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Sammanfattning 

Dominansen av fossila bränslen i världen har pågått under en längre tid. Fossila 

bränslen är den största källan till klimatförändringar eftersom de påskyndar den 

globala uppvärmningen. År 2017 stod industri, service och bostadssektorn för 75% 

av Sveriges energianvändning där industrier hade en energianvändning på 143 TWh.  

I det här examensarbete som är gjort i form av en fallstudie på Sandvik AB har 

energianvändningen av smältverk 08 kartlagts. Smältverk 08 är en byggnad inne på 

industriområdet i Sandviken. En bild över värmeåtervinningen av ugnarna har tagits 

upp och förslag på åtgärder för minskad energianvändning har givits. Metoden för 

arbetet har varit intervjuer, mätningar, analys av datastatistik och en litteraturstudie. 

För att få fram ett resultat av energikartläggningen har bortförd och tillförd energi 

tagits fram i byggnaden. Den tillförda energin i byggnaden är elanvändning i form av 

fastighetsel, el till processer och elanvändning till ugnar. Intern värme och tryckluft 

har också kartlagts som tillförd energi. Den bortförda energin kommer från 

ventilation, transmission, kylvatten, oavsiktlig ventilation och kylmaskin/frikyla.  

Den totala energianvändningen i byggnaden är 4 900 MWh på ett år. Där den 

största energianvändningen för den tillförda energin är från elanvändningen till 

ugnarna medan den allmänna ventilationen står för den största delen av den 

bortförda energin. Från värmeåtervinningssystemet kommer idag 12,7 % av 

husvärmen. Värmeåtervinningssystemet ger värme i första hand och sedan hjälper 

elpannan till när det inte räcker. Några förslag på åtgärder på byggnaden har givits, 

exempelvis intermittent drift på vakuumpumparna, sänka inomhustemperaturen och 

stänga av belysning när ingen är i lokalen. Detta ger en total besparing på 172 MWh.  

För fortsatt utveckling av arbetet skulle fastighetselen och el till processer kunna 

kartlagts djupare för att få en bättre förståelse av fördelningen. Även en mer 

ingående utredning av värmeåtervinning systemet skulle kunna ha utretts, där 

mätningar skulle vara till stor nytta.  

 

Nyckelord: Energikartläggning, stålindustri, energieffektivisering 
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Abstract 

The dominance of fossil fuels in the world has been going on for a long time. Fossil 

fuels are the biggest source of climate changes as they accelerate global warming. In 

2017 the industry, service and housing sector accounted for 75 % of Sweden’s 

energy consumption. There industries had an energy use of 143 TWh.  

This thesis has been taken as a case study at the steel industry Sandvik AB in 

Sandviken. The aim is to develop an energy balance for the building smältverk 08. 

An image over the heat recovery of the melting furnaces for reduced energy 

consumption will be given. The methods for the work has been interviews, 

measurements, analyses of statistics and a literature study. To obtain a results of the 

energy audit has abducted and supply energy been developed in the building. The 

supplied energy in the building comes from electricity use from real estate, 

processes and the melting furnaces. To the supplied energy will compressed air and 

internal heat also be mapped. The abducted energy comes from ventilation, 

transmission, cooling water, accidental ventilation and a cooling machine.  

The results of the work shows that the total energy use is 4 911 MWh. The biggest 

energy use for the supplied energy comes from electricity use to the furnaces during 

the melting process. The general ventilation has the biggest energy use for the 

removed energy. From the heat recovery system comes 12,7 % of the energy that 

warm up the building, the heat recovery system is the main heat source and the 

electric boiler helps when it is not enough.  Some suggestions measures has been 

given, for example intermittent operation on the vacuum pumps, leakage search of 

the compressed air and turn of the lightning when nobody is in the building. This 

gives a total saving of 172 MWh.  

For continued development of the work, electricity for the property and for 

processes could be mapped deeper to get a better understanding of the distribution. 

A more detailed investigation of the heat recovery system could also be investigated, 

where measurements could be a great benefit.  

 

Keywords: Energy audit, steel industry, energy efficiency  
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Beteckningar 

Symbol Beskrivning Enhet 

A Area m2 

d Diameter m 

T Temperatur °C 

t Tid h 

ρ Densitet Kg/m3 

λ Värmekonduktivitet W/m°C 

q Flöde m3/s 

P Effekt W 

R Värmemotstånd m2°C/W 

DUT Dimensionerade utetemperatur °C 

Cp Specifik värmekapacitet J/kg°C 

E Energi Wh 

Gt Gradtimmar °h 

η Verkningsgrad % 

U Värmegenomgångskoefficient W/m2°C 

Q Specifik värmeförlustfaktor W 

DF Drifttidsfaktor - 
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1 Introduktion 

I det här kapitlet kommer en introduktion av arbetet att tas upp, en beskrivning av 

företaget och av byggnaden där arbetet kommer utföras. Kapitlet kommer även ta 

upp hur energianvändningen ser ut i Sverige och på Sveriges industrier. För att få en 

djupare förståelse av byggnaden kommer en förklaring av själva smältprocessen på 

smältverk 08 tas upp. En litteraturstudie där en fördjupning av tidigare forskning om 

industriernas miljöpåverkan och energikartläggningar kommer redovisas. Till sist 

kommer syfte, frågeställningar och avgränsningar att presenteras.  

1.1 Bakgrund 

Fossila bränslen är en energikälla som har dominerat i världen i många år och som 

idag är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till 

klimatförändringar. Världen är än idag beroende av fossila bränslen, därför är det 

viktigt att se var energin går någonstans. Energianvändningen i Sverige delas upp i 

olika sektorer där industrier, bostad och servicesektorn står för den största delen. År 

2017 stod de tillsammans för ungefär 75 %, där energianvändningen för industrier 

då var 143 TWh. Pappersindustrin står för den största delen av energianvändningen, 

därefter kommer järn- och stålindustrin [1]. Industrin står för en tredjedel av 

Sveriges energianvändning, vilket innebär att stora växthusutsläpp sker från 

industrier. Industrin är mycket viktig för Sverige då den står för en stor del av 

arbetsmarknaden och exportinkomst [2]. 

Det finns 17 globala mål för att uppnå hållbara mål till år 2030 i alla länder. Mål 

nummer 9 för hållbara industrier, innovationer och infrastruktur är det målet som 

främst är kopplat till det här arbetet [3]. 

Det här examensarbetet är en energikartläggning över smältverk 08 och tas i form av 

en fallstudie. Det utförs för att ta reda på hur energianvändningen ser ut hos en 

byggnad på Sandvik AB för att sedan föreslå effektiviseringar och förbättringar. I 

byggnaden finns ett värmeåtervinning system som tar tillvara på värmen från 

smältugnarna. Funktionen av värmeåtervinning systemet har idag stora problem, 

detta kommer utredas i detta arbete för att säkerställa dess funktion och drift. 
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1.2 Om företaget 

Sandvik är ett stålföretag som grundades av Göran Fredrik Göransson 1862 i 

Sandviken. Sandvik har affärsområden inom tre kategorier med ansvar för forskning 

och utveckling inom alla områden. 

De tre affärsområdena:  

• Sandvik Machining Solutions 

• Sandvik Mining and Rock Technology 

• Sandvik Materials Technology 

Sandvik Materials Technology tillverkar avancerat rostfritt stål och speciallegeringar 

med produkter som bland annat rör, bandstål och metall pulver. Sandvik Machining 

Solutions framställer verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. 

Produkterna är av bland annat hårdmetall och diamant. Sandvik Mining and Rock 

Technology har sina områden inom gruv- och anläggningsindustrin. Däribland ingår 

bland annat bergborr och bergavverkning [4]. 

Sandvik har ca 42 000 anställda över världen, varav ungefär 5 500 i Sandviken. 

Sandvik Materials Technology är det affärsområdet som har flest anställda i 

Sandviken, ca 3200 stycken [5]. 

Industriområdet i Sandviken är på 300 ha varav ca 850 000 m2 uppvärmd 

byggnadsyta. Byggnaderna värms huvudsakligen med ånga som produceras på 

området, men även en del närvärme används. Närvärmeprojektet är ett pågående 

projekt som börjar expandera på området, där energikällan är ånga [6]. 
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1.3 Litteraturstudie 

Följande litteraturstudie koncentrerar sig främst på stålindustrin och dess 

miljöpåverkan och energianvändning. 

1.3.1 Stålindustrin 

Vid framställning av stål krävs mycket energi och kostnaderna är stora. De största 

kostnaderna är för råvaror och reduktionsmedel (metaller). Den globala 

stålindustrin står för 1,9 ton koldioxid per ton producerat, vilket är 4-5 % av de 

totala koldioxidutsläppen. Den största andelen koldioxid kommer från 

ståltillverkningen med järnmalm i masugnar och den minsta från järnskrot i 

ljusbågsugnar. För att minska energianvändningen vid tillverkning av stål krävs 

utvecklad teknik inom området [7]. I Sverige kan stål produceras via tre olika 

tekniker; via järnmalm i masugn, skrot i elektriska ljusbågsugnar eller via direkt 

reduktion. Där skrot i ljusbågsugn är den vanligaste tekniken. År 2011 producerades 

3,9 miljoner ton stål i den svenska järn- och stålindustrin, varav 93% av detta 

exporterades [8]. Av den industriella energianvändningen står järn- och stålindustrin 

för 14 % [9] vilket är ca 5% av den totala energianvändningen i Sverige [10]. 

Fossila energikällor används i stor grad i stålindustrin. Beroende på hur järn och stål 

tillverkas används olika energibärare, mest används kol, koks och el. På grund av 

den höga energiintensiteten och beroende av fossila bränslen är energianvändningen 

för industrier en viktig fråga. Olika tekniker för att göra industrin mer energieffektiv 

är viktigt att ta fram, exempel på sådana tekniker kan vara energiåtervinning i de 

tillverkningsprocesserna företagen har och optimering av de aktiva metoderna. 

Dessa tekniker är det som har störst energieffektiviseringspotential i moderna 

stålindustrier. Det är inte enbart tekniker som har en stor betydande del i 

energieffektiviseringsarbetet, utan även den personliga faktorn spelar stor roll då det 

är viktigt att utveckla en bra organisationsstruktur som inkluderar de anställda för 

att höra deras idéer om hur förbättrad energi kan förekomma. Att avsätta tid och 

prata med de anställda är en viktig faktor då detta kan resultera i förbättrad kunskap 

och engagemang hos de anställda [9].  

1.3.2 Barriärer och förbättrad energieffektivitet  

Även om industrin har stort behov av energieffektivisering har det blivit åsidosatt på 

grund av att det är svårt att genomföra ekonomiskt hållbara effektiviseringar då det 

kan förhindras av något som kallas barriärer som är ett slags hinder. De ekonomiska, 

beteendemässiga aspekterna och bristen på tid är de viktigaste hindren för en 

energieffektiv industri [11]. En studie om hinder för förbättrad energieffektivitet på 

stålindustrin i Sverige har gjorts, där visar resultatet att de vanligaste hindren är 

ekonomiska hinder, tekniska risker som produktionsstörningar och brist på tid [9]. 

Genom att ta del av dessa hinder i verksamheten bedöms den kostnadseffektiva 
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energibesparingspotentialen vara 2,4 % större än om endast energieffektiv teknik 

skulle antas [10].  

1.3.3 Lagen om energieffektivisering i stora företag 

Lag om energieffektivisering i stora företag trädde ikraft 1 Juni 2014. Lagen behövs 

för att bidra till en bättrad energieffektivitet i industrin och andra stora företag. 

Energieffektiviseringsdirektivet kräver bland annat denna lagstiftning, där 

energikartläggningen ska ske minst vart fjärde år. Målet är att 20% besparingen av 

primärenergi år 2020 ska uppfyllas och öka så att fler energikartläggningar utförs 

[12].   

 

För att kunna nå EU:s uppsatta mål till 2020 för att minska den globala 

uppvärmningen krävs ett mycket omfattande arbete inom svensk industrisektor, 

därför är det viktigt att minska energianvändningen inom just denna sektor [8]. För 

att minska energianvändningen kan med fördel en energikartläggning utföras så en 

insyn hur energifördelningen ser ut i byggnaden och vilka energibärare som används.   

1.3.4 Energikartläggningar industrier 

I en studie på tre olika slags industrier och dess energianvändning visar att när de 

olika processerna delas in i kategorier så visar de på vilken process som har störst 

användning. Inom industrin kan processerna delas in i stödprocesser och 

produktionsprocesser, där produktionsprocesser är de processer som krävs för att 

kunna producera en produkt och stödprocesser innefattar processer för att stödja 

produktionen. Industrierna som undersöks i studien är träindustrin, 

livsmedelsindustrin och metallindustrin. Studien visar att beroende på vilken 

industri det är så används olika produktionsprocesser. Till exempel i metallindustrin 

är den största delen formning, den står för 23 % av den totala användningen. 

Industrin för metaller har en årlig genomsnittlig energianvändning på 2 400 MWh, 

där stödprocesserna och produktionsprocesserna står för ungefär hälften var. Vid 

undersökning om effektivisering vid metall industrin ses att vid 

besparingspotentialen av bränsle ligger metall industrin sämst till och vid besparing 

av el så ligger däremot den bäst till för att ha hög potential till detta. Vid 

effektiviseringar av produktionsprocesserna i metall industrin visas att de 

förbättringarna som är mest effektiva att utföra är att minska standby förluster och 

att öka effektiviteten i processen [13].  

En studie på ett regionalt energikartläggningsprogram fann att den största 

energieffektiviseringspotentialen var i stödprocesserna och några av de föreslagna 

åtgärderna riktade in sig på produktionsprocesser [14]. Slutsatsen i studien visar på 

att stora investeringskostnader och brist på kapital hindrar förslag på 

energieffektiviseringsåtgärder. I studien beskrivs en energikartläggning som utförts 
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på 241 företag. På dessa företag föreslogs 2 217 energieffektiviseringsåtgärder. 

Föreslagen har delats upp i tretton kategorier där exempel ventilation, belysning, 

tryckluft och ånga ingår i energibalansen där åtgärder för varje kategori föreslås. 

Anpassning av befintlig teknik och förändringar av beteendet är två av åtgärderna. 

För dessa åtgärder kan 255 MWh/år bidra till energieffektiviseringspotential. 

Ventilation och uppvärmning av lokaler utgör hälften av 

energieffektiviseringspotentialen vilket gör att dessa är de största 

energieffektiviseringsåtgärderna. Om energieffektiviseringen slås ut per företag så 

blir förbättringen mellan 460- 660 MWh/år. Av de energieffektiviseringsåtgärder 

som föreslogs kräver 11% ingen investeringskostnad, dessa är beteende mässiga 

åtgärder och justering av befintlig utrustning [14]. 

1.3.5 Industrier i Gävleborg 

En fallstudie i Gävleborg på påföljden av en onödigt stor värmeanvändning av 

industrierna i länet har studerats [15]. Energianvändningen för dessa industrier 

uppgick år 2011 till 20 TWh. Anledningen till studie av just Gävleborgs län är på 

grund av att det finns många stora industrier just där som stålindustrier och 

pappersindustrier. Av de företag som ingick i studien har dessa företag 0,8 TWh/år 

outnyttjad överskottsvärme i sin produktion, vilket är 8,4 % av den totala 

energianvändningen hos dessa industrier. Överskottsvärmen från dessa industrier är 

väldigt varierande och temperaturerna kan vara väldigt höga, från 45-1600 °C. 

Därför skulle en återvinning av denna värme vara en stor förbättring [15].  

Denna studie har genomförts med hjälp av optimeringsverktyget reMIND som 

baseras på att minska systemkostnaderna och för att hitta den optimala 

uppbyggnaden av systemet. Det är ett verktyg som har använts mycket i industrier 

för att studera miljö och ekonomi.  

Resultatet av studien visar på att all överskottsvärme kan användas till systemet, där 

fjärrvärmesystemet tar emot all överskottsvärme. Värmen för överskott kan även 

användas som kylning. Resultatet visar att förändringen av värme och kyla varierar 

kraftigt under hela året. Om överskottsvärme används för att driva anläggningar 

minskar intäkterna från såld el när elpriset är lågt. Koldioxidutsläppen kommer att 

variera beroende på användningen av el, bränsle och överskottsvärme [15]. 
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1.4 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ta fram en energibalans för smältverk 08 på 

Sandviks industriområde i Sandviken. Förslag på åtgärder och hur mycket 

energianvändningen minskar om dessa utförs kommer att ges. Även funktionen av 

värmeåtervinning systemet från en smältugn kommer utredas. För att detta ska 

kunna utföras kommer in- och utflöden från byggnaden att beräknas och bestämmas. 

De forskningsfrågor som ska besvaras är:  

• Vilka in- och utflöden påverkar energibalansen på smältverk 08? 

• Hur fungerar värmeåtervinningssystemet av smältugnarna? 

• Vilka åtgärdsförslag kan ges för byggnaden? 

1.5 Förfarande 

Detta arbete är utfört med hjälp av kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder 

bygger på mätningar och intervjuer med personal på smältverk 08 och av 

fastighetsskötare.  

1.6 Begränsningar 

De begränsningar som har gjorts är att beräkningarna är baserade på ett normalår, 

dvs. 8760 timmar. Arbetet begränsas till en byggnad. De är en del data som har 

antagits, däribland fönstren på den äldre byggnaden har antagits till två glas fönster,  

effekten på lamporna har antagits i kontor och övriga utrymmen. Drifttider på 

kylmaskinerna har antagits eftersom loggning av detta inte förekommer, där 

antagandena är baserade på temperaturerna ute. 

1.7 Beskrivning av smältprocessen  

Enligt U. Edling, platsansvarig (Personlig kommunikation, 22 april 2019) så finns 

tre VAR-ugnar (Vacuum Arc Remelting) på smältverk 08 där stål, titan och 

zirkonium smälts. Titan och Zirkonium måste smältas under högvacuum för att inte 

de ska reagera med den omgivande atmosfären. Efter att stålet har framställts så 

omsmälts stålet igen, när de omsmälter stålet sker det under högvacuum eftersom 

ett högrent stål fritt från slagger och inneslutningar önskas. Slagg är en restprodukt 

som kommer från smältning av stål. Figur 3 visar en principskiss över smältningen 

av ämnena under högvacuum där den mörka delen representerar en elektrod, under 

denna ses ljusbågen, smältbadet och i botten det göt som succesivt stelnar och stiger 

upp i kokillen vartefter elektroden förbrukas. Beroende på slutproduktens krav så 

kan ett göt smältas en, två eller tre gånger. Om ämnet smälts tre gånger så kommer 

de sedan att tillämpas vid kritiska applikationer ex. vid kärn- och rymdindustrin. 
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Utgångsvaran vid smältning av zirkonium och titan är s.k. svamp. Zirkoniumsvamp 

eller titansvamp blandas med legeringar och komprimeras till halvrunda briketter, se 

figur 4. Dessa briketter svetsas samman till en elektrod innan smältningen utförs, 

där även svetsningen sker under högvacuum eller i skyddsgasatmosfär. Ämnena kan 

svetsas samman med två olika svetsar, plasmasvets eller EB-svets (elektrostål) i dessa 

svetsar tillförs inget nytt material utan endast befintligt material svetsas samman. 

Smältningen sker i vattenkylda kopparkokiller som tvättas efter varje smältning med 

svavelsyra och vatten så att kokillen har en ren kopparyta inför nästa smältning.  

 

De vanligaste produkterna som tillverkas av titan blir hydraulikrör till flygindustrin, 

rör till kemiska processer med höga krav på korrosionsbeständigt, ämnen till 

insulinpumpar och till andra medicinska implantat. Huvudprodukten för Zirkonium 

är kapslingsrör som innehåller bränslet uran i kärnkraftsreaktorn och de stål som 

omsmälts går till medicinska implantat eller till kärn - och rymdindustrin. 

Förbrukningen av titan och zirkonium uppgår till ungefär 400 ton per år och av stål 

är förbrukningen ungefär 2 000 ton per år.  

 

Figur 3. Principskiss över vacuumsmältugnen 
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Figur 4. Halvrunda briketter som sedan svetsas ihop med andra likadana för att bli en elektrod.  

1.8 Värmeåtervinningssystem 

Återvinning av värme som annars skulle gått till spillo är ett bra sätt till minskad 

energianvändning. På smältverk 08 finns en värmeåtervinning via en värmepump 

som tar tillvara på kylvattnet från ugnarna se figur 5 för en förenklad principskiss. 

Denna återvinning togs i bruk 2008 när ombyggnationen av byggnaden utfördes. 

Värmeåtervinningen är den värmekälla som ger värme till lokalen i första hand och 

elpannan styr efter behovet när inte värmeåtervinningen räcker till.  

Värmeåtervinningen innehåller två värmeväxlare, värmepump och flertalet pumpar. 

 

Figur 5. Förenklad principskiss över värmeåtervinningssystemet 

 



 

9 

2 Metod 

Forskningsstrategin för detta examensarbete tas i form av en fallstudie eftersom 

vikten av arbetet är att göra en ingående kartläggning av en byggnad. Kartläggningen 

går ut på att ta reda på energianvändning och besparingspotential som kan finnas i 

byggnaden.  

En fallstudie innebär att fördjupa sig i ämnet och utreda fenomen som annars inte 

skulle tagits upp och ta reda på varför dessa fenomen inträffar. Eftersom arbetet 

syftar till att skapa ny kunskap som passar denna metod bra till detta arbete.  

För att utföra detta examensarbete så har en litteraturstudie utförts för att se tidigare 

forskning inom ämnet, forskningen har tagits fram med hjälp av vetenskapliga 

artiklar. Dessa artiklar är funna på databaser som scienceDirect och discovery, där 

har väsentlig information till arbetet sökts fram med sökord som energy audit och 

steel industry. För att få fram energibalansen har en kvantitativ metod använts i form 

av intervjuer och mätningar som har utförts och samlats in. Mätningar, insamlad 

data och transmissionsberäkningar har sammanställts i Excel. Principskiss av 

värmeåtervinning systemet har ritats i auto CAD.  

2.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden syftar till att samla in mätvärden för att sedan analysera 

resultatet och även för att analysera den el-statistik som finns för byggnaden. 

Elstatistiken kommer från den interna eldistributionen och från EHS-avdelningen på 

Sandvik. Mätningar av byggnadens areor har utförts med en lasermätare, ritningar 

från Sandviks ritningssystem doctura har analyserats för att få fram en area som 

stämmer överens med den verkliga byggnaden. Transmissionsberäkningarna har 

genomförts i excel, u-värden för byggnadens klimatskal och tagits fram från material 

på ritningar som tillhandahålls av fastighetsavdelningen på Sandvik. För flöden och 

drifttider på processventilationen har personal på smältverk 08 och Item varit till 

stor hjälp. När det gäller beräkningar av förluster från kylvatten så har personal på 

smältverket tillhandahållit information om detta. Arbetet har även bestått av 

intervjuer med fastighetsskötare på Coor, personal på smältverk 08 och på 

fastighetsavdelningen. Intervjuerna har innehållit information om smältprocessen, 

information om arbetstider, antal personer som vistas i byggnaden och en del om 

värmeåtervinningssystemet.  
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2.2 Mätinstrument 

Figur 6 nedan visar en lasermätare som användes för att mäta areor av byggnaden, 

som sedan nyttjats för att räkna ut transmissionsförlusterna i byggnaden. 

Lasermätaren sänder ut en laserpuls och mäter tiden tills den kommer tillbaka och 

på så sätt ges avståndet till objektet. Det är viktigt att mätinstrument är kalibrerat, 

eftersom det blir förändringar i luftens täthet och därför måste laserns våglängd 

kalibreras. Det beror på lufttryck, luftens temperatur och luftfuktighet.   

 

Figur 6. Lasermätare för mätning av byggnadens areor. 

2.3 Beskrivning av objektet 

Smältverk 08 byggdes 1964 och byggdes ut 2008. Figur 1 visar en planritning av 

byggnaden och figur 2 visar en geografisk bild över byggnaden. Byggnaden är 

orienterad inne på Sandviks industriområde och där sker vakuumomsmältning av 

legeringsmetaller. Bygganden är 3650 m2 fördelat på fyra plan och har även ett 

källarplan om ca. 130 m2. Byggnaden innehåller verkstadshall, omklädningsrum, 

matsal, övriga utrymmen och flertalet kontor. Takhöjden är 12,6 meter i 

verkstadslokalen. 

Byggnadens uppvärmning sker med el som levereras från Lanforsen som är Sandviks 

interna eldistributionsanläggning. Värmeenergin fördelas i byggnaden via radiatorer 

och luftvärmare. I verkstaden används luftvärmare och i kontor, kontrollrum och 

omklädningsrum används radiatorer. Tryckluften till byggnaden kommer från 

ångkraftstationen som ligger inne på industriområdet.  
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På våning fyra står fyra ventilationsaggregat som försörjer olika delar av byggnaden, 

se bilaga I för vilken som försörjer vilken del. Det finns även en del 

processventilation från maskinerna som redovisas i bilaga J. 

Arbetstiderna i produktionen är 4-skift, där fyra personer ingår i ett skiftlag. Det är 

personal i byggnaden 24 timmar om dygnet fyra dagar i veckan och resterande tre 

dagar är det personal i byggnaden 12 timmar om dygnet. I kontorsdelen arbetar två 

personer dagtid M-F, 07:00-16:00.  

 

 

Figur 1. Planritning över bottenplan på byggnaden. 

 

Figur 2. Geografisk bild av smältverk 08. 
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2.4 Byggnadens klimatskal 

Byggnadens klimatskal består av väggar, golv, tak, fönster och dörrar/portar. Dessa 

parametrar ingår i beräkningen av transmissionsförlusterna. Areor för dessa krävs 

för att få fram förlusterna. Den gamla byggnadens väggar består av två tegelstenar på 

bredden och mineralull mellan, medan den nya påbyggnaden från 2008 består av 

paroc i sandwichelement. I den äldre delen är taket uppdelat med två olika material, 

del ett har lättbetong tak med mineralull och del två har enbart lättbetong. Den nya 

delen av byggnaden har plåttak med takboard. Golvet i hela byggnaden är platta på 

mark med extra förstärkning.   
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3 Teori 

Här presenteras de ekvationer som resultatet baseras på och dessa kommer användas 

för energibalansen. Energibalansen i en byggnad beror på bortförd och tillförd 

energi. Den tillförda energin är interna värme, el för ugnar, el för processer och 

fastighetsel. Den bortförda energin beror på transmission, ventilation och oavsiktlig 

ventilation. 

3.1 Värme 

I en byggnad försvinner värmeenergin framförallt genom transmission. Transmission 

genom byggnadsdelar sker främst genom värmeledning men även genom 

värmestrålning och konvektion. Transmission sker genom byggnadsmaterial i 

byggnaden, tak, golv, väggar och fönster [16]. 

Effektförlusterna för transmission beräknas med hjälp av ekvation: 

𝑃𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 ) (1) 

Pt = Effekt för transmission [W] 

U = Värmegenomgångskoefficient [W/m2 °C] 

A = Byggnadsdelens area [m2] 

Ti = Temperatur inne [°C] 

Tute = Genomsnittlig utetemperatur under ett år [°C] 

För att beräkna effektförlusterna måste u-värdet för byggnadsdelarna beräknas först 

med ekvation: 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑠𝑒+𝑅𝑡𝑜𝑡
  (2) 

Rsi = Inre värmeövergångsmotstånd [m2°C/W] 

Rse = Yttre värmeövergångsmotstånd [m2°C/W] 

Rtot = Totala värmeövergångsmotståndet [m2°C/W] 
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För att beräkna u-värdet tas värmemotståndet fram och beräknas med ekvation: 

𝑅 =
𝑑

𝜆
    (3) 

d = Byggnadsdel tjocklek [m] 

R = Byggnadsdelens resistans [m2°C/W] 

λ= Värmekonduktivitet för material [W/m°C] 

Gradtimmar tas fram med hjälp av figur 7 och 8 

Total energi uppvärmningssystem, Mer exakt beräkning används ekvation: 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐺𝑡  (4) 

Euppv =Energibehovet för uppvärmning under ett år [Wh] 

Gt = Gradtimmar [°h] 

U = Värmegenomgångskoefficient [W/m2 °C] 

A = Area byggnadsdel [m2] 

3.1.1 Gradtimmar 

Gradtimmar är de timmar då utetemperaturen understiger den temperatur då 

värmeenergi måste tillföras till byggnaden. Gradtimmar baseras på var i landet 

byggnaden är placerad. Om normalårstemperatur för den staden är och vilken 

uppvärmningstemperatur som önskas är känd så kan gradtimmar tas fram. I detta fall 

används Gävle som stad eftersom den ligger nära, då blir normalårstemperaturen 

5°C. Önskad uppvärmningstemperatur är 17°C. Beroende på om gradtimmar tas 

fram för värmesystem eller ventilation så används olika tabeller. Figur 7 visar 

gradtimmar för värmesystem och figur 8 visar för ventilation [17]. 
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Figur 7. Visar gradtimmar för uppvärmningssystem för olika normalårstemperaturer i landet, och 
önskad uppvärmningstemperatur 

 

Figur 8. Visar gradtimmar för ventilation för olika normalårstemperaturer, och önskad 
uppvärmningstemperatur 
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3.2 Ventilationsförluster 

Ventilationen i en industri är lite speciell, den delas in i två kategorier, allmän- och 

processventilation. Med den allmänna ventilationen menas att lokalen ventileras så 

att personerna som vistas i lokalen får frisk luft och luftföroreningar ventileras bort 

[18]. Processventilation däremot så ventileras processer, föroreningar fångas in vid 

källan och förs ut. På grund av detta cirkulerar luftföroreningar mindre i lokalen 

[19]. Oavsiktlig ventilation eller okontrollerad luft är sådan luft som kan läcka in 

eller ut ur en konstruktion på grund av otätheter i byggnadens klimatskal.  

Ett ventilationsaggregat kan ha värmeåtervinning, där värme återvinns ut frånluften. 

Det finns olika typer av värmeväxlare, roterandevärmeväxlare, plattvärmeväxlare 

och vätskekopplad värmeåtervinning. Skillnaden på dessa är bland annat 

verkningsgraden, då roterande normalt sätt har högre verkningsgrad [24].  

Vid beräkning av bortventilerad värmeenergi [17] vid aggregat utan värmeväxlare 

används ekvation: 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∗ 𝑞 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝐺𝑡  (5) 

Event = Bortförd energi från ventilation [kWh] 

q= Luftflöde [m3/s] 

Gt = Gradtimmar [°h] 

ρ= Densitet för luft [Kg/m3] 

Cp = Specifik värmekapacitet [J/kg°C] 

Vid beräkning av ventilationsförluster [17] för aggregat med värmeväxlare och om 

det förekommer olika drifttider används ekvation: 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∗ 𝑞 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝐺𝑡 ∗ (1 − 𝜂) (6) 

EVent = Bortförd energi från ventilation [kWh] 

q= Luftflöde [m3/s] 

Gt =Gradtimmar [h°] 

DF =Drifttidsfaktor  

η= Verkningsgrad VVX [%] 

ρ= Densitet för luft [Kg/m3] 

Cp = Specifik värmekapacitet [J/kg°C] 
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För processventilationen används lika formel, undantaget är att istället för 

gradtimmar används drifttiden när ventilationen går och skillnaden mellan 

utetemperatur och utsugets temperatur. Ekvation för processventilation blir då: 

𝐸𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑞 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡 ∗ 𝛥𝑇  (7) 

Ev = Bortförd energi från processventilation [kWh] 

q= Luftflöde [m3/s] 

ρ= Densitet för luft [Kg/m3] 

t = drifttid ventilation 

Cp = Specifik värmekapacitet [J/kg°C] 

ΔT = Temperaturskillnad [°C] 

3.3 Intern värme 

Intern värme är tillförd värme och sker genom belysning och personer [20]. I den 

här byggnaden vistas väldigt få personer i förhållande till byggnadens storlek, detta 

kommer därför ha liten påverkan på internvärmen i byggnaden. Arbetet kommer 

ändå ta hänsyn till det. Belysningen i den stora verkstadslokalen uppskattas till 

400W och i övriga utrymmen antas effekten 10W då belysningen är relativt ny. 

Vid beräkning av effektförbrukning för belysning används ekvation: 

𝐸𝑏 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑡 (8) 

Eb = Energiavgivning från belysning [Wh] 

P = Värmeavgivning från belysning [W] 

t= Antal timmar som lamporna lyser [st] 

Beräkning av tillförd effekt på grund av människor i byggnaden används ekvation: 

𝐸𝑚 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 ∗ 𝑡 (9) 

Em =Energiavgivning från människor [Wh] 

P =Värmeavgivning från människor [W] 

t= Antal timmar personer vistas i lokalen [st] 
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3.4 Kylvatten 

Kylvatten används för att kyla ner olika processer, i detta fall de tre vacuumugnarna, 

eb-svetsen och plasmasvetsen. För att sedan kunna ta tillvara på vattnet i form av en 

värmeåtervinning. Vid beräkning av effektförlust för kylvatten används ekvation: 

EKylvatten= 𝑞 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ρ ∗ 𝑡 ∗ (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙) (10) 

EKylvatten = Bortförd energi från kylvattnet (W) 

q= Flöde [m3/s] 

Cp= Specifik värmekapacitet för vatten [J/kg°C] 

ρ= Densitet för vatten [kg/m3] 

t= Tid [h] 

TRetur = Temperatur returvatten [°C] 

Ttill =Start temperatur [°C] 

3.5 Solinstrålning 

Solinstrålning beror på byggnadens läge, var i landet byggnaden står och fönstrens 

area och värmegenomgångskoefficienten för fönstren. Denna byggnad har väldigt få 

fönster och speciellt fönster i söderläge. Vid beräkning av solinstrålningen används 

ekvation: 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑑𝑦𝑔𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝑑𝑦𝑔𝑛 ∗ 

𝑚𝑜𝑙𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑠𝑜𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎  (11)   

3.6 Energibalans 

Nedan visas hur energibalansen på smältverk 08 ser ut, balansen beror på 

energiflöden in och ut från byggnaden. För att energibalansen ska gå ihop ska den 

tillförda energin vara lika med den bortförda.  

Värmeförluster från maskiner och ugnar + Elanvändning till uppvärmning + Intern 

värme + Tryckluft + Solinstrålning= Transmission + Ventilation + Oavsiktlig 

ventilation + Kylvatten + Kylmaskin/frikyla 
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer fallstudiens resultat att redovisas. Den tillförda energin samt 

den bortförda energin från byggnaden kommer presenteras i form av text, diagram 

och tabeller nedan.   

4.1 Tillförd energi 

Tillförd energi i byggnaden består av intern värme och elanvändning till processer, 

ugnar och fastighetsel. Resultatet av dessa redovisas i tabell 1 nedan. För närmare 

fördelning av elanvändningen till ugnar och processer se bilaga E. Där visas även 

elstatistik för varje månad under år 2017 och 2018.  

Tabell 1. Visar den tillförda energin under ett år. 

  

Tillförd energi kWh 

Elanvändning till fastighetsel 1 091 336 

Elanvändning till ugnar 2 046 244 

Elanvändning till processer 917 683 

Tryckluft 613 164 

Intern värme, belysning 236 257 

Intern värme, människor 6 011 

Totalt 4 910 695 
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4.1.1 Fastighetsel 

Fastighetselen i byggnaden ingår el till luftvärmare, varmvatten, värmeåtervinning, 

ventilation och radiatorer. Hit hör även den elektricitet som förbrukas av utrustning 

som ombesörjer byggnaden, till exempel belysningen i byggnaden, el till fläktar och 

pumpar i värmesystemet. Vad var och en av dessa förbrukar har inte kartlagts. 

Fastighetselen i byggnaden uppgår till 1 091 336 kWh.  

4.1.2 Elanvändning ugnar 

Figur 9 visar energianvändningen för alla tre ugnar där ugn 3 har störst 

energianvändning på 1 004 152 kWh. Totala energianvändningen för ugnar uppgår 

till 2 046 244 kWh.  

  

Figur 9. Visar energianvändningen för ugnarna 

4.1.3 Elanvändning processer 

Två transformatorer finns för elanvändningen för processer, en på 400 V och en på 

525 V. Transformatorn på 400 V har en elanvändning på 674 907 kWh och 

transformatorn på 525 V har en elanvändning på 242 776 kWh. Elanvändning till 

processer är de maskiner som finns i byggnaden. Elanvändningen för processer 

uppgår till totalt 917 683 kWh.  

  

416 546; 20%

625 546; 31%

1 004 152; 49%

Elanvändning ugnar [kWh]

Ugn 1 Ugn 2 Ugn 3



 

22 

4.1.4 Intern värme 

Den interna värmen är till största delen från belysning. Värmen från människor är 

väldigt liten i förhållande till byggnadens storlek, endast fyra personer arbetar per 

skiftlag och två arbetar på kontor.  

Den interna värmealstringen från människor uppgår till 6 530 kWh under ett år, 

medan värmen från belysning är 236 257 kWh. Den totala interna värmen blir då 

242 787 kWh. För beräkningar av internvärme på grund av belysning och människor 

se bilaga F respektive G. 

4.1.5 Tryckluft 

Kompressorer används för att trycksätta luft som sedan används för att driva 

maskiner/processer, kompressorerna drivs av elenergi. På en industri där större 

system ofta används kan tryckluft vara kostsamt, därför är åtgärder för att minska 

förluster av tryckluft vara av stor betydelse. En av de största förlusterna är läckage i 

systemen och att tryckluftssystem är av hög ålder [21]. På smältverk 08 finns ingen 

fristående kompressor för tryckluft, utan tryckluften produceras i kompressorer på 

ångkraftstationen inne på industriområdet. Därifrån transporteras tryckluften via ett 

internt ringsystem till smältverk 08. Energianvändningen a tryckluft under ett år är 

613 164 kWh. Statistik för tryckluften se bilaga K.  

4.1.6 Solinstrålning 

Solinstrålningen från fönster har stor betydelse var fönstren är placerade i 

förhållande till väderstreck och var i landet byggnaden befinner sig. Byggnadens nya 

del har fönster som är 4+4 isolerglas och solskyddsbehandlade medan de äldre 

fönstren har betydligt sämre isolerförmåga. Därför är solinstrålningen från fönstren 

väldigt små och har bortsetts från i det här arbetet. 
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4.2 Bortförd energi 

Bortförd energi i byggnaden består av transmission, ventilation, tryckluft, 

kylmaskin/frikyla och kylvatten. Resultatet av dessa redovisas i tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Visar den bortförda energin under ett år. 

 

 

 

 

 

4.2.1 Transmissionsförluster 

Areor i byggnaden har mäts med lasermätare och tagits fram med hjälp av ett 

datorprogram som används på Sandvik. Eftersom byggnaden har en ny del och en 

äldre del har olika u-värden tagits fram för varje del. De totala förlusterna från 

transmission uppgår till 471 637 kWh. För beräkningar av transmissionsförluster se 

bilaga D. 

4.2.2 Allmän ventilationsförluster 

I byggnaden finns tre FTX-aggregat som är placerade på plan fyra i fläktrummet, ett 

tilluftsaggregat placerat på plan 1 och tre frånluftsfläktar i källaren . 

Tilluftstemperaturen på dessa är 17°C. Tre av dessa aggregat har värmeåtervinning 

med roterande värmeväxlare. Alla ventilationsaggregat är installerat med 

temperaturreglering så att aggregatet reglerar tilluftstemperaturen efter 

rumstemperaturen. Tilluftsaggregatet, TA02 har inbyggd kyla, LA04 har 

sommarnattkyla och LA01 har nattuppvärmning där aggregatet startar om 

rumstemperaturen understiger utetemperaturen. LA01 har en verkningsgrad på 

80,5%, LA03 83% och LA04 88,1%. Verkningsgraden på värmeväxlarna i 

ventilationsaggregaten har tagits från det uppkopplade styrsystemet i fläktrummet. 

Den totala förlusten från allmänventilation under ett år är 1 345 400 kWh. För 

beräkningar se bilaga I.  

4.2.3 Processventilationsförluster 

Processventilationen ska fånga in föroreningar från processen nära föroreningskällan, 

detta för att minska spridning av föroreningar till lokalen. Processventilationen finns 

på bottenplan i byggnaden, främst i verkstadshallen och består av en del utsug till 

tvättar, svetsar, svarvar och blästrar. Förlusterna från processventilation under ett år 

är totalt 1 229 961 kWh. För beräkningar se bilaga J.   

Bortförd energi kWh 

Transmission 471 637 

Allmän ventilation 1 345 400 

Processventilation 1 229 961 

Oavsiktlig ventilation 402 162 

Kylmaskin/frikyla 727 080 

Kylvatten 734 455 

Totalt 4 910 695 
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4.2.4 Oavsiktlig ventilation 

Den oavsiktliga ventilationen påverkas av otätheter i klimatskalet och öppna portar 

och fönster i byggnaden. Med god täthet i byggnaden nås den bästa 

ventilationseffekten. Förluster på grund av oavsiktlig ventilation under ett år är  

402 162 kWh. Detta är beräknat på skillnaden mellan tillförd och bortförd energi.  

4.2.5 Kylmaskin/frikyla 

Det finns en kylmaskin i byggnaden placerad i fläktrummet på plan 4. Kylmaskinen 

kan vid tillåtande utetemperaturer även köras på frikyla. Kylan från kylmaskinen går 

till två ventilationsaggregat, luftkylare i ställverk, likriktarrum och kylbafflar i 

kontrollrum. Om temperaturen är +4 °C eller lägre går frikyla igång och om 

temperaturen +7 °C inte upprätthålls under en kvart ska växling till kylmaskinen 

ske. Antaganden kring drifttiderna ha gjorts, där drifttiden för kylmaskinen har 

antagits till 60% av året och resterande tid 40% går frikyla på grund av att det är ett 

ungefärligt värde då graderna understier 4 °C under året. Drifttiden blir då för 

kylmaskinen 5256 h och för frikyla 3504 h. Kylmaskinen har en kyleffekt på 95 kW 

och frikyla på 65 kW under förutsättningar att rådande temperaturer erhålls. Detta 

ger en total kyleffekt på 727 080 kWh. 

4.2.6 Kylvatten 

Kylvatten i form av industrivatten är de media som kyler ugnarna, eb-svetsen och 

plasma svetsen. Industrivattnet kommer från kyldammen som ligger intill Storsjön 

på Sandviks industriområde. En del av vattnet tas tillvara på i form av en 

värmeåtervinning med en värmepump. Den värme som tas tillvara på  används för 

att värma lokalen. I detta fall har energiförlusterna för kylvattnet från ugn 1 och 2 

beräknats eftersom dessa är det största förbrukarna och drifttiden är nästintill dygnet 

runt. Kylvattenförbrukningen från ugn 3 är svår att kartlägga eftersom drifttiderna 

varierar så ingen statistik finns erhållen för detta. De totala förlusterna från kylvatten 

från ugn 1 och 2 uppgår till 734 455 kWh. För beräkningar se bilaga H.  

4.3 Värmeåtervinningssystem 

Värmesystemet är uppbyggt på att ta tillvara på värmen från ugnarna. I första hand 

används värmen från värmeåtervinningssystemet, där värmepumpen höjer värmen 

på industrivattnet från ugnarna. När inte den värmen klarar av att värma lokalen 

själv så spetsar elpannan med värmeenergi. Denna värme går till luftvärmare, 

ventilation och radiatorer.  

Värmeåtervinningssystemet i byggnaden ger 139 000 kWh, vilket är 12,7 % av den 

totala uppvärmningen av byggnaden. Data är baserat på energimätare i systemet.  
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4.4 Åtgärdsförslag 

Nedan följer ett antal åtgärdsförslag för en mindre energianvändning i byggnaden. 

4.4.1 Belysning i verkstadslokalen 

Verkstadslokalen är tom 36 timmar i veckan. Stänga av belysningen under dessa 

timmar skulle ge en besparing på 48 672 kWh/år.   

4.4.2 Läckagesökning tryckluft 

Läckage från tryckluft är en stor energibov och i dagsläget sker inget arbete 

kontinuerligt för att undvika detta. I ett tryckluftssystem kan de förekomma 

förluster upp mot 50 % på grund av läckage [21]. Läckage i tryckluftssystem kan ha 

stora kostnader. Tabell 3 visar ett värde av vad systemet kan ha för förluster när det 

är hål i systemet, vid ett större hål blir förlusterna också större [22].  

Tabell 3. Visar förluster från tryckluftssystem vid läckage när det är hål i systemet. 

 

4.4.3 Sänka inomhustemperaturen 

Sänka inomhustemperaturen i verkstadslokalen med en grad är en åtgärd som inte 

har stor kostnad. Om en sänkning av innetemperaturen sker med en grad kan det ge 

5% besparing [23]. Om detta skulle utföras skulle de ge en besparing på 47 617 

kWh.  

4.4.4 Intermittent drift av vakuumpumpar 

Vakuumpumparna till ugnarna som är placerade i pumprummet går året runt, även 

när de inte behöver. Pumparna har en total energianvändning på 354 780 kWh/år. 

Att köra intermittent drift på pumparna skulle få ner energianvändningen. 

Energianvändningen från pumparna är stor, så därför finns mycket potential till 

minskad energianvändning. Eftersom drifttiderna på ugnarna varierar kraftigt så är 

besparingen på denna åtgärd svår att beräkna. Lokalen står tom 36 timmar i veckan 

så om besparing beräknas på dessa timmar skulle en besparing på 75 816 kWh/år 

kunna uppnås. Notera att en ännu större besparing skulle kunna göras om utredning 

av drifttider på ugnarna utförs. 

Diameter hål Flöde [l/s]  vid 7 bar Förlust [W] 

1 mm 1 400 

3 mm 10 3500 

5 mm 27 10 000 

10 mm 108 38 000 
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4.4.5 Ta tillvara på värme från Slungbläster 

I lokalen finns en bläster, av denna kan värme tas tillvara på och leda till 

ventilationsaggregatet. Detta skulle ge en besparing på energi, men frågan är om 

investeringskostnaden skulle vara för hög och att återbetalningstiden skulle bli för 

lång. Det här är en åtgärd som inte har undersökts på djupet och hamnar därför 

under kapitlet 6.2 för utveckling av arbetet.  
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5 Diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras och kommenteras. Även styrkor 

och felkällor med arbetet kommer att tas upp och åtgärder för att dessa kunde ha 

undvikits.  

Målet med arbetet har varit att konstatera vilka parametrar som påverkar 

energibalansen i byggnaden och hur stora dessa är men även att presentera 

åtgärdsförslag för att minska energianvändning i bygganden. I bygganden finns ett 

värmeåtervinningssystem som tar tillvara på kylvatten från de tre ugnarna i lokalen, 

detta system har inte fungerat så bra därför skulle detta utredas. De metoderna som 

har använts har valts ut för att passa ändamålet, det viktigaste har varit intervjuer 

med kunniga personer och mätutrustning.   

Resultatet av studien visar på en energibalans i byggnaden. Störst påverkan på den 

tillförda energin till byggnaden är elanvändningen till ugnarna och till den bortförda 

har allmän ventilation störst påverkan. Den allmänna ventilationen är så pass stor 

främst på grund av de frånluftsfläktar som är placerade i källaren. Dessa fläktar är 

viktiga för att få en bra tryckbalans i byggnaden, så att inte allt för stora övertryck 

eller undertryck uppstår. Dessa fläktar installerades efter en olycka där syra läckte ut 

i lokalen, så dessa fläktar måste finnas.  

Värmeåtervinningssystemet ger 139 000 kWh, vilket är 12,7% av den totala 

fastighetselen. Detta är en osäker siffra eftersom ingen riktig klarhet i systemet har 

funnits. Denna beräkning är baserad på avläsning av energimätare veckovis som 

sitter efter värmepumpen i värmeåtervinning systemet. Det som gör siffran än mer 

osäker är att de ingående parametrarna i fastighetselen inte är kartlagda därför är 

andelen osäker. En tanke som finns om varför den inte fungerar som den ska är att 

värmepumpen i systemet inte fungerar som den ska, enligt uppgifter från 

fastighetsavdelningen har värmepumpen blivit omstartad ett antal gånger.   

Överlag så är fastigheten i gott skick, efter om- och utbyggnaden 2008 så utfördes 

en rad förbättringar i byggnaden. Belysningen byttes ut i hela byggnaden, 

värmeåtervinning av ugnarna tillkom. Utbyggnadens klimatskal har ett lågt u-värde, 

vilket är bra. 

Metoden för arbetet har varit kvantitativa vilket har varit bra väg att gå för arbetet. 

Intervjuer med personal på smältverket har varit viktiga i arbetet för att få ett 

rättvist resultat och för att personalen som arbetar i byggnaden är kunnigast på själva 

processerna och ugnarna.  

Den interna värmelasten för människor är väldigt liten, nästan obefintlig. Detta på 

grund av att endast fyra personer jobbar per skiftlag och två på kontor. Byggnaden är 
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på 3650 m2 och totalt sex personer vistas i lokalen samtidigt så detta är väldigt få 

personer i förhållande till byggnadens storlek.  

En styrka med arbetet är att ritningar från en nya delen av byggnaden är bra och 

uppdaterade, på ritningar syns tydligt vilka material byggnadsskalet är gjorda av. 

Areor har tagits fram med hjälp av ritningar och kontrollmätts med hjälp av en 

lasermätare. U-värde och areor i byggnaden är alltså rättvist framtagna och borde 

stämma överens med verkligheten. Dock en felkälla som kan ha betydelse för 

resultatet kan vara temperaturen i byggnaden, ett antagande har gjorts på 19 grader 

eftersom verkstadsdelen har den temperaturen och den utgör största delen av hela 

byggnaden. En annan felkälla är att beräkningarna är baserade på ett normalår, 8760 

timmar vilket kan variera från år till år.  

Något som kan vara bra att nämna är värmeavgivning från ugnarna. Ugnarna är så 

pass kalla att när man sätter handen på ugnen är den knappt ljummen, därför har 

värmen till omgivningen från ugnarna bortsätts ifrån. Intern värme från belysning 

har antagits då ingen dokumentation finns, men belysningen är relativt ny i hela 

byggnaden.  

Medelvärde av el statistiken från kapitel 4.2.2 kommer från EHS-avdelningen på 

Sandvik. Statistiken varierar kraftigt mellan år 2017-2018 därför är det inte rättvist 

att göra ett medelvärde av endast dessa. Variationen från år till år kan ha att göra 

med drifttiderna av smältugnarna som kan ha varit högre år 2018. Fastighetselen är 

lägre år 2018 än 2017, detta kan ha att göra med temperaturen ute. För att få ett 

rättvisare värde så borde fler år ha granskats.  

Solinstrålningen har bortsetts från i det här arbetet då denna kommer ha väldigt liten 

betydelse för byggnadens totala energibehov. Då dessa fönster ligger mestadels på 

skuggsida och har ett lågt u-värde kommer därför inte dessa påverka energibalansen 

till så stor del. 

Under kapitel 4.6 har åtgärder föreslagits, på grund av att byggnaden redan är i så 

pass gott skick så är det svårt att ge något bra konkret åtgärdsförlag. Visst går det att 

göra mycket i byggnaden för mindre energianvändning men frågan är om det är värt 

det i förhållande till investeringskostnaden. Klimatskalet på den äldre delen av 

byggnaden skulle kunna förbättras genom byte av fönster, tilläggsisolera mm. Men 

detta har dock väldigt höga investeringskostnader och kommer ta många år innan det 

har betalats tillbaka.  

Åtgärdsförslaget för vakuumpumparna är ett förslag som borde utredas närmare då 

det finns stor besparingspotential. Att köra pumparna på intermittent drift skulle 

kunna få ner energianvändningen avsevärt. Idag går pumparna på full drift året runt, 

även om smältugnarna inte går. Minskningen av energianvändning för pumparna 

skulle bli 75 816 kWh/år om pumparna står stilla när personalen är ledig. En ännu 



 

29 

större besparing skulle alltså kunna göras om en utredning på ugnarnas drifttid skulle 

utföras. 

På grund av tidsbrist har inte någon djupare kartläggning av hur mycket av 

fastighetselen som går till radiatorer, varmvatten, luftvärmare och ventilation. Detta 

hade kunna kartlagts om tid funnits för det.  

Eftersom det är osäkert hur ofta portar står öppna och vilka otätheter det är i 

byggnaden så har den oavsiktliga ventilationen antagits att bli skillnaden mellan 

tillförd energi och bortförd.  

Om en jämförelse mellan den här studien skulle göras med tidigare studier som 

nämns under rubrik 1.3 så kan en likhet ses i exempelvis studien på det regionala 

energikartläggningsprogrammet där 241 företag har studerats. Studien visar på att 

ventilationen och uppvärmning av lokaler utgör hälften av 

energieffektiviseringspotentialen, vilket även kan ses i det här examensarbetet där 

ventilationen har en väldigt stor energianvändning och stor potential till 

effektivisering.  
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6 Slutsatser 

I det här avsnittet presenteras slutsatser från resultatet av studien. Hur arbetet skulle 

kunna utvecklas vidare och en återkoppling till de globala målen för en hållbar 

utveckling kommer tas upp.  

6.1 Resultat av studien 

• De flöden som påverkar energibalansen i byggnaden är för tillförd energi 

intern värme och elanvändningen till processer, ugnar och uppvärmning. 

Den bortförda energin påverkas av transmission, ventilation, tryckluft och 

kylvatten. Den totala energianvändningen i byggnaden är 4 911 MWh/år. 

Där det största flödet för tillförd energi är elanvändning till ugnar, 

2 046 MWh och för bortförd energi är den allmänna ventilationen störst, 

1 345 MWh. 

• Värmeåtervinning systemet i byggnaden tar tillvara på värme från ugnarna 

för att värma lokalerna i byggnaden. På grund at tidsbrist och att inte rätt 

person har fåtts tag på så har det varit svårt att utreda. Elanvändningen för 

värme är uppbyggt så att värmen från återvinningen används i första hand 

och sedan när inte den värmen räcker till så används elpannan. Mätare har 

avlästs veckovis och beräknats att värmeåtervinning systemet ger 139 MWh, 

vilket är ungefär 12,7 % av den totala användningen av fastighetsel.  

• Åtgärdsförslag och besparing har givits på belysning, temperatur i verkstaden 

och intermittent drift av vakuumpumparna. Detta ger en total besparing på 

172 MWh. Då är besparingen från vakuumpumparna beräknat på att de står 

stilla 36 timmar i veckan då ingen arbetar.  

6.2 Utveckling 

För att fortsätta att utveckla det här arbetet skulle användningen av fastighetsel och 

el till processer kunna kartläggas djupare för att få en bättre förståelse av 

fördelningen. Även ett djupare arbete kring värmeåtervinningen skulle kunna 

utföras där mätningar skulle kunna utföras.  

En utredning för att ta tillvara på värme från bläster och leda till ventilationen är en 

åtgärd som skulle spara energi. Detta kräver mycket utredning och är därför ett 

arbete som borde fortsätta att utvecklas. 
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6.3 Perspektiv 

Energieffektivisering av en byggnad på industrin bidrar till att minska utsläppen av 

växthusgaser, och minskar i längden takten av den globala uppvärmningen. Att ta 

tillvara på befintliga resurser som spillvärme från ugnarna eller sänka 

innetemperaturen en grad i byggnaden minskar användningen av inköpt el till 

byggnaden, och därmed bidrar till en bättre miljö.  

Det här arbetet är kopplat till mål 9 i de globala målen för att uppnå hållbar 

utveckling till år 2030. Då detta arbete handlar om att minska energianvändningen 

på industrier för att uppnå en hållbar utveckling. 
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A1 

Bilaga A. Beräkning av väggarnas U-värde 

Gamla delen, tegel: 

λmin.ull = 0,037 W/m°C 

λTegel = 0,60 W/m°C 

dmin.ull = 60 mm 

dTegel = 120 mm *2st = 240 mm 

RSi = 0,13 m2°C/W 

RSe = 0,04 m2°C/W 

Beräkning av värmemotstånd, R sker med ekvation (3): 

𝑅 =
𝑑

𝜆
 

Rmin.ull=
0,06

0,037
 = 1,62 m2°C/W  

RTegel=
0,240

0,60
 =  0,4 m2°C/W  

U-värdet beräknas med ekvation (2): 

UVägg=
1

𝑅𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙+𝑅𝑇𝑒𝑔𝑒𝑙+𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑠𝑒
 

 

UVägg = 
1

1,62+0,4+0,13+0,04
 = 0,457 W/m2°C 

 

Nya delen: 

UParoc = 0,11 W/m°C 

  



 

A2 
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Bilaga B. Beräkning av takets U-värde 

Gamla delen: 

λmin.ull = 0,037 W/m°C 

dLättbetong = 0,20 m 

dmin.ull = 0,11 m 

λlättbet =  0,12 W/m°C 

RSi = 0,13 m2°C/W 

RSe = 0,04 m2°C/W 

Beräkning av värmemotstånd, R sker med ekvation (3): 

𝑅 =
𝑑

𝜆
 

RLättbetong=
0,20

0,12
 = 1,67 m2°C/W  

Rmin.ull=
0,11

0,037
 = 2,97 m2°C/W  

U-värdet beräknas med ekvation (2): 

UVägg=
1

𝑅𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔+𝑅𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙+𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑠𝑒
 

UVägg= 
1

1,67+2,97+0,13+0,04
 =  0,208 W/m2°C 

 

Äldre del 2: 

dlättbetong = 0,150 m 

λlättbetong =  0,12 W/m°C 

RSi = 0,13 m2°C/W 

RSe = 0,04 m2°C/W 

RLättbetong=
0,150

0,12
 = 1,25 m2°C/W  

UVägg=
1

𝑅𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔+𝑅𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙+𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑠𝑒
 

 

UVägg= 
1

1,25+0,13+0,04
 =  0,704 W/m2°C 
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Nya delen:  

Rtakboard = 0,51 

dmin.ull = 0,150 m 

λmin.ull=  0,037 W/m°C 

RSi = 0,13 m2°C/W 

RSe = 0,04 m2°C/W 

Rmin.ull=
0,150

0,037
 = 4,05  m2°C/W  

U-värdet beräknas med ekvation (2): 

UVägg=
1

𝑅𝑡𝑎𝑘𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑+𝑅𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙+𝑅𝑝𝑙å𝑡+𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑠𝑒
 

UVägg= 
1

0,51+4,05+0,13+0,04
 = 0,211 W/m2°C 
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Bilaga C. Beräkning av golvets U-värde 

λBetong = 1,7 W/m°C 

dBetong = 200 mm 

dcellplast =0,050 mm 

λcellplast =  0,037 W/m°C 

RSi = 0,13 m2°C/W 

RSe = 0,04 m2°C/W 

Beräkning av värmemotstånd, R sker med ekvation (3): 

𝑅 =
𝑑

𝜆
 

RBetong=
0,200

1,7
 = 0,118 m2°C/W  

Rcellplast=
0,050

0,037
 = 1,35 m2°C/W  

U-värdet beräknas med ekvation (2): 

UVägg=
1

𝑅𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔+𝑅𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙+𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑠𝑒
 

UVägg= 
1

0,118+1,35+0,13+0,04
 =  0,61 W/m2°C 
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Bilaga D. Beräkning av transmissionsförluster 

 

Byggnadsdel Area [m2] 𝑼-värde 

[W/m2°C] 

𝑼 × 𝑨 [W/°C] 

 

Tinne =19° i verkstadslokalen enligt uppgifter från Coor 

DUT = -22 °C (DUT för Gävle) 

Effektbehov 

Effektbehovet beräknas med ekvation (1): 

𝑃𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑖 − 𝐷𝑈𝑇) 

𝑃𝑡 = 4579 ∗ (19 − (−22)) = 187 739 W = 187,7 kW   

Gradtimmar 

Enligt figur 7 blir gradtimmarna för uppvärmning 103 000°h 

Transmissionsförluster 

Den bortförda energin beräknas med ekvation (4): 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐺𝑡 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 4579 * 103 000 = 471 637 kWh  

 

 

 

  

Väggar tegel 2533,6 0,457 1157,9 

Väggar paroc  2592,5 0,11 285,2 

Tak gammal del 1 600 0,208 124,8 

Tak gammal del 2  480 0,704 338 

Tak ny del 1449 0,211 305,7 

Golv 2528 0,61 1542,1 

Fönster 167,6 3 502,8 

Fönster med 
solskyddsglas 

65,1 1,3 84,6 

Portar/dörrar 79,3 3 237,9 

Totalt   4579 
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Bilaga E. Elstatistik 

 
Månad 

Ugn 1 
[kWh] 

Ugn 2 
[kWh] 

Ugn 3 
[kWh] 

Fastighetsel 
[kWh] 

Process Process Reserv 
[kWh] 400V [kWh] 525V [kWh] 

2017 

Januari 29307 42017 69819 132035 49109 0 32 

Februari 29637 39490 43957 135234 44944 9520 29 

Mars 37390 26136 48859 137636 53387 17808 32 

April 36837 27537 42077 113944 52741 17631 31 

Maj 38204 17 72615 61894 60896 12379 31 

Juni 25760 35236 49603 44780 48128 19487 31 

Juli 8706 18 21409 41592 18914 8550 32 

Augusti 21498 44696 75610 43019 53272 21386 32 

September 31979 45642 74346 63152 61033 23827 32 

Oktober 37803 51378 107169 100061 64329 24442 33 

November 59803 61874 128009 105484 68167 25593 31 

December 34415 67711 95208 133214 64835 24461 33 

Totalt 391339 441752 828681 1112045 639755 205084 379 

 

Månad 
Ugn 1 
[kWh] 

Ugn 2 
[kWh] 

Ugn 3 
[kWh] 

Fastighetsel 
[kWh] 

Process Process Reserv 
[kWh] 400V [kWh] 525V [kWh] 

2018 

Januari 29784 64883 84903 169497 64197 24191 32 

Februari 50727 51515 82697 143007 59121 22574 29 

Mars 68680 63672 99178 114556 62542 26382 32 

April 22605 66430 96044 59747 60964 23234 31 

Maj 43598 62168 106417 58319 63786 24935 33 

Juni 34583 52229 82062 56854 66779 23641 32 

Juli 21631 23024 54104 44030 22559 14955 33 

Augusti 52078 51642 85576 66722 60684 22343 33 

September 47572 64216 105996 72837 65868 24151 32 

Oktober 47251 79028 143908 76818 73193 25051 33 

November 77826 65499 149562 88632 59843 25260 32 

December 65890 44560 89176 119607 50523 23750 32 

Totalt 562225 688866 1179623 1070626 710059 280467 384 

 

Maskiner Medelvärde [kWh] år 2017-2018 

Ugn 1 416 546 

Ugn 2 625 546 

Ugn 3 1 004 152 

Fastighetsel 1 091 336 

Process 400 V 674 907 

Process 525 V 242 776 

Reserv 382 

Totalt 4 055 645 
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Bilaga F. Beräkning av intern värme, belysning 

 

 

 

 

 

 

 

Värmeavgivning från belysning beräknas med ekvation (8): 

𝐸𝑏 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑡 

Produktionshall: 

𝐸𝑏 = 400 ∗ 63 ∗ 8760 = 220 752 000 Wh = 220 752 kWh 

Övriga utrymmen: 

𝐸𝑏 = 𝑃 ∗ 177 ∗ 8760 = 15 505 200 Wh = 15 505 kWh 

 

  

Lampor  

Produktionshall  

Tid (h) 8760 

Antal (st) 63 

Effekt lampor (W) 400 

Energi (kWh) 220 752 

Övriga utrymmen  

Tid (h) 8760 

Antal (st) 177 

Effekt lampor (W) 10 

Energi (kWh) 15 505 

Total energi (kWh) 236 257 
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Bilaga G. Beräkning av intern värme, människor 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning tid:  

Verkstad: 24h/dygn*4dagar/veckan*52veckor/år + 

12h/dygn*3dagar/veckan*52veckor/år= 6864 h/år 

Kontor: 5dagar/vecka*8h/dygn*52veckor/år= 2080 h/år. 
 
Värmeavgivning från människor beräknas med ekvation (9): 
 

𝐸𝑝 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 ∗ 𝑡 

𝐸𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑡𝑎𝑑 = 200 ∗ 4 ∗ 6864= 5 491 200 Wh 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟 = 125 ∗ 2 ∗ 2080 = 520 000 Wh 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑣 + 𝐸𝑘  = 5 491 200 + 520 000 = 6 011 200 Wh = 6 011 kWh 

 

  

Verkstadsdel  

Tid (h) 6864 

Antal (st) 4 

Värmeavgivning per person (W) 200 

Värmeavgivning (Wh) 5 491 200 

Kontorsdel  

Tid (h) 2080 

Antal (st) 2 

Värmeavgivning per person (W) 125 

Värmeavgivning (Wh) 520 000 

Total värmeavgivning (kWh) 6 011 
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Bilaga H. Beräkning kylvatten 

TTill= 17 °C  

TRetur= 20°C 

q= 400 l/min = 6,67 l/s = 0,00667 m3/s 

ρ=1000 kg/m3 

Cp= 4190 J/kg°C 

t=8760 h 

 

Bortförd energi från kylvattnet beräknas med ekvation (10): 

𝐸 = 𝑞 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝜌 ∗ 𝑡 ∗ (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙) 

𝐸 = 0,00667 ∗ 4190 ∗ 1000 ∗ 8760 ∗ (20 − 17) = 734 455 044 Wh= 

734 455 kWh 
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Bilaga I. Beräkning av allmänventilation 

 
Energiförlust om värmeväxlare: 
Ekvation (6) används om aggregatet har värmeväxlare eller om drifttider varierar:  

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = ρ ∗ q ∗ Cp ∗ DF ∗ Gt ∗ (1 − 𝜂) 

Energiförlust utan värmeväxlare: 

Ekvation (5) används för beräkning av tilluftsaggregatet TA02, VA02 och 

frånluftsfläktarna  

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = ρ ∗ q ∗ Cp ∗ Gt 

Gradtimmar ventilation: 
Enligt figur 8 blir gradtimmarna för ventilation 108 200 °h 
DF = drifttider 12 h/dygn ger DF = 0,5 
 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 9,3 ∗ 1000 ∗ 0,5 ∗ 108 200 ∗ (1 − 0,805) = 117 732 420 Wh 
= 117 732 kWh 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 0,41 ∗ 1000 ∗ 0,5 ∗ 108 200 ∗ (1 − 0,83)= 4 524 924 Wh 
= 4 525 kWh 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 0,545 ∗ 1000 ∗ 0,5 ∗ 108 200 ∗ (1 − 0,881)= 4 210 387 Wh 
= 4 210 kWh 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 0,52 ∗ 1000 ∗ 108 200= 67 516 800 Wh= 67 517 kWh 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 2,5 ∗ 1000 ∗ 108 200= 324 600 000 Wh = 324 600 kWh 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 2,5 ∗ 1000 ∗ 108 200= 324 600 000 Wh = 324 600 kWh 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 2,5 ∗ 1000 ∗ 108 200= 324 600 000 Wh = 324 600 kWh 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,2 ∗ 0,67 ∗ 1000 ∗ 108 200= 86 992 800 Wh = 86 993 kWh 
 
Total energiförluster allmän ventilation = 1 345 400 kWh 
 

Aggregat Försörjer Flöde 
TL 

[m3/s] 

Flöde FL 
[m3/s] 

Verkningsgrad Drifttid 
[h] 

Energi 
[kWh] 

LA01 Verkstadshall 9,0  9,3 80,5 1800 264 950 

LA03 Nya 
omklädningsrum 

0,370 0,410 83 1800 10 182 

LA04 Kontor/ 
kontrollrum 

0,545 0,545 88,1 1800 9 475 

TA02 Ställverk, 
vakuumpumprum 
och transformator 

0,520  - - 1800 75 997 

VA02 Tele rum, kontor, 
omklädningsrum 

0,670 - - 8760 86 993 

FF01 Ugnsrum 177 - 2,5 - 8760 324 600 

FF02 Verkstadshall  2,5  8760 324 600 

FF03 Verkstadshall - 2,5 - 8760 324 600 

Total energi 
(KWh) 

     1 345 400 
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Bilaga J. Beräkning av processventilation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvation (7) används för beräkning av processventilation: 

𝐸𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑞 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡 ∗ 𝛥𝑇 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 3,6 ∗ 1000 ∗ 684 ∗ (22 − 5) = 50 232 960 Wh =50 233 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,117 ∗ 1000 ∗ 2190 ∗ (22 − 5) = 5 227 092 Wh = 5 227 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 1,108 ∗ 1000 ∗ 4380 ∗ (22 − 5) = 99 002 016 Wh = 99 002 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,051 ∗ 1000 ∗ 8760 ∗ (22 − 5) =9 113 904 Wh = 9 114 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,286 ∗ 1000 ∗ 8760 ∗ (22 − 5) = 51 109 344 Wh = 51 109 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,774 ∗ 1000 ∗ 8760 ∗ (22 − 5) = 138 316 896 Wh = 138 317 

kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,054 ∗ 1000 ∗ 4386 ∗ (22 − 5) = 4 831 618 Wh = 4 832 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,270 ∗ 1000 ∗ 2190 ∗ (22 − 5) =12 062 520 Wh = 12 063 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 2,256 ∗ 1000 ∗ 8760 ∗ (22 − 5) = 403 156 224 Wh = 403 156 

kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,940 ∗ 1000 ∗ 6000 ∗ (22 − 5) = 115 056 000 Wh = 115 056 

kWh  

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,399 ∗ 1000 ∗ 8760 ∗ (22 − 5) =71 302 896 Wh = 71 303 kWh 

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,780 ∗ 1000 ∗ 4386 ∗ (22 − 5) =69 790 032 Wh= 69 790 kWh 

Aggregat Flöde FL 
[m3/s] 

Drifttid 
[h] 

Energi 
[kWh] 

Centraldammsugare 3,6 684 50 233 

Plasmasvets 0,117 2190 5 227 

Kokiltvätt 1,108 4380 99 002 

Co2 Utsug 
strippningsgrop 

0,051 8760 9 114 

Co2 Utsug grop ugn 2  0,286 8760 51 109 

Co2 Utsug grop ugn 1 0,774 8760 138 317 

Svetsutsug Mig-svets 0,054 4386 4 832 

Utsug svarv 0,270 2190 12 063 

Utsug slungbläster 2,256 8760 403 156 

Utsug sotning 0,940 6000 115 056 

Co2 utsug grop ugn 3 0,399 8760 71 303 

Utsug kokiltork 0,780 4386 69 790 

Punktutsug svetsplats 0,193 3650 14 371 

Utsug kokiltvätt 1,043 8760 186 388 

Totalt energi (KWh)   1 229 961 
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𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 0,193 ∗ 1000 ∗ 3650 ∗ (22 − 5) =14 370 780 Wh = 14 371 kWh  

𝐸𝑣 = 1,2 ∗ 1,043 ∗ 1000 ∗ 8760 ∗ (22 − 5) = 186 388 272 Wh =186 388 

kWh 

Total energiförluster processventilation = 1 229 961 kWh 
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Bilaga K. Statistik tryckluft 

Vecka 2018 Förbrukning[kWh] Vecka 2018 Förbrukning[kWh] 

1 8489 27 11800 

2 14282 28 6226 

3 14520 29 2563 

4 16784 30 3018 

5 10996 31 1895 

6 15716 32 6023 

7 16076 33 14148 

8 11965 34 11298 

9 18105 35 9573 

10 12046 36 11249 

11 12497 37 8431 

12 13852 38 9735 

13 11862 39 11634 

14 13259 40 11111 

15 14688 41 8395 

16 8851 42 11606 

17 11887 43 13197 

18 10480 44 15381 

19 10507 45 11029 

20 11111 46 12136 

21 11363 47 15487 

22 8342 48 21497 

23 13621 49 18225 

24 9487 50 20816 

25 10667 51 20275 

26 8560 52 6403 

    

Totalt energi 
(KWh) 

  613 164 
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