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Sammanfattning 

 

Olofsfors AB tillverkar bland annat drivband för skogsmaskiner, inom sitt område välkända 

som ECO-Tracks, samt slitstål och vägstål till bland annat väghyvlar, grävmaskiner och 

traktorer vilka går under varumärkena Bruxite och SharqEdges. Vid tillverkning av dessa 

metallprodukter behöver stålet först värmas och formas, för att sedan doppas i vatten och 

härdas. Vattnet som används vid härdning av stålet pumpas från pumpgropar under golvet, ut 

till processen för att sedan pumpas tillbaka till pumpgropen efter att ha använts. Eftersom 

vattnet efter användning i processen har värmts så behöver temperaturen i pumpgropen 

justeras för att hålla sitt börvärde på 21°C. Detta görs genom att varmt vatten pumpas ut ur 

pumpgropen samtidigt som kallt vatten från Leduån som rinner utanför fabriken pumpas in i 

gropen. Det varma vattnet som pumpas ut ur pumpgropen innehåller energi som inte 

tillvaratas, detta har gett upphov till syftet för detta arbete vilket är att se över möjligheten att 

tillvarata delar av energin i vattnet. 

 

Två möjliga avsättningsområden för energi på fabriken har valts ut som extra intressanta: 

 Eftervärme av ventilationens tilluft för två aggregat med låg temperaturverkningsgrad 

samt relativt höga flöden där tillufttemperaturen skall ökas från 9°C till 15°C. 

 Fläktluftvärmare med en total installerad effekt på elbatterier om ca 200 kW som 

värmer lokaler samt fungerar som luftbarriär vid intagsportar för metall utifrån. 

  

Beräkningar av tillgänglig effekt i en av fabrikens pumpgropar under uppvärmningssäsongen 

oktober till maj samt effektbehov för möjliga avsättningsområden har genomförts. Resultatet 

av beräkningarna har åskådliggjorts med hjälp av varaktighetsdiagram. Från 

varaktighetsdiagrammen kan sedan energibehov och tillgänglig energi utläsas. 

 

Resultatet av detta: 

Pumpgrop  887 MWh/oktober-maj 

Ventilation  642 MWh/år 

Fläktluftvärmare 515 MWh/år 

 

Ett åtgärdsförslag har tagits fram där två värmepumpar levererar varmt vatten för värme av 

både ventilationens tilluft och vätskebatterier i fläktluftvärmarna. Detta åtgärdsförslag innebär 

en kostnadsbesparing på ca 390 000 kr/år där pay-off tiden för investeringen är ca 5 år.    
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Abstract 

 

The company Olofsfors AB manufactures drive belts for forest machinery, known as ECO-

Tracks, and abrasion-resistant steel and cutting edges for graders, excavators and tractors, 

known as Bruxite and SharqEdges. Manufacturing these products requires the steel to be 

heated and molded, then submerged in water and hardened. The water used in the hardening 

of steel is pumped to the process from pits below the floor and then pumped back to the pit 

after it’s been used. Since the temperature of this water rises after being used to harden the 

steel the temperature of the pumping pit needs to be adjusted to maintain its setpoint of 21°C. 

This is done by disposal of hot water from the pit to the river outside while new, cold water, 

from the river is pumped into the pit. The hot water that is being disposed of contains energy 

that has not at all been utilized, this has led to the purpose of this report which is to examine 

the possibility to utilize parts of the energy in the water.  

 

Two possible outlets for the energy at the plant has been selected as especially interesting:  

• Heating of ventilation supply air in two units with low thermal efficiency and relatively high 

airflows where the supply air temperature is to be increased from 9 °C to 15 °C. 

• Fan heaters installed with electric batteries of approximately 200 kW capacity, which heats 

the premises and serves as an air barrier at the intake ports for metal. 

 

Calculations of power available in one of the factory pump pits during the heating season 

from October to May and the power required for deposition areas were made. The result 

obtained is illustrated by means of duration charts from which required and available energy 

is deduced. 

 

The result of this: 

Pump pit  887 MWh / October to May 

Ventilation   642 MWh / year 

Fan heaters   515 MWh / year 

 

A draft measure has been developed in which two heat pumps delivers hot water for heating 

of both the ventilation supply air and liquid batteries in air fan heaters. This measure proposal 

means a cost saving of approximately 390 000 SEK / year where pay-off time of the 

investment is approximately 5 years.  
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1. Inledning 

 

År 1762 kom John Jennings, en av dåtidens mäktigaste män till Västerbotten. Vid Leduåns 

utlopp skapade han, som en av pionjärerna bakom bruksindustrin i Västerbotten, grunden till 

vad som senare kom att bli Olofsfors AB. På fabriken i Olofsfors bedrivs sedan mitten av 

1900-talet utveckling och produktion av bland annat drivband för skogsmaskiner, inom sitt 

område välkända som ECO-Tracks, samt slitstål och vägstål till bland annat väghyvlar, 

grävmaskiner och traktorer vilka går under varumärkena Bruxite och SharqEdges.  

1.1 Bakgrund 

Industriproduktion är ofta väldigt energikrävande och i dagens hårt konkurrenssatta värld 

finns därför stora summor att spara genom att effektivisera och tillvarata tillgänglig energi. 

Utöver ekonomiska motiv finns även miljömässiga fördelar med en ökad nyttjandegrad av 

redan tillgänglig energi. 

Olofsfors AB ser miljöarbetet som en prioriterad del av företagets verksamhet vilket står 

inskrivet i företagets miljöpolicy. 

Produktionen av företagets produkter kräver mycket energi, stålet som används i produkterna 

behöver upphettas i olika ugnar för att kunna formas. Efter att stålet värmts och bearbetats så 

behöver det kylas för att härdas, detta görs bland annat i små vattentankar med 

rumstempererat (20-21°C) vatten och vid vissa delmoment av produktionen via värmeväxlare. 

Vattnets som används till härd- och värmeväxlar-processen tas från stora pumpgropar under 

golvet, i dessa gropar finns vatten som hålls vid temperaturer kring 21°C. Vattnet från 

pumpgropen pumpas alltså upp till processen där det värms genom att användas vid härdning. 

Från processen pumpas sedan vattnet tillbaks till pumpgropen vilket medför att temperaturen i 

pumpgropen stiger då det varma processvattnet blandas med det rumstempererade vattnet i 

pumpgropen. När vattnet i pumpgropen når en temperatur som är på eller över önskad 

temperatur tappas det varma vattnet ut ur gropen samtidigt som nytt kallt åvatten fylls på och 

blandas med befintligt vatten vilket medför att temperaturen sjunker till önskad nivå. 

På grund av att vattnet kommer in vid en låg temperatur från ån och värms upp via processen 

så innehåller det energi som går förlorad genom att vattnet bara spolas bort ur pumpgropen. 
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1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att se över möjligheten tillvarata energin ur det varma vattnet i 

pumpgropen och återanvända denna energi till fabrikens uppvärmningsbehov. 

1.3 Målsättning 

Målsättningen med detta arbete är beräkningar över tillgänglig energi och möjliga 

avsättningsområden skall fungera som ett stöd för uppdragsgivaren UMIA AB och Olofsfors 

AB vid beslut om ytterligare energieffektiviseringsåtgärder vid fabriken i Olofsfors. 

1.4 Avgränsningar 

Beskrivning av hur dimensionering av komponenter såsom rör, pumpar och värmeväxlare för 

åtgärdsförslaget gjorts kommer inte att utföras. Arbetet avgränsas i det avseendet till att ge 

förslag på åtgärder som kan tillämpas för att tillvarata beräknad energi ur vattnet som spolas 

bort från pumpgropen. 
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2. Systembeskrivning och avsättningsområden 

 

Under avsnittet systembeskrivning och avsättningsområden finns en närmare beskrivning av 

fabrikens pumpgropar samt identifierade avsättningsområden för energi i fabriken. 

2.1 Pumpgropar 

I fabriken finns två stora pumpgropar, i dessa pumpgropar förvaras vatten som används vid 

olika steg i processen som härd- och kylvatten. De två stora pumpgroparna benämns 

pumpgrop skolstål och pumpgrop 101. Pumpgroparna är gjutna i betong med markisolering 

som skydd mot marken samt plåtar lagda på toppen för att personal skall kunna arbeta ovanför 

och produktionsmaskiner skall kunna placeras ovanpå. 

Beräkningar gjorda i detta arbete begränsas till pumpgrop 101 av den anledningen att det 

under slutet av 2012 installerades en värmepump som utnyttjar vatten ur pumpgropen vid 

skopstålslinjen. Dessutom tas också vattnen från denna pumpgrop för att tillföra värme till två 

ventilationsaggregat (TA7 och TA9, se beskrivning nedan) via ett Fläkt Woods Econet-

system (en närmare förklaring av Econet-systemet fås nedan under rubriken 

avsättningsområden), eftersom dessa installationer gjorts vill Olofsfors AB att man tittar över 

pumpgrop 101 där det för närvarande inte tas tillvara någon energi alls. 

 

Börvärde och volym för pumpgrop 101: 

 

 Volym: 18 m
3
 

 Börvärde maxtemperatur 21°C 

 

Pumpgropens börvärde är satt för att få en bra temperatur vid härdning och avkylning av 

stålprodukterna. Metoden som idag används för att hålla temperaturen på vattnet i 

pumpgropen vid inställt börvärde är mycket simpel. Under produktion pumpas vatten från 

gropen och värms genom användning i processen för att sedan skickas tillbaks till gropen, 

eftersom detta vatten är varmare än börvärdet, uppskattningsvis 31-35°C i medeltal så 

kommer temperaturen i pumpgropen sakta men säkert att stiga. När temperaturen i gropen 

nått en nivå som är nära eller något över börvärdestemperaturen så släpps vatten ut ur 

pumpgropen, rakt ut i Leduån som rinner utanför fabriken. Samtidigt fylls nytt kallt vatten 

från ån på i pumpgropen, detta medför att temperaturen sjunker till någon eller några grader 

under inställt börvärde och kan användas i processen igen. Vattenvolymen (figur 1) som tas 
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från ån varierar över året beroende på vattnets temperatur, under vintern när vattnet, eftersom 

det är strömmande, kan vara nära 0°C så behövs en mindre vattenmängd för att uppnå önskad 

temperatur i pumpgropen jämfört med under sommarmånaderna när vattnet från ån 

uppskattningsvis blir i närheten av börvärdestemperatur. 

 

 

Figur 1. Totalflöde av åvatten i m
3
/månad in till pumpgrop 101 under år 2012. 

 

Vid tillfällen då temperaturen i pumpgrop 101 är svår att hålla vid den önskade nivån på 

grund av att mycket värme tillförs från processvattnet finns möjlighet till extra kyla via fläktar 

monterade på fabrikens tak, användandet av dessa innebär dock en onödigt ökad driftskostnad 

då de drivs med el. Det varma vattnet som spolas bort ur pumpgropen för att hålla 

temperaturen på en önskad nivå innehåller stora mängder energi, energi som Olofsfors idag 

inte tillvaratar, mycket troligtvis beroende på dess förhållandevis låga temperatur vilket gör 

det svårt att direkt använda vattnet för värmning av lokaler och dylikt. 

 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Fl
ö

d
e

 [
m

3 ]
 

Månad 



5 

 

2.2 Avsättningsområden 

För att avgöra om tillräckligt med avsättningsområden finns för eventuellt energiuttag ur 

pumpgropen gjordes en inventering av möjliga avsättningsområden vilken presenteras i detta 

avsnitt. 

 

Ventilation 

Fabrikslokalen ventileras med 5 stycken till- och frånluftaggregat (TA/FA) enligt tabell 1.  

 

Tabell 1. Fabriken har 5 ventilationsanläggningar med olika typer av  

 återvinning och volymsflöden. 

Benämning Värmeåtervinning Volymsflöde luft [m3/s] 

TA/FA1 Vätskekopplade batterier 9 

TA/FA2 Korsströmsvärmeväxlare 4 

TA/FA5 Vätskekopplade batterier 8 

TA/FA7 Econet-system 11 

TA/FA9 Econet-system 5 

 

Nedan förklaras funktionen för de tre olika system som används till värmeåtervinning i 

fabrikens ventilationsanläggningar. 

  

Vätskekopplade värmeväxlare 

Vätskekopplade värmeväxlare används framförallt i miljöer där till och frånluft måste hållas 

isär på grund av krav på att inga eventuella föroreningar får överföras mellan dessa flöden. 

Andra tillämpningar kan vara där kanalerna för till- och frånluft sitter långt ifrån varandra och 

andra typer såsom platt- eller roterande värmeväxlare därför inte kan användas. 

Vätskekopplade värmeväxlare består av två batterier som kopplas samman med en 

vätskeslinga. Det ena batteriet placeras i tilluftskanalen och det andra batteriet i 

frånluftskanalen. Värme upptas i batteriet i frånluftskanalen och överförs till tilluften via 

vätskeslingan. I vätskeslingan finns vatten som vanligtvis också blandas ut med 

frysskyddsvätska för att förhindra att vätskan fryser om temperaturen efter värmeåtervinning 

understiger 0°C. 
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Econet 

Econet från tillverkaren Fläkt Woods är ett system för värmeåtervinning i ventilation där både 

återvinning och tilläggsvärme/kyla sitter sammankopplade i en gemensam krets. 

Värmeåtervinningen sker på samma sätt som i en vätskekopplad batterivärmeväxlare med en 

vätskekrets där vatten blandat med frysskyddsvätska cirkuleras mellan två batterier. 

Skillnaden mot vanliga ventilationssystem med denna typ av återvinning är den kombinerade 

kretsen för återvinning och tilläggsvärme. I normala fall tillförs tilläggsvärme i en separat 

krets som sitter kopplad direkt mot ventilationskanalen, i Econet tillförs tilläggsvärme direkt 

till cirkulationsslingan via en värmeväxlare (figur 2), detta medför potential
1
 för mindre antal 

batterier för värmeöverföring i ventilationskanalen vilket därmed sänker tryckfallet och 

fläktarbetet. Utöver detta är även flödet i vätskekretsen variabelt för att i alla driftsituationer 

kunna ge så effektiv överföring av värme som möjligt. Econet-systemet har utvecklats för att 

kunna använda lågtempererat vatten (25-35°C). [1] 

 

 

Figur 2. Exempelkoppling för Econet där värme tillförs via  

värmeväxlare. [1] 

 

Korsströmsvärmeväxlare 

Korsströmsvärmeväxlare, eller som de vanligtvis kallas, plattvärmeväxlare, består oftast av 

flera parallella, veckade, metallplåtar med god värmeldningsförmåga. I värmeväxlaren 

strömmar fluiden, vilken i ventilationsaggregat är till- och frånluft, i tunna spalter som bildas 

mellan metallplåtarna där varm frånluft passerar i varannan och kall tilluft i varannan. 

                                                 
1
 I de fall Econet-systemet är dimensionerat för att täcka allt behov av eftervärme i tilluften behövs inget 

eftervärmningsbatteri. 
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Fördelen med denna typ av värmeväxlare är att luften inte är i kontakt med samma ytor utan 

hålls separerad vilket medför ett i det närmaste obefintligt utbyte av föroreningar så länge 

trycken i till- och frånluft är relativt lika. 

 

Tilluftstemperaturen har i tre av aggregaten (TA/FA 1,2 och 5) ett börvärde på 9°C, börvärdet 

är lågt satt i förhållande till önskad inomhustemperatur eftersom mycket spillvärme tillförs 

lokalen från ugnarna som används i produktionen. Tilluften behöver då inte hjälpa till med 

uppvärmning i så stor grad. Börvärdet skall dock höjas till 15°C eftersom värmekällor i form 

av gamla ugnar för upphettning av metall har bytts till nya induktionsugnar samt att bättre 

skyddskåpor byggts runt befintliga ugnar, båda åtgärder vilka bidrar till att mindre värme 

överförs till lokalen som spillvärme [2]. Ventilationsaggregaten styrs med hjälp av 

belysningen i fabriken och används därmed endast då produktion råder, eftersom fabriken i 

dagsläget kör 3-skift betyder det att produktion körs dygnet runt mellan söndag 22.00 till 

fredag 15.00. Ventilationen går alltså konstant alla tider förutom tiden mellan dessa dagar och 

speciella helgdagar.  

 

TA/FA 7 och 9 

Dessa två aggregat har ett Econet-system för värmeväxling och tillförsel av viss eftervärme 

vid behov. Varmt vatten till Econet-systemet tas från pumpgropen vid skopstål som håller en 

temperatur på runt 25°C. Behovet av eftervärme på tilluften som inte tillgodoses av 

värmeväxlarna i Econet-systemet tillförs luften via en elpanna kopplad till ett elbatteri som 

sitter i ventilationskanalen. 

 

TA/FA2 

I aggregat TA/FA 2 sitter en korsströmsvärmeväxlare, för att täcka behovet av eftervärme 

sitter en elpanna installerad efter värmeväxlaren, denna eftervärmer tilluften via ett elbatteri. 

 

TA/FA1 och 5 

Ventilationsanläggningarna TA/FA 1 och 5 använder vätskekopplade batterier för 

värmeåtervinning, i likhet med de övriga ventilationsanläggningarna har de även eftervärme i 

form av en elpanna kopplad till ett elbatteri i ventilationskanalen.  

När avsättningsområden i ventilationsanläggningarna ses över står dessa två anläggningar ut 

av flera orsaker: 
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 Temperaturverkningsgraden för värmeväxlarna i TA/FA 1 och TA/FA 5 är relativt låg, 

omkring 40-45 % enligt UMIA AB [2] vilket gör att relativt stora mängder energi 

används för eftervärme av tilluften. 

 Dessa två anläggningar har relativt stora luftflöden i jämförelse med andra 

anläggningar i fabriken, undantaget TA/FA 7. 

 Börvärdet på tillufttemperaturen skall höjas från nuvarande lägsta värde 9°C till 15°C 

vilket tillsammans med en låg temperaturverkningsgrad på värmeväxlarna och relativt 

höga ventilationsflöden kommer bidra till att ännu mer energi kommer krävas för 

eftervärme av tilluften. 

 Om ett byte till Econet-system installeras så bör ingreppen bli minimala då 

återvinningstypen är densamma som nuvarande. 

 

Med detta som bakgrund får just dessa två anläggningar anses som mest intressanta som 

avsättningsområde vad gäller tilläggsvärme för ventilationen. 

 

Fläktluftvärmare 

I fabriken finns ett antal små intagsportar där metall till processen tas in utifrån, under 

uppvärmningssäsongen kan värmeläckaget vara omfattande ut genom dessa portar, dels 

genom att de öppnas och stängs ofta och dels genom att de är relativt tunna och har otätheter. 

Detta medför rimligtvis att portarna har ett sämre U-värde än exempelvis omgivande väggar. 

Värme åtgår också för att värma metallen som tas in. 

För att värma omkringliggande fabriksyta och skapa en dräglig arbetsmiljö för 

processoperatörerna som jobbar invid dessa intagsportar, samt för att till viss del skapa en 

luftbarriär mot utomhusluften då portarna öppnas, har ett flertal fläktluftvärmare med 

elbatterier för värme av luften installerats, intagsportarna är utplacerade enligt (figur 3). En 

sammanställning av fläktluftvärmarna baserad på iakttagelser vid besök på fabriken 

presenteras nedan. 
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Figur 3. Översiktsbild över fabriken med intagsportarnas placering utmarkerade. Röda 

prickar vid portarna avser markera ungefärlig placering av fläktluftvärmare. 

 

Intagsport A 

Vid denna port sker intag av stora buntar med metallstänger, dessa ligger sedan vid intaget där 

en luftvärmare värmer stängerna, som vintertid är mycket kalla, innan de tas vidare in i 

fabriken för bearbetning till slutprodukt. Själva intagsporten är av mindre modell, ca 1,3 m
2
. 

Luftvärmaren är av fabrikat Frico SW-33, denna värmare är en fläktluftvärmare med anslutet 

vattenbatteri och är i dagsläget ansluten till en elpanna av märket Värmebaronen EP42E med 

en maxeffekt på 42 kW. Enligt uppgift från personal på Olofsfors [3] går denna värmare hela 

vintrarna, en uppgift som stärks ytterligare via iakttagande under besök på fabriken då 

elpannan jobbade vid 30 % effekt (12 kW) även vid utetemperaturen 8°C.  

 

Intagsport B 

Denna port har ett slussliknande intag innanför sig (figur 3), i denna sluss finns ett avlångt 

intag 8,4 · 0,6 m (b · h) utan port, med enbart tjocka gummibitar ca 0,5 · 0,5 m vardera satta 

utmed intaget som skydd mot utomhusluften. För att värma denna sluss sitter en 

fläktluftvärmare modell Frico panther med en effekt på 30 kW, denna styrs med en termostat 

monterad på andra sidan väggen, in mot fabriken. 

Ovanför port B (2,4 m
2
) sitter två fläktluftvärmare, en av modell Frico 1015S med en effekt 

på 15 kW samt en Pyrox 426-36 med en effekt på 25 kW. 

 

Intagsport C 

Även vid denna intagsport finns en liten sluss innan själv porten (figur 3), vid intaget i denna 

sluss finns dock en riktig port (1,3 m
2
) till skillnad mot vid intagsport B där enbart 
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gummibitar sats som skydd mot utomhusluften. För att värma denna sluss sitter en Frico 

1015S på 15 kW monterad. Ovanför port C (5,5 m
2
) sitter två fläktluftvärmare, en Frico 1015 

S på 15 kW och en Pyrox 426-36 på 25 kW. 

 

Intagsport E 

Intagsport E är en avlång port (8 · 1 m) (b · h) för metall med en fläktluftvärmare installerad 

ovanför. 

Effekten på värmaren vid port E har uppskattats till 20 kW tillsammans med UMIA AB [4] på 

grund av svårigheter att se tillverkare och maxeffekt. Den uppskattade effekten om 20 kW 

anses rimlig sett till storleksordningen på värmare vid övriga portar samt att denna värmare 

främst fungerar som en luftbarriär då porten öppnas, detta genom att värmaren blåser sin luft 

via ett koppel av spirorör vilka är perforerade i botten för att sprida ut luften över hela 

intagsporten (figur 4). 

 

Figur 4. Skiss över lösning för värmare ovanför port E. 

 

Intagsport F 

Detta är en liten port (1,6 m
2
) med en fläktluftvärmare modell Frico 1015S finns installerad 

vilken har en effekt på 15 kW. 
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En sammanfattning över effekten på fläktluftvärmare vid respektive intag kan ses i tabell 2. 

Fläktluftvärmarna styrs genomgående med termostat. 

 

Tabell 2. Portbenämning och effekt på respektive värmare. 

Port Effekt (kW) 

A 42 

B 25 

B 15 

B 30 

C 25 

C 15 

C 15 

E 20 

F 15 

Totalt 202 
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3. Metod 

 

Under metoddelen beskrivs hur beräkningar av bortspolad energi från pumpgropen under 

uppvärmningssäsongen gjorts, samt hur beräkningar över energibehovet i 

avsättningsområdena eftervärmning i ventilation och fläktluftvärmare gjorts. 

För beräkningar och varaktighetsdiagram har Microsoft Excel 2010 uteslutande använts. 

Resultatet av beräkningar och varaktighetsdiagram kan ses under rubriken ”Resultat” 

 

3.1 Pumpgrop 

Genom att undersöka hur mycket energi som under uppvärmningssäsongen (1 oktober till 31 

maj) spolas bort ur pumpgrop 101 kunde en bra bild ges över hur mycket energi som finns 

tillgängligt till identifierade avsättningsområden. Anledningen till att bara 

uppvärmningssäsongen togs med i beräkningarna är att avsättningen för bortspolad energi 

under övrig tid har små, för att inte säga obefintliga avsättningsmöjligheter. 

 

Genom att ett antagande av att det totala flödet av kallt åvatten in i pumpgropen är lika stort 

som det totala flödet av varmt vatten ut ur pumpgropen gjordes så kunde den totala 

energimängden som under uppvärmningssäsongen spolas bort beräknas. Antagandet får anses 

rimligt då vattennivån i pumpgropen sannolikt hålls relativt jämn. 

Som underlag vid beräkning av bortspolad energi användes mätvärden för flöden av åvatten 

under 2012, eftersom det av personal på Olofsfors [3] bedöms som ett år med 

normalproduktion får värdena anses vara bra som grund för beräkningar. 

 

Eftersom det kalla åvattnet pumpas in i pumpgropen och värms upp av det varma 

processvattnet innan det spolas bort är skillnaden i specifik entalpi mellan temperaturerna på 

det inkommande vattnet och det bortspolade vattnet en bra indikation på mängden energi som 

finns i vattnet.  

Entalpi kan något förenklat sägas vara ett mått på energiinnehållet i ett ämne vid ett specifikt 

tryck och temperatur, specifikt, en summa av den inre energin (U) och produkten av tryck och 

volym(pV). När värden på specifik entalpi för ämnen som luft och vatten vid olika tryck och 

temperaturer anges i tabeller är det alltid ett värde som representerar en skillnad mot en viss 

referenspunkt som anges. I de fall där tabellerade värden utgår ifrån temperaturer är 
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referenspunkten ofta 0,01°C som har en specifik entalpi på 0,001 kJ/kg. Den specifika 

entalpin för vatten vid 20°C, som i tabell (Cengel, Yunus A. and Boles, Michael A.) [5] anges 

vara 83,915 kJ/kg är alltså inget annat än ett värde som anger skillnaden i entalpi mellan 

vatten vid 0,01°C och 20°C. 

 

För att beräkna den totala mängden bortförd energi från pumpgrop 101 under 

uppvärmningssäsongen år 2012 och därmed få en bra bild på potentialen under ett normalår, 

användes värdet på entalpiskillnaden mellan en uppskattad medeltemperatur om 4°C på det 

tillförda åvattnet under uppvärmningssäsong och medeltemperaturen på vattnet i pumpgropen. 

Medeltemperaturen i pumpgropen mättes under tre dygn med normal produktion. 

Temperaturen varierade i genomsnitt mellan 16,3-21,9°C över hela dygnet och 

dygnsmedelvärdet beräknades till 19,3°C, ett dygnsmedelvärde som varierade med maximala 

0,1°C över mätperioden. Genom att multiplicera skillnaden i entalpi för vatten vid ovan givna 

temperaturer med massflödet gavs en effekt enligt ekvation 1. 

 

            (1) 

Där: 

P är effekt i kW      

   är skillnaden i specifik entalpi för aktuella temperaturer eller tryck (tabellerade värden) i 

kJ/kg 

ṁ är vattnets massflöde i kg/s 

 

Värdet på den specifika entalpin för vatten vid de ovan nämnda temperaturerna interpolerades 

ur tabell i (Cengel, Yunus A. and Boles, Michael A.) [5] och var för temperaturen 19,3°C ca 81 

kJ/kg och för temperaturen 4°C ca 16,8 kJ/kg vilket medför en entalpiskillnad på 64,2 kJ/kg. 

Det totala massflödet under varje dygn beräknades genom att ta produkten mellan 

volymsflödet i m
3
/s och densiteten för vattnet som antogs vara 1000 kg/m

3
. Värdet på 

entalpiskillnaden och beräknat massflöde sattes in i ekvation 1 för att beräkna effekt. 

För att sedan åskådliggöra och beräkna hur mycket effekt som finns tillgänglig under olika 

timmar på året och därmed även total energi, användes ett så kallat varaktighetsdiagram (figur 

5). 
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Figur 5. Ett varaktighetsdiagram som visar effekt som funktion av tid. 

 

 

Själva begreppet varaktighetsdiagram beskriver en variation över ett givet tidsintervall, ett 

tidsintervall vilket vanligtvis motsvarar ett år.  

Ett varaktighetsdiagram för energiberäkning över ett år visar vanligtvis beräknad effekt (kW) 

i sjunkande skala på y-axeln, som funktion av antalet timmar på ett år (8760) på x-axeln, 

arean som bildas mellan kurvan och x-axeln (blåmarkerat område i figur 5) representerar då 

total energi under året (kWh/år).  

 

För beräkning av arean mellan en övre och en undre kurva eller arean mellan en kurva och x-

axeln delas den totala arean in i ett antal lika stora delar (ju fler delar desto större exakthet i 

beräkningen) varefter medelvärdet av höjden på varje del multipliceras med dess bredd (figur 

6), på så vis fås en area för varje liten del och genom att summera arean för alla dessa små 

delar fås sedan den totala arean under kurvan.  
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Figur 6. Ett förtydligande över hur arean under en kurva i ett  

varaktighetsdiagram delas upp för beräkning. 

 

I de fall där dygnsmedelvärden över ett år används som utgångspunkt för värden i 

varaktighetsdiagrammet så kan diagrammet delas upp i 365 (dagar/år) delar, där varje 

dygnsmedelvärde får representera medelvärdet av höjden för varje del. Bredden på varje del 

är 24 (timmar/dygn).  

I figur 6 har effekten  ̇     beräknats utifrån dygnsmedelvärden, denna effekt representerar 

således medeleffekten över dygnet. Genom att subtrahera värdet på  ̇     med värdet på 

 ̇      (vilket i figur 6 är 0 då punkten ligger på x-axeln) fås medelhöjden. Denna medelhöjd 

kan sedan multipliceras med 24 för att erhålla arean för aktuell del vilken sedan kan 

summeras med arean för varje liten del (grönmarkerat område i figur 6) för att erhålla den 

totala arean. 
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3.2 Ventilation 

För att bedöma energibehovet för eftervärme på de två ventilationsaggregat som valts ut, 

TA/FA 1 och TA/FA 5 upprättades ett varaktighetsdiagram. Varaktighetsdiagrammet har 

effektbehov på y-axeln och årets timmar på x-axeln. Två kurvor lades in i 

varaktighetsdiagrammet, dels kurvan över det totala effektbehovet för luftvärme i de två 

aggregaten utan att inkludera värmeåtervinning, och dels kurvan över den totalt återvunna 

värmeeffekten från de två aggregaten. 

 

Effektbehovet för luftvärme i de två aggregaten, utan hänsyn tagen till värmeåtervinning, 

beräknades enligt ekvation 2 [10]. 

 

          ̇   (          )    (2) 

 

Där: 

   är luftvärmarens effektbehov i W 

  är luftens densitet i kg/m
3
 

   är luftens specifika värmekapacitet J/kg ·°C 

 ̇ är volymsflödet av luft i m
3
/s 

      är önskad tilluftstemperatur i °C 

     är utelufttemperatur i °C 

 

Följande värden användes: 

 Volymsflöde  ̇ för TA/FA 1 9 m
3
/s och för TA/FA 5 8 m

3
/s givet av UMIA AB [2]. 

 Önskad tilluftstemperatur            

 Utomhustemperatur      består av dygnsmedelvärden för utetemperaturen under år 

2010 i Olofsfors hämtade från SMHI [6], anledningen till att dygnsmedelvärden från 

2010 användes är att det året avvek årsmedeltemperaturen bara -0,6°C från det 

normala vilket gör att det får anses vara ett bra år för att beräkna energibehov under 

normala omständigheter. 

 Densitet   = 1,2 kg/m
3
 vilket får anses som ett standardvärde vid beräkningar med luft 

 Luftens specifika värmekapacitet    = 1007 J/kg ·°C vilket även det bedöms vara 

något av ett standardvärde vid luftberäkningar. 
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Värmeffekten som erhålls via den vätskekopplade värmeåtervinningen i de båda aggregaten 

beräknades med ekvation 3 [11]. 

 

 ̇        ̇       (           )    (3) 

 

Där: 

 ̇ är effekt i W      

    är tilluftens temperaturverkningsgrad i % 

 ̇ är volymsflödet för luft i m
3
/s 

  är luftens densitet i kg/m
3
 

   är luftens specifika värmekapacitet i J/kg ·°C 

      är inomhustemperaturen i °C 

     är aktuell utomhustemperatur i °C 

 

För alla dessa parametrar gäller samma värden som i föregående uträkning, utöver dessa har 

för temperaturverkningsgraden och inomhustemperaturen dessa värden använts: 

 

       har satts till 22°C 

 Tilluftens temperaturverkningsgrad för TA/FA 1,          och för TA/FA5, 

         enligt UMIA AB [2]. 

 

 

Arean som bildas mellan den övre och den undre kurvan i varaktighetsdiagrammet 

representerar då den totala andelen köpt energi för eftervärme för de två aggregaten 

tillsammans.  

 

Fabrikens ventilation samkörs med belysningen vilket betyder att då ingen produktion råder i 

fabriken och belysningen släcks, så stannar även ventilationsaggregaten. Genom att studera 

schemat för fabrikens belysning kan således en drifttid även över ventilationen fås. 

Belysningsschemat är inställt så att belysningen tänd på söndag klockan 22.00 och släcks först 

på fredag klockan 15.00. Efter beräkningar kan då konstateras att belysningen, och således 

även ventilationen körs under ca 70 % av veckan vilket får till följd att värden från 
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beräkningar på energibehov för ventilationen bör multipliceras med 0,7 för att erhålla ett 

korrekt resultat. 

 

I de fall där värmeeffekten från återvinning (röd kurva i figur 7) överskred effektbehovet för 

värmning av luft utan återvinnare (blå kurva i figur 7), och det därmed inte finns någon 

avsättning för återvunnen energi, sattes effekten till den effekt som det fanns avsättning för, 

vilket motsvarar effektbehovet för värmning av luft utan återvinnare. 

Noterbart är att det under vissa perioder på året kommer att finnas ett visst kylbehov för 

tilluften, detta behov behandlas dock inte i detta arbete. 

 

 

Figur 7. Blå kurva motsvarar totalt värmeeffektbehov och röd kurva motsvarar återvunnen 

värmeeffekt. Ringen markerar brytpunkten där avsättning för återvunnen värmeeffekt 

inte längre är möjlig.  
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3.3 Fläktluftvärmare 

Även vid beräkningar av fabrikens energibehov för fläktluftvärmare användes ett 

varaktighetsdiagram med effekt som funktion av tid. 

Energin och effekten som krävs från fläktluftvärmare för att värma ett utrymme är till stor del 

beroende av utrymmets klimatskal, exempelvis hur väl väggar och tak är isolerade.  

Utan att veta hur bra en byggnads klimatskal är kan en uppskattning, om det totala 

effektbehovet utifrån rådande utomhustemperatur göras genom ekvation 4. 

 

     
(          )

(           )
           (4) 

Där: 

    är effektbehov för fläktluftvärmare i kW 

      är önskad innetemperatur i °C 

     är aktuell utetemperatur i °C 

     är dimensionerande vinterutetemperatur för orten i °C 

 

DVUT bestäms av vart i landet huset ligger och dess tidskonstant som i sin tur beror av 

byggnadens konstruktion. 

 

Följande värden användes för beräkningar: 

 

 Önskad inomhustemperatur           . Här har värdet valts utifrån iakttagelser 

från befintliga fläktluftvärmares termostater där inställt värde, på de ställen där detta 

kunnat ses, är mellan 15-17°C. Utöver dessa iakttagelser är 15-17°C relativt vanligt 

förekommande gränstemperaturer vid beräkningar då man vanligtvis räknar med att 

människor i lokalen, belysning och elektrisk utrustning tillför en viss ”gratiseffekt” till 

byggnaden vilket givetvis påverkar vid beräkning av byggnadens värmeenergibehov. I 

fallet Olofsfors finns ett flertal ugnar och övriga maskiner i lokalen som i allra högsta 

grad tillför lokalen ”gratiseffekt”. 

 Utomhustemperatur      består av dygnsmedelvärden för utetemperaturen under år 

2010 i Olofsfors hämtade från SMHI [6], anledningen till att dygnsmedelvärden från 

2010 användes är att det året avvek årsmedeltemperaturen bara -0,6°C från det 

normala vilket gör att det får anses vara ett bra år för att beräkna energibehov under 

normala omständigheter. 
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 Dimensionerande vinterutetemperatur,              , detta värde har tagits ifrån 

boverket [7] och gäller för Umeå och för en byggnad med tidskonstanten 1-dygn, 

antagandet har gjorts att dessa värden stämmer relativt bra med verkligheten då Umeå 

endast ligger ca 4,9 mil fågelvägen från Olofsfors. 

  Den totala maxeffekten            , detta värde är ca 90 % av det maxvärde 

som erhölls via inventering av installerade fläktluftvärmare enligt avsnittet för dessa i 

systembeskrivningen. 90 % av maxeffekten får anses som rimligt då alla värmare 

sannolikt inte går på maxeffekt samtidigt. 

 

Värden som erhölls från ekvation 4 användes sedan för att skapa en kurva i 

varaktighetsdiagrammet. Arean som bildas under kurvan i varaktighetsdiagrammet 

representerar då den totala andelen köpt energi för samtliga fläktluftvärmare.  
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3.4 Värmepump 

En värmepumps uppgift kan enkelt sägas vara att överföra värme från ett kallt medium till ett 

varmt medium. Denna överföring åstadkoms i en sluten krets i vilken ett så kallat 

köldmedium cirkulerar i syfte att uppta och avge värme, processen arbetar i de allra flesta fall 

med hjälp av en eldriven kompressor. I sin enklaste principiella form innehåller en ett-stegs 

värmepump förångare, kompressor, kondensor samt en expansionsventil enligt figur 8.  

 

Figur 8. Ett principschema för en ett-stegs värmepump. 

 

 

I förångaren överförs värmeenergi (benämnt QL i figur 8), så kallad förångningsvärme från en 

kall fluid, även kallad köldbärare, till köldmediet vilket gör att köldmediet förångas. Efter att 

köldmediet förångats går det vidare till kompressorn där trycket ökas och därmed höjs också 

temperaturen. Efter att temperatur och tryck höjts går ångan vidare till kondensorn. I 

kondensorn kyls ångan ned under konstant tryck, vilket gör att värme (benämnt QH i figur 8), 

även kallad kondensationsvärme, via värmeväxling, överförs från ångan till den så kallade 
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värmebäraren. Den till värmebäraren överförda energin kan sedan användas till att värma 

exempelvis radiatorer och varmvatten. 

Som ett sista steg så passerar köldbäraren efter kondensorn även en expansionsventil, 

expansionsventilens uppgift är att reglera massflödet och tryckdifferensen mellan högt och 

lågt tryck. Över expansionsventilen sänks trycket och därmed temperaturen på köldmediet 

och processen kan börja om igen. 

 

Den effekt som behöver tillsättas till processen via kompressorn bestäms av skillnaden mellan 

kyleffekt (QL) och värmeeffekt (QH) enligt ekvation 5. 

  

              (5) 

 

Där: 

Win är tillsatt effekt via kompressor i kW 

QH är avgiven värmeffekt i kW 

QL är tillförd kyleffekt i kW 

 

Kyl- och värmeeffekten för en värmepump bestäms av en rad olika faktorer där temperaturen 

på inkommande köldbärare och den önskade framledningstemperaturen på värmebäraren är 

av stor vikt. En hög köldbärartemperatur och en låg framledningstemperatur leder till höga 

kyl- och värmeeffekter men samtidigt blir skillnaden mellan dessa effekter minimal vilket 

leder till ett bra COP-värde. COP-värdet (Coefficient of performance) är ett dimensionslöst 

värde som används för att beskriva en värmepumps effektivitet och som beräknas med hjälp 

av förhållandet mellan från pumpen avgiven värmeeffekt (QH) och den effekt som tillsätts via 

kompressorn (Win) enligt ekvation 6. 

 

      
  

   
      (6) 

 

Kostnaden för en värmeanläggning som drivs med värmepump beräknas enligt ekvation 7. 

 

                    
      

   
    (7) 

Där: 

Elpris är kostnad för en kWh el i kr. 
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Värmepumparna som studerats i detta arbete är av modell NIBE Fighter 1345, vilket är en 

fastighetspump som kan fås med en effekt från 24 kW till 60 kW. Avgiven värmeeffekt och 

upptagen kyleffekt för en NIBE Fighter 1345 60 kW värmepump, vid olika temperaturer på 

inkommande köldbärare kan ses i figur 9. 

 

 

 

Figur 9. Kyl- och värmeffekt för en NIBE Fighter 1345 60 kW värmepump, vid olika 

temperaturer på inkommande köldbärare [8]. 

 

Nedan följer ett kort exempel på hur ovanstående ekvationer kan tillämpas: 

I figur 9 fås en tillförd kyleffekt på 70 kW samt en avgiven värmeeffekt på ca 82 kW vid en 

inkommande köldbärartemperatur på 15°C och en framledningstemperatur på 35°C. 

Fabrikens elpris antas i exemplet vara 500 kr/MWh. 
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Priset per MWh energi som täcks av värmepumpen blir alltså 73 kr, vilket motsvarar 7,3 

öre/kWh. 
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4. Åtgärdsförslag 

 

Baserat på en önskan från Olofsfors AB att nyttja energin som finns i pumpgrop 101 samt att 

inventeringen av avsättningsområden för denna energi visar på att avsättning, efter att vissa 

anpassningar gjorts (vilka förklaras nedan) finns, har ett åtgärdsförslag tagits fram. 

Åtgärdsförslaget innebär installation av två stycken NIBE Fighter F1345 60 kW 

värmepumpar i ett av fabrikens fläktrum. Utöver värmepumparna är förslaget att också 

installera två stycken Econet-system i ventilationsaggregaten TA/FA 1 och 5. Detta föreslås 

för att höja verkningsgraden på återvinningen något då tillverkaren Fläkt Woods anger en 

verkningsgrad på ca 60 % som skall jämföras med dagens 40 och 45 %. Ett Econet-system 

öppnar även möjligheten att via en värmepump kunna tillföra lågtempererat vatten till 

värmeåtervinnarens vätskekrets och på så vis täcka en stor del av behovet för tillsatsvärme i 

tilluften.  

Som en sista åtgärd föreslås att fläktluftvärmarna som i dagsläget helt går på el byts ut mot 

fläktluftvärmare med ett vattenbatteri installerat vilket möjliggör att en stor del av 

energibehovet för dessa värmare kan tillgodoses med hjälp av en värmepump för att på så vis 

sänka driftskostnaden. 

Samtliga resultat och diagram från beräkningar för åtgärdsförslaget kan ses under rubrik 5 

”Resultat”. 

4.1 Värmepump 

Förslaget innebär alltså att två stycken 60 kW värmepumpar installeras för att producera 

varmvatten till ventilation och fläktluftvärmare. För värmning av värmepumparnas köldbärare 

är förslaget att varmt vatten från pumpgrop 101 används. Vattnet kan inte tas direkt till 

värmepumpens förångare då det innehåller metallrester och liknande typer av föroreningar 

från processen som följer med vattnet ner till pumpgropen, istället är 

värmepumpstillverkarens rekommendation att en värmeväxlare, även kallad mellanväxlare, 

sätts mellan det varma processvattnet och värmepumpens köldbärarslinga, dessutom 

installeras innan mellanväxlaren ett filter för att rena vattnet innan värmeväxlaren samt en 

cirkulationspump. Värmepumpens köldbärare antas kunna hålla en temperatur på 15°C 

genom värmeväxling mot vattnet från pumpgropen och genom att flödet i köldbärarkretsen 

kan styras beroende på inkommande temperatur på vattnet från pumpgropen. Denna lösning 

möjliggör att värmepumpen hämtar energi ur pumpgropen för att kunna leverera en hög 

värmeeffekt till ventilation och fläktluftvärmare. 
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4.2 Ventilation 

Förslaget för ventilation är att byta ut nuvarande värmeväxlare mot ett Econet-system som 

tillförs tilläggsvärme från en värmepump. Eftersom Econet-systemet har en bättre 

verkningsgrad än nuvarande värmeväxlare så bör återvunnen värmeeffekt bara genom denna 

åtgärd kunna ökas markant. Econet-systemet passar dessutom särskilt bra i kombination med 

en värmepump då systemet är anpassat för en låg framledningstemperatur (25-35°C) vilket 

även är en temperatur som gynnar både värmepumpens COP-värde och dess maximala 

värmeeffekt. 

Beräkningar som utfördes i detta förslag utgick ifrån att båda aggregaten bytts ut till att 

använda Econet med en verkningsgrad på 60 %. För värmepumpsberäkningar användes en 

framledningstemperatur på 35°C, vilket är en temperatur Econet-systemen är anpassat för 

samtidigt som detta ger bra förutsättningar för värmepumpen att få ett bra COP värde då 

temperaturen är låg i värmepumpssammanhang. Som temperatur på inkommande köldbärare 

användes 15°C, en temperatur som borde vara fullt möjlig att uppnå genom att via en korrekt 

dimensionerad värmeväxlare och anpassade flöden värma värmepumpens köldbärare med det 

varma vattnet från pumpgropen. Ovan nämnda framledningstemperatur och 

köldbärartemperatur ger enligt figur 9 en maximal värmeeffekt från värmepumpen på ca 82 

kW. Värmepumpen förutsätts kunna leverera alla 82 kW till Econet-systemet genom en rätt 

dimensionerad värmeväxlare där eventuella förluster är försumbara. 

 

För att bedöma effektiviteten i detta åtgärdsförslag upprättades ett varaktighetsdiagram över 

effekt som funktion av tid. I varaktighetsdiagrammet ritades tre kurvor ut. De tre kurvorna 

som plottades var ventilationsaggregatens totala effektbehov för eftervärme av tilluft, 

återvunnen värmeeffekt i Econet-systemet samt från värmepumpen avgiven värmeffekt till 

Econet-systemet. Detta varaktighetsdiagram kunde sedan jämföras mot 

varaktighetsdiagrammet som upprättades över behovet av eftervärme för tilluften med den 

sämre typen av värmeåtervinning (se avsnitt ventilation under ”Metod” 3.2) för att se 

skillnaden i köpt värmeenergi i de båda fallen. 

 

Det totala effektbehovet samt återvunnen värmeeffekt beräknades på samma sätt som i metod-

delens ventilationsavsnitt, genom att tillämpa ekvation 2 och 3, och med samma 

ingångsvärden, där den enda skillnaden är att temperaturverkningsgraden i detta fall var 60 % 

istället för 40-45 %. Avgiven värmeeffekt från värmepumpen lades på den återvunna 

värmeeffekten. Då det inte längre fanns avsättning för all värmeeffekt levererad från 
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värmepumpen minskades effekten tills det inte längre fanns någon avsättning alls, enligt 

diskussion om brytpunkt i avsnittet om ventilation i metod-delen ovan.  

4.3 Fläktluftvärmare 

Förslaget för fläktluftvärmarna är att dessa byts ut mot nya fläktluftvärmare som kan leverera 

motsvarande effekt men som har vattenbatterier installerade för att kunna anslutas till en 

värmepump och på så vis minska behovet av köpt energi för värme. 

Fläktluftvärmarna som föreslås, har tagits fram med hjälp av Eveco AB [9]. Föreslagna 

fläktluftvärmare har dimensionerats utifrån en framledningstemperatur på 55°C och en 

returtemperatur på 45°C samt en temperatur på luften som värmaren suger in på 15°C 

(55/45/15) som utgångspunkt. I vissa fall täcker inte framtagna fläktluftvärmare riktigt 

nuvarande installerad effekt om man tittar på värmare för värmare men eftersom flera av 

värmarna är placerade bredvid varandra så blir den totala installerade effekten i just det 

området densamma. 

Vid intagsport A finns, som redan nämnts, en värmare (Frico SW33) som har ett värmebatteri 

för vatten installerat, problemet är att denna idag förses med varmt vatten från en 

elvärmepanna som har en effekt på 42 kW. För att ersätta detta med en värmepump måste 

framledningstemperaturen höjas avsevärt från den tänkta 55°C. Förslaget blir därför att 

nuvarande värmare får sitta kvar och kopplas till värmepumpen samtidigt som ytterligaren en 

värmare installeras på andra sidan av rummet, med denna typ av installation kan 

effektbehovet tillgodoses trots den föreslagna framledningstemperaturen. 

i tabell 3 nedan redovisas befintliga värmare och föreslagna motsvarigheter, för fullständiga 

data på fläktluftvärmare se bilaga 1. 

 

Tabell 3. Befintliga värmare samt föreslagna motsvarigheter. 

Port Effekt (kW) Modell Föreslagen motsvarighet 

A 42 Frico SW 33 Savana 4G 

B 25 Pyrox 426-36 Savana 4G 

B 15 Frico 1015S Savana 4G 

B 30 Frico panther Savana 6G 

C 25 Pyrox 426-36 Savana 4G 

C 15 Frico 1015S Savana 4G 

C 15 Frico 1015S Savana 4G 

E 20 Okänd Savana 4G 

F 15 Frico 1015S Savana 4G 

Totalt 202  
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Framledningstemperaturen på värmepumpen som levererar värme till fläktluftvärmarna är 

tänkt att hålla 55°C vilket är en normal högsta framledningstemperatur som värmepumpar kan 

leverera med hjälp av bara kompressorn, köldbärarens temperatur beräknas hålla 15°C. 

  

Eftersom tillgänglig värmeeffekt vid 55°C enligt figur 9 inte finns markerad i diagrammet så 

användes vid beräkningar en erhållen värmeeffekt från värmepumpen på 72 kW vilken är 

värmeeffekten som fås från pumpen vid en framledningstemperatur på 65°C och en 

köldbärartemperatur på 15°C enligt figur 9. Detta gör att verklig kyl och värmeeffekt har 

potential att bli något högre än den som används i beräkningen. 

 

Effektiviteten även i detta åtgärdsförslag utvärderades genom att upprätta ett 

varaktighetsdiagram över effektbehov som funktion av tid. I detta varaktighetsdiagram ritades 

dels kurvan över fläktluftvärmarnas effektbehov och dels kurvan över värmepumpens 

levererade värmeffekt ut. Då det inte längre fanns avsättning för all värmeeffekt levererad 

från värmepumpen minskades effekten tills det inte längre fanns någon avsättning alls, enligt 

diskussion om brytpunkt i avsnittet om ventilation i metod-delen ovan.  

Erhållet varaktighetsdiagram kunde sedan jämföras mot varaktighetsdiagrammet för 

fläktluftvärmarna innan åtgärder för energibesparing gjorts för att se skillnaden i köpt 

värmeenergi i de båda fallen. 

 

Värden för fläktluftvärmarnas effektbehov vid olika utomhustemperaturer beräknades på 

samma sätt, ekvation 4, och med samma värden som i avsnittet för fläktluftvärmare i ”Metod” 

3.3, detta eftersom den totalt installerade effekten på de nya fläktluftvärmarna är tänkta att 

exakt matcha den totala effekten på de gamla. 
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4.4 Pumpgrop 

Det som kan vara intressant att titta på ur pumpgropens perspektiv är i hur stor utsträckning 

effekten som finns tillgänglig i pumpgropen motsvarar värmepumparnas kyleffektbehov. För 

att göra en uppskattning på detta behövs maximalt kyleffektbehov, som med föreslagna 

framlednings- och köldbärartemperaturer enligt figur 9 blir 50 kW respektive 70 kW för en 

total på 120 kW. Utöver det maximala kyleffektbehovet behövdes även en uppskattning 

göras, denna uppskattning innebar att när värmepumpen når brytpunkten, det vill säga den 

punkt där möjlighet till full avsättning på levererad värmeeffekt inte längre finns, så sjönk 

behovet av kyleffekt procentuellt sett lika mycket som avsättningen avvek mot maximal 

avsättning, för att tydliggöra tankegången presenteras ett kort exempel: 

 

Maximal värmeeffekt: 82 kW 

Maximal kyleffekt: 50 kW 

Maximal avsättningsmöjlighet: 80 kW (brytpunkten är redan nådd) 

Detta resulterar i att avsättningsmöjligheten är (
     

     
)            av maxeffekt. 

Med antagandet att maximalt kyleffektbehov sjunker lika mycket som maximal värmeffekt 

blir kyleffektbehovet i detta exempel då:                 . 

 

För att åskådliggöra kyleffekttäckningen i pumpgropen upprättades ytterligare ett 

varaktighetsdiagram som visar effekt som funktion av tid. Två kurvor ritades in, dels 

pumpgropens effekt över tid vilken beräknades i avsnittet pumpgrop under metod-delen och 

dels det sammanlagda behovet av kyleffekt (120 kW) för de två värmepumparna över tid, 

beräknade enligt ovan vid de tidpunkter där inte fullt kyleffektuttag görs. 

4.5 Ekonomi 

En ekonomisk kalkyl är ett utmärkt verktyg att använda när lönsamheten i olika 

investeringsalternativ skall jämföras mot varandra eller vid en utvärdering om en investering 

återbetalar sig inom rimlig tid. En ekonomisk kalkyl är dock sällan så exakt att den kan 

användas som facit över en investering utan kalkylen bör i första hand användas som en 

utgångspunkt när olika alternativ vägs mot varandra. 

Det finns många olika alternativ på hur en ekonomisk kalkyl kan utföras där ett av de 

vanligaste alternativen är Pay-off metoden (ekvation 8), en metod som framförallt används för 

att enkelt och snabbt visa på hur en investering återbetalar sig.  
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      (8) 

Där:  

    är återbetalningstiden i år 

                   är kostnaden för investeringen i kr 

                är årlig besparing i kr 

 

För att beräkna pay-off tiden för föreslagna åtgärder togs kostnader (tabell 4) fram av UMIA 

AB [4] kostnaderna avser en komplett fungerande installation med alla dess ingående 

komponenter för respektive område enligt åtgärdsförslag ovan.  

 

Tabell 4. Totalkostnad för de olika förslagen 

Område Kostnad (kr) 

Fläktluftvärmare 775 000 

Värmepumpar 800 000 

Ventilation 445 000 

Totalt 2 020 000 

 

 

Förutsättningarna vid pay-off beräkningen var att spets-el till fläktluftvärmare samt 

ventilation levereras från en elpanna för att täcka behovet de tillfällen som inte återvinning 

och värmepumpar (och värmepumparnas egna elpatroner) räckt till. Beräkningarna för årlig 

besparing genom föreslagna åtgärder gjordes genom att beräkna summan av kostnaden för 

externt köpt energi innan föreslagna åtgärder subtraherat med kostnaden för externt köpt 

energi efter föreslagna åtgärder. I summan för kostnad efter föreslagna åtgärder räknades även 

kostnader för energi som täcks av värmepumpen in där elpriset reducerades beroende på 

värmepumpens beräknade COP-värde. En beräkning för respektive åtgärd gjordes enligt 

ekvation 9 där beräkningen för ventilation visas nedan. 

 

 

                          (                            
      

       
) (9) 

 

Där: 

       är årlig besparing för ventilationen efter föreslagna åtgärder i kr 
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           är externt köpt elenergi före åtgärder i kWh 

       är elpriset i kr/kWh 

            är externt köpt elenergi efter åtgärder i kWh 

         är energitäckningen för värmepumpen i kWh 

      

       
 är priset för energin levererad av värmepumpen beroende på dess COP i kr/kWh 

 

Elpriset som använts vid beräkningar är 0,5 kr/kWh enligt UMIA AB [4]. 

 

På samma sätt som ovan, ekvation 9, beräknades även årlig besparing av fläktluftvärmare med 

den enda skillnaden att COP-värdet för värmepumpen i den föreslagna åtgärden var något 

sämre på grund av högre framledningstemperaturer vilket även påverkade energipriset något 

uppåt. 
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5. Resultat 

 

Under denna del presenteras resultat av beräkningar för identifierade avsättningsområden 

både före och efter föreslagna åtgärder samt resultatet av beräkningar över pumpgropens 

energi och effekttäckningsgrad. 

5.1 Ventilation 

Nedan visas varaktighetsdiagrammet (figur 10) för beräkningar på ventilationsaggregat 

TA/FA 1 och 5 tillsammans. Varaktighetsdiagrammet visar både effektbehov för eftervärme 

av luft till önskad temperatur (15°C) samt återvunnen värmeeffekt (rödmarkerad) under hela 

året, i samma diagram, detta för att tydliggöra behovet av eftervärme efter återvinning. 

 

 

Figur 10.   Varaktighetsdiagram över effektbehov och återvunnen effekt på TA/FA 1 och  

5 tillsammans. 

 

Arean mellan kurvorna (blåmarkerad), det vill säga den energi som krävs för att täcka behovet 

av eftervärme för tilluften efter värmeåtervinning har beräknats till ca 642 MWh/år när 

hänsyn tagits till att aggregatet bara är i drift under 70 % av tiden. 
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Nedan visas varaktighetsdiagrammet (figur 11) från beräkningar gjorda över ventilationen 

efter föreslagna åtgärder. Noterbart är att återvunnen värmeenergi (rödmarkerad) stigit 

markant med förbättrad temperaturverkningsgrad. 

 

 

Figur 11.  Varaktighetsdiagram för ventilationen med 60 % verkningsgrad på  

återvinning samt tillsatsvärme från värmepump via Econet-system. 

 

Beräkningar visar att behovet av köpt energi för täckning av eftervärmebehov, det vill säga 

arean mellan kurvan över det totala effektbehovet och kurvan för återvunnen värmeeffekt och 

värmepump (blått område i figur 11), blir ca 79 MWh/år samt att bidraget från värmepumpen 

(grönt område i figur 11) är ca 200 MWh/år, när hänsyn tagits till att aggregatet bara är i drift 

under 70 % av tiden. 

 

Minskningen av energibehovet för eftervärme av tilluft blir därmed ca 563 MWh/år efter 

föreslagna åtgärder varav 200 MWh/år av dessa levereras av värmepumpen och övrig energi 

sparas genom högre verkningsgrad i återvinningen. 
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5.2 Fläktluftvärmare 

Resultatet av beräkningar gjorda för fläktluftvärmarna kan ses i varaktighetsdiagrammet 

nedan (Figur 12).  

 

 

Figur 12. Energibehov för fläktluftvärmare 

 

Beräkningar visar att energibehovet, det vill säga arean under kurvan (blåmarkerad) motsvarar 

ca 515 MWh/år. 

 

Varaktighetsdiagrammet (figur 13) framtaget för fläktluftvärmarna efter åtgärdsförslag visar 

både total energi och energi levererad från värmepump.  

 

 

Figur 13. Varaktighetsdiagram över total energi för fläktluftvärmare med vattenbatteri  

samt andelen som täcks av värmepumpens levererade energi. 
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Beräkningar gjorda med varaktighetsdiagrammet som grund visar att behovet av köpt energi, 

det vill säga arean (blåmarkerat område) mellan kurvan för fläktluftvärmarnas totala 

effektbehov och från värmepumpen levererad värmeeffekt blir ca 124 MWh/år, värmepumpen 

(rödmarkerad) täcker ca 391 MWh/år. 

 

Efter föreslagna åtgärder kommer därmed ca 391 MWh av det totala energibehovet för 

fläktluftvärmarna att täckas av värmepumpen vilket bidrar till en reducerad kostnad för köpt 

energi på grund av värmepumpens COP-värde. 

 

5.3 Pumpgrop 

Nedan visas beräknat varaktighetsdiagram (figur 14) för pumpgrop 101 under 

uppvärmningssäsong där blåmarkerad area motsvarar bortspolad energi ur pumpgropen under 

perioden. 

 

 

Figur 14. Varaktighetsdiagram över bortspolad energi från pumpgrop 101  

under uppvärmningssäsongen år 2012. 

 

För normalåret 2012 beräknas den totalt bortspolade energin under uppvärmningssäsong till 

887 MWh. 
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Nedan visas varaktighetsdiagrammet (figur 15) som erhölls genom beräkningar av 

pumpgropens kyleffekttäckning efter åtgärdsförslag där blå kurva markerar tillgänglig effekt i 

pumpgrop 101 och röd kurva markerar värmepumparnas kyleffektbehov. 

 

 

Figur 15. Varaktighetsdiagram över effekttäckning av kyleffektbehov ur pumpgrop 101. 

 

Resultatet av beräkningarna i varaktighetsdiagrammet visar att täckning finns för 

värmepumparnas totala kyleffekt under 3984 timmar av totalt 7608 timmar med 

kyleffektbehov (där blå och röd kurva korsar varandra) beräkningar visar också att 

energitäckningsgraden är 91 %. Detta pekar på att täckning finns, framförallt under 

höglasttimmar, diagrammet visar även att potential finns för ytterligare kyleffektuttag under 

åtminstone 2000-2500 h. 
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5.4 Ekonomi 

Resultatet av pay-off beräkningar baserade på värden från beräkningar av köpt energi före och 

efter förbättringar genom föreslagna åtgärder redovisas nedan i tabell 5. 

 

Tabell 5. Årliga driftskostnader före och efter föreslagna åtgärder samt årlig besparing. 

Område 
Kostnad före åtgärder 

(kr/år) 
Kostnad efter åtgärder 

(kr/år) 
Besparing (kr/år) 

Fläktluftvärmare 257 569 121 844 135 725 

Ventilation 320 778 70 012 250 766 

 
 

Total besparing 386 491 

 

 

Total besparing efter åtgärder blir alltså ca 386 491 kr/år vilket ger en pay-off tid på 5,2 år för 

föreslagna åtgärder. 

 

 

Figur 16 beskriver investeringens beräknade pay-off tid som funktion av elpriset. Då stora 

delar av åtgärdsförslagets besparingar sker genom energi levererad av värmepumpar är det 

denna del som blir beroende av elpriset. 

 

Figur 16. Investeringens pay-off tid som funktion av elpris.  
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6. Diskussion 

 

Beräkningen som är utförd över fläktluftvärmarnas effektbehov vid olika 

utomhustemperaturer baseras på en relativt grov uppskattning. De som framförallt är slående 

är effektbehovet vid temperaturer runt 10°C och över utomhus. Rimligtvis bör effektbehovet 

vid dessa temperaturer vara något lägre än det ur ekvationen erhållna värdet, vilket gör att 

hela kurvan kanske kunde varit lite brantare. Detta hade också bidragit till att 

kyleffekttäckningen från pumpgropen varit ännu högre än de redan höga 91 %. Beräknat 

värde får dock anses ge en fingervisning om en ungefärlig avsättnings- och 

besparingspotential.  

För att mer exakt bestämma effektbehovet vid olika utomhustemperaturer behöver det 

antingen mätas eller simuleras i programvara särskilt framtagen för ändamålet.  

Båda dessa metoder är relativt tidskrävande, om mätningar skall göras behöver dessa utföras 

kontinuerligt under åtminstone den kalla delen av året för att få en bra bild över läget. 

Datorsimulering av en byggnads effektbehov vid rådande utomhustemperatur kan vara en 

lösning, dock är dessa simuleringar ofta beroende av en oerhörd mängd parametrar vilket gör 

det mycket tidskrävande att bygga modellen för att få en rättvisande beskrivning, om inte en 

stor mängd antaganden görs, vilket litegrann motverkar syftet. På grund av tidsbegränsningen 

i detta arbete har inga simuleringar varit aktuella. 

 

I gjorda beräkningar har ingen hänsyn tagits till fläktluftvärmarnas drivenergi, det vill säga 

den energi som krävs för att driva fläktarna, denna energi kommer dock övervägande 

byggnaden tillgodo som extra tillförd värme. Drivenergi för värmepumparnas 

cirkulationspumpar och pumpar för att upprätthålla önskat flöde av vatten från pumpgropen 

till mellanväxlaren och köldbäraren har inte heller tagits med i beräkningarna, dock bör de 

kanske beaktas i en ändå mer noggrann ekonomisk analys. 

 

Vid beräkningar om pumpgropens energitillgång och effekttäckning har eventuella förluster 

som sker från tanken till omvigningen försummats. Dessa har försummats på grund av att 

värmepumparna enbart kan köras under perioden då produktion råder, under vilken tid också 

enligt beräkningar tillräcklig täckning finns i stor utsträckning. En initial tanke om att 

pumpgropen kunde användas som en stor ackumulatortank där varmt vatten kunde hämtas 

även under längre produktionsstopp, visade sig inte riktigt fungera då kravet från processen är 
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att vattnet håller sig vid satt börvärde, något som inte kunnat hållas om värmepumpar tillåtits 

hämta värme från pumpgropen även under icke produktionstid.  

Temperaturen på inkommande åvatten, som ligger till grund för alla beräkningar gjorda över 

effekt och energi i pumpgrop 101 under uppvärmningsperioden år 2012, har uppskattats till 

4°C eftersom att inga mätningar finns för temperaturen på detta vatten under året. 

Temperaturen på vattnet skiftar rimligen upp och ner under året beroende på säsong, under 

vintern bör temperaturen kunna nå närmare 0°C för att på sommaren kunna komma upp i 

ganska höga temperaturer. Uppskattningen på 4°C har gjorts utifrån detta scenario där vattnet 

efter sommaren antas har värmts upp och då håller en ganska hög temperatur under hösten för 

att sedan kylas ner och vara kallt under vintern och tidiga våren, vilket gör att en uppskattad 

medeltemperatur på 4°C under uppvärmningssäsongen oktober till maj känns rimlig. Skulle 

det visa sig att medeltemperaturen är högre kommer mindre kyleffekttäckning att finnas i 

pumpgropen. Beräkningarna visar att det finns en rätt god marginal för kyleffekttäckning 

under ca 3000 h vilket gör ett eventuellt fel i uppskattningen mindre kritiskt då detta även 

motsvarar en procentuellt stor andel av kyleffektbehovet. 

 

Vissa av de värden som använts som underlag i beräkningarna, bland annat ventilationens 

temperaturverkningsgrad, har uppskattas. De avvikelser som uppskattningarna innebär slår 

troligen åt båda håll, värdet kan antingen bli för litet eller för stort. Huvudsyftet är dock att 

kunna ge en fingervisning om hur verkligheten ser ut och sett till det så fungerar 

uppskattningar tillfredsställande. 

 

För att få mer exakta värden på beräkningar gjorda i varaktighetsdiagrammet hade det varit 

önskvärt med timmedeltemperatur för orten och timmedelvärden för flöden över året, detta 

hade minskat felmarginalen vid beräkningarna, jämfört med i arbetet använda 

dygnsmedelvärden. 

 

Beräkning av värmepumparnas COP-värden har gjorts på ett sätt som inte inkluderar 

driveffekt för köld- och värmebärarnas cirkulationspumpar. Förluster för kompressorn och 

motorn som driver kompressorn har inte heller tagits med i beräkningarna. Om dessa värden 

tas med i beräkningen så skulle beräknade COP-värden sänkas något vilket gör att det kan 

debatteras huruvida dessa bör tas med i beräkningar eller inte då COP-värdet påverkar 

framförallt priset för energi producerad av värmepumparna. 
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För att följa upp resultatet av föreslagna åtgärder kan statistik för månadsflöden av åvatten till 

pumpgropen användas. Även om månadsflöden givetvis kan variera från år till år bör 

nedkylningen från värmepumparna ändå ge ett så pass stort avtryck att en relativt god bild 

över hur väl åtgärderna fungerar kan ges. Även driftsinformation från värmepumparnas 

styrsystem bör kunna ge en indikation på hur mycket kompressorerna gått och man bör utifrån 

detta kunna se hur väl installationen fungerat jämfört med den beräknade potentialen. 
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7. Förslag på ytterligare arbete 

 

Ett förslag på fortsatt arbete skulle kunna vara att göra en noggrann mätning eller simulering 

av fläktluftvärmarnas effektbehov samt åvattnets temperatur över året för att kunna bekräfta 

resultatet i denna rapport.  

 

Det hade varit önskvärt om dimensioneringar och förslag på ingående komponenter såsom 

exempelvis värmeväxlare och pumpar kunnat arbetas fram och redovisas för att få en mer 

heltäckande rapport. På grund av tidsbrist har detta inte kunnat göras i arbetet utan lämnas 

som förslag på ytterligare arbete. 

 

Dock så vore det mest intressanta förslaget på fortsatt arbete att göra noggranna mätningar 

över både temperaturer och volymsflöden på vattnet som kommer in till pumpgropen från 

processen. Det som gör dessa värden intressanta är att det då möjliggör en fortsatt utredning 

om en lösning där pumpgropen delas upp i tre delar där det i den första delen kan avskiljas 

slaggprodukter från processvatten för att sedan slussa rent vatten vidare till del två. I del två 

skulle det varma processvattnet, om det visar sig vara varmt nog, samlas och användas direkt 

till eftervärme av tilluften i exempelvis ett Econet-system.  I den tredje delen kan kallt åvatten 

samt returvatten från Econet-systemet samlas och användas till härdprocessen efter att ha 

blandats upp med en liten mängd varmt vatten till önskad temperatur. 

Energin som skulle krävas för att tillföra värme till Econet-systemet skulle med denna lösning 

enbart bli den som cirkulationspumpen drar vilken i sammanhanget är försumbar.  

Ytterligare beräkningar kring lösningen kan bestå i att avgöra om det skulle vara bra att 

isolera de varma och de kalla delarna från varandra för att behålla värme på de varma delarna 

i så stor utsträckning som möjligt.  

Utöver detta skulle en beräkning över hur mycket flöde som krävs för eftervärme av tilluften 

kunna visa på om ytterligare överskott av varmt vatten finns eller inte. Skulle det visa sig att 

ytterligare överskott av varmt vatten finns kan antingen detta vatten användas direkt till 

golvvärmesystemet som finns i vissa delar av kontorsdelen av byggnaden, samt i viss 

utsträckning till fläktkonvektorer som också finns installerade i kontorsdelen.  
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8. Slutsatser 

 

Beräkningarna visar på att potentialen finns för användning av processvatten för värmning av 

värmepumparnas köldbärare under större delen av tiden då behov föreligger. De ekonomiska 

beräkningarna visar på att potential för besparing finns även om återbetalningstiden på 5,2 år 

kan tyckas relativt lång. Det låga elpriset som använts i beräkningen spelar givetvis en stor 

roll för återbetalningstiden, det man dessutom inte bör glömma är den miljömässiga vinst som 

görs. Genom att använda värmepumpar och på så vis kyla ner vattnet i pumpgropen behöver 

fabriken inte ta lika mycket kylvatten från ån under uppvärmningssäsong. Då fabriken i 

dagsläget har ett mycket stort vattenuttag ur ån bör även detta vägas in i fördelen med en 

eventuell installation tillsammans med det faktum att köpt energi minskas vilket, globalt sett, 

hjälper till genom minskade utsläpp från olje- och kolkraftverk. 

I det stora hela får mål och syfte anses uppfyllt. Beräkningar avseende energiinnehåll i 

processvattnet samt dess täckningsgrad för värmepumpar visar på att potential finns för 

energiuttag ur processvattnet och att energieffektivisering av studerade avsättningsområden 

kan göras. 
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Figur 1 nedan visar databladet för i arbetets åtgärdsförslag framtagna fläktluftvärmare Savana 

4G och Savana 6G. 

 

Figur 1. Datablad för föreslagna fläktluftvärmare 


