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Förord  
 
Detta projekt som har pågått under vårterminen 2018 har varit både lärorikt och svårt. Jag 
har bland annat tagit lärdom av hur viktigt det är att lägga ner tid på att planera ett projekt 
och hur mycket det kan ändras efter vägen. Det krävs tydliga avgränsningar och bra 
förberedelser för ett lyckat projekt.    
 
Ett stort tack till mina handledare i Aitik, Michael Lindgren och Mikael Burck. Jag vill 
även tacka övriga i Aitik som hjälpt mig med styrsystemet 800xA och andra uppgifter för 
att göra detta projekt genomförbart.  
 
Vill även rikta ett stort tack till min handledare på Universitetet, Lars Bäckström som 
hjälpt mig med problem som uppkommit efter vägen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Sammanfattning 
 
Aitik är ett koppardagbrott som ligger uppe i Gällivare, ett litet samhälle i norra Sverige 
där det är kalla vintrar och ganska markanta årstidsväxlingar vilket också betyder att det 
krävs mycket energi för uppvärmning. För att hålla gruvindustrin så energieffektiv som 
möjligt så sker ständiga förbättringar av olika processer. Ventilationen är inte den största 
posten när det kommer till energieffektiviseringar men där finns ändå potential att spara en 
del både ekonomiskt och energimässigt.  
 
I Aitikgruvan finns det pumpstationer som ska pumpa upp gruvvatten och placeringen av 
pumpstationerna är inne i berget. För att få bra förutsättningar inne i bergutrymmena krävs 
ventilation och en del uppvärmning. I pumpstation 420 är det mekanisk tilluftsventilation 
med stora volymer som ska ventileras vilket innebär stora mängder uteluft som ska 
värmas upp under vinterhalvåret. Uppvärmningen av uteluften sker med värmebatterier 
drivna av el. Ventilationen har som funktion att föra bort värme från pumpdriften och 
ställverken som finns i pumpstationen men även föra bort dieselavgaser och radon. 
Frånluften trycks ut genom en port som står lite öppen året runt, ingen värme tas tillvara. 
Pumpstationens ventilation är i behov av energieffektivisering och förbättringar vilket 
även finns med i dokumentationen. För att hitta potentiella energieffektiviseringsåtgärder 
görs en nulägesanalys av den nuvarande ventilationen med hjälp av ABB:s styrsystem 
800xA och dokumentation om pumpstationen samt några mindre mätningar av radon och 
frånluftstemperatur. Nulägesanalysen jämförs sedan med åtgärdsförslagen som innefattar 
byte av nuvarande ventilation till ett FTX-aggregat och även en mindre åtgärd som 
innebär temperatursänkning med hänsyn till den relativ luftfuktigheten. Jämförelsen sker 
både ur en energimässig synvinkel och ekonomisk synvinkel. Resultatet visar på att det 
går att göra en total energibesparing på elanvändningen på cirka 64 % med ett FTX-
aggregat, där värmeväxlaren gör en energibesparing på 68 % jämfört med dagens 
värmebatteri. Denna åtgärd visar sig också vara lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv. Att 
sänka temperaturen skulle generera i en energibesparing på elanvändningen på cirka 16 % 
och den relativa luftfuktigheten skulle öka något men fortfarande ligga inom acceptabelt 
område. Temperaturåtgärden är en enkel åtgärd och har en mindre ekonomisk besparing.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Abstract  
 
Aitik is a Coppermine located in Gällivare, a small community in northern Sweden where 
the winter season can be very cold, which means that much energy is required for heating. 
In order to keep the mining industry as energy efficient as possible, continuous 
improvements are made to the different processes. Ventilation is not the biggest item 
when it comes to energy efficiency, but there is still potential to save both economically 
and energy-efficiently. 
 
In Aitik there are pump stations to pump up water from the mine, these stations are 
located in the mountain. To get good conditions in the pump station it requires ventilation 
and some heating. In pump station 420 it is large volumes to be ventilated, which means 
large amounts of outdoor air to be heated. Heating batteries does the heating of the 
outdoor air, these batteries are powered by electricity. The ventilation has the function of 
removing heat from pumping stations and plants located in the pump station, but also 
removing diesel gases and radon. The exhaust air is forced through a port that is slightly 
open all year long. Pump station ventilation is in need of energy efficiency, it is also 
possible to read from previous documentation that it is in need of improvement. To find 
potential energy efficiency measures, an analysis of the current ventilation is made using 
the ABB control system 800xA and documentation about the pump station and some 
minor measurements of radon and exhaust air temperature. The analysis is then compared 
with the action proposals that include replacing current ventilation into an FTX aggregate 
and also a minor action proposal that involves temperature reduction. The comparison 
takes place both from an energy point of view and from an economic point of view. The 
result shows that a total energy savings of approximately 64 % can be achieved with an 
FTX aggregate, where the heat exchanger produces an energy saving of 68 % compered to 
air heating batteries. The economic part of this result demonstrates that this investment is 
profitable and has a short payback time. Lowering the temperature would generate an 
energy saving of about 16 % and the relative humidity would increase slightly but still be 
within acceptable range. The economic result of this measure gives a smaller amount of 
cost savings.  
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Nomenklatur 
 
Benämning                    Enhet               Beteckning 
 
Kolmonoxid      [CO] 
 
Kvävedioxid      [NO2] 
 
Miljondelar   [ppm] - Parts per million  
 
[E] - Energi    [kWh] – Kilowattimmar 
 
[P] - Effekt   [kW] – Kilo Watt 
 
[t] - Drifttid   [h] - Timmar  
 
[q] - Luftflöde  [l/s] - Liter per sekund 
 
[n] - Varvtal   [rpm] - Varv per minut 
 
[T] - Temperatur  [°C] - Grader Celsius 
  
[ρ] - Densitet                        [kg/m3] – Kilo per kubikmeter 
 
[Cp] - Specifika värmekapaciteten [kJ/kg*K] – Kilojoule per kilo Kelvin  
 
[𝑉] - Volymflöde  [m3/s] – Kubikmeter per sekund 
 
[η] - Verkningsgrad  [%] – Procent  
 
[𝑄] – Värmeeffekt  [W] - Watt 
 
[nluft] – Luftomsättning  [h-1] – Omsättning per timme 
 
[𝑉h] – Volymflöde  [m3/h] – Kubikmeter per timme  
 
[SFP] – Specific Fan Power  [kW/(m3/s)] – Kilowatt per volymflöde 
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1.  Inledning  

Detta examensarbete genomfördes under vårterminen 2018 i samarbete med Boliden, 
Aitik. Det är den sista kursen och det avslutande arbetet på utbildningen till 
högskoleingenjör i energiteknik på Umeå universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng 
och är inriktad på energieffektivisering av ventilationssystem. Nedan presenteras 
bakgrund, syfte och målet med projektet samt frågeställning och avgränsningar.   

1.1.  Bakgrund  

Boliden är ett högteknologiskt företag inom metallbranschen som har egna gruvor och 
smältverk med hög produktionskapacitet, vilket är möjligt tack vare erfarenhet, innovation 
och avancerad teknik. Metaller behövs i världen för att kunna utveckla dagens moderna 
samhällen, företaget med cirka 5500 anställda bedriver verksamhet i Sverige, Norge, 
Finland och Irland. Bolidens övergripande mål är att skapa tillväxt och lönsamhet på ett 
ansvarsfullt sätt med omsorg om människa, samhälle och miljö (Boliden 2018).  
 
Energieffektiviseringar och energikartläggningar sker allteftersom för att hålla industrin 
moderniserad och så energieffektiv som möjligt. Förbättringar som gynnar både miljö och 
lönsamhet. Ventilationen är en energianvändningspost som ofta är överdimensionerad 
eller ineffektiv genom mycket värmeutsläpp och ofta höga luftflöden. Aitik är ett 
koppardagbrott som ligger i Gällivare, ett samhälle långt upp i norra Sverige med väldigt 
kalla vintrar. Här sker brytningen av malmfyndigheter dygnet runt, bland världens största 
maskiner körs i detta dagbrott med stora utsläpp (Boliden 2018). Det är inte bara själva 
produktionen som behöver ses över när det ska ske energibesparingar, det är även viktigt 
att se över hela verksamheten och däribland ventilationen. I gruvan finns det 
pumpstationer som är placerade i bergutrymmen för att pumpa upp gruvvatten, dessa 
pumpstationer kräver ventilation och en del uppvärmning. I pumpstation 420 är det stora 
volymer som ska ventileras och stora mängder uteluft som ska värmas upp under 
vinterhalvåret. Uppvärmningen av uteluften sker med värmebatterier drivna av el för att 
sedan tillföras i orten där luften värms upp ytterligare då ventilationen har som uppgift att 
föra bort värme från pumpdriften och ställverken, dessutom föra bort luftföroreningar. 
Både pumpdriften och ställverken som finns i orten generar värme, det stora ställverket 
kyls ner genom AC-aggregat. Det som sedan sker är att den varma frånluften trycks ut 
genom en port som står lite öppen, ingen värme tas tillvara. Pumpstationen är i behov av 
energieffektivisering och förbättringar av ventilationen vilket även finns med i tidigare 
dokumentationen.  
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  Figur 1. Porten som i dagsläget fungerar som frånluftsventilation. 
  

1.2.  Syfte  

Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheterna kring energieffektivisering av 
ventilationen i pumpstation 420 för att göra eventuella energibesparingar på ett 
kostnadseffektivt sätt.   

1.3.  Mål     

Målet med detta projekt är att ge förslag på hur det går att energieffektivisera 
ortsventilationen och göra besparingar energimässigt vilket även leder till miljömässigt 
besparande. Målet är även att se om det kan vara lönsamt att konstruera om ventilationen.    

1.4.  Frågestäl lning  

I denna rapport kommer följande frågeställning analyseras: 
• Vad ställer tillverkare för krav på omgivningen? Krävs det en temperatur på 17°C? 
• Vad finns det för riktlinjer för personal som vistas inom anläggningen? 
• Hur är funktionen idag i förhållande till design? 
• Vilka styrprinciper använder man idag för reglering? 
• Kan man få en effektivare funktion genom att ta tillvara på förlusteffekter från 

drifter och designa om systemet? 
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1.5.  Avgränsningar  

Projektet pågår under 10 veckor och arbetet kommer innefatta undersökning av 
ventilationssystemet och framtagande av potentiella lösningar. Det avser inte att 
färdigställa ett nytt ventilationssystem. Projektet kommer endast innefatta ventilationen i 
pumpstation 420. Analysen av ventilationen innebär att den befintliga energiåtgången ska 
tas fram för att kunna jämföras med andra effektiva ventilationslösningar.  

Att projektet avgränsas vid ventilationen innebär att pumpdrift, ställverk och värme från 
berget inte kommer beaktas. Värmeförluster från ställverk och pumpdrift kommer inte 
undersökas då temperaturen i pumprummet finns given via en temperaturgivare. Projektet 
avgränsas även vid kostnad för nytt aggregatet och hänsyn tas inte till installation och 
förberedelse av platsen.  
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2.  Teori    

Nedan följer den teori som ligger till grund för arbetet kring ventilationen. Beskrivning av 
ventilationen och dess styrning och reglering. Ventilationen är av typen mekanisk tilluft 
och den varma frånluften trycks ut genom en port som aldrig stängs igen helt. I teoridelen 
sammanfattas dessutom riktlinjer för personal och arbetsmiljön samt krav på omgivning. 
Kapitlet innehåller även teori kring FTX-system och beräkningar som används i projektet.   

2.1.  Venti lationsbeskrivning  

Pumpstation 420 består av pumpar, motorer, ställverk, frekvensomriktare och bassänger.  
Ventilationen ska kyla ner pumpar och annan elutrustning, men den ska också kunna 
värma upp pumpstationen då pumpdriften står stilla. Ventilationen styrs i stort via 
tryckreglering där två huvudfläktar ska hålla ett luftflöde för att ventilera ut radon, 
dieselavgaser men även spillvärme från pumpar och el-utrustning och därmed hålla en 
konstant temperatur i pumprummet. För att anläggningen ska förhindra frysning så finns 
det värmare som ska hålla en minsta temperatur på 4°C. De finns också där för att kunna 
värma upp pumprummet då få eller inga pumpar är i drift. Då anläggningen innehar 2 
ställverk och en lokal så finns det även del-flöden till dessa (bilaga 2). Det stora ställverket 
kyls ner med hjälp av AC-aggregat. Önskat börvärde på övertryck för varje ställverk ställs 
in av operatör, det finns också en liten värmare till lokalen för att kunna hålla en behaglig 
temperatur, men lokalen har ingen funktion för tillfället. Det finns även 6 stycken 
aerotemprar på 30 kW vardera placerade vid porten som användas då det är kallt ute. 
Fläktarna i pumpstation 420 är två seriekopplade kanalfläktar av märket SwedVent 
AVH125 och har direktdrift. Maximala frekvensen är 50 Hertz då med varvtal 1484 rpm, 
fläktarna har frekvensomriktare för att kunna reglera varvtalet. Fläktarnas motoreffekt 
ligger på 75 kW vardera och tillsammans har de ett projekterat totalflöde om 21000 l/s. 
Filter för tilluft är av klass F5 och klass F7 vilket är finare filter som filtrerar bort avgaser 
och andra föroreningar. Värmebatteriet är eldrivet och fungerar på så sätt att det finns 6 
värmesteg med en effekt på 200 kW vardera, alltså en totaleffekt på 1200 kW och varje 
värmare ger cirka +7 till +9°C.	   

2.2.  Styrning  och  reglering  

Styrningen av ventilationen sker genom temperatur- och tryckreglering, tilluftsfläktarna 
körs tillsammans och har kontinuerlig drift. Fläktarna har variabelt varvtal som styrs via 
frekvensomriktare. Flödet är projekterat till 21000 l/s medan det maximala flödet är 
inställt på 21700 l/s och det minsta flödet är injusterat till 11500 l/s. Spjället som finns i 
början av ventilationskanalen öppnas och stängs parallellt med fläktarnas start och stopp. 
Det finns filtervakter som ger larm då det inställda tryckfallet överskrids, detta är då filter 
behöver bytas. Regleringen av ventilationen sker utifrån temperaturen i pumprummet och 
den temperaturen ändras utefter pumpdriften. Styrningen sker via temperaturgivare, det 
finns ett inställt börvärde för pumprummet, detta börvärde är inställt manuellt av operatör. 
FL2408_TC2 vilken styr fläktarna genom att skicka ett tryck-börvärde till FL2408_PC1 
som skickar det vidare till FL2405_JC1 och FL2408_JC1 vilka effektreglerar fläktarna. 
Då börvärdet är uppfyllt min begränsas fläktarna för att hålla konstant rumstemperatur. 
FL2408_TC21 jobbar utifrån samma börvärde som FL2408_TC2 och skickar temperatur-
börvärde till temperaturgivaren FL2408_TC1 som i sin tur styr hur många värmare som 
ska vara igång. FL2408_TC1 håller alltid en min tilluftstemperatur på 4°C och underskrids 
temperaturen med 3°C så stoppas fläktarna och ger larm. Här nedan följer styrningen och 
regleringen för ventilationen strukturerad i tabellform.  
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Tabell 1. Styrning och reglering av ventilationen (Outotec 2011) 
VENTILATION STYR OCH REGLERING 
SJ = Spjällfunktioner    VM = Värmefunktioner    BC = Brandfunktioner                                                       
FI = Filterfunktioner     FL = Fläktfunktioner 
BC17_SLM1 Summalarm för brandlarmcentralen i pumpstation. Förreglar 

brandspjällen SJ2409_PV1 och SJ2416_PV1.  
FI2403_PDT1 & 
FI2403_PDT2 

Filtervakterna larmar då inställt tryckfall för respektive filter 
överskrids.  

FL2405_STA Start och stopp av värmare och fläktar. Denna öppnar först 
SJ2400_TV1 för att sedan starta fläktar och släpper förregling 
IB4 på värmarna. Vid stopp så förreglar den först värmarna för 
att 3 minuter efter stänga av fläktarna.   

SJ2400_TV1 Spjället öppnas av FL2405_STA före start av fläktarna FL2405 
och FL2408. Spjället stängs efter 3 minuter då fläktarna 
stoppats. 

SJ2400_TV1_O Får sin signal från SJ2400_TV1, då den ska vara stängd ger den 
ut 0 % och när den får order att vara öppen ger den 100 %.  

FL2405 Samkörs med FL2408. Fläkten startas och stoppas av 
FL2405_STA. Min temperatur för att få köra fläktarna är 1°C, 
underskrids den temperaturen 1 minut så stannar fläktarna. Vid 
start av anläggningen har värmarna 10 minuter på sig att få upp 
temperaturen, annars stannar fläktarna. 

FL2408 Samkörs med FL2405. Fläkten startas och stoppas av 
FL2405_STA. Min temperatur för att få köra fläktarna är 1°C, 
underskrids den temperaturen 1 minut så stannar fläktarna. Vid 
start av anläggningen har värmarna 10 minuter på sig att få upp 
temperaturen, annars stannar fläktarna. 

FL2405_JC1 Effektregering av fläkt FL2405. Får sitt börvärde från 
FL2408_PC1. Regulatorns uppgift är att köra fläkten på effekt 
så att båda fläktarna får jobba lika mycket. Den får sitt mätvärde 
av frekvensomriktaren.  

FL2408_JC1 Effektreglering av fläkt FL2408. Får sitt börvärde av 
FL2408_PC1. Regulatorns uppgift är att köra fläkten på effekt 
så att båda fläktarna får jobba lika mycket. Den får sitt mätvärde 
av frekvensomriktaren. 

FL2408_PC1 Tryckreglering där den primära uppgiften är att kyla 
pumprummet genom ökat tryck. När det inställda börvärdet för 
FL2408_TC2 är uppnått så min begränsas varvtalet till fläktarna. 
Inställda börvärden på minsta trycket är 150 Pa och på max 480 
Pa. 

FL2408_TC1 Konstanthåller tilluftstemperaturen till minst 4°C. Då 
temperaturen för FL2408_TC1 underskrids med 3 °C så stoppas 
fläktarna och ger larm. FL2408_TC1 får sitt börvärde från 
FL2408_TC21 som har lägsta temperaturen 4°C för att förhindra 
frysrisk. Den reglerar också upp temperaturen om temperaturen i 
pumprummet går under börvärdet. Börvärdet för pumprummet 
är inställt på 14°C just nu. Utsignalen är antal värmesteg som är 
igång. Regulatorn har en hysteres på 1°C vilket innebär att 
temperaturen får överskrida börvärdet med +1°C innan den 
börjar integrera för att minska oroligheter med på- och 
avslagning av värmestegen då temperaturen är nära 
jämviktsläget/börvärdet.  



	  

	   6	  

 
FL2408_TC2 Operatören matar in önskat börvärde i G52_FL2408_TC2_BV. 

Fläktreglermaster FL2408_TC2 ger som kaskadmaster detta 
börvärde till FL2408_PC1 vilken styr fläktarna för att hålla 
konstant temperatur i pumprummet, då pumparna är i drift ökar 
fläktarna sin produktion för att kyla ner dessa. Kaskadreglering 
används när det kommer störningar från flera olika håll. 

FL2408_TC21 Värmereglermaster FL2408_TC21 får också sitt börvärde från 
G52_FL2408_TC2_BV vilket resulterar i att värme- och 
fläktreglermastrarna inte jobbar mot varandra. FL2408_TC21 
ger som kaskadmaster ett börvärde till FL2408_TC1 vilken är 
regulatorn som styr värmaren för att hålla uppe temperaturen i 
pumprummet. FL2408_TC21 har en hysteres på +1°C för att 
minska till- och frånslag av värmestegen.  

FL2408_TT3 Mäter temperaturen i pumprummet. 
FL2408_AT1 Mäter luftfuktigheten i pumprummet. 
VM2404_1 till 
VM2404_6 

6 värmeelement på 200 kW per enhet. Dem styrs av 
FL2408_TC1 för att hålla konstant temperatur på 4°C. Om det 
blir för kallt i pumprummet styr FL2408_TC21 upp börvärdet.  

VM2404_VAL1 Operatören ställer in vilka värmare som ska vara tillgängliga för 
automatisk start och stopp. Alla värmare kan vara invalda, då 
ingen värmare är invald sker styrningen av värmare manuellt.  

STÄLLVERK 400V  
SJ2409_PV1 Detta är ett brandspjäll som alltid ska vara öppet. Vid brand 

förreglas IB. Den motioneras också var fyrtioåttonde timme, 
under tiden så förreglas SJ2410_PC1.  

SJ2409_PV1_O Får sin signal från SJ2409_PV1, då den ska vara stängd ger den 
ut 0 % och när den får order att vara öppen ger den 100 %.  

SJ2410_PC1 Konstanthåller trycket till ställverk 400V via spjället. 
FI2411_PDT1 Larmar då inställt tryckfall överskrids. 
STÄLLVERK 690V  
SJ2416_PV1 Detta är ett brandspjäll som ska vara konstant öppet. Vid brand 

förreglas IB. Den motioneras också var fyrtioåttonde timme, 
under tiden så förreglas SJ2417_PC1. 

SJ2416_PV1_O Får sin signal från SJ2416_PV1, då den ska vara stängd ger den 
ut 0 % och när den får order att vara öppen ger den 100 %. 

SJ2417_PC1 Konstanthåller trycket till ställverk 690V via spjället. 
AC2451_SLM1 Summalarm för AC-aggregat i ställverk 690V. 
FI2420_PDT1 Larmar då inställt tryckfall överskrids.  
LOKAL  
VM2415_SLM1 Summalarm för värmare till lokalen. 
VM2415_TC1 Reglering av temperaturen i lokalen.  
SJ2413_PC1 Konstanthåller trycket till lokal via spjället.  
FI2414_PDT1 Larmar då inställt tryckfall överskrids. 
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2.3.  Hygieniska  gränsvärden  

Det finns luftföroreningar som kan vara skadliga vid exponering, i gruvan är det främst 
dieselavgaser och spränggaser men även radon förekommer. För att minska 
föroreningarna i luften krävs tillräcklig ventilation för att ventilera bort dessa. De 
allmänna råden från arbetsmiljöverket lyder enligt 10 §, där en viktig faktor är att den 
förväntade mängden luftföroreningar i form av radon, damm, motoravgaser och 
spränggaser förhåller sig till dimensioneringen av ventilationssystemet. Det krävs en 
omfattande planering för att säkerställa god luftkvalitet. Det kan behövas yrkeshygieniska 
mätningar för kontroll av ventilationssystemets effektivitet (Arbetsmiljöverket AFS 
2010:1). I pumpstation 420 är det främst dieselavgaser och radon som förekommer. 
Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om hygieniska gränsvärden som gäller i 
verksamheter med luftföroreningar. I arbetsmiljöverkets författningssamling finns 
myndighetens föreskrifter som är bindande regler och allmänna råd som är 
rekommendationer på hur föreskrifterna ska tillämpas. En ny författning kommer byta ut 
de gamla Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:7) om hygieniska gränsvärden. Den 
nya författningen (AFS 2018:1) träder i kraft den 21 augusti 2018. För underjordsarbete 
eller tunnelarbeten kommer de hygieniska gränsvärdena för kvävemonoxid, kvävedioxid 
och kolmonoxid att träda i kraft 21 augusti 2023 (Varg, 2018).  
 
Tabell 2. Gränsvärden för kolmonoxid och kvävedioxid.  

Dagens gränsvärden: 

Ämne Nivågränsvärde Korttidsgränsvärde Anmärkning 
 ppm mg/m3 ppm mg/m3  

Kolmonoxid 20 25 100 120  
Kvävedioxid 1 2 5 10  

För underjords- samt tunnelarbeten gäller följande från 21 augusti 2018 fram till 2023: 

Ämne Nivågränsvärde Korttidsgränsvärde Anmärkning 
 ppm mg/m3 ppm mg/m3  

Kolmonoxid 20 25 100 117 B, R, V 
Kvävedioxid 1 2 5 10 V 

Från och med 2023 gäller nedanstående gränsvärden: 

Ämne Nivågränsvärde Korttidsgränsvärde Anmärkning 
 ppm mg/m3 ppm mg/m3  

Kolmonoxid 20 23 100 117 B, R 
Kvävedioxid 0,5 0,96 1 1,9  

 
Nivågränsvärde gäller för ett arbetspass på 8 timmar. Det är oftast detta som symboliserar 
hygieniskt gränsvärde. Korttidsgränsvärdet är det hygieniska gränsvärdet för exponering 
under en referensperiod av 15 minuter, detta värde kan vara vägledande vilket innebär att 
det är ett rekommenderat högsta värde eller bindande som innebär att värdet inte får 
överskridas.  
De anmärkningar som finns för kolmonoxid och kvävedioxid är följande: 

• B – ämnet kan orsaka hörselskada vid bullernivå kring 80 dB och samtidig 
exponering av ämnet kring det hygieniska gränsvärdet.  

• R – ämnet är reproduktionsstörande vilket innebär att det kan vara skadligt för 
fortplantningsförmågan eller avkommans utveckling.  

• V – vägledande korttidsgränsvärde vilket är ett rekommenderat värde som inte bör 
överskridas (Varg, 2018).   
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Radon är en radioaktiv, lukt- och färglös gas som ofta förekommer i bergrum och gruvor. 
Denna gas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid inandning av 
radon finns risk för skador på cellerna i luftvägarna och i lungorna (Warfvinge, Dahlblom 
2010). Enligt 27 § så ska en låg radonhalt eftersträvas på arbetsplatser under jord. Det är 
viktigt att radonhalten undersöks genom mätningar regelbundet, minst en gång per år. Vid 
ändrade förhållanden i bergutrymmet som kan ha en inverkan på radonhalten så ska det 
ske undersökningar av radonförekomsten. En förändring som har en stor påverkan på 
radonhalten är ventilationen, vid förändring ska det ske noggranna mätningar 
(Arbetsmiljöverket, AFS 2010:1). Enligt (AFS 2018:1) har tillfälligt arbete i 
bergrum/tunnlar ett gränsvärde för radon som innebär totalexponering under ett år och 
detta får inte överstiga 2,1*106 Bq h/m3 där arbetstiden för ett år är 1600 timmar. Värdet 
är därmed som en radonexponering på 1300 Bq/m3. Oavsett typ av underjordsarbete där 
radonhalten överstiger 200 Bq/m3 så ska detta anmälas till strålsäkerhetsmyndigheten 
(Varg, 2018).  
 
För att beräkna minsta luftflöde som krävs för att inte överskrida hygieniska gränsvärdena 
behövs först mängden radon som frigörs per timme, vilket kan beräknas genom ekvation 1 
här nedan (Jelinek, 2018). Där radonhalten är radonkoncentrationen i [Bq/m3], λ=0,00755 
är sönderfallskonstanten för radon i [h-1] och nluft är luftomsättningen i pumpstationen, [h-

1]. V är volymen i [m3]. 
 

𝑅𝑎𝑑𝑜𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 =
Radonhalt

1
(𝜆 + 𝑛!"#$)

  ×  𝑉 

 
Det som sedan behövs är luftomsättningen nluft vilken beräknas genom ekvation 2 nedan. 
Där volymflödet är i [m3/h] och divideras med volymen som är i [m3]. 
 

𝑛!"#$ =
𝑉!
𝑉  

 
Med radontillskottet kan minsta luftflöde som behövs beräknas genom ekvation 3 här 
nedan (Jelinek, 2018). Där radontillskott är mängden radon som frigörs per timme [Bq/h] 
och önskad radonhalt är radonkoncentrationen i [Bq/m3]. 
 

𝑉!ö!"ä!"#$ =

𝑅𝑎𝑑𝑜𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
Ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑  𝑟𝑎𝑑𝑜𝑛ℎ𝑎𝑙𝑡

3600  
 

2.4.  Arbetskl imat  

Pumpstation 420 är en definition på arbetsplats enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
2009:2) 2§. Enligt 16§ ska ventilationssystem på arbetsplatser ha tillräcklig luftväxling 
och uppfångning av luftföroreningar så att luftkvaliteten är tillfredställande i vistelsezonen 
(Arbetsmiljöverket AFS 2009:2). För att ett säkert arbete ska kunna utföras krävs ett 
behagligt klimat. I pumpstation 420 är det för tillfället inte någon långvarig 
personalvistelse. Det åker ner personal för att kontrollera pumparna och dess drift, även 
kortare vistelse vid reparationer och andra kontroller. Temperaturen har en stor påverkan 
på personal. Det neutrala temperaturområdet är mellan +10°C och +30°C, inom detta 
temperaturintervall är de direkta riskerna för hälsan små. Vid kallare tilluftstemperatur så 
finns det en risk för drag. Undertemperaturen, alltså skillnaden i temperaturerna mellan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)  

                 (3) 

                 (2) 
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tilluft och rummets, bör inte vara större är 8°C. Är komforten undermålig så finns det risk 
för sämre arbetsförmåga för personalen. Förmågan att tänka och observera påverkas, 
koncentrationsförmågan kan minska vilket ökar risken för misstag och olyckor. För bra 
fingerfärdighet vid rörligt arbete bör temperaturen vara över 16°C. Går temperaturen åt 
andra hållet och det blir för varmt så minskar också arbetsprestationen då man behöver 
sänka aktivitetsnivån för att uppnå termisk balans. Det är större chans att få 
tillfredställande luftkvalitet med ett ventilationssystem med fläktstyrd till- och frånluft 
(Arbetsmiljöverket AFS 2009:2). Den relativa luftfuktigheten påverkar också 
arbetsklimatet, vid för torr luft kan luftvägarna bli irriterade och det förvärrar astma och 
allergier. Högre relativ luftfuktighet kan också påverka astma och allergier men även öka 
virus och bakterier Figur 2.  

2.5.  Krav  på  omgivning  

Motorerna som finns i pumpstationen klarar en omgivningstemperatur mellan -20°C till 
+40°C. Pumparna har en maximalt tillåten omgivningstemperatur på 40°C. Omgivningens 
lufttemperatur för AC-aggregatet är min 10°C och max 46°C. För att det inte ska bli fukt 
eller gaser som stannar kvar i orten så krävs det en tillräcklig luftomsättning. För att 
undvika korrosionsproblem på utrustning och mikrobiell påväxt så ska den relativa 
luftfuktigheten hållas på en acceptabel nivå, de rimliga områdena kan beaktas i Figur 2. 
Det optimala för ett bra inomhusklimat är området mellan 40 till 60 % relativ fuktighet. 
Vid låg relativ luftfuktighet finns risk för att elektriska komponenter får problem med 
statisk elektricitet (SMHI, 2017). Allmänt kan statisk elektricitet uppstå vid relativ 
luftfuktighet under 40 % (Intab). Är den för hög kan det istället finnas risk för överslag då 
det blir kondens (SMHI, 2017).  
 
 
 

 
Figur 2. Optimala områden för relativ luftfuktighet (Warfvinge, Dahlblom 2010) 
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2.6.  Energiberäkningar  

Till nulägesanalysen och beräkningarna för åtgärderna behövs några olika ekvationer. För 
att räkna fram energianvändningen för ventilationssystemet i nuläget så används ekvation 
4. Utifrån given effekt och drifttid får man energianvändningen [kWh], där effekten [kW] 
multipliceras med drifttiden i timmar [h]. 
 

𝐸 = P  ×  t 
 
För att få fram aktuellt flöde har affinitetslagarna använts där den första är till för att få 
fram det aktuella varvtalet (Jernkontorets energihandbok). Trycket är ett beräknat 
medeltryck för varje månad utifrån tryckregleringsloggarna i 800xA. Genom ekvation 5 
beräknas aktuellt varvtal vilket blir ett medelvärdesvarvtal per månad. Max trycket, p1 
divideras med det momentana trycket, p2 som är beräknad från loggarna och det befintliga 
varvtalet, n2 har beräknats fram då vi har det maximala varvtalet n1 i [rpm]. 
 

𝑝!
𝑝!
=
𝑛!!

𝑛!!
 

 
Den andra affinitetslagen används för att få fram det rätta flödet för fläktarna 
(Jernkontorets energihandbok). Genom ekvation 6 fås det aktuella flödet som ett 
medelvärdesflöde per månad. Flödet q beräknas i [l/s] och varvtalen n beräknas i [rpm]. 
 

𝑞!
𝑞!
=
𝑛!
𝑛!

 

 
För att beräkna möjliga energibesparingar genom att tillsätta en värmeväxlare till 
ventilationssystemet används ekvation 7 till att börja med. Där η är verkningsgraden, Tå är 
temperaturen efter värmeväxlaren, Tute är temperaturen på uteluften och Tfrån är 
frånluftstemperaturen i [°C]. Temperaturernas olika placeringar i systemet kan ses i Figur 
3. 
 

𝜂 =
𝑇å − 𝑇!"#
𝑇!"å! − 𝑇!"#

 

 
Efter beräkning av temperaturen Tå efter värmeväxlaren så används ekvation 8 för att 
beräkna effektbehovet för värmebatteriet efter värmeväxlaren för att få den önskade 
tilluftstemperaturen. Densitet ρ [kg/m3] multipliceras med specifik värmekapacitet Cp 
[kJ/kg*K], volymflöde 𝑉 [m3/s] och tilluftstemperaturen Ttill subtraherat med temperaturen 
efter värmeväxlare Tå, [°C]. 

 
𝑄!"  !"#!$  !!" = ρ  ×  𝐶!  ×  𝑉  ×  (𝑇!"## − 𝑇å) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8) 
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Figur 3 visar en enklare överblick av vilka temperaturer som råder på vilken plats i 
ventilationssystemet.  Tute är uteluftens temperatur, Tå är temperaturen på luften efter 
värmeväxlingen, Ttill är temperaturen på tilluften, Trum är temperaturen på rumsluften, Tfrån 
är temperaturen vid frånluftskanalen och Tav är temperaturen på avluften som åker ut efter 
värmeväxlingen.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 3. De olika temperaturerna och dess beteckning i ventilationssystemet. 
 
Genom att sänka temperaturen någon grad kan man få några procent energibesparing utan 
att byta ut ventilationssystemet. Det ger inga större besparingar men är en lösning som 
inte kräver någon investering. Nedan följer ekvation 9 som används för att beräkna den 
teoretiska energibesparing som kan ske på värmebatterierna genom att sänka 
tilluftstemperaturen. Där densiteten ρ [kg/m3] för luften multipliceras med 
specifikvärmekapacitet Cp [kJ/kg*K] för luften samt volymflödet 𝑉 [m3/s] för tilluften och 
tilluftstemperaturen subtraherat med uteluftstemperaturen i [°C]. 

 
𝑄!"#$!!" = ρ  ×  𝐶!  ×  𝑉  ×  (𝑇!"## − 𝑇!!"#$%!) 

 

2.7.  FTX-‐system    

Ett FTX-system är en ventilationslösning som består av mekanisk till- och frånluft med 
värmeåtervinning. Det innebär att uteluften värms upp av frånluften till den önskade 
tilluftstemperaturen. Vilket genererar energibesparingar då en del av värmen från 
frånluften tas tillvara innan den skickas ut som avluft. Värmeåtervinningen sker genom en 
värmeväxlare och det finns olika typer av dessa. Temperaturverkningsgraden är en 
verkningsgrad som beskriver hur effektiv värmeväxlaren är. Ett FTX-system gör det 
möjligt att styra ventilationen och på ett enklare sätt få till ett bra inomhusklimat då det är 
både mekanisk till- och frånluft.  

• Plattvärmeväxlare som är den vanligaste på marknaden fungerar så att den varma 
frånluften värmer upp aluminiumplåten som sedan den kallare tilluften passerar 
och värmen överförs till tilluften. Denna typ av värmeväxlare brukar ha en 
temperaturverkningsgrad mellan 60 och 90 % beroende på om det är en 
medströms, motströms eller korsströms.  

• Roterande värmeväxlare består av roterande hjul med veckade aluminiumprofiler. 
Frånluften värmer upp rotorn som snurrar runt, därefter plockar tilluften upp 
värmen när den åker igenom värmeväxlaren. Ett problem med roterande 
värmeväxlare är att det finns en risk för läckage av förorenad luft som kommer 
med frånluften och som sedan åker med tilluften tillbaka till utrymmet. En 
roterande värmeväxlare har en verkningsgrad på cirka 80 - 85 % och är därmed 
väldigt effektiv (Svensk ventilation).  

• Batterivärmeväxlare är också en typ av värmeväxlare, det finns vätskekopplade 
batterivärmeväxlare där en vätska cirkulerar runt med hjälp av en pump mellan den 

T	  ute	   T	  från	  

T	  av	   T	  å	   T	  till	  

Pumpstation	  

	  +	  

Trum	  

                  (9) 
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varma och den kalla sidan. Det är två luftbatterier som är kopplade ihop i varandra 
genom vätskekretsen, en på frånluftssidan där vattnet värms av frånluften och en 
på tilluftssidan där vattnet kyls av uteluften. Luftbatterierna har relativt låg 
temperaturverkningsgrad på omkring 55 %. Eftersom luftbatterierna är helt 
separerade från varandra så sker inget luftläckage av förorenad frånluft till tilluften 
(Warfvinge, Dahlblom 2010). 

 

2.8.  Lönsamhetsanalys     

För att göra en lönsamhetsanalys på ventilationssystemet så används LCC-kalkylering och 
pay-backmetoden. Två olika metoder för att få en bild av lönsamheten och 
återbetalningstiden kring energieffektiviseringen.  
	  
2.8.1.  LCC  –  Life  Cycle  Cost     
  
Life Cycel Cost eller livscykelkostnadsanalys som det också heter, är en beräkningsmetod 
som används främst för anläggningar som saknar intäkter såsom ventilationssystem 
(Soleimani-Mohseni, Bäckström, Eklund. 2014). Detta är en ekonomisk analys som 
använder totala kostnader och intäkter för ett objekt som sammanställs över dess 
livslängd. Livscykelkostnad inkluderar investeringskostnader samt drift- och 
underhållskostnader. För att beräkna LCC adderas grundinvesteringen med nuvärdet utav 
alla framtida kostnader minus nuvärdet av alla intäkter, se ekvation 10.  
 

𝐿𝐶𝐶 = G+ 𝐾! − 𝐼! − 𝑅! 
	  
G = Grundinvesteringen  
𝐾! = Nuvärdet av alla kostnader under livslängden 
𝐼! = Nuvärdet av eventuella intäkter under livslängden 
𝑅! = Nuvärdet av anläggningens eventuella restvärde  
 
För att beräkna nuvärdet av alla kostnader under livslängden, 𝐾! krävs en nusummefaktor 
ƒ! , ekvation 11 som multipliceras med de återkommande årliga kostnaderna.  
 

ƒ! =
1− (1+ 𝑟)!!

𝑟  
 
ƒ! = Nusummefaktor 
r = Kalkylränta eller realränta 
n = Ekonomiska livslängden 
 
För beräkning av enstaka underhållskostnader men även restvärde används en 
nuvärdefaktor ekvation 12.  
 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = (1+ 𝑟)!! 
 
r = Realränta eller kalkylränta 
n = Anläggningens ekonomiska livslängd 
 
 
 
 

(10) 

(11) 

(12) 
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2.8.2.  Paybackmetoden 	  	  
	  
Paybackmetoden eller återbetalningsmetoden är en enkel metod som ger ett bra 
övergripande värde men som inte tar hänsyn till ränta, inflation eller tiden efter 
återbetalningstiden. Denna metod visar hur lång tid det tar för grundinvesteringen att 
återbetalas genom minskade kostnader eller ökade intäkter (Soleimani-Mohseni, 
Bäckström, Eklund. 2014).  För att räkna fram återbetalningstiden används ekvation 13 
nedan.  
 

𝑇 =
G
a 

 
T = återbetalningstiden  
G = Grundinvesteringen  
a = årliga intäktsöverskottet 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(13) 
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3.  Metod    

Följande kapitel presenterar metod och tillvägagångsätt för arbetet. Då ventilationen är 
till för att bland annat föra bort värme från pumpdriften och ställverken så finns 
möjligheter att ta tillvara på värmen istället för att först värma uteluften med 
värmebatterier för att sedan värmas ytterligare av spillvärme och till sist trycka ut den 
uppvärmda frånluften genom en glipa i porten. Projektet innebär undersökning av 
ventilationen i pumpstation 420, beräkningar på energianvändning nu och efter 
potentiella ventilationslösningar eller driftändringar.  

3.1.  Verktyg     

För att analysera ventilationssystemet har ABB:s styrsystem 800xA använts, där återfinns 
loggar med värden för nästan alla komponenter. Även ritningar, produktbeskrivningar och 
funktionsbeskrivningar över pumpstationen och dess ventilationssystem har använts till 
undersökningen. Microsoft Word och Excel har använts för datahantering och 
dokumentation. ABB:s styrsystem 800xA är ett av världens ledande styrsystem som 
Boliden använder i sin verksamhet däribland ventilationen i pumpstation 420. Genom 
styrsystemet kan personalen styra motorer, fläktar pumpar med mera från en driftcentral. 
Styrsystemet har givare och regulatorer med loggning som visar bland annat temperaturer, 
relativ luftfuktighet, luftföroreningar och övrig driftdata. För en översiktsbild av 
styrningen i pumpstation 420 (bilaga 3). För mätning av radon har en separat 
mätutrustning installerats, mätutrustningen mäter även temperatur, relativ luftfuktighet 
och tryck. Radonmätaren heter R3 radon monitor och är en radonlogger som kan användas 
även vid kortare mätningar, det rekommenderade är en veckas mätning för att minimera 
mätosäkerheten. För en R3 är mätosäkerheten omkring ±10 % redan efter 4 timmar. Efter 
mätperioden kopplas monitorn till datorn där man först laddat ner ett dataprogram, 
diagram visar nu radonhalten över tiden.     

3.2.  Nulägesanalys  av  venti lationssystem    

Genom nulägesanalys av det befintliga ventilationssystemet tas energianvändningen och 
andra parametrar som rör ventilationen fram. Nulägesanalysen utgör även underlag för 
eventuella energibesparingar som kan genomföras med andra ventilationslösningar. För 
nulägesanalysen av ventilationssystemet användes ABB:s styrsystem 800xA där loggar 
med värden implementerades till Excel för vidare beräkningar på energianvändning för 
fläktar och värmebatterier samt temperaturer, relativ luftfuktighet och tryck. Loggarna 
sträcker sig ett år bakåt i tiden med en intervallperiod om 10 minuter vilket genererar i 
mer än 50 000 värden per komponent. För att begränsa mängden värden har beräkningarna 
genererats av medelvärden per månad för varje komponent. Även ritningar, 
produktbeskrivningar och funktionsbeskrivningar gav behövlig information för 
undersökningen av ventilationssystemet. Radonmätning genomfördes med 
mätutrustningen R3 under en 6 dagar lång mätperiod och även temperaturmätning av 
frånluften då det var behövligt för vidare undersökning. Med loggar för värmebatteriet 
samt fläktar har energianvändningen räknats fram med hjälp av ekvation 4 då 
effektbehovet för dessa komponenter är kända. Värmebatteriet består av 6 steg och i 
loggen visas det hur många värmesteg som är igång, genom detta har sedan 
energianvändningen beräknats för 1 år bakåt i tiden. Loggarna för fläktarna är beskrivna i 
procent, där procenten visar hur stor del av effektbehovet fläktarna går för. 
Temperaturdata har analyserats för att kunna se om driften är optimal eller kan förändras. 
För att sedan räkna fram medelflöde under de 12 månaderna som också är av intresse för 
beräkningar på åtgärdsförslag användes affinitetslagarna ekvation 5 och 6.  
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3.3.  Beräkningar  på  åtgärdsförslag  

Genom beräkningar och annan viktig information av olika ventilationslösningar fås ett 
underlag som jämförs med nuläget. Det ger en överblick av vilka energibesparingar som 
kan ske genom att byta till ett FTX-system eller för en sänkning av temperaturen och vilka 
möjligheter det kan finnas att sänka luftflödet. Vid beräkning av tilluftstemperaturen har 
en uppskattning av en temperaturhöjning på 1°C över dagens fläktar använts och därmed 
subtraherats från tilluftens mätvärde eftersom temperaturgivaren är placerad efter 
fläktarna. Antagandet gjordes utifrån Fläkt Woods uppskattning på att temperaturen höjs 
med 1°C per 1000 Pa (Fläkt Woods, 2009). För FTX-aggregatet finns en given 
temperaturhöjning på 0,9°C över fläktarna som har använts i beräkningarna. Antal timmar 
som använts vid energianvändningsberäkningarna är 5095 [h] vilket är november till april, 
halva maj någon timma i juni och halva oktober eftersom det är under dessa månader som 
värmebatteriet varit i drift det senaste året. 

3.3.1.  FTX-‐system  

Efter kontakt med Fläkt Woods (Fläkt Woods, 2018) kunde ett FTX-aggregat tas fram 
utifrån dagens driftförhållanden som fåtts från nulägesanalysen för att kunna göra en 
ungefärlig bedömning på kostnad och energibesparing. Det aggregatet som togs fram var 
utrustad med en vätskekopplad batterivärmeväxlare. Genom de tekniska data som finns i 
beskrivningen från Fläkt Woods har energianvändning för fläktar samt värmebatteriet 
efter värmeväxlaren beräknats fram. För beräkning av fläktarnas effekt så används det 
givna SFP-värdena för till- och frånluftsfläktarna som sedan multipliceras med 
volymflödet på luften för varje månad. SFP står för specific fan power och innebär att 
systemets fläktar kräver en viss mängd el för att transportera en viss mängd luft. SFP är 
den totala tillförda eleffekten dividerat med maximalt volymflöde (Fläkt Woods, 2009). 
För att räkna ut hur mycket värmeväxlaren kan ta tillvara på och hur mycket 
värmebatteriet efter värmeväxlaren måste användas så nyttjades Fläkt Woods 
temperaturverkningsgrad som är 64,3 % på den vätskekopplade batterivärmeväxlaren samt 
temperaturdata från nulägesanalysen och medeltemperaturen på uteluften för varje månad 
från SMHI (bilaga 1)(SMHI, 2017-2018). Detta sattes in i ekvation 7 för att få ut 
temperaturen efter värmeväxlingen och sedan ekvation 8 för att se hur mycket eftervärme 
luften behövde, alltså behovet av luftvärmebatteriet efter värmeväxlaren som till sist sattes 
in i ekvation 4 för energianvändningen.  

3.3.2.  Sänkt  temperatur  

För sänkning av temperaturen gjordes teoretiska beräkningar på energianvändningen för 
värmebatteriet före sänkning och efter sänkning genom ekvation 9. Sedan användes 
ekvation 4 för att få fram energianvändningen. Då kunde en procentuell uppskattning på 
energibesparingen tas fram. Med beräkningarna är det utgått ifrån att det sker en torr 
kylning vilket innebär att temperaturen följer en lodrät linje neråt i mollierdiagrammet 
från dagens rumstemperatur till den önskade temperaturen, exempel på detta för 
majmånad (bilaga 4). Genom att rita in temperatursänkningen i mollierdiagrammet för 
varje månad med dess medeltemperatur och medel på den relativa luftfuktigheten kunde 
en ungefärlig bild fås fram på hur luftfuktigheten kommer förändras med 
temperaturförändringen.    
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3.3.3.  Luftomsättning  och  luftföroreningar  

Beräkningen av luftomsättning har skett utifrån dagens flöden och volymen på hela 
bergutrymmet. Luftomsättningen beräknas för att se hur luftföroreningarna förhåller sig 
till de hygieniska gränsvärdena. Genom den beräknade luftomsättning som är idag och 
mätvärdena utifrån radonmätningen kunde en uppskattning på hur radonhalten förhåller 
sig till luftflödet tas fram genom ekvation 1,2 och 3. Utifrån de mätningar som sker 
kontinuerligt på kolmonoxid och kvävedioxid i pumpstationen togs ett medelvärde fram 
för varje månad samt en genomgång av alla mätvärden för att se om det överstiger det 
hygieniska gränsvärdet någon gång under året.  

3.4.  Lönsamhetsanalys     

För beräkning av lönsamheten användes LCC-metoden samt paybackmetoden för att få 
fram övergripande återbetalningstiden. Livscykelkostandsanalysen tar hänsyn till räntor 
och beräkningen på kostnader och intäkter sker över hela livslängden. För beräkningen på 
livscykelkostandsanalysen användes en kalkylränta på 10 % som företaget räknar med när 
de ska göra investeringar samt en livslängd på 20 år. Med ekvation 11 beräknades 
nusummefaktorn fram för att sedan kunna räkna ut nuvärdet av alla kostnader och intäkter 
under livslängden. Detta förs sedan in i ekvation 10 för att se om investeringen är lönsam. 
Grundinvesteringen för aggregatet är 1 020 000 kronor inklusive frakt. För att beräkna 
ungefärlig återbetalningstid användes den enkla paybackmetoden, ekvation 13 där 
intäktsöverskottet beräknades med energikostnadsbesparingen subtraherat med kostnaden 
för byte av filter vilket är en kostnad på 27 000 kronor per gång. Ett antagande att filter 
behöver bytas ut två gånger per år har tagits med i beräkningarna.   
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4.  Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten från nulägesanalysen av ventilationen och 
beräkningarna på de potentiella lösningarna. Resultaten av beräkningarna för de 
potentiella lösningarna jämförs med resultaten från nulägesanalysen. I det här kapitlet 
presenteras även resultaten från mätningar av luftföroreningar och lönsamhetsanalysen. 

4.1.  Energianvändning  nuläget  

I denna del visar resultatet från nulägesanalysen av ventilationssystemet hur 
energianvändningen fördelas mellan månaderna och de olika komponenterna. 
Energianvändningen för dagens värmebatteri då den värmer upp uteluften till önskad 
temperatur på tilluften kan ses i Figur 4. Det visar på att värmebatteriet inte behövs under 
sommarmånaderna men krävs desto mer under vintermånaderna då energianvändningen 
för värmebatteriet ligger runt 200 [MWh] per månad.   
 

	  
Figur 4. Energianvändningen för uppvärmning av tilluft under ett år. 
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Figur 5 visar energianvändningen för de två fläktarna i ventilationssystemet under ett år. 
Det är beräknat fram genom driftloggar som tagits fram med hjälp av 800xA samt 
produktbeskrivningar om fläktarnas motoreffekter. Energianvändningen ligger ganska 
konstant över året mellan 42 till 66 [MWh] per månad. 
 

	  
Figur 5. Energianvändning för fläkt 2408 och 2405 under ett år.  
 
Den totala energianvändningen under ett år för ventilationssystemet med undantag för 
mindre komponenter. Den framtagna energianvändningen gäller endast värmebatteri som 
ligger runt 1131 [MWh] och fläktarnas energianvändning som ligger runt 625 [MWh], 
vilket är de stora energianvändarna som kan ses i Figur 6.   

 

	  
Figur 6. Totala energianvändningen för fläktar och värmebatterier. 
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4.2.  Energianvändning  och  RF  vid  temperatursänkning  

Figur 7 visar energianvändningen efter en temperatursänkning med 3 °C. Effektbehovet är 
teoretiskt beräknat både utifrån dagens förutsättningar och vid en temperatursänkning. De 
blåa staplarna visar energianvändning vid temperatursänkning.  

 

 
Figur 7. Energianvändning för dagens värmebatteri och efter temperatursänkning.  
 
Idag är den relativa luftfuktigheten relativt låg mellan 14 och 17 % under vinterhalvåret 
vilket kan ses i Figur 8. Genom att sänka temperaturen så skulle det innebära en liten 
ökning av den relativa luftfuktigheten.  
 

 
Figur 8. Relativ luftfuktighet i förhållande till temperatur utifrån nuläget. 
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Genom att sänka temperaturen under vinterhalvåret med 3 °C så ändras den relativa 
luftfuktigheten enligt Figur 9. Med en sänkning med 3 °C så är temperaturerna fortfarande 
inom det neutrala temperaturområdet och den relativa luftfuktigheten ligger inom ett 
acceptabelt område.  
 

 
Figur 9. Relativ luftfuktighet framtagen utifrån mollierdiagram.   
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4.3.  Luftföroreningar  

Efter en mätperiod på en vecka visar det på att radonhalten ligger inom det hygieniska 
gränsvärdet som är 1300 Bq/m3 för arbete under jord och detta motsvarar 1600 
arbetstimmar under 1 år. Det minsta luftflödet som behövs är 0,307 m3/s för att hålla det 
hygieniska gränsvärdet vilket kan ses i Tabell 3. Där det tidsvägda medelvärdet för dessa 
6 mät-dagar användes.  
 
Tabell 3. Minsta luftflödet enligt mätningar av radontillskott.  
Tidsvägt medelvärde radonhalt 28,614 Bq/m3 
Radontillskott blir då 1 437 813,23 Bq/h 
Volym pumpstation 21332 m3 
Sönderfallskonstanten λ 0,00755 h-1 
Medel luftomsättning n 2,348 h-1 
Minsta luftflöde som behövs 0,307 m3/s 
 
 
Luftföroreningar i form av kolmonoxid håller sig inom ramen för det hygieniska 
gränsvärdet. Nivågränsvärdet är 20 ppm, som figur 10 bevisar så ligger värdena under. 
Det sker en överskridning i september och en i april på 10 minuter vardera.  
	  

 
Figur 10. Uppmätt medelhalt för kolmonoxid i pumpstationen.  
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Enligt dagens nivågränsvärden som är 1 [ppm] skulle det inte ske någon överskridning av 
kvävedioxid. När de nya föreskrifterna om hygieniska gränsvärden börjar gälla i augusti 
2023 så skulle det för kvävedioxiden ske två större överskridningar, en i december och en 
i januari. I december ligger den över det hygieniska gränsvärdet på 0,5 [ppm] i 8 timmar 
och i januari i 14 timmar. I Figur 11 kan man se att medelvärdet för kvävedioxidens 
mätvärden ligger under det hygieniska gränsvärdet.  
	  

	  
Figur 11. Uppmätt medelhalt av kvävedioxid i pumpstationen. 
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4.4.  Energianvändning  FTX-‐aggregat  

För ett FTX- aggregat från Fläkt Woods med en temperaturverkningsgrad på 64,3 % visar 
resultatet i Figur 12 den energianvändningen som kommer behövas för att värma luften 
efter värmeväxlaren till den tänkta tilluftstemperaturen.  
	  

	  
Figur 12. Värmebatteribehovet efter värmeväxlingen i FTX-aggregatet. 
 
Fläktarna i Fläkt Woods FTX-aggregat har ett totalt SFP på 1,98 [kW/(m3/s)] där 
tilluftsfläktens SFP=1,03 [kW/(m3/s)] och frånluftsfläktens SFP=0,95 [kW/(m3/s)]. De 
beräknade luftflödena multiplicerat med SFP-värdena multiplicerat med tiden ger 
resultatet i Figur 13 men då i [MWh].  
	  

	  
Figur 13. Energianvändning för till- och frånluftsfläktar i FTX-aggregatet. 
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4.5.  Energibesparingar  

Det går att göra mindre energibesparing genom att sänka temperaturen, denna enkla åtgärd 
kan ses i Figur 14. Genom att sänka temperaturen med 3°C kan en beräknad 
energibesparing på cirka 16 % göras. 
 

	  
Figur 14. Total energianvändning värmebatteri före och efter temperatursänkningen.  
	  
Här under är de energibesparingar som går att genomföra med en vätskekopplad 
batterivärmeväxlare jämfört med nulägesanalysen. Energibesparingen på 68 % genom 
värmeväxlaren påvisas i Figur 15 här nedan.  
	  

	  
Figur 15. Energianvändning värmebatterier idag och efter värmeväxlaren. 
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Den totala energianvändningen för ventilationen idag jämfört med FTX-system räknat 
med värmebatterier och fläktar ger en besparing på cirka 64 % vilket kan ses i Figur 16.    
	  

	  
Figur 16. Total energianvändning för ventilationen idag och med FTX.   
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4.6.  Lönsamhetsanalys  

Idag ligger den årliga energikostnaden ganska mycket högre än vad den skulle göra enligt 
beräkningar för FTX-aggregatet vilket påvisas i Figur 17.	  Energikostnaden är beräknad 
utifrån ungefärligt energipris för Boliden Aitik och ligger idag på cirka 685750 kronor 
medan ett FTX-system skulle ligga runt 248350 kronor.	  	  
	  

	  
Figur 17. Årliga energikostnaden för ventilationen idag och med FTX-system. 
 
Att byta ventilationssystem till ett FTX-system har en stor påverkan på 
energianvändningen. Det är en kostsam investering men enligt beräkningarna så är den 
lönsam, vid LCC-beräkningen betyder minustecknet att det är en lönsam investering, se 
Tabell 4. Det är stora energibesparingar att gå från ingen värmeåtervinning till att 
återvinna cirka 68 %. 

Tabell 4. Ekonomiska besparingar med FTX-system 
Åtgärd Besparing 

[kWh/år] 
Värmepris 
[kr/kWh] 

Kostnadsbesparing 
[kr/år] 

Investeringskostnad 
[kr] 

LCC 
[kr] 

Payback 
[År] 

Byta till 
FTX-
system 

1 093 508 0,40 437 403 1 020 000 -2 244 126 2,66 

 
Temperatursänkning är en mindre åtgärd som genererar i cirka 16 % energibesparing. Det 
positiva med denna åtgärd är att det inte blir någon investeringskostnad. De ekonomiska 
besparingarna kan ses i Tabell 5.   
 
Tabell 5. Ekonomiska besparingar med temperatursänkning i pumpstation 
Åtgärd Besparing [kWh/år] Värmepris [kr/kWh] Kostnadsbesparing 

[kr/år] 
Temperatursänkning 229 510 0,40 91 804 
 
 
 
 

Total	  idag	   Total	  FTX	  
kr/år	   685754	   248351	  
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5.  Diskussion    

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt så skulle en mätning av flöden och 
temperaturer utföras för att se hur 800xA:s värden samt de beräknade värdena stämmer 
överens med verkligheten. Det blir en osäkerhet i beräkningarna då jag har räknat fram till 
exempel flödena genom tryckregleringsvärden och affinitetslagarna, om mätningar 
utfördes skulle denna osäkerhet minskas. Mina beräkningar på värmeväxlare är bara 
övergripande, det kan finnas felbedömningar och det är även övergripande beräkningar då 
de beräknade flödena och temperaturerna är medelvärden per månad. Att använda 
medeltemperaturer från SMHI endast 1 år tillbaka beror på att det skulle stämma bäst 
överens när det ska jämföras med nulägesanalysen som också sträcker sig 1 år bakåt i 
tiden. Mätstationen är inte nere i gruvan vilket blir en liten missvisning då det oftast är lite 
varmare nere i gropen än uppe vid mätstationen. Dessa beräkningar är också i grova drag 
då det inte finns tid för mer detaljerade beräkningar där hänsyn tas till kanaler, tryckfall 
och liknande. Eftersom fläktarna har en inverkan på temperaturen så har en uppskattad 
temperaturhöjning på 1°C över fläktarna gjorts, detta är dock en viktig parameter att känna 
till eftersom 1°C kan ha en stor påverkan på effektbehovsberäkningarna. Därmed kan 
denna uppskattning ha en stor betydelse för resultaten av beräkningarna på värmeväxlaren 
och temperatursänkningen.   
 
Enligt beräkningar på radonhalt utifrån den 6 dagar långa mätperioden så krävs ett minsta 
luftflöde på 0,307 m3/s för att hållas inom det hygieniska gränsvärdet. Så att minska 
luftflödet skulle vara möjligt när det kommer till radonhalten, men för att verkligen 
säkerställa detta krävs noggrannare mätningar. Det som gör det svårare är 
luftföroreningarna kolmonoxid och kvävedioxid och då speciellt kvävedioxid som 
överstiger nivågränsvärdet under 8 timmar i december respektive 14 timmar i januari. 
Enligt dagens gränsvärden överstiger dem inte men då det kommer nya gränsvärden som 
börjar gälla 2023 så skulle det ha överstigit de nya gränsvärdena. Vid beräkning av 
luftomsättningen är det utgått ifrån volymen på hela bergutrymmet, alltså volymen på 
losshållet berg vilket kan bli en liten felmarginal då det efter detta har byggts in bassänger, 
ställverk med mera.  
 
Att sänka temperaturen några grader är en möjlig åtgärd. Idag ligger temperaturen inne i 
pumpstationen som medel runt 17°C men varierar för varje månad. Att ha en temperatur 
runt 17°C är onödigt då det inte är någon fast arbetsplats där personal jobbar dygnet runt 
och de komponenter som finns där är inte i behov av 17°C. För den relativa 
luftfuktigheten skulle en sänkning innebära ett bättre inomhusklimat då den idag ligger lite 
lågt under vintermånaderna. De komponenter som finns i pumprummet skulle klara en 
sänkning eftersom dess önskade omgivningstemperaturer fortfarande uppfylls och den 
relativa luftfuktigheten ligger inom rimliga gränser. Då det blir missvisande att jämföra 
verkligheten med den teoretiska beräkningen vid temperatursänkning så har 
värmeeffektbehovet för värmebatteriet beräknats teoretiskt för båda fallen.  
 
Ventilationssystemet är i behov av förbättringar och utifrån detta projekt påvisas att ett 
FTX-aggregat är en lönsam investering. Att en värmeväxlare är en bra lösning som kan 
göra stora energibesparingar är uppenbart från resultaten som är presenterade i denna 
rapport. I vanliga fall kommer ett FTX-system kräva mer energi för fläktarna då det ska 
till en frånluftsfläkt och luftflödet ska dessutom gå igenom filter och värmeväxlare och det 
sker därmed större tryckfall än systemet i dagsläget och fläktarna får arbeta mer. Det som 
väger upp detta är att det idag finns mer effektiva fläktar så därför blir det inte desto större 
skillnad i slutänden. I beräkningarna för fläktarna i nulägesanalysen har ingen hänsyn 
tagits till verkningsgrader. Med SFP-värdena som det är beräknat med för nya fläktarna är 
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verkningsgrader inkluderade. Detta genererar förstås i en liten skillnad mellan 
beräkningarna. Det rekommenderade aggregatet har vätskekopplade batterivärmeväxlare 
där en vätska ska pumpas runt mellan tilluftsbatteriet och frånluftsbatteriet, denna pump är 
inte medräknad i energiberäkningen då pumpen inte har så stor energianvändning i 
förhållande till systemet. Det måste även poängteras att värmebatterierna som är 
installerade idag slås på och av genom styrning med temperaturgivare och därigenom är 
den igång färre timmar per månad. Energianvändningen för värmebatteriet efter 
värmeväxlaren är beräknad med medeltemperatur på exakt antal timmar per månad när 
energianvändningen ska beaktas, i verkligheten kommer värmebatteriet inte behöva vara 
igång hela månader utan mer eller mindre beroende på uteluftens temperatur. 
Beräkningarna är inte utförda för dimensionerande utan allt är räknat utifrån medelvärden, 
det bästa resultatet hade såklart visats genom att gå igenom alla värden och räknat utifrån 
exakta värden men detta är inte något som ryms med inom tidsramen för projektet. Det 
kan bli lite missvisande när det kommer till temperaturen på uteluften som beskrevs 
tidigare så är inte mätstationen nere i gruvan vilket förändrar temperaturerna något.   
 
Det finns mycket extrakostnader som inte har tagits hänsyn till vid den ekonomiska 
kalkylen. Installation, eventuellt lite mer plats för aggregatet, ett hål för frånluftskanalen 
och inkoppling av styrsystem. Med FTX-system krävs också tätningar vid porten då det 
ska vara tätt för bästa funktion och detta kommer också ha en kostnad. Det kan även 
behövas en ny port då den befintliga är något utbuktad och detta kan göra att det inte går 
att stänga den helt så att det blir tätt. Endast filterbyten är medräknat och inte byte av 
reservdelar i aggregatet som nöts ut eftersom. Restvärdet för aggregatet har i 
beräkningarna liten betydelse då det är räknat på en livslängd på 20 år, därför är detta 
uteslutet. Med paybackmetoden så tas ingen hänsyn till räntor, inflation och tiden efter 
återbetalningstiden. Detta är endast en övergripande blick på ungefär hur lång 
återbetalningstiden är för aggregatet. Utifrån resultatet kan man se att det är en investering 
som är lönsam.  
 

5.1.  Eventuellt   fortsatt  arbete     

Rekommenderade fortsatta arbeten är att analysera ventilationen mer detaljerat där man 
tittar på om tilluftskanalen är optimal i förhållande till fläktarna. En annan 
rekommendation är att utföra mätningar av luftflöden och luftföroreningar för att se om 
det är optimalt att eventuellt minska luftflödet, detta skulle kunna vara en stor 
energibesparing då minskad fläktdrift sparar mycket energi.   
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6.  Slutsats  

Det krävs inte en temperatur på 17°C inne i pumpstationen och att sänka temperaturen 
med 3°C skulle generera i en energibesparing på 16 %. Det går att sänka några grader utan 
att det påverkar omgivningen desto mer. Riktlinjerna tyder på att det går att minska 
temperatur och troligtvis luftomsättningen också. Omgivningen vilket inkluderar pumpar 
och motorer, behöver inte en temperatur på 17 °C och utrustningen skulle klara av en 
något högre relativ luftfuktighet. Att sätta in ett FTX-aggregat är en bra lösning på dagens 
problem med ventilationen både ur ett energimässigt och ekonomiskt perspektiv. Det 
skulle generera i en total energibesparing på 64 %. Det föreslagna FTX-aggregatet är 
ganska stort och det kan möjligtvis finnas mer kompakta aggregat, eventuellt från andra 
tillverkare vilket blir en vidare undersökning om det skulle vara aktuellt. Att sänka 
luftflödet är något som måste undersökas vidare då det kan finnas problem med 
luftföroreningarna vid minskad luftomsättning.  
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Bilagor    

	  
Bilaga 1. Temperaturdata från SMHI  
Tid Uppmätt medeltemperatur [°C] 

April 2018 0.1 
Mars 2018 −10 
Februari 2018 − 15.2 
Januari 2018 −13.7 
December 2017 −11.2 
November 2017 −7.6 
Oktober 2017 0.5 
September 2017 6.5 
Augusti 2017 10.8 
Juli 2017 13 
Juni 2017 11.2 
Maj 2017 3 
Medeltemperatur/år −1.1 
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Bilaga 2. Översiktsbild utav ventilationen i pumpstation 420.  
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Bilaga 3. Översiktsbild utav ventilationen i styrsystemet 800xA.  
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Bilaga 4. Mollierdiagram med temperatursänkning för majmånad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


