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Sammanfattning 
I detta arbete utfördes en kartläggning av Gefleortens Mejeris ventilationssystem. Syftet 

med arbetet var att skapa ett energieffektivt ventilationssystem på mejeriet genom att 

utarbeta konkreta förslag på effektiviseringsmöjligheter som kunde ge ekonomisk 

avkastning för företaget. För företaget innebär energibesparingar minskade kostnader 

samtidigt som det krävs mindre resursanvändning, vilket är bra för miljön. För att 

genomföra effektiviseringar behövdes effektiviseringsstrategier som togs fram genom 

en litteraturstudie. Systemet behövde kartläggas innan effektiviseringsstrategierna 

kunde implementeras för att de bästa möjligheterna för byggnaden skulle kunna skapas. 

Mejeriet har flertalet separata ventilationssystem som försörjer olika delar av 

byggnaden. I utvalda delar av systemet genomfördes mätningar av flöde och 

temperaturer.  

Tre tilluftssystem valdes ut där effektiviseringsstrategier undersöktes. Systemens 

flöden mättes med mätinstrument och därefter beräknades till vilka investeringarna var 

lönsamma. Resultatet visade att det fanns stora besparingsmöjligheter för system TA1 

där 211 MWh kunde sparas. Undersökta åtgärder för TA7 blev ej lönsamma. Ett 

övertryck i ett källarrum behövde åtgärdas genom att skapa ett undertryck i rummet, 

detta för att undvika att luft i rummet skulle ha möjlighet att sprida sig i byggnaden. 

Slutsatserna av detta arbete blev att företaget bör implementera åtgärd 1 och 3. 

 

Abstract 
This dissertation is an energy survey of Gefleortens Mejeriförening´s HVAC-system. 

The aim is to create an energy efficient HVAC-system by making proposals of possible 

energy savings. Energy savings leads to decreased costs for the company and less 

impact on the environment. To be able to carry out efficiency proposals there was a 

need for energy saving strategies, which has been obtained through a literature review. 

Before the efficiency strategies could be examined and proposed the system needed to 

be surveyed. The dairy production building has several ventilation systems that supplies 

different parts of the building. In chosen parts of the system measurements of flows and 

temperatures were conducted.  

Three supply air systems were selected to be examined for energy savings. These 

systems were measured and calculated. The result showed that there were great saving 

potential for one of the systems, TA1, where 211 MWh could be saved. The examined 

actions for TA7 was not profitable. A room in the basement had an overpressure that 

needed to be corrected to an underpressure to avoid that air from that room have the 

possibility to spread throughout the building. The conclusion of this work is that the 

company should implement action 1 and 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord 
Detta arbete avslutar studier till energisystemsingenjör och leder till en 

högskoleingenjörsexamen inom energisystem. Arbetet är genomfört under vårterminen 

2015 vid Högskolan i Gävle. Omfattningen av arbetet är 15 högskolepoäng.  

 

Jag skulle vilja rikta ett tack till följande personer: 

 

Gert Andersson, handledare på företaget, som varit mycket trevlig och hjälpsam under 

arbetets gång. 

 

Mathias Cehlin, akademisk handledare på högskolan, för rådgivning när problem 

uppstått och hjälp med skrivandeprocessen. 

 

Roland Forsberg, praktisk handledare på högskolan, för att han alltid tagit sig tid att 

besvara mina frågor som dykt upp under arbetets gång. 

 

Jonas Stigenberg, teknisk chef på företaget, för att han tagit sig tid att leta upp material 

och annan information från företaget som behövts i detta arbete.  

 

 

 

Tierp, juni 2015 

Adam Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Teckenförklaring 
 

P  Effekt   [W] 

 

ρ  Densitet   [kg/m
3
] 

 

cp  Specifik värmekapacitet  [J/kg*K] 

 

E  Energi   [Wh] 

 

η  Verkningsgrad  [%] 

 

T  Temperatur   [°C] 

  

Ptot  Effektbehov    [W/K] 

 

q  Flöde   [m
3
/s] 

 

Gt  Gradtimmar   [°h] 

 

t  Tid   [s] 

 

h  Entalpi   [kJ/kg] 

 

n  Varvtal   [varv/s] 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Det är viktigt att ha energiåtgången under kontroll för att se till att energitillförselkedjan 

kommer att hålla i det långa loppet[1]. Vid utökad användning av energi ökar även 

påverkan på miljön i form av växthusgaser, ozonuttunning etc. [2]. Chua et al [2] pekar 

på 4 orsaker till att energianvändningen ökar: En växande population, högre 

komfortkrav, längre vistandetid inomhus och större behov av byggnader [2]. För att 

motverka denna utveckling av energibehovet behövs energieffektiviseringar för att 

minska energibehovet till varje hushåll [1]. Byggnadssektorn har störst potential för 

energieffektivisering av samtliga sektorer. Detta för att det redan i dagsläget finns gott 

om teknologier som kan implementeras [3].  
I ”Energiläget 2013” av Energimyndigheten [4] presenteras de direktiv som finns 

inom EU och Sverige som verkar för ökad energieffektivitet. Flera EU-direktiv som 

syftar till att stimulera samhället mot att bli mer energieffektivt.  I Direktivet om 

byggnaders energiprestanda ställs krav på minimal energiprestanda och att byggnaden 

ska genomgå en energideklaration. Direktivet har placerats i boverkets byggregler vilket 

gör det till en svensk lag att följa. Energieffektiviseringsdirektivet finns för att främja 

förekomsten av energieffektiviseringar. I direktivet ställs krav på renoveringar som 

syftar till att genomföra effektiviseringar. Särskilda krav ställs på offentliga byggnader 

som ska vara förebilder för god energiprestanda vid renovering. EU har ett mål att 

energianvändningen ska vara 20 % lägre än den beräknade energianvändningen för 

2020. Detta direktiv ska syfta till att samtliga sektorer genomför energieffektiviseringar. 

Det är även infört i svensk lag. [4] 

1.1.1 Ventilation 

En vanlig människa spenderar 90 % av sitt liv inomhus [5]. Det ställer höga krav på att 

luften inomhus är av god kvalitet. Ventilationssystemets uppgifter är att förse en 

byggnad med frisk luft och bortföra förorenad luft[6]. Systemet ska också se till att 

föroreningar förs bort direkt och inte kan sprida sig. Föroreningar kan exempelvis vara 

dofter, koldioxid eller fukt. Ventilationen kan även användas för uppvärmning. För att 

ventilationen ska kunna tillgodose alla dessa behov krävs dock att en stor mängd energi 

måste användas. Ventilationssystem benämns ibland HVAC vilket står för 

uppvärmnings-, ventilerings- och luftkonditioneringssystem. 

Upp till 20 % av i-länders energianvändning används till ventilationssystem [2, 7]. 

Energianvändningen ökar runt om i världen i hög hastighet [2].  I Europa står byggnader 

för 40 % av energianvändningen [1] och hälften av byggnadssektorns energianvändning 

används till HVAC-system [7, 8]. 2012 stod bostads- och servicesektorn för 39 % av 

Sveriges energianvändning, vilket kan ses i figur 1 [4]. Sedan 2000 har det skett en 

minskning av energibehovet fram tills idag [4]. Detta mycket beroende av att 

energieffektiviteten ökat de senaste åren [4]. För att minska på energiläckaget ut ur 

byggnader har nybyggnationer de senaste åren koncentrerat sig på att isolera mer och 

göra byggnaderna tätare [3]. Det gör att luft i allt mindre grad kan infiltreras in i husen 

[3]. Det i sin tur gör att det ställs större krav på flöden i ventilationssystemen [3]. Med 

den ökade betydelsen ökar också energianvändningen [3]. I stora delar av världen är 

ventilationens främsta problem att uteluften är för varm och måste kylas [2].  I Sverige 

och Gävle behövs luften värmas en stor del av året, och kylning endast under varma 

dagar sommartid.  
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Figur 1: Sveriges slutliga energianvändning uppdelat på sektorer.[4] 
 

 

Över en tredjedel av ventilationssystemen i Europa är av brådskande renoveringsbehov 

[9]. I dagsläget är många ventilationssystem överdimensionerade eller dimensionerade 

efter det maximala flödesbehovet utan möjlighet till reglering av flödet, vilket leder till 

en onödig energianvändning [1]. Säkerhetsmässiga kvantiteter kan också leda till att 

systemet överdimensioneras [8]. HVAC-systemen är viktiga i byggnader eftersom dessa 

säkerställer den termiska komforten. Det finns regelverk i dagsläget som kräver ett visst 

mått på energieffektivitet i ventilationsinstallationerna. Energiklassificering har också 

blivit mycket populärt vilket har lett till ett ökat intresse för att bygga energismart [7]. 
Det är viktigt att prognoserna på energianvändning överensstämmer med det verkliga 

fallet för att kunna minska på energianvändningen [1]. Prognoserna består av att veta 

vilket klimat som kommer att råda ute samt byggnadens fysik.  

 

1.2 Om Gefleortens och lokalerna 
Gefleortens mejeri har sitt enda mejeri i Gävle, vilket är beläget på Södra Kungsgatan 

58. Gefleortens mejeriförening ägs av ett hundratal mjölkproducenter i Norduppland, 

Gästrikland och Dalarna. På mejeriet tillverkas mjölk, yoghurt, gräddprodukter och 

filprodukter. På adressen finns fyra huvudbyggnader: ett kontorshus, en verkstad, ett 

tankhus, samt själva fabrikshuset. I detta arbete kommer möjligheter till 

effektiviseringar i fabrikshuset att undersökas, eftersom denna byggnad är den största 

och innehar produktionen och är inne i en förändringsfas. Industrin är i tre plan med en 

total golvarea av 2774 m
2
. Byggnaden är byggd i början av 1950-talet men har under 

årens lopp genomgått många renoveringar. [10] 
Råvaran genomgår flera processer i dess väg till färdig produkt. För att omvandla 

kärnmjölken både värme- och kylbehandlas den och den genomgår även flera processer 

för att anta önskad sammansättning[10]. För framställningen används många maskiner 

och stora lagerutrymmen behövs, både kyllager och lager i rumstemperatur. Mellan de 

olika delprocesserna sker lagring i olika former i tankar. En del av dessa tankar lagrar 

varma mjölkprodukter och dessa tankar avger en hel del värme till rummen. Även 

varmvatten lagras i stor utsträckning i tankar. Detta vatten används till diskning. I 

byggnaden finns förutom själva produktionen och dess olika typer av lager även andra 

sorters rum. Det inryms en panncentral, fikarum med kök, omklädningsrum, ett labb 

och flera kontor. För att kunna ha så stora kylda utrymmen behövs mycket kyla. Detta 

genereras i två kylrum som är belägna på källarplanet.  

Industrin är uppdelad i två olika sanitetszoner där det inom den striktare zonen, som 

benämns vit zon, ställs krav på renlighet och skyddsutrustning. I övriga utrymmen råder 

svart zon där inga särskilda krav på hygien krävs. Inomhusklimatet är av stor variation i 
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de olika delarna av lokalen. En betydande del av bottenvåningen består av kyllager som 

håller en låg temperatur på 8°C. Likaså finns det stora kyllagerutrymmen i källarplanet. 

På andra håll i byggnaden finns det finns rum som inrymmer stora tankar men som inte 

vanligtvis är i behov av närvarande människor, dessa rum håller på sina håll höga 

temperaturer. Överlag har utrymmena inom den vita zonen varmt och fuktigt klimat. I 

andra delar av byggnaden som kontor och korridorer med mera råder det ett normalt 

inomhusklimat. 

1.2.1 Ventilation 

Gefleortens mejeri har den senaste tiden genomfört en rad förbättringar av sin 

produktion. Ett system som än inte har genomgått någon omfattande effektivisering på 

många år är ventilationssystemet som är föråldrat och i renoveringsbehov. Mejeriet har 

ett luftburet värmesystem. Alltså ett ventilationssystem som förutom ventilerar 

byggnaden, också förser det med värme. Eftersom byggnaden är väldigt stor finns det 

flera olika ventilationssystem som ventilerar olika delar. Dessa system har olika 

egenskaper och utformning beroende av att utrymmena skiljer sig åt. Det finns flertalet 

ventilationsaggregat som har värmeåtervinning i form av och plattväxlare och även ett 

system med roterande värmeväxlare. I dessa system sker återstående uppvärmning sker 

med värmebatterier. De system som saknar värmeåtervinning värmer istället luften helt 

med värmebatterier. Värmebatteriernas energibärare är fjärrvärme.  

Genomgående finns det i många av utrymmena små frånluftsfläktsystem som 

ventilerar ut inomhusluften direkt utan värmeåtervinning. Tilluftsaggregaten är istället 

karakteristiskt ganska omfattande system som ventilerar flertalet rum. I de fall där 

värmeåtervinning har installerats verkar frånluftskanalerna förts om och gjorts 

enhetligare för att kunna återvinna frånluft. I de fall där detta inte har skett har systemet 

kvar sitt gamla utseende vilket betyder direktutblåsning eller via stigare ut på taket. I en 

del av fallen är frånluften nära placerad till tilluften och skulle därför enkelt kunna 

återvinnas. I en del fall har rummen enbart frånluftsventilation vilket försvårar 

återvinning. 

I de olika lagerlokalerna används fläktluftvärmare och fläktluftkylare för att reglera 

temperaturen. Detta på grund av att behov av ventilering av dessa utrymmen är mycket 

begränsad och därför kan inte innetemperaturen upprätthållas med ventilation. I de 

lagerutrymmen där det inte krävs någon kyla används luftvärmare för att hålla önskvärd 

temperatur. Kombinerat med dessa finns det frånluftsfläktar som blåser ut luft ur 

lagerrummet. I kyllagren används takbaserade fläktluftkylare för att behålla den låga 

temperaturen. För att kunna förse fläktluftkylarna med kyla finns det två rum i 

källarvåningen där det finns kylmaskiner. 

Tankrummen måste tillföras tilluft för att undvika höga temperaturer inomhus. I 

många fall ventileras tankarna direkt med ett eget frånluftsdon eller liknande för att inte 

ångor ska sprida sig i rummen. Men tankarna avger även strålningsvärme vilket gör att 

tilluften blir nödvändig för att hålla temperaturen på acceptabla nivåer. Många av 

maskinerna i produktionen har en egen frånluftskanal som transporterar bort varm luft. 
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1.3 Forskningsfråga 
Gefleortens mejeriförening vill utreda möjligheterna att kunna minska på sitt 

energibehov för ventilationssystemet. Behovet i byggnaden har delvis förändrats och 

gamla system fungerar inte optimalt. Därför vill företaget förbättra 

ventilationseffektiviteten. Målet med detta arbete är att skapa ett energieffektivt 

ventilationssystem på Gefleortens mejeri genom att kartlägga ventilationen och utarbeta 

konkreta förslag på ett antal effektiviseringsmöjligheter som kan ge ekonomisk 

avkastning för företaget. För att genomföra detta arbete kommer följande steg att följas: 

 

1. Sök efter de bästa metoderna för ventilationseffektivisering. 

2. Identifiera de mest intressanta ventilationsflödena i byggnadens 

ventilationssystem. 

3. Beräkna flöden i kanalerna på strategiska punkter i dessa ventilationssystem och 

undersök olika modeller och metoder för energieffektivisering. 

4. Formulera rekommendationer till företaget på energieffektiviseringsåtgärder 

baserat på kalkylering av besparingspotentialer.  

Detta arbete har som mål att besvara frågan: Hur kan Gefleortens mejeris 

ventilationssystem effektiviseras? 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att undersöka effektiviseringsmöjligheterna för ventilationen i fabrikshuset. 

Denna byggnad är den största och det är i denna som produktionen sker. Byggnaden har 

de senaste åren genomgått flertalet effektiviseringar av sin produktion och många 

processer. Detta gör att behovet för ett energieffektivt ventilationssystem känns viktigt. 

Av den orsaken att byggnaden är så pass stor och ventilationssystemen är många till 

antalet kommer avgränsningar behöva göras. Eftersom målet är att skapa ett 

energieffektivt ventilationssystem bör de mest energislösande systemen i första hand 

angripas. Inga datorbaserade metoder kommer att användas utan beräkningarna kommer 

att ske i form av handräknade förslag. Det finns många aspekter som det går att studera 

hos ventilationen men detta arbete är inriktat på energibesparingssynvinkeln. På grund 

av begränsat underlag kommer de ventilationssystem som ritningar ej erhållits till att 

uteslutas. 
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2. Teori 
För att få förståelse för systemen finns det ett par begrepp som behöver vara klarlagda. 

Sedan presenteras de effektiviseringsstrategier som påträffats i litteraturstudien. 

 

2.1 Begreppsförklaring 

2.1.1 Varmluftssystem 

Ett varmluftssystem är ett värmesystem där värmen tillförs med tilluften till lokalerna. 

Tilluftens temperatur är så pass hög att dess energiinnehåll motsvarar behovet för att 

täcka värmeförlusterna. För att ha ett varmluftssystem måste uteluft hela tiden värmas 

upp vilket blir mycket kostsamt om värmen från frånluften inte återvinns. Uteluften 

filtreras och värms därefter upp i ett luftbehandlingsaggregat till önskad temperatur. 

Luften distribueras ut till önskade rum via ventilationskanaler och tillförs via tilluftsdon 

av olika slag. I många av dessa system återanvänds frånluften genom att en del av 

värmeenergin kan återvinnas till tilluften som då inte behöver värmas i samma 

utsträckning i luftbehandlingsaggregatet.  

2.1.2 Förvärmning 

För att tilluften ska få tillräckligt hög temperatur måste den värmas innan den kan 

tillföras till lokalen. Detta görs i de flesta fall med hjälp av ett värmebatteri som luften 

strömmar igenom. Det vanligaste att använda är vattenburna batterier med lamellrör. 

Dessa rör ligger parallellt med varandra. På rören sitter tunna metallplåtar som sitter på 

motsatt riktning gentemot rören med ett par millimeters avstånd från varandra. 

Anledningen till att lamellerna används är för att öka den varma ytan som luften måste 

passera och således öka värmeöverföringen. Till rören och lamellerna används metaller 

med bra värmeledningsförmåga. På grund av det smala avståndet mellan lamellerna är 

det viktig att luften är filtrerad för att inte smuts ska fastna på dessa och hindra flödet. 

[6] 

 

Figur 2 visar ett exempel på värmebatteri. Vid dimensionering av luftvärmebatteriets 

effekt används ekvationen nedan:  

 

𝑃 =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) [W] 

P = Effekt [W] 

ρ = densitet [kg/m
3
] 

cp = specifik värmekapacitet [kJ/kg*K] 

q = luftflöde [m
3
/s] 

T = Temperatur [°C] 
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Figur 2: Värmebatteri från tt-coil [11] 

 

2.1.3 Gradtimmar 

Gradtimmar används för att visa på hur många timmar om året som en byggnad behöver 

tillföras energi för att kunna bibehålla önskat inneklimat. Detta skiljer sig geografiskt 

vilket gör att alla platser har olika gradtimmar till följd av olika klimat. Detta finns det 

tabeller för men går också att räkna ut på egen hand. Om gradtimmarna multipliceras 

med systemets effektbehov fås energibehovet över året ut. 

För att räkna på energianvändning över ett år finns det två parametrar som måste 

vara kända. Den första är utetemperaturens variation över året. Den andra är hur varmt 

det ska vara inomhus. För att genomföra en beräkning av detta brukar temperaturen för 

varje tidpunkt sorteras i stigande ordning. Då fås något som kallas varaktighetsdiagram. 

På axlarna i grafen finns då temperatur respektive tid. I varaktighetsdiagrammet går det 

sedan att rita in en kurva som är den tilluftstemperatur som behövs. Om ytan mellan 

kurvorna integreras enligt ekvationen nedan fås gradtimmarna ut.  

 

𝐺𝑡 =  𝑃𝑡𝑜𝑡 ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ ∆𝑡8760
𝑖=1  [°h] 

 

 

Genom att veta en orts årsmedeltemperatur går det att via tabeller att se gradtimmarna 

för densamma. Årsmedeltemperaturen i Gävle är 4,4 °C [6]. 

2.1.4 DVUT 

Den dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT, används för att bestämma 

effektbehovet i en byggnad. Den är angiven i Boverkets byggregler [12], BBR, och 

skiljer sig beroende på vart i landet byggnaden är. DVUT beror av den lägsta 

dygnsmedeltemperaturen på 20 år och av husets tidskonstant. Tidskonstanten är ett mått 

på byggnadens värmetröghet. Trögheten beror på hur snabbt ett hus kan ta upp värme 

och dess förmåga att lagra den [6]. Vid effektdimensionering tas hänsyn till DVUT. 

Inomhustemperaturen bör aldrig understiga 18 C° i ett bostadshus [12]. För industrin 

blir kraven annorlunda beroende på hur industrin är uppbyggd och har för lokaler. Den 

dimensionerande vinterutetemperaturen för Gävle är i detta arbete satt till -20 C° 

beroende av byggnadens tyngd. 

2.1.5 Nuvärdesmetoden 

För att räkna på investeringar kan det vara bra att ta hänsyn till mer än bara den årliga 

besparingen. Vid investeringen behövs det tas hänsyn till en kalkylränta, alltså en ränta 

på själva investeringen. Beroende av denna ränta sjunker lönsamheten på investeringen 
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vilket gör att ju högre räntan är desto mindre lönsam blir investeringen. Eftersom 

besparingen sker årligen framåt i tiden måste nuvärde användas för att på ett rättvist sätt 

kunna jämföra värdena mot varandra [13]. Nuvärdesmetoden går ut på att multiplicera 

den årliga besparingen med en faktor som är beroende av kalkylräntan och 

investeringens livslängd.  

2.1.6 Energikartläggning 

För att kunna genomföra effektiviseringar är det viktigt att känna till vilka krav som 

ställs på olika processer. En effektivisering bör aldrig kompromissa med behovet. 

Problemet i dagsläget ligger däremot i att många processer är överdimensionerade och 

brukar mer energi än vad som krävs. Ett annat problem är att föråldrade komponenter 

inte är lika effektiva på att använda energin, vilket möjliggör en besparingspotential 

genom att använda sig av mer energieffektiv teknik. För att kunna ta sig an ett 

effektiviseringsarbete är det en stor fördel att göra det strukturerat med hjälp av 

energimodellering [14]. Den modell som kommer att användas i detta arbete är 

energikartläggning.  

Energikartläggning kan genomföras på många olika sätt. Philippe et al. [9] modell 

för kartläggning är uppbyggd av flera möjliga steg: För-kartläggning, inspektion, 

kartläggning och investeringskalkylering. Under för-kartläggningen studeras manualer, 

driftkostnader, klagomål och så vidare för att få en klar bild över processerna. Under 

inspektionen studeras systemet mot en förordning, ofta från någon myndighet, och 

kollar på hur systemet korrelerar mot denna. I Sverige är det främst Boverkets 

byggregler som är de lagar som måste uppfyllas, men det kan även finnas andra inom 

industrin beroende på vilken bransch industrin tillhör. Med denna förordning går det att 

göra några korta inspektioner för att identifiera vanliga fel på systemen som är billiga att 

åtgärda. Själva kartläggningen går ut på att hitta problem i systemet som kan åtgärdas 

för att minska på energianvändningen. Energianvändningen delas upp på olika processer 

vilket gör det tydligt att urskilja vilka processer som är ett problem för företaget. Det 

slutliga steget är att räkna på till vilka kostnader som problemen kan åtgärdas med en 

investeringskalkylering [9].  

Den energikartläggning som kommer att genomföras kommer inte att bli fullständig 

eftersom systemet är alldeles för komplext och stort för att inrymmas inom tidsramen. 

Förkartläggningen och inspektionen är däremot enkelt att genomföra då de inte är så 

djupgående och tidskrävande. Under dessa två steg kan därefter brister åskådliggöras 

som gör att kartläggningen kommer att fokuseras på dessa ventilationssystem. Sedan 

blir det ytterligare en avgränsning när kartläggningens resultat har framtagits för att göra 

investeringskalkyleringen beroende på flödenas utformning. Endast ett fåtal 

kalkyleringar kommer att presenteras i det slutliga resultatet.  

 

2.2 Effektiviseringsstrategier       
Många ventilationssystem runt om i Europa är i stort renoveringsbehov [9]. Vid 

renovering av system är det läge att tänka på energieffektiviseringsåtgärder. Vid 

renovering kan det nya systemet bidra till att minska på ventilationskostnaderna. 

Vakriloroaya et al. betonar vikten av att ha ett ventilationssystem som inte 

kompromissar med inneklimatet [15]. Samtidigt bör inte minimikraven på ventilation i 

olika lokaler överstigas då det leder till högre energiförbrukning [7]. Nivån av 

ventilering bör därför anpassas till de minimala kraven för att åstadkomma en tillräcklig 

luftomsättning samtidigt som minimal energi används. Vad som sedan har inverkan på 

systemets förbrukning är effektiviteten på komponenterna i systemet. Ett nytt och 
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modernt system är betydligt effektivare än ett föråldrat då forskning ständigt bidrar med 

nya effektiviseringsmöjligheter.  

Bhattarcharjee [16] hävdar att energibesparingsåtgärder är något som ofta inte 

prioriteras, detta fastän att det finns många billiga sätt att minska på energiåtgången. 

Författaren pekar på att ibland kan dessa effektiviseringar genomföras nästan utan 

kostnad och ge stor avkastning. Något som de senaste åren har fått allt större genomslag 

är optimerings- och kontrollstrategier som effektiviseringsverktyg. Dessa strategier är 

ofta antingen dyra eller i behov av ständig kontroll [15]. Perez-Lombard et al. [7] 

framlägger tre förslag för att lösa problemet med ökad energianvändning i HVAC-

system: Spara energi (genom att inte köra processen), energieffektiviseringar eller 

utökad användning av förnybar energi. 

I litteraturstudien har fokus legat på att finna relevanta effektiviseringsstrategier. 

Resultatet av detta läggs fram nedan. I första hand är målet att hitta metoder för 

effektivisering som inte leder till någon utökad kontroll av ventilationen. Inga 

datorbaserade optimeringsverktyg kommer heller att användas i studien utan fokus 

ligger på att hitta enkla effektiviseringsmöjligheter med utgångspunkt ifrån det material 

som tas fram i litteraturstudien. 

2.2.1 Tidsstyrning 

I Bhattacharjees [16] undersökning av energieffektiviseringsåtgärder på en 

kaffeframställningsindustri i Toronto identifierades att det gick att applicera en 

tidsstyrning av byggnadens ventilationssystem. Med tidsstyrningen kunde systemet 

stängas av när ingen vistades i lokalerna. I lokalen installerades då en 

kolmonoxidmätare för att se till att inte det skulle bli för höga nivåer av detta i och med 

att det inte lokalen inte ventileras under tiden när ingen vistas där [16]. Andra 

indikatorer på luftkvalitet kan vara fukthalt. Vanligt är att det sitter rörelsesensorer i 

lokaler för att starta ventilationen när personer vistas i rummet. I vissa fall kan det vara 

viktigt att kunna ha ventilerat utrymmet innan det börjar vistas människor i lokalen för 

att förhindra att dessa utsätts för de föroreningar som ökat då systemet varit avstängt. 

När det är känt under vilka tidpunkter som ett visst utrymme inte brukas är det både 

enkelt och väldigt lönsamt att stänga av ventilationen.  

För att beräkna hur mycket energi som ett ventilationssystem gör av med behöver ett 

antal parametrar vara kända. För att kunna beräkna en byggnads värmebehov behövs 

dess totala förluster vara kända. Totala förlusterna består av ofrivillig ventilation, 

ventilationsförluster och transmissionsförluster.  

 

 

Ofrivillig ventilation 

𝑃𝑜𝑣 =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑜𝑣 [W/K] 

 

ρ = densitet [kg/m
3
] 

cp = specifik värmekapacitet [kJ/kg*K] 

qov = ofrivilligt ventilerat luftflöde [m
3
/s] 

 

Ventilationsförluster 

𝑃𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 [W/K] 

 

qv = ventilationens luftflöde [m
3
/s] 
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Transmissionsförluster 

𝑃𝑣 = ∑ 𝑈𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝐴𝑖 + ∑ Ψ𝑘

𝑚
𝑘=1 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1  [W/K] 

 

Ui = Värmegenomgångstal för byggnadsdel [W/m
2
K] 

Ai = invändig area [m
2
] 

Ψk = Värmegenomgångstal för linjär köldbrygga [W/mK] 

lk = längden på linjär köldbrygga [m] 

Xj = värmegenomgångstal i punktlig köldbrygga [W/K] 

 

Totala förluster (W/K) 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 ∗ (1 − 𝜂) + 𝑃𝑜𝑣 [W/K] 

 

η = verkningsgrad för värmeväxlare [%] 

 

För att täcka upp för dessa förluster som orsakas av ventilationen, transmission och 

ofrivillig ventilation behöver ventilationssystemet tillföras en viss mängd energi sett 

över ett år. Denna summa beräknas enligt nedan: 

 

Totalt energibehov 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐺𝑡 [kWh] 

 

Gt = Gradtimmar [C°h/år] 

 

Om ventilationssystemet stängs av innebär det att ingen värmning av luften behöver 

ske. Det leder till en energibesparing. Denna besparing räknas ut enligt nedan under 

förutsättning att temperaturen är konstant. För att lösa detta kan en medeltemperatur 

antas.   

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (1 − 𝜂)(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ 𝑡 [kWh] 

 

Tinne = inomhustemperaturen [°C] 

Tute = Utomhustemperaturen [°C] 

t = tid [s]  
 
 

2.2.2 Värmeåtervinning 

Frånluftens energi är viktig att ta vara på för att minska värmebehovet av tilluften, då 

ventilationen står för en betydande del av energianvändningen [7]. Genom att återvinna 

energin ur frånluften kan stora uppvärmningskostnader undvikas [3]. Det kan göras 

genom att antingen använda sig av värmeväxling eller utvinna energi med värmepump 

ur frånluften [7]. Vakriloroaya et al. refererar i sin text till en studie i Stockholm av 

Wallin et al [17]. I den studien har de undersökt hur en värmepump påverkar ett 

ventilationssystems verkningsgrad. Den främsta lösningen var att ha en varvtalsstyrd 

värmepump som användes i 3 steg. Med den lösningen gick det att återvinna upp till  

81 % av energin i ventilationssystemet [15].  

Ett mycket vanligt sätt att återvinna energin från frånluften är via värmeväxlare. Det 

finns många typer av värmeväxlare tillgängliga på marknaden. De tre vanligaste är 

plattvärmeväxlare, roterande värmevärmeväxlare och batterivärmeväxlare [6].  Studier 

har visat på att värmeväxlare är 6 gånger mer effektiva att använda i ett kallt klimat 
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jämfört med ett varmt klimat [3]. Därför är Gävle en gynnsam stad för att använda sig 

av värmeväxlare då årsmedeltemperaturen är låg. Värmeväxlarna är känsliga för smuts 

därför är det viktigt att filtrera luften innan den färdas igenom värmeväxlarna [6]. 
Filtren bidrar till ett ökat tryckfall och det gör även värmeväxlarna i sig [6]. Den 

egenskap som är viktig i sammanhanget för värmeåtervinning är värmeväxlarens 

temperaturverkningsgrad. Verkningsgraden anger hur stor andel energi som kan 

återvinnas. Till- och frånluften får olika verkningsgrader så därför separeras dessa. 

Verkningsgraderna beräknas enligt ekvationerna som följer: 

 

 

ηtill = 
(𝑇å− 𝑇𝑢𝑡𝑒)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
∗

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
  [-] 

 
Tå = Temperaturen efter återvinning av värme [°C] 

Tfrån = Temperaturen på luften när den lämnar rummet [°C] 

qtill = Tilluftsflödet [m
3
/s] 

qfrån = Frånluftsflödet [m
3
/s] 

 

ηfrån = 
(𝑇𝑓𝑟å𝑛− 𝑇𝑎𝑣)

 (𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
∗

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
  [-] 

 
Tav = Temperaturen på frånluften efter värmeåtervinning [°C] 

 

 

Vid olika stora till och frånluftsflöde kan en effektiv verkningsgrad räknas ut enligt 

följande: 

 

𝜂𝑒𝑓𝑓 =  𝜂 ∗
𝑞𝑓𝑟å𝑛

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙
 [-] 

 

Energibesparingen för att installera värmeväxlare blir enligt ekvationen nedan:  

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 ∗ (1 − 𝜂) ∗ 𝐺𝑡 [MWh] 

 

Plattvärmeväxlare 

I ett antal system på Gefleortens används plattvärmeväxlare. Dessa finns i flera 

utföranden beroende på hur från och tilluften färdas respektive varandra. 

Motströmsvärmeväxlaren har en verkningsgrad kring 50-60% [6]. 
Korsströmsvärmeväxlaren kan dock komma upp i en så hög verkningsgrad som 90 % 

[18]. En plattvärmeväxlare kräver ett extra fläktarbete kring 150 Pa.  

Plattvärmeväxlare är en enkel konstruktion bestående av många veckade 

aluminiumplåtar som sitter som lameller[18]. Dessa har hög värmeledningsförmåga. 

Strukturen gör så att det blir spalter mellan plåtarna. Varannan spalt är varm frånluft och 

varannan kall tilluft, flödena är vinkelräta mot varandra. Den varma luften värmer upp 

plåten som i sin tur överför värmen till det kalla flödet. Luftflödena är inte i kontakt 

med varandra vilket gör att ingen luft kan föras över mellan flödena. Att göra rent 

värmeväxlaren kan vara svårt på grund av dess konstruktion [6, 18]. Ett problem som 

behövs beaktas vid användning av plattvärmeväxlare är att dessa ej kan regleras. Istället 

används omledning av luften med hjälp av olika öppenhet på spjällen till 
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värmeväxlaren. På detta sätt regleras flödet till värmeväxlaren och därmed mängden luft 

som värms upp. Beroende på hur öppet spjället är leds olika mycket luft om runt 

värmeväxlaren. I figur 3 visas ett exempel på en plattvärmeväxlare. 

 

 
 

Figur 3: Plattvärmeväxlare av typ motström [18] 
 

Roterande värmeväxlare 

Ett alternativ som jag har för avsikt att undersöka är om det skulle vara lönsamt att byta 

ut plattvärmeväxlarna till roterande värmeväxlare. De roterande värmeväxlarna har en 

högre verkningsgrad under laboratorieförhållanden (85 %) och har dessutom ett lägre 

luftmotstånd från ca 100 Pa och uppåt[6]. Där finns alltså en större potential till 

energikonservering än vad dagens plattvärmeväxlare möjliggör. Med de roterande 

värmeväxlarna ökar dock risken för att frånluft ska föras över till tilluften vid 

värmeväxlingen [6]. Vid rotationen förs en liten mängd frånluft över till tilluften. 

Beroende på vilka hygienkrav som gäller i lokalen kan den roterande värmeväxlaren 

komma att behöva uteslutas som effektiviseringsåtgärd. 

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd på ett roterande hjul med små kanaler 

som bildas av veckad aluminiumplåt, se figur 4. Den varma frånluften värmer upp 

plåten som sedan roterar och värmer tilluften. Hjulet får sin rotation genom att en rem 

kopplas till en motor. Den energimängd som återvinns kan regleras beroende av 

behovet. Får att nå optimal användning kan värmeväxlarens varvtal kan justeras, från 20 

varv per minut ner till 0,5 varv per minut vilket har stor betydelse för verkningsgraden. 

Detta gör att inga problem med att tilluften håller för hög temperatur kan uppstå under 

varma delar av året. Då kan rotationen stängas av för att göra växlaren inaktiv. Den 

roterande värmeväxlaren är mindre känslig för frost än andra typer av värmeväxlare. 

Den är också lätt att rengöra [6, 18].  

 
 

Figur 4: Roterande värmeväxlare [18] 
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Batterivärmeväxlare 

Den tredje typen av värmeväxlare som i dagsläget är populär är batterivärmeväxlaren. 

Den ger fördelen att till- och frånluftsflödena inte behöver ligga intill varandra. I vissa 

lägen kan detta vara praktiskt och lönsamt att flytta energin med vatten istället för att 

flytta på ventilationskanalerna. Samtidigt gör det att frånluften omöjligt kan komma in 

till tilluften och är därför väldigt bra ur hygiensynpunkt. Verkningsgraden är ca 50 % 

[6]. 

2.2.3 Donplacering 

En annan förbättringsmöjlighet som identifierades i Bhattacharjees undersökning var att 

förflytta donen till rätt ställen där den behövs, detta för att kunna sänka temperaturen på 

tilluften. När donen är korrekt placerade får den yta som främst används den önskvärda 

temperaturen medan mindre använda ytor längre ifrån donen får en något lägre 

temperatur. Det leder till stora besparingar att inte värme hela byggnaden utan bara 

specifika zoner då volymen som ska värmas blir betydligt mindre [16].  

2.2.4 Isolering av ventilationskanaler 

En annan åtgärd som kan användas är att isolera ventilationskanalerna. Detta för att 

minska på värmeförlusterna under transporten av luft fram till rummen där de används 

[16]. Det används också för att undvika att kondens bildas på ventilationskanalerna, 

vilket kan orsaka korrosion.  

2.2.5 Varvtalsreglering 

Användningen av varvtalsstyrda fläktar i system som inte alltid är i bruk kan bidra till 

att minska kostnader kraftigt. Ett bra variabelt system gör så att systemet går på optimal 

driftstrategi hela tiden [19]. Det kan åstadkommas med ett driftprogram som utgår efter 

aktiviteten i lokalen. Det ger förutom rätt klimat inomhus också ökad pålitlighet och 

energibesparingar [19]. I Bhattarcharjees undersökning av kaffeindustrin fanns ett 

dammsugarsystem som ständigt gick på full drift. i packningsanläggningen för att samla 

upp smuts. Efter en effektivisering där flödet istället reglerades efter användningen 

kunde stora besparingar göras [16]. Enligt Warfvinge och Dahlblom [6] är 

varvtalsreglering det mest energieffektiva sättet att reglera ett luftflöde.  

Varvtalsreglering innebär att en fläkts varvtal justeras under drift, alltså hur snabbt 

fläkten snurrar. Detta har ett direkt samband med hur mycket energi den förbrukar. 

Sambandet mellan effekten och varvtalet förklaras i en av affinitetslagarna enligt nedan: 

 
𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)

3

 

 

P = effekt [W] 

n = varvtal [varv/s] 
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3. Metod 
Det stora intresset i denna studie ur ett företags synvinkel är möjligheterna att kunna 

spara in på energianvändningen. Vidare är det viktigt att dessa besparingar kan 

genomföras med en kort återbetalningstid. Det finns många sätt att kunna genomföra 

ventilationseffektiviseringar. Detta eftersom det är en stödprocess som har stor potential 

till förbättring på grund av dess föråldrade komponenter i detta fall.  

Ventilationssystemet består av många olika delar och fokus lades på de delar som 

saknade värmeåtervinning, eftersom dessa var i störst behov av åtgärder. De system 

som i dagsläget hade energiåtervinning sparade minst halva energibehovet på denna 

metod. Viktigt är att ingen av de effektiviseringar som föreslås på något sätt bidrar till 

att försämra inomhusklimatet eftersom det är en arbetsplats. För metoden användes en 

litteraturstudie och flödesmätningar. 

Det första steget i detta arbete var att få en första överblick av systemet genom en 

rundvandring. Detta för att få igång tankarna och underlätta litteratursökningen genom 

att kunna göra större avgränsningar beroende på hur Gefleortens system är uppbyggt. 

Därefter klarlades tillvägagångssättet för studien och syfte och fråga definierades för att 

klarlägga på studiens fokus.  

 

3.1 Litteraturstudie 
Efter att tillvägagången klarlagts och frågan bestämts kunde litteraturstudien påbörjas. I 

litteraturstudien användes högskolan i Gävles biblioteks databas Discovery för att finna 

relevanta vetenskapliga artiklar inom området för energieffektivisering. Vidare 

användes även energimyndighetens rapport Energiläget 2013 och läroboken 

Projektering av VVS-installationer. I litteraturstudien söktes först efter övergripande 

energianvändningsproblematik för att få förståelse för hur läget ser ut just nu i världen. 

Sedan söktes metoder för energieffektivisering upp för att få en uppfattning om vad 

som skulle kunna vara möjligt att implementera. För att tillämpa vetenskapen på detta 

fall gjordes avgränsningar i vissa avseenden för att få information som lämpade sig för 

industrier. Många av rubrikerna under teorin framtogs som begreppsförklaring för 

läsaren. Detta för att läsaren enklare skulle kunna följa med i tillvägagångssättet och 

dess resultat och diskussion. Vad som var viktigt att ha kännedom om var systemets 

komponenter och dess uppbyggnad, för att en inverkan på ventilationssystemet påverkar 

hela kedjan. Därför presenterades systemen närmare.  

 

3.2 Förkartläggning 
Efter att litteraturstudien hade färdigställts blev det återigen intressant att studera 

systemet på plats för att med teorins bidrag till arbetet få fler perspektiv på byggnaden. 

Genom att göra detta gick det att utesluta flera metoder, däribland tidsstyrning då 

lokalerna ständigt var i bruk.  

Information inhämtades från företaget. Det var viktigt att veta parametrar och 

egenskaper för byggnaden som denna studie utfördes på. Ritningar erhölls och även viss 

flödesdata samt ventilationsanvisningar. Önskade tilluftstemperaturer var i företagets 

ventilationsanvisningar satta till 20 °C. Likaså var det betydelsefullt att ha kunskap om 

vad företagets verksamhet bestod av. Denna information har inhämtats från företagets 

hemsida kombinerat med egna platsstudier. 

Eftersom lokalen är så pass stor krävdes avgränsningar på vilka system som skulle 

undersökas i studien. De system som redan hade värmeåtervinning nedprioriterades till 

fördel för de system som helt saknade värmeåtervinning och endast använde sig av 

värmebatterier. Detta då uppvärmningen av ventilationsluften hade så pass stor inverkan 

på systemen. Möjligheter för effektiviseringar undersöktes för ventilationssystemen som 
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valdes ut för studien. Samtliga av dessa system försörjde varma rum, alltså inga 

kyllager. Anledningen att kylrummen inte undersöktes alls var bristerna i 

ventilationsritningarna där ingenting överensstämde med det verkliga fallet vilket 

överlag har försvårat arbetet.  

 

3.3 Kartläggning 
Nästa metod för att genomföra detta arbete var att göra en datainsamling på luft- och 

energiflödet i ventilationskanalerna. För att göra detta erhölls mätinstrument ifrån 

högskolan i form av Accubalance TSI och TSI. I den utsträckning det var möjligt 

användes Accubalance TSI för att detta var den säkraste metoden. Men i många fall var 

detta inte möjligt och då användes TSI för kanalflödesmätning. För att underlätta i 

arbetet användes flödesdata från tidigare mätningar som utfördes av Gävle 

Ventilationsteknik AB i rapporten. Detta företag ansvarade för underhållet av 

ventilationen på mejeriet året om.  

Accubalance TSI användes vid flödesmätningarna över donen. Med detta instrument 

erhölls flödena direkt vid mätningen. För att all luft, vare sig det handlade om en till- 

eller frånluftskanal, skulle passera mätinstrumentet krävdes det att ingen luft skulle 

kunna läcka ut mellan instrumentets mynning och donet. Därför måste donet vara 

placerat på en plan yta för att instrumentet skulle kunna täcka hela donet och hålla tätt. 

Instrumentet är endast lämpat för ett fåtal dimensioner. Dessutom är det vindkänsligt då 

vinden kan störa mätningarna, vilket gjorde det svårare att använda det utomhus. Vid ett 

av fallen var detta instrument för litet för att mäta hela flödet, då mättes istället halva 

flödet i taget och summorna adderades sedan ihop.  

För att använda TSI borrades flera 10 millimeters hål i kanalen beroende på kanalens 

storlek för att mäta flödet på ett bra sätt i kanalerna. På mejeriet var majoriteten av 

ventilationskanalerna rektangulära. I dessa kanaler var det lämpligast att borra två hål på 

den kortaste sidan och därefter bestämma ett antal mätpunkter på given längd ifrån 

hålet. Därefter mättes hastigheten i dessa punkter och ett medelvärde av samtliga 

mätvärden togs ut för att få en så rättvisande hastighet som möjligt. Denna hastighet 

multiplicerades med tvärsnittsarean av kanalen och då erhölls ett volymflöde. I mindre 

kanaler användes tre mätpunkter per hål medan i de större användes sex st. Efter 

mätning pluggades hålen igen med plastpluggar. Mätningarna skedde på punkter enligt 

tvärsnitt av ventilationskanaler enligt figur 5 och 6 för att bäst återspegla det faktiska 

flödet.Mätpunkterna i kanalerna redovisas nedan: 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Figur 5: Mätpunkter med TSI i en rektangulär kanal i ett tvärsnitt.  
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Figur 6: Mätpunkter med TSI i en cirkulär kanal i ett tvärsnitt. 

 

Vidare för att kunna göra en förändring genomfördes först beräkningar för att se vilken 

effekt detta fick. I detta arbete utfördes dessa beräkningar för hand, metoderna för 

beräkning togs fram i litteraturstudien med hänsyn till undertecknads erfarenheter.  

Vid beräkning av värmeåtervinning beräknades energikostnad för det nuvarande 

tilluftssystemet ut. För beräkningen samlades data såsom DVUT, gradtimmar och 

tilluftstemperatur in. Därefter genomfördes en beräkning av hur pass mycket energi som 

ett nytt luftbehandlingsaggregat behövde tillsättas. Eftersom till och frånluftsflödena 

inte stämde överens räknades verkningsgraderna om för värmeväxlarna som använts i 

förslagen. Skillnaden mellan det nya och det gamla systemets energikostnader visade på 

vilken årlig energibesparing investeringen skulle ge. För att visa på hur stora kostnader 

som inbesparades användes en nuvärdesfaktor baserat på kalkylränta och det nya 

systemets livstid. Resultatet av detta visade till hur stor investering som investeringen 

var lönsam.  
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4. Resultat 
4.1 Ventilationsaggregat  

De system som studeras i detta arbete är inte de största systemen utan några lite mindre 

system. Alla systemet saknar värmeåtervinning och får istället all sin värme från 

värmebatterier. För att inte det ska komma smuts in i fläkten och värmebatterierna sitter 

det i samtliga system filter som filtrerar luften. Av systemen har vissa ett kylbatteri för 

att kunna hålla nere tilluftstemperaturen sommartid. Systemen presenteras med vilken 

yta den ventilerar, hur systemet är uppbyggt och en enkel systemskiss från företagets 

ventilationsanvisningar. 

4.1.1 FF832B 

I källaren finns det ett rum med tankar som används för förvaring av vatten som 

används till diskning av utrustning på mejeriet en våning över. Fem av tankarna 

ventileras med en frånluftsfläkt som transporterar bort varm luft ur tankarna och 

avlägsnar den via taket, se figur 7. Ventilationskanalerna går direkt ned i tankarna så 

ingen ventilationsluft har kontakt med resten av utrymmet. Förutom tankarna ventileras 

även en ho med vatten. Utöver de fem ventilerade tankarna finns det två ytterligare 

tankar som lagrar mjölk i olika former.  

Frånluften leds upp i två kanaler som sedan övergår till en gemensam strax under 

takhöjd på våningen över utrymmet. På taket sitter fläkten som avlägsnar frånluften. I 

två av tankarna finns förutom vatten också en liten mängd av starka ämnen som 

natriumhydroxid och salpetersyra. Detta gör att det är viktigt att luften avlägsnas via 

taket för att dessa ämnen inte ska kunna ta sig ut med frånluften. Luften är väldigt fuktig 

och håller en relativ fuktighet nära 100 %. På grund av den höga fuktigheten har 

problem uppstått med att det bildats kondens från rören och när flödet möter uteluften 

på taket. Flödet är inte så stort men istället har det ett högt energiinnehåll som gör att 

det ändå är intressant för återvinning. 

 

 

 
Figur 7: Enkel systemskiss för FF832B 
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4.1.2 TA7 

TA7 förser labbet och tre kontor med ett tilluftsflöde på 450 l/s. Tilluftssystemet har 

uteluftsintaget på taket och luftbehandlingsaggregatet på våning 1. Där filtreras luften 

både före och efter värmebatteriet och kylbatteriet, som följds av fläkten, se figur 8. 

Dessa rum saknar ett enhetligt frånluftssystem. Istället tas frånluften upp i två separata 

system. Labbet har ett övertryck, dvs. att det tillförs mer luft än vad som förs bort. 

Labbet består av två rum som båda förses med tilluft. I labbet finns en stigare benämnd 

FF7 som ventilerar ett dragskåp och en diskho. 

 

 

 
Figur 8: Enkel systemskiss av TA7. 

 

4.1.3 TA1 

Systemet har sitt uteluftintag på marknivå från en vägg på byggnaden. Luften leds sedan 

ner till källaren till ett fläktrum. Luften passerar ett filter och värms sedan upp och kyls 

sommartid. Luften passerar fläkten och går ut i kanalen. Systemet visas i figur 9. 

Systemet försörjer en del av bottenvåningen inom den vita zonen. Dessa rum är 

apparatsal 117, ett homogenisatorrum, ett kontrollrum och ytterligare ett rum med 

beteckningen 123. Frånluften från dessa rum används för värmeåtervinning på plan 1 

med ett annat luftflöde som betjänar produktionen på övervåningen. En annan del av 

frånluften avlägsnas via en stigare i FF6. För att minska på energimängden som är 

nödvändig för att ha 20 °C på tilluften bör någon form av värmeåtervinning ske. 

 

 
Figur 9: Enkel systemskiss av TA1 
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4.1.4 FF-kylmaskinrum 

I källaren finns ett kylmaskinrum där det står tre kylmaskiner. Rummet har både en 

tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt, se figur 10. Tilluftsfläkten har ett betydligt lägre flöde 

än frånluften vilket skapar ett undertryck i rummet. Både tilluften och frånluften har sitt 

uteluftsgaller i marknivå. Inget av systemen har någon luftbehandling utan dessa har 

endast en kanal som har en fläkt i nära anslutning till rummet. Maskinerna i rummet har 

stor värmealstring vilket gör att temperaturen i rummet blir relativt hög. Därutöver är 

rummet ganska centralt beläget i byggnaden och det angränsar inte till någon yttervägg 

vilket gör att årsmedeltemperaturen i rummet kommer att sättas till 20 °C. Systemet har 

som uppgift att, förutom att transportera bort värme, även fungera som 

katastrofventilation vid en eventuell olycka i form av läckage av köldmedium.  

 
Figur 10: Enkel systemskiss av ventilationssystemet i ett av kylmaskinrummen. 

4.1.5 TA11 

TA11 hämtar uteluften på taket och leder den ner i källaren via en intagskanal. I 

källaren filtreras luften och passerar ett jalusispjäll som reglerar flödet. Tilluften 

distribueras därefter ut i rummet vilket är detsamma som där luftbehandlingsaggregatet 

sitter. I rummet tillförs luften via fyra lika stora tilluftsdon. I rummet finns flertalet 

kylmaskiner som avger värme. Luften i rummet bortförs genom en frånluftsfläkt. I 

rummet är ventilationen viktig för att koncentrationen av CO2 inte ska överstiga 

önskade nivåer. För att se till detta finns det larm som larmar om nivåerna blir för höga. 

Från- och tilluftssystemet regleras beroende av varandra. En skiss av rummets 

ventilationssystem kan ses i figur 11.   
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Figur 11: Enkel systemskiss av TA11. 

 

4.2 Mätningar i fabrik 
 

Tabell 1: Flöden och temperaturer från mätningar i ventilationssystem. 

Ventilationssystem 

Flöde 

[m³/s] 

Temperatur 

[°C] 

TA1 2 20 

TA7 0,45 20 

TA11 0,51 Utetemperatur 

FF-7 0,13 22 

FF832B 0,091 62,7 

FF-Kylmaskinrum 1,82 20 

 

4.3 Åtgärder 
För att minska på energikostnaderna har effektiviseringsförslag utarbetats. Tre 

åtgärdsförslag har undersökts närmare och beräknats. Beräkningarna finns att tillgå i 

bilaga 1. 

4.3.1 Åtgärd 1 

TA1 är ett mycket energikrävande tilluftssystem. Systemet har ett stort luftflöde som 

behöver värmas. Detta sker enbart via ett värmebatteri som ständigt måste tillföras 

energi för att värma tilluften. På sommartid sker istället kylning men eftersom detta är 

en väldigt begränsad tid som detta måste ske blir denna energianvändning betydligt 

mindre än värmningen.  

För att minska på dessa kostnader föreslås att frånluften från det intilliggande 

kylmaskinrummet (FF-kylmaskinrum) används till värmeväxling med system TA1. 

Detta bör lämpligen ske med en plattvärmeväxlare för att undvika att den lukt som finns 

i luften i källarplanet förs in i tilluften, vilket skulle kunna ske om en roterande 

värmeväxlare skulle användas. FF-kylmaskinrum har även som funktion att fungera 

som katastrofventilation vid olycka i form av läckage av köldmedium. Även detta bidrar 

till att värmeväxlingen bör ske via plattvärmeväxlare. Tilluftsflödet är 2 m
3
/s och 

frånluftsflödet 1,82 m
3
/s vilket gör dessa ungefärligt lika stora. Frånluftstemperaturen är 
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20°C vilket är densamma som tilluftstemperaturen. Likheterna i systemen gör att 

verkningsgraden hamnar relativt nära det värde som använts som referens på 70 %.  

Vid beräkning visade det sig att verkningsgraden blev 63,7 %. Totala energibehovet 

för systemet idag är 330,576 MWh, vilket innebär en kostnad på 142 147 kr/år. Med 

plattvärmeväxlare blir energibehovet istället 120 MWh/år som är en besparing med 90 

547 kr/år. Energireduktionen är 211 MWh. Investeringen är lönsam att investera om 

kostnaderna inte överstiger 879 392 kr. Detta bör vara möjligt att åstadkomma. I figur 

12 visas energireduktionen.  

 

 

 

 

 
 

Figur 12: Reducering av årligt energibehov för värmebatteri vid installation av 

plattvärmeväxlare [MWh] 

 

4.3.2 Åtgärd 2 

TA7 som har som funktion att förse labbet och två kontor med tilluft. Tilluften hämtas 

från taket genom en intagskanal. Själva aggregatet är placerat på en vägg i ett 

angränsande lagerrum till labbet. Systemet har både värme- och kylbatteri. För att 

minska på energibehovet bör värmeåtervinning ske. Två frånluftsflöden är identifierade 

som möjliga att använda till återvinning. Kostnaden för att driva systemet är  

31983 kr/år. 

Den första möjligheten till värmeåtervinning är med FF832B. Detta system ventilerar 

vattentankar i källaren tillhörande diskningen. Denna frånluft är fuktig och håller hög 

temperatur. Detta flöde har sitt avluftsdon en bit ifrån intagskanalen för TA7. Det finns 

en liten risk att NAOH och salpetersyra kan följa med i frånluften. Därför bör 

värmeåtervinningen ske med hjälp av batterivärmeväxlare. Flödena är relativt nära 

varandra vilket bör leda till inte allt för stora rördragningskostnader.  

Frånluftsflödet är på 91 l/s, vilket endast är 20,2 % av tilluftsflödet. Värmeväxlarens 

verkningsgrad är i bästa fall 50 %, så i detta fall blir verkningsgraden 10.1 %. 

Skillnaden på energiinnehåll skiljer sig kraftigt mellan de två frånluftskanalerna. Där de 

går samman sker kondensutfällning. Vid beräkningarna räknades först en 

temperaturverkningsgrad ut som blir som ovan. En simulering genomfördes i 
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byggnadssimuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy. Simuleringen visade 

på ett energitillskott från vattenångan i luften på 100 %.  Därför dubblades 

verkningsgraden. Systemets energibehov kunde då med denna metod minskas med 

15,054 MWh/år, se figur 13. Detta motsvarar en årlig besparing på 6474 kr/år. För att 

investeringen ska vara lönsam bör inte kostnaderna överstiga 62875 kr. Detta betyder att 

denna investering inte kan bli lönsam.  

 
 

Figur 13: Reducering av årligt energibehov för värmebatteri efter effektivisering med 

batterivärmeväxlare[MWh] 

 

FF-7 är en stigare som avlägsnar frånluft inifrån labbet. Denna luft skulle kunna 

återvinnas med roterande värmeväxlare. Detta flöde på 130 l/s är betydligt mindre än 

tilluftsflödet som är 450 l/s vilket gör att inte värmeväxlarens potential kan utnyttjas till 

fullo. Den roterande värmeväxlarens verkningsgrad blir då endast 20.22 %. Denna 

effektivisering gav endast en besparing på 7388 kr/år vilket gör att investeringen inte får 

överstiga 71755 kr för att bli lönsam. Det betyder att denna effektivisering inte heller 

kan bli lönsam. I figur 14 visas energireduktionen. 
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Figur 14: Reducering av årligt energibehov för värmebatteri efter effektivisering vid 

installation av roterande värmeväxlare [MWh] 

4.3.3 Åtgärd 3 

I ett kylmaskinrum i källaren finns ett tilluftsaggregat benämnt TA11, som inte har 

någon värmning. För att reglera temperaturen finns cirkulationsluft att tillgå. I samma 

rum finns en frånluftsfläkt, FF11. I dagsläget är inte denna frånluftsfläkt i bruk. 

Tilluftsaggregatet är däremot i bruk och tillför 0,51 m
3
/s luft till rummet. Detta skapar 

ett övertryck i rummet. Att ha övertryck i en byggnad är något som inte är att 

rekommendera. Detta leder till ett svagt flöde genom frånluftskanalen samtidigt som 

luften tränger ut genom otäta byggnadsdelar till angränsande rum. Inom den vita zonen i 

fastigheten behövs emellertid ett övertryck för att inte luft ska infiltreras in. I 

kylmaskinrummet finns inga sådana krav vilket gör att övertrycket är obefogat. Istället 

leder övertrycket till att vid en olycka, till exempel köldmedieläckage, kommer ångor att 

sprida sig till intilliggande rum.  

Det som i första hand bör göras för att åtgärda problemet är att se till att ta bort 

övertrycket och istället skapa ett undertryck. Lämpligen genom att starta 

frånluftsfläkten. Om dess kapacitet inte räcker till för att skapa ett undertryck, bör det 

undersökas om tilluftsflödet är befogat. Flödet till rummet är 0,51 m
3
/s, vilket är 11,3 

l/m
2
*s. Detta flöde är väldigt stort, därför skulle jag även föreslå att minska på flödet in 

i rummet. Lämpligen med att minska på tilluftsfläktens varvtal. Om det ej är möjligt bör 

den bytas ut till en bättre lämpad. Egentligen eftersom det är ett kylmaskinsrum har inte 

rummet behov av att ha ett tilluftsaggregat. Istället kan Tilluftsaggregatet ersättas med 

ett uteluftsspjäll som regleras på så sätt att det öppnas när fläkten arbetar och däremellan 

håller stängt. Dock bör en närmare undersökning ske för att se till att CO2 nivåerna inte 

når en kritisk nivå vid sådan installation. 

 

4.4 Rekommendationer till företaget 
TA1 bör återvinnas med FF-kylrum. Detta ger en besparing för företaget på 211 MWh. 

Detta skulle ge en minskning på Gefleortens totala fjärrvärmebehov med 8,65 %. Det 

totala effektbehovet för fjärrvärmen minskar med 64,06 kW. Dessvärre blir inte de 

undersökta effektiviseringsåtgärderna för TA7 lönsamma. Vad gäller åtgärd 3 

rekommenderas företaget att i första hand starta frånluftsfläkten och i andra hand att ta 

bort tilluftsaggregatet.  
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5. Diskussion 
Energipriserna har under de senaste åren stigit stadigt och det troliga är att utvecklingen 

kommer att fortsätta i samma trend. Detta gör att minsta kostnad för att en investering 

ska vara lönsam bör öka. Till detta bör energireduktionen som sker vid implementering 

av energieffektiviseringarna leda till att fjärrvärmepriset ska kunna sänkas till följd av 

minskat effekt- och energiuttag.  

Osammanhängande frånluftsventilation gör det svårt att i många fall skapa bra 

förutsättningar för värmeåtervinning. Avståndet mellan tilluften och frånluften blir 

direkt avgörande för värmeväxling. Ju mindre ingrepp som behöver genomföras desto 

mindre blir också kostnaderna för investeringarna. Många av ventilationssystemen är 

väldigt föråldrade. Under den tiden jag spenderade på mejeriet såg jag komponenter 

daterade tillbaka till 1970-talet. Ventilationsaggregaten bör inte överstiga en ålder av 15 

år för att bibehålla en god funktionalitet.  

Vid ingrepp för att installera nya luftbehandlingsaggregat som föreslagits här i 

arbetet bör även fläkten bytas ut. En följd av detta kan bli att flätarbetet kan sjunka 

betydligt. Med detta går det att göra besparingar av elektricitet till följd av ett minskat 

SFP-värde (Specific Fan Power), alltså hur mycket elektricitet den förbrukar i 

förhållande till det flöde som genereras. Så utöver den vinst som fås av att minska på 

värmeenergibehovet minskar även behovet av elektricitet. 

 

5.1 Resultat 

5.1.1 Åtgärd 1  

Tilluftssystemet TA1 är väldigt energikrävande och detta bör åtgärdas snarast för att 

undvika kostsam energianvändning. Föreslagen åtgärd minskar energibehovet med 63,7 

% vilket i längden bör bli en stor besparing.  

Vid installationen av de nya systemkomponenterna vid realisering av åtgärd 1 

tillkommer kostnader för sammankoppling av kanaler. Avståndet dem emellan är 

däremot inte särskilt stort utan denna kostnad behöver inte bli särskilt stor då det som 

behövs är att frånluftskanalen behöver ta en omväg ner till fläktrummet där nuvarande 

TA1 står istället för att endast passera över innertaket i samma rum. Utrymme för den 

nya installationen finns i det nuvarande fläktrummet så detta bör inte orsaka några 

problem.  

Frånluften i systemet FF-kylmaskinrum har ingen bestämd frånluftstemperatur. 

Rummet förses med uteluft som varken värms eller kyls. Detta gör att temperaturen i 

rummet i viss grad blir årstidsberoende. Eftersom rummet är centralt beläget i 

byggnaden samt att den har stor intern värmealstring från kylmaskinerna är det ändå 

motiverat att räkna med en så pass hög inomhustemperatur som 20 °C. Det är viktigt att 

frånluften har en möjlighet att kunna ledas om runt värmeväxlaren sommartid då 

temperaturen i kylmaskinrummet kan bli betydligt högre än de 20 °C som det räknas 

med.  

 

5.1.2 Åtgärd 2 

Inledningsvis såg jag stor potential för återvinning i FF832B. Dess höga temperatur och 

fuktiga luft gjorde det högintressant. Frånluftssystemets lilla flöde gjorde det däremot 

svårt att kunna få någon lönsamhet i någon investering. Initialt i beräkningarna antogs 

verkningsgraden för värmebatteriet vara oberoende av att vatten kondenserar i 

värmebatteriet. I det fallet blir värmeåtervinningen betydligt större. Systemet blir då 

nästintill självförsörjande. Efter en simulering av systemet i IDA ICE visade det dock 
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sig att energitillskottet av kondenseringen endast blir cirka det dubbla. Detta gör att 

avkastningen från en sådan investering blir förhållandevis låg.  

Om batteriåtervinningen av FF832B ändå skulle implementeras bör den ha någon 

sorts dränering då en hel del vattenånga kommer att kondensera vid batteriet till följd av 

att daggpunkten kommer att nås vid temperatursänkning vid värmeåtervinningen. 

Eftersom flödet leds ut via taket bör återvinningen lämpligen ske där då det möjliggör 

ett enkelt dräneringssystem som kan sammankopplas med takets dränering. Dessutom är 

taket gynnsamt då det finns stora utrymmen att tillgå vilket också möjliggör en enklare 

installation och att aggregatet inte begränsas av utrymmesbrist.  

Förutom installation av aggregat tillkommer kostnader för rördragning vilket bör tas i 

beaktande. Däremot har vattenledningarna dubbelt så lång avskrivningstid än övriga 

komponenter i systemet så kostnaderna för detta kan därför slås ut över en längre 

tidsperiod. Om dessa ledningar ska löpa över taket behöver de isoleras ordentligt för att 

förhindra värmeläckage under transporten.  

Vid blandning av de båda flödena i stigare FF832B kommer blandningen att anta en 

temperatur på ca 62,7 °C. Vid den temperaturen kommer den relativa fuktigheten att 

passera 100 %. Detta gör att vatten kommer att börja kondensera i röret och falla nedåt 

igen. Det kan komma att påverka värmeåtervinningen och göra att den överförda 

energin minskar.  

Om det sker en installation av roterande värmeväxlare behöver företaget ställa sig 

frågan hur stort krav det är på luftkvalitet i labbet. Med den roterande värmeväxlaren 

återförs ca 10 % av frånluften. Det är möjligt att det inte är lämpligt då frånluften 

kommer ifrån samma utrymme. Utbyte skulle kunna ske till en plattvärmeväxlare som 

skulle kunna komma upp i samma verkningsgrad som den roterande. 

För att få lönsamhet i investeringarna för att skapa värmeåtervinning på TA7 bör ett 

enhetligt frånluftssystem skapas från de angränsande rummen. Eftersom TA7 är ett 

relativt litet system blir kostnaderna för att driva det inte heller extremt stora, men det 

betyder samtidigt att investeringen för att minska på kostnaderna inte tillåts att bli så 

stora.  

 

5.1.2 Åtgärd 3 

Åtgärd 3 leder till att ett större fläktarbete erfordras om företaget väljer att kompensera 

övertrycket genom att ha ett större frånluftsflöde än tilluftsflödet. Eftersom tilluften inte 

värms leder det extra frånluftsflödet inte till ökat fjärrvärmebehov. Ett problem som 

uppstår om företaget istället väljer att ta bort tilluftsaggregatet är att systemet har en 

lång intagskanal. Det kan leda till att det blir ett stort undertryck i rummet och att 

angränsande rum kan få lägre temperaturer till följd av att luften sugs in i 

kylmaskinrummet.  

Innan tilluftsaggregatet tas bort bör begränsningar för rummet sättas för att inte 

utrustningen ska fungera på ett dåligt sätt. På sommaren är det risk att det blir höga 

temperaturer i utrymmet. Det stora frånluftsflödet för rummet bör däremot möjliggöra 

att temperaturen inte kan anta extrema temperaturer. På vintern bör den interna 

värmegenereringen se till att temperaturen inte faller ner till kritiska nivåer. Om 

företaget väljer ett uteluftsspjäll som regleras av frånluftsfläkten kan spjället hållas 

stängt för att undvika låga temperaturer. Om inte utrustningen i lokalen är väldigt 

temperaturkänslig bör tilluftsflödet kunna sänkas och på så sätt möjliggöra en 

minskning av fläktarbetet.  

 



 

27 

 

5.2 Litteraturstudieresultat 
Möjligheterna för att tidsstyra något av ventilationssystemen är kraftigt begränsade. 

Samtliga lokaler som förses med ventilationsluft är i bruk dygnet runt. Detta gör att 

denna åtgärd har exkluderas som en möjlighet till effektivisering. Varvtalsreglering kan 

implementeras i ett av systemen. Det system som har störst förutsättningar för 

varvtalsreglering är FTX 1. Dock har systemet en roterande värmeväxlare vilket gör att 

energianvändningen redan är kraftigt decimerad. Därför har jag valt att inte undersöka 

om det skulle gå att kunna varvtalsreglera detta system. Även om utrymmena används 

kontinuerligt över dygnet finns det perioder då de är oanvända, detta talar för en 

varvtalsreglerad fläkt istället för att tidsstyra den befintliga. För att detta skulle fungera 

skulle sensorer av något slag behövas i många utrymmen på grund av att systemet förser 

väldigt många rum.  

Isolering av ventilationskanalerna är något som inte undersökts närmre. Ingen av 

ventilationskanalerna är särskilt lång. Dessutom går ingen av kanalerna utomhus vilket 

gör att de inte utsätts för särskilt låga temperaturer. Något som skulle kunna vara 

intressant i vidare studier är att isolera frånluftskanalen till FF832B som har en hög 

temperatur. Isolering av tilluftskanalerna däremot är ej av intresse då tilluftskanalerna 

har ventilationsaggregaten väldigt nära där luften tillsätts i lokalerna vilket gör att den 

uppvärmda sträckan som luften färdas är kort.  

Gefleortens fabrik är inte en stillasittande arbetsplats ute i produktionen, därför är det 

svårt att kunna skapa ett bättre inomhusklimat genom att flytta på ventilationsdon. Det 

leder enbart till att andra delar blir sämre ventilerade. Detta har gjort att denna 

effektiviseringsstrategi inte gick att implementera på någon plats i fabriken för att skapa 

någon större skillnad då alla utrymmen används.  

 

5.3 Felkällor 
En begränsning i detta arbete har varit att ventilationsritningarna är väldigt dåligt 

uppdaterade. De visar inte dagens fullständiga ventilationssystem utan på vissa håll är 

de gamla installationerna utritade och de nya saknas helt. De system som inte 

överensstämmer med ritningarna har jag medvetet undvikit då det finns en risk att det 

finns komponenter och rördragningar som undgår mig. För att kunna göra en säker 

mätning av systemet behövs en förståelse för hur det är uppbyggt. I kylrummen är 

ventilationssystemen helt omgjorda, vilket gör att jag har haft väldigt svårt att kunna få 

en överblick över dessa. Särskilt då ventilationen ligger ovanför ett innertak. Detta har 

gjort att jag valt att koncentrera mig på att undersöka de system som är i enlighet med 

ritningarna, alternativt är synliga och lättillgängliga.  

En möjlig felkälla i detta arbete är att ritningarna ger utrymme för tolkningar. För att 

komma till rätta med problemet rekommenderar jag till företaget att se över sina 

ritningar och göra dessa korrekta för att i framtiden undvika att detta problem kvarstår 

vid ytterligare analys av systemet. Vissa delar av systemet går helt enkelt att ta bort ur 

ritningarna då de inte längre existerar och andra delar behöver läggas till.  

Det är svårt att med mina mätmetoder att se hur kontinuerliga flödena i de olika 

systemen är. Under året sker löpande underhåll av ventilationssystemen runt om på 

Gefleortens mejeri. Under denna tid justeras spjäll och liknande vilket gör att det blir 

variationer i flöden i vissa system. Mina mätningar är utförda under en viss tidsperiod 

vilket gör att flödet möjligtvis inte är detsamma under en annan tidsperiod. Detta gör att 

till viss grad kan mätresultaten vara missvisande om det skulle visa sig att flödena är 

reglerade till en nivå som skiljer sig från genomsnittet. Likaså kan reglersystemen på 

ventilationen göra så att flöden ändras eller tilluftstemperaturer regleras. De mätresultat 
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jag tillhandahållit är från underhållsföretaget av ventilationssystemet vilket gör att jag 

förutsätter att dessa värden tillförlitliga och värden som kan appliceras över hela året.  

Att få ett värde på luftflödet som motsvarar det verkliga fallet är något som är 

mycket svårt. Detta eftersom flödet ständigt varierar till följd av att luftströmmen inte är 

konstant. För att minska på felmarginalerna bör många mätningar utföras på många 

mätpunkter. Då fås ett mätresultat som blir någorlunda representativt, men dock 

kvarstår ändå en felmarginal.  

När mätningar genomförs med TSI används representativa punkter för att återspegla 

det faktiska flödet. Dessa punkter är fördelade jämnt över kanalen. Beroende på hur 

kanalen är utformad före och efter mätpunkten kommer det bli högre hastigheter i vissa 

punkter. I en oändligt lång kanal blir flödet som störst i mitten av kanalen medan högsta 

hastigheten kan förflyttas beroende av böjar och dimensionsändringar. Detta gör det 

svårare att få ett rättvisande värde på mätningarna då mätpunkterna ska vara tagna på ett 

avstånd från mitten som egentligen ska visa ett medelflöde. Vid mätningarna är det 

också viktigt att ha rätt riktning på instrumentet för att kunna göra en korrekt mätning. 

Accubalance TSI som används till att mäta donen med har det kravet att det ska vara 

tätt mellan donet och öppningen i mätinstrumentet. Om luft har möjlighet att ta sig ut i 

en annan riktning än den önskvärda kommer inte det rätta flödet att kunna mätas upp. 

Att ha helt tätt med instrumentet är i princip en omöjlighet men så länge det inte är 

några stora otätheter blir inverkan bara marginell. Optimalt är att donet är lika stor som 

öppningen på mätinstrumentet men det är inte alltid som detta är en möjlighet.  

 

5.4 Vidare studier  
Det finns många möjligheter till effektivisering och det finns många andra 

ventilationssystem som skulle kunna undersökas i byggnaden. Inom ventilationen skulle 

först och främst många rum kunna ha utökad frånluft för att få ett optimalare 

inomhusklimat, men leder det till att mer tilluft behövs och detta innebär utökade 

kostnader för fläktarbete och möjligtvis även uppvärmning beroende på återvinning. Det 

finns även fler system som har möjlighet till minskade energikostnader genom 

energieffektiviseringar, men som inte kunde inrymmas inom tidsramen för detta arbete. 

Nedan följer ett par exempel på andra intressanta effektiviseringsmöjligheter att 

undersöka. 

 

 Fuktigheten och inomhustemperaturerna ligger på höga nivåer, särskilt inom den 

vita zonen. För att komma till rätta med detta problem skulle som tidigare 

framgått ett större frånluftsflöde behövas. Inom den vita zonen behöver dock 

övertryck råda på grund av hygieniska skäl. Vid ett undertryck infiltreras uteluft 

in i den vita zonen vilket ej är acceptabelt. För att minska på temperaturen kan 

tilluftstemperaturen ökas, men detta leder samtidigt till att den relativa 

fuktigheten ökar. Alltså behövs ett större frånluftsflöde, och det betyder också 

att tilluftsflödet bör ökas för att bibehålla den nuvarande tryckbalansen i lokalen. 

 Installation av värmeväxling i TA12. Systemet värms idag via ett värmebatteri. 

Skulle ett samlat frånluftssystem byggas ihop i dessa ventilerade utrymmen 

skulle frånluften återvinnas och energianvändningen för TA12 minskas. 

 Genom att sätta upp rörelsesensorer, koldioxidmätare eller fuktmätare i rummen 

som FTX1 försörjer skulle systemet kunna varvtalsregleras och endast utnyttja 

maximal effekt när utrymmena används. 
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 I källarvåningen skulle frånluftsflödet F8 kunna återvinnas till TA för att minska 

på uppvärmningsbehovet i detta system.  

 På taket finns det många frånluftsfläktar som ventilerar ut mycket energi. 

Återvinningspotentialen för dessa flöden skulle kunna undersökas. 

 Energiminskning vid utbyte av fläktar med bättre så kallat SFP-värde kan 

undersökas för att minska på elanvändningen i ventilationssystemen.  

 Vid en eventuell värmeåtervinning av FF832B blir det intressant att undersöka 

energitillskottet vid en isolering av frånluftskanalen.  
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6. Slutsats 
Möjligheterna till tidsstyrning och varvtalsreglering var små och ingen sådan 

effektivisering kunde genomföras. I detta arbete passade värmeväxling bäst in som 

effektiviseringsstrategi. För två tilluftsaggregat som endast hade värmebatteri togs 

förslag fram på värmeväxlare för att återvinna luft. För system TA1 visade 

åtgärdsförslaget på stora besparingsmöjligheter på 63,7 % av totala 

energianvändningen, vilket motsvarar 211 MWh, vid användning av plattvärmeväxlare 

med frånluftsflödet FF-kylmaskinrum. För tilluftssystemet TA7 fanns inget tillräckligt 

stort frånluftsflöde i närheten som var möjligt att använda för återvinning och därmed 

varken batteriåtervinning av FF832B eller återvinning med roterande värmeväxlare av 

FF-7 visade sig vara lönsamt. I källaren påträffades ett kylmaskinrum med ett övertryck 

till följd av att frånluftsfläkten inte var i bruk. Detta bör åtgärdas för att undvika att 

giftiga gaser ska spridas i byggnaden vid en eventuell olycka. På mejeriet har flertalet 

ytterligare effektiviseringsmöjligheter påträffats som skulle kunna genomföras men som 

inte inrymdes i arbetet.   
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Beräkningar 
 

 

DVUT Gävle = -20 °C 

Önskad inomhustemperatur 20 °C 

 

Energipris 

Energiavgift = 412 kr/kWh 

Fast årsavgift anläggningar = 60328 kr 

Effektavgift = 199374 kr 

Sammanlagt energipris = 430 kr/MWh 

 

GT(Gävle) värden från Warvinge och Dahlblom [6] 

Tmedel = 4,4 °C  

Medeltemperatur 5 °C, inomhustemperatur 20 °C = Gt = 132400 °h 

Medeltemperatur 4 °C, inomhustemperatur 20 °C = Gt = 141300 °h 

Gt(Gävle) = 0,4*132400+0,6*141300 = 137740 °h 

 

Nuvärdesfaktor (15 år, ränta 6 %) = 9,712 

Verkningsgrad plattvärmeväxlare: 70 % 

Verkningsgrad roterande värmeväxlare: 80 % 

Verkningsgrad batterivärmeväxlare: 50 % 

 

För att få ut en effektiv verkningsgrad vid olika storlek på till- och frånluftsflöde 

används ekvationen: 

 η𝑣𝑣𝑥 = 𝜂
𝑞𝑣 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡
∗ 100 [%] 

 

Effektberäkning för värmebatteri = Pmax=ρ*cp*qv*(Ttill-DVUT) [W] 

 

Energibehov: 

Ptot = Pmax/ΔTmax   [W/K] 

E = Ptot*Gt   [kWh] 
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1. TA1 

qv tilluft = 2 m
3
/s 

Pmax = Pmax=ρ*cp*qv*(Tinne-DVUT) = 1*1,2*2(20 – (– 20)) = 96 kW 

Ptot = Pmax/ΔTmax = 96/40 = 2,4 kW/K 

ETA1 = Ptot*Gt  = 2,4*137740 = 330,576 MWh 

Energikostnad nuvarande system = Enuvarande*energipris = 330,576*430 = 142147 kr/år 

 

1.1 Värmeåtervinning av FF-kylmaskinrum med plattvärmeväxlare  

qv frånluft = 1,82 m
3
/s 

Verkningsgrad plattvärmeväxlare η𝑣𝑣𝑥 = 𝜂
𝑞𝑣 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡
 

ηvvx = 0,7*(1,82/2) = 0,637 = 63,7 % 

Enytt = Ptot*(1-η) *GT = 2,4*(1-0,637)*137740 = 120 MWh 

Nytt effektbehov vid installation av värmeväxlare: 

Pmax*(1-ηvvx) = 96*(1-0,637) = 34,848 kW 

Energikostnad nytt system = Enytt*energipris = 119,999*430 = 51600 kr/år 

Årlig besparing = 142147–51600 = 90547 kr/år 

Nuvärdesfaktor (6%, 15 år) = 9,712 

Maximal kostnad för investering för att uppnå lönsamhet = 90547*9,712 = 879392 kr 

 

2. TA7 

Pbefintligt = ρcpqvdT = 1,2*1*0,45*(20-(-20)) = 21,6 kW 

Ptot = Pmax/ΔTmax = 21,6/40 = 0,54 W/K 

ETA7 = Ptot*Gt = 0,54*137740 = 74,380 MWh 

Energikostnad = E TA7*pris = 74,380*430 = 31983 kr/år 

 

2.1 Återvinning med FF832B 

I detta fall undersöks återvinningspotentialen för batterivärmeväxling av FF832B. 

Vid lika stort flöde blir verkningsgraden 50 %. Men eftersom flödena är olika stora 

kommer verkningsgraden att påverkas. 

η vvx = η*qfrån/qtill = 0,5*(0,091/0,45) = 10,12 % 

 

Vid en simulering i byggnadssimuleringsprogrammet IDA ICE (IDA Indoor Climate 

and Energy) visade det sig att kondensering av vatten gjorde så att verkningsgraden 

dubblerades för den torra luften.  

 

η vvx = 10,12*2 = 20,24 % 

Energiåtgången blir:  

Evvx = Ptot(1-η)*Gt = 0,54*(1-0,2024)*137740 = 59,325 MWh 

 

Energibesparingen blir: 

Esparad = ETA7 - Evvx = 74,380 – 59,325 = 15,055 MWh/år 

Kostnadsbesparingen blir: 

Energibesparing = Esparad *pris = 15,055*430 = 6474kr/år 

Nuvärdesfaktor (15 år, 6 %) = 9,712 

Maximal kostnad för investering för lönsamhet = årlig energikostnad*nuvärdesfaktor  

= 6474 *9,712 = 62875 kr 
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2.2 Energiåtervinning med FF-7 

I detta fall undersöks besparingspotentialen med en roterande värmeväxlare mellan TA7 

och FF-7 

η vvx = η*qfrån/qtill = 0,8*(0,13/0,45) = 0,2311 = 23,1 % 

Eroterande = (1- η)*Ptot*Gt = (1-0,231)*0,54*137740 = 57,198 MWh 

Besparing: (ETA7- Eroterande)*pris = (74,380 – 57,198)*430 = 7388 kr/år 

Maximal kostnad för investering för lönsamhet = årlig energibesparing*nuvärdesfaktor  

= 7388*9,712 = 71752 kr  
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Bilaga 2. Energipriser 

 
Tabell 2: Fjärrvärmens pris och användning. 

 

 
Fjärrvärme Fjärrvärme 

 2013 2014 

jan 178,7 180,4 

feb 152,6 147,8 

mar 159,8 158,5 

apr 143,7 146,5 

maj 128,7 124,0 

jun 135,0 85,8 

jul 119,5 88,2 

aug 112,9 84,5 

sep 122,5 87,1 

okt 140,5 104,8 

nov 147,7 115,4 

dec 162,1 74,2 

Summa: 3007,76 2432,95 

Faktor kWh 1000 1000 

Sum. kWh 3 007 760 2 432 950 

Summa kr: 1 196 997 1 197 281 

kr/kWh 0,40 0,49 

Kr/volym 398 492 

 
kr/MWh kr/MWh 

    
   

Fjärrvärme: 2015 

Energiavgift: 412 kr/MWh 

Fast årsavgift anläggning 1: 30 164 kr/år 

Effektavgift anläggning 1: 127 260 kr/år 

Fast årsavgift anläggning 2: 30 164 kr/år 

Effektavgift anläggning 2: 72 114 kr/år 
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Bilaga 3 Ritningar 
Ritning 1: Källarvåning (obs ej skalenlig) 
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Ritning 2: Bottenvåning (ej skalenlig) 
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Ritning 3: Våning 1 (ej skalenlig) 

 

 


