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Förord 

Examensarbetet är den sista delen av min utbildning till Högskoleingenjör i Energiteknik vid Umeå 

Universitet. Det är Umeå Energi som har varit min uppdragsgivare för det här arbetet som jag utfört 

under hösten 2015. Det har varit väldigt roligt och intressant att få göra ett sådant här arbete då det 

är en större utmaning att göra uppdrag i verkligheten än i någon lärobok. Den här tiden har gett mig 

stor förståelse över att allting inte alltid är så lätt som man tror och att man ibland kan bli svarslös för 

vissa frågor. 

Jag vill passa på att tacka Umeå Energi som har gett mig möjlighet att utföra mitt examensarbete hos 

dem. Kristofer Tornemar ska ha ett särskilt tack då han varit min handledare under arbetets gång och 

hjälpt mig att reda ut många frågetecken. Jag vill även rikta ett tack till min universitetshandledare 

Gireesh Nair som hade bra idéer kring arbetet och som hjälpt mig med min rapport. 

 

Isak Gustafsson 

Umeå 4 november 2015  
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Sammanfattning 

Umeå Energi är ett företag som faller in under lagen om energikartläggning i stora företag. Därför ska 

energikartläggningar göras för deras anläggningar och detta arbete ger en fingervisning över hur det 

kan gå till. Umeå Energi har tillsammans med Umeva en bergtunnel som är ungefär 3,5 kilometer 

lång där dels fjärrvärme- och fjärrkylaledningar finns samt avlopp- och dricksvattenledningar. Arbetet 

går ut på att dels kartlägga elenergianvändande komponenter i Umeå Energis bergtunnel och även 

utreda kring rådande luftkvalitet. Syftet med arbetet är förutom tidigare nämnda saker att även se 

över eventuella optimeringar av elenergianvändandet gällande ventilationen. Målen som ska vara 

uppfyllda av arbetet är att Umeå Energi ska kunna minska sin elenergianvändning samt att de ska få 

en större kännedom kring luftkvalitén i bergtunneln. Mätningar som genomfördes var 

strömmätningar på vissa komponenter och det fanns även tidigare utförda mätningar gällande fukt, 

temperatur och radon som återfanns i dokumentation kring bergtunneln. Den debiterade 

elenergianvändningen i bergtunneln uppgick 2014 till ungefär 180000 kWh men efter utredning av 

ytterligare två elmatningar till bergtunneln uppgick den totala elenergianvändningen till ungefär 

200000 kWh. Den totala energianvändningen, värme och el, i bergtunneln uppgår till 460000 kWh för 

2014. Utredningen av fuktproblemet i tunneln har kommit fram till att det blåses ned för varm luft i 

tunneln samt att det på vissa ställen finns en viss tillrinning av vatten genom berget. Genom dessa 

faktorer blir det sämre fuktförhållanden och på så vis håller den relativa fuktigheten en så hög nivå 

som 83-84 % i bergtunneln. Det framkommer även att det finns risk att en av tilluftsfläktarna tillför 

förorenad luft ned i tunneln. Ett inköp av nya så kallade EC-fläktar skulle minska 

elenergianvändningen i bergtunneln. Om alla fläktar skulle bytas mot nya skulle det ge en positiv 

annuitet på 10100 kr/år. Skulle däremot Uminovas fläkt inte bytas medan alla andra byts ut skulle 

det leda till en större positiv annuitet på ungefär 11200 kr/år. Återbetalningstiden för det senare 

alternativet, paybacktiden, ligger på ungefär 4 år. 
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Abstract 

Umeå Energi is a company that will be needed to map the use of energy in their facilities. This thesis 

is an indication of how this mapping will be like and what the result of the tunnel will show. Together 

with Umeva, Umeå Energi has a 3,5 kilometres long tunnel where the district heating and district 

cooling pipes goes. There are also pipes for sewer and drinking water. More thoroughly the thesis 

shows the energy use of the tunnel and also problem solving for better energy efficient considering 

ventilation. The quality of air in the tunnel is also analysed where the relative humidity of air is the 

most studied. The aims of the work are that Umeå Energi can reduce their electrical energy use and 

that they will get a better knowledge about the air quality in the tunnel. Measurements that where 

done was for some of the electric devices in the tunnel and there were also previously 

measurements done for the relative humidity of air, temperature and radon. The payments that has 

been for the tunnel under 2014 comes from an electrical energy use at 180000 kWh. An investigation 

about the electricity to the tunnel is done in the thesis and the conclusion is that the real electrical 

energy use of the tunnel should be 200000 kWh for 2014. The total energy use of the tunnel for 2014 

is 460000 kWh, where heating and electricity are included. The analysis of the humidity problem 

results in that the inlet temperature of air is too high in relation to the air temperature of the tunnel 

and also that there is an inflow of small water amounts on several parts of the tunnel. Through these 

factors the relative humidity of air gets more worse and gets as high as 83-84 % in the tunnel. It also 

comes forward that one of the fans may bring polluted air to the tunnel. If the old fans are replaced 

by new EC-fans the electrical energy use will reduce. If all the fans would be replaced it gives a 

positive annuity of 10100 SEK/year but if the fan at Uminova not is replaced it gives a positive 

annuity of 11200 SEK/year. The payback time of the later choice is approximately 4 years.  
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Terminologi för ventilation 

Ord som vanligtvis används inom ventilation förklaras nedan (1). 

Uteluft: Detta är luften som tillförs byggnaden/anläggningen utifrån. 

Tilluft: Detta är uteluften som går genom t.ex. ett ventilationsaggregat eller liknande föremål och när 

den sedan kommer innanför väggarna kallas den för tilluft. 

Frånluft: Detta är luften som lämnar insidan av byggnaden/anläggningen. 

Avluft: Då frånluften lämnar byggnaden/anläggningen på utsidan kallas luften för avluft. 

Återluft: Detta innebär att frånluften tas till tilluften och återanvänds på så vis. 
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1. Inledning 
Energimyndigheten införde den 1 juni 2014 en lag om energikartläggning i stora företag. Införandet 

av lagen har till syfte att göra att stora företag effektiviserar sitt energianvändande så att Sverige kan 

uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv lägger på medlemmarna. Med det menas att 

utifrån energikartläggningen skall företagen identifiera möjligheter till att effektivisera sitt 

användande av energi. De företag som räknas som stora är skyldiga att utföra energikartläggningar, 

som uppfyller en viss kvalitet, minst en gång vart fjärde år (2). 

Umeå Energi AB har en omsättning på 1,6 miljarder kronor (ca 170 miljoner EUR) och har en 

personalstyrka på ungefär 340 personer (3). För att bli berörd av ovan nämnd lag så ska företaget 

”sysselsätta minst 250 personer och ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en 

balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.” (4). Umeå Energi AB är således berörd av 

lagen om energikartläggning i stora företag. 

Umeå Energi har tillsammans med Umeva en bergtunnel som byggdes på 1970-talet och den är 

ungefär 3,5 km lång. Den är uppdelad i tre olika tunnlar där alla samlas i en knutpunkt. De tre olika 

tunneldelarna har var sin ände där det går att komma ner i tunneln. Förutom ändarna så finns det 

även några stigschakt som ger en åtkomst till tunneln. Platsen som knutpunkten, Y:et, är belägen 

under är i utkanten av universitetsområdet och de tre tunneländarna utmynnar vid Hamrinsberget, 

Ålidhem samt Mariehem (mellan Mariehem och Lilljansberg, kallas även för Olofsdal). Det finns även 

en till liten tunneldel som bara Umeva använder och denna utgår från Mariehemsänden och är 

ungefär 200 meter.  

Bergtunneln innehåller fjärrvärmerör för framledning samt returledning. Ledningen för fjärrkyla går 

även den i tunneln men bara en kort sträcka. Bergtunneln innehåller även Umevas ledningar för 

avlopp och dricksvatten. 

Det fastställdes under ett möte mellan parterna att i det här skedet behövs tunneln och därför är det 

nödvändigt att se över energianvändningen och miljön där. Ser man till framtiden bedömer Umeå 

Energi och Umeva att de kommer använda tunneln i minst 20-25 år till på samma sätt som idag. Det 

betyder att det finns god grund för att göra investeringar i dagsläget för att minska 

energianvändningen. 

Umevas dricksvattenledning går genom tunneln och enligt deras tycke går det att använda sig av det 

kalla vattnet för att komma runt problemet med för varm tilluft. Förutsättningsvis att 

temperaturökningen av det kalla vattnet infinner sig inom ca 1°C (5). 

Några av de komponenter som är installerade i bergtunneln är dels belysning som består av 

lysrörsarmaturer och dels elcentraler och apparatskåp i alla tunneldelar. Vid några ställen finns det 

dräneringspumpar som ser till att överflödigt vatten i tunneln tar sig ut ur tunneln. Utöver dessa 

komponenter innehåller tunneln ventilationsfläktar samt ett ventilationsaggregat med tillhörande 

värmeväxlare. 

Syftet med detta arbete är att kartlägga energianvändningen av tunneln samt att även utreda om det 

finns någon/några förbättringar att göra elenergimässigt sett på ventilationsdelen och ta fram 

exempel på detta. Det kommer även utredas kring rådande luftkvalitet i bergtunneln. Målet är att 
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Umeå Energi ska kunna minska sin elenergianvändning i bergtunneln och även få en bredare kunskap 

kring lufttillståndet där. 

1.1 Avgränsningar 
Kartläggningen sker för de komponenter som bidrar till elenergianvändningen samt den tillförda 

värmeenergin. Det finns några mindre komponenter så som uppladdningsbara ficklampor och andra 

små elektroniska komponenter som har så pass liten påverkan på elenergianvändningen att de 

klassas som övrig elenergianvändning. Tilluftsfläkten vid Ålidhem är inte med i kartläggningen av 

elenergianvändning på grund av att den matas med el från anläggningen på Ålidhem. Däremot tas 

frågor rörande luftkvalitet med kring tilluftsfläkten vid Ålidhem. 

Ventilationsaggregatet innehåller en tilluftsläkt, filter samt en vätskevärmeväxlare och den kartläggs 

som en egen komponent och inte som en fläkt. Ventilationsaggregatet ses som en komponent där 

det skulle bli för omfattande åtgärder vid en effektivisering vilket leder till att den bortses från 

besparingsmöjligheter i detta arbete. Vid ett större arbete kring möjliga effektiviseringar är det 

nödvändigt att även utreda ventilationsaggregatet.  

När det gäller elenergieffektivisering av tilluftsfläkten vid Ålidhem bortses den från denna utredning 

på grund av att den inte är delaktig i kartläggningen av elenergianvändningen. Möjliga 

effektiviseringar av pumparna bortses då det är ventilationen som är huvudsyftet, detsamma gäller 

även belysningsfrågor. För ventilationens del är det främsta målet för energieffektiviseringen att 

utreda elanvändningen hos nya fläktar jämfört med de gamla. De andra möjligheterna för 

effektivisering av dels energianvändningen samt luftkvalitet är av mer diskuterande typ. 

Den tillförda värmeenergin inkluderar ej fjärrvärmenätets påverkan gällande värmetillskott i tunneln. 

Hur fjärrvärmenätets ledningar ger ett värmetillskott förklaras genom att även fast fram- och 

returledningen är isolerade så avger dem en viss värme till bergtunneln. 

Det genomförs inte några mätningar eller beräkningar för totaltryckshöjningen över fläktarna utan 

det antas ett visst värde för det.  
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2. Teori 

2.1 Rikt- och gränsvärden för ventilation 
Från arbetsmiljöverket fastställs föreskrifter under namnet Arbetsmiljöverkets författningssamling, 

oftast förkortat till AFS. Dessa föreskrifter är fastställda på uppdrag av regeringen för att mer 

specifikt avgöra vad det är som gäller för arbetsmiljön. I bilaga 1 och bilaga 2 följer exakta utdrag ur 

föreskrifterna som behandlar dels arbetsplatsens utformning samt berg- och gruvarbetare. Till dessa 

föreskrifter finns hygieniska gränsvärden för luftföroreningar samlade i AFS 2011:18. Föreskrifterna 

gäller för alla arbetsplatser där luftföroreningar finns. Föreskrifterna omnämns i AFS 2009:02. 

Från AFS 2009:02 kan det kortfattat beskrivas att tilluft ska vara så ren som möjligt från föroreningar 

när den tillförs en arbetslokal. När det gäller återluft så ska den renas i samma grad som det gäller för 

tilluften. Det ska även göras en utredning som kan bevisa att det är lämpligt att återanvända luften. 

Utrustning för att kunna mäta föroreningar i återluften ska finnas och det ska även gå att stänga av 

återluften. Från AFS 2010:01 beskrivs det att i tunnlar ska det finnas larm som varnar om fläktar får 

oväntade stopp. Det sägs även att kontinuerliga mätningar av luftflöden på fläktar ska göras. 

2.2 Rikt- och gränsvärden för radon 
Radon som är en luktlös ädelgas kan finnas i t.ex. marken eller byggnadsmaterial och det kommer till 

genom att det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Då radongasen sönderfaller bildas så 

kallade radondöttrar vilket är metallatomer som är radioaktiva. Om människan befinner sig i en miljö 

där radon finns i luften så fastnar radondöttrarna i luftvägarna genom inandningsluften. När dessa 

sedan sönderfaller kan det skada cellerna där genom den strålning som sänds ut. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har sammanställt föreskrifter från Arbetsmiljöverket där de har slagit fast 

rikt-och gränsvärden för radon, se Tabell 1 (6). 

Tabell 1. Arbetsmiljöverkets rikt- och gränsvärden för radon. 

Rikt- och gränsvärden för radon (AFS 2011:18) 

0,36 x 106 Bq h/m3 och 
år. 

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. 

Värdet gäller på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete. 

Detta motsvarar en radonhalt på ca 200 Bq/m3 vid en 

årsarbetstid på 1800 timmar, det vill säga normalt heltidsarbete. 

2,1 x 106 Bq h/m3 och år. 
 

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. 

Värdet gäller för underjordsarbete såsom berg- och gruvarbete eller 

byggnadsarbete under jord. Detta motsvarar en radonhalt på ca 

1300 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1600 timmar (ordinarie arbetstid för 

anläggningsarbete under jord är 36 timmar per vecka). 

0,72 x 106 Bq h/m3 och 
år. 

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. 

Värdet gäller vid underjordsarbete i färdigställda och inredda bergrum 

och berganläggningar. Detta motsvarar en radonhalt på ca 400 Bq/m3 

vid en årsarbetstid på 1800 timmar. 
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2.3 Fukthalt 
Luften utomhus har en variation på den relativa luftfuktigheten mellan 65-90 % under ett år. 

Inomhusluften har däremot ett bredare spann på relativa luftfuktigheten och kan vara från 20 % och 

upp en bit över 80 % beroende vart i Sverige man befinner sig (1). Det optimala området för relativa 

luftfuktigheten inomhus ligger någonstans vid 40-60 % för att undvika de flesta hälsoriskerna, se 

Figur 1 (7). 

I en bergtunnel är det en speciell omgivning vilket gör att Figur 1 kanske inte stämmer på samma sätt 

som inomhus. Detta på grund av att en bergtunnel är en fuktigare miljö rent allmänt än inomhus och 

har en tillrinning av vatten genom berget in i tunneln.  

 

Figur 1. Optimal relativ fuktighet för att minimera hälsorisker. 

Under sommartid så är luften utomhus varmare än inne i en tunnel vilket leder till en avkylning av 

luften. Detta gör att vatten kan kondensera mot kalla ytor eller göra att luften får en högre relativ 

fuktighet (8). I ett Mollier-diagram kan ovanstående fall visas. 

Vid torr kylning av luft sker förändringen av tillståndet i en vertikal nedåtriktad linje i Mollier-

diagrammet. Vid uppvärmning av luft sker förändringen i en vertikal uppåtriktad linje i Mollier-

diagrammet (9). Se Figur 2 för grafisk visning av tillståndsförändringarna. 
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Figur 2. Mollier-diagram som visar två olika tillståndsförändringar av luft. Röd pil för uppvärmning och blå pil för kylning 
(10). 
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2.4 Fläktar 
Huvuduppgiften för fläktar är att förflytta gaser. För att denna förflyttning skall kunna ske krävs att 

det tillförs mekaniskt arbete till gasen. Det mekaniska arbetet tillkommer genom axeln som driver 

fläkten. 

Fläktar ska uppnå en viss totaltryckshöjning för att kunna förflytta gaser och det beror på hur 

systemet ser ut där fläktarna sitter. Är det ett enkelt system med inga större tryckmotstånd från t.ex. 

spjäll, filter, långa kanaler så krävs det en mindre totaltryckshöjning från fläkten. 

Elbehovet för fläktar kan sammanfattas till några faktorer. Faktorerna är luftflöde, verkningsgrad för 

motor, tryckökning, fläkthjulets verkningsgrad och till sist överföring mellan motor och fläkthjul 

(transmission). Då det är direktdrivna fläktar, fläktar utan rem mellan motor och fläktaxel, så är 

påverkan av transmission i princip inget. 

I en axialfläkt rör sig luften längs med axelriktningen där det kan vara som mest vara en 

verkningsgrad på 85 % för fläkthjulet. De rekommenderade totalverkningsgraderna (motor, fläkt, 

transmission) ligger för en axialfläkt på 50 % för en eleffektiv drift.   

Specifik fläkteleffekt, SFP, är ett mått för hur eleffektiv ventilationen är. Det är kvoten mellan den 

tillförda eleffekten till fläkten och luftflödet och anges som [kW/(m3/s)]. Ju högre denna kvot är desto 

sämre specifik fläkteffekt är det. (1) 

Effektfaktorn för en motor, cos ϕ, är kvoten mellan den aktiva effekten P och den skenbara effekten 

S (11). Vinkeln ϕ är fasförskjutningen mellan strömmen och spänningen. Effektfaktorn brukar ligga 

mellan 0,70 och 0,90 men kan vara till och med ännu lägre eller högre för motorer. Oftast är den 

högre för större motorer och lägre för mindre (12). Från (13) fås att effektfaktorn för fläktmotorer 

mindre än 1,5 kW bör inte ligga på under 0,85 medan om de är större än 1,5 kW bör de inte ligga 

under 0,90. 

Strypreglering är en typ av reglermetod där ett spjäll sätts efter fläkten för att reducera luftflödet. En 

annan typ av reglering är varvtalsreglering där rotationshastigheten på axeln till fläkten minskas. En 

jämförelse av dessa regleringstyper visar att varvtalsregleringen är att föredra då en minskning av 

energianvändandet ska göras (1). 

EC-fläktar är en ny typ av fläkt där det är motorutförandet som kommer med beteckningen EC. EC 

står för electronically commutated och denna typ gör att varvtalet hos motorn kan kontrolleras 

effektivare än tidigare (14).  
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2.5 Formler 
I efterföljande underkapitel redovisas de formler som används för beräkningar. Ekv.[1] är hämtad 

från (11), ekv.[3] är hämtad från (1) och de resterande ekvationerna är hämtade från (9). 

2.5.1 Effekt- och energiberäkningar för ventilation 

För att ta reda på vilken effekt fläktarna Ptillförd [W] kräver för att drivas i sitt inställda läge så används 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑   [1] 

där U står för spänning [V], I står för ström [A], och cos ϕ för effektfaktorn. 

Fläktens nyttiga effekt Pn [W] ges av 

𝑃𝑛 = �̇� ∗ ∆𝑝0     [2] 

där �̇� står för volymflödet [m3/s] och Δp0 står för totaltryckshöjningen från fläkten [Pa]. 

Den specifika fläkteffekten SFP [kW/(m3/s)] ges av 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑

�̇�
    [3] 

Värmebortföring/tillföring genom ventilation Pbortförd [W] ges av 

𝑃𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑 = �̇� ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ (𝑇𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙 − 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡)  [4] 

där densiteten ρluft = 1,2 [kg/m3], specifika värmekapaciteten cp,luft= 1000[ J/(kg*°C)]. Ttunnel står för 

temperaturen i bergtunneln och Tluft står för tilluftens/frånluftens temperatur i [°C]. 

För att dimensionera effekten Pdim [W] av ett kylbatteri till ventilation så används följande: 

𝑃𝑑𝑖𝑚 = �̇� ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ (𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 − 𝑇𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙)  [5] 

där Tvarmaste dagen står för den varmaste temperaturen under året [°C]. 

För att ta reda på vad energianvändningen E [kWh] är används följande formel 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡     [6] 

där P står för effekten [kW] och t för drifttid per år [h]. 

2.5.2 Ekonomiska beräkningar 

För att ta reda på hur lång tid en investering tar på sig innan den är återbetald med hjälp av 

intäktsöverskott används paybackmetoden. Paybackmetoden tar ej hänsyn till att pengar har olika 

värden vid olika år. Då intäktsöverskottet är konstant för varje år kan paybacktiden beräknas enligt 

𝑇 =
𝐺

𝑎
     [7] 

där G står för grundinvesteringen och a står för det årliga intäktsöverskottet.  

Intäktsöverskottet eller kostnadsbesparingen beräknas enligt 
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𝑎 = (𝐸𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 − 𝐸𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟) ∗ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠   [8] 

där Einnan står för energianvändningen innan och Eefter står för energianvändningen efter genomförd 

effektivisering. Elpris står för den avgift som betalas för abonnemanget komponenten matas av. 

För att komplettera paybackmetoden kan Annuitetsmetoden användas då den tar hänsyn till pengars 

olika värden vid olika år. Annuitetsmetoden visar vilken konstant årlig vinst/förlust som nås med en 

investering. Med det menas att under investeringens livslängd så fördelas vinsten/förlusten jämnt 

över dessa år. Då resultatet av annuiteten är positivt är investeringen vinstgivande. 

Vid konstant överskott av intäkten ges annuiteten av 

𝐴 = 𝑎 − 𝑓𝐴 ∗ 𝐺    [9] 

där a står för årliga intäktsöverskottet, G står för grundinvesteringen och RN för nuvärdet av 

anläggningen restvärde. 

Annuitetsfaktorn fA ges av 

𝑓𝐴 =
𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛    [10] 

där r står för realränta eller kalkylränta och n står för investeringens ekonomiska livslängd. Umeå 

Energi har en kalkylränta på 8 % och räknar på en ekonomisk livslängd på 20 år. Med ekonomisk 

livslängd menas den tid som en investering bedöms vara lönsam. 
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3. Genomförande/Metod 
Inför arbetet lades en plan upp för hur genomförandet skulle se ut och den följdes till en viss del.  

Arbetsplanens utformande var enligt följande ordning: 

Information – Kartläggning – Utredning av behov – Ekonomiska beräkningar 

På grund av att vissa delar av arbetet tog längre tid än planerat samt andra faktorer som spelade in 

gjorde att genomförandet inte riktigt följde planen men till största del utgick arbetet från den. 

3.1 Information 
För att få en förståelse över tunnelns uppbyggnad samt ingående system gjordes det ett besök i 

bergtunneln. Där gjordes en tillsyn över alla ventilationskomponenter så som fläktarna och 

ventilationsaggregatet. Även värmeväxlaren som är kopplad på fjärrvärmenätet blev observerad 

under besöket. Efter denna tillsyn gjordes en genomgång av dokumentation kring tunneln och då 

främst ventilationen för att få en större inblick i systemens funktion. I dokumentationen fanns bland 

annat ritningar över ventilationssystemen, information kring de komponenter som ingick i systemen 

samt andra nyttiga informationer för kännedom om bergtunneln. 

Det skedde även ett möte mellan Umeå Energi och Umeva för att diskutera framtidsplaner och frågor 

idag gällande tunneln. Umeva förklarade även vilka problem deras avloppsledning kunde ge tunneln 

och vilka möjligheter som fanns med deras dricksvattenledning.  

Det gjordes även efterforskningar kring gällande regelverk och krav för bergtunnlar kring ventilation, 

fukt samt radon. 

3.2 Mätningar 
De mätningar under arbetet som utfördes var på alla fläktar förutom vid Ålidhem samt Uminova och 

en tvillingpump. Mätningarna utfördes med hjälp av en strömtång och en multimeter där de tre 

faserna mättes var för sig och sedan togs medelvärdet av dessa uppmätta värden. Detta gjordes för 

att ta reda på de momentana strömförbrukningarna hos de olika komponenterna. De momentana 

strömförbrukningarna antogs vara stabila under ett helt år på grund av att komponenterna ansågs gå 

kontinuerligt med samma belastning. 

Det skedde även mätningar på elanslutningarna ner i tunneln för att reda ut vad dessa låg på för 

effektförbrukning då de inte hade någon elmätare. Detta gjordes även de med en strömtång och 

multimeter. 

Mätningar som var utförda sedan tidigare var för radonhalter samt för fukt och temperaturer. Dessa 

mätningar sammanställdes och användes för utredning av luftkvaliteten i tunneln. 

Luftflödesmätningar var även de utförda sedan tidigare och dessa mätningar antogs stämma överens 

med dagens flöden. 

Den tillförda värmeenergin till ventilationsaggregatet loggades sedan tidigare. 
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3.3 Kartläggning 
För att utföra kartläggningen behövdes det göra beräkningar av de ingående komponenterna i 

energianvändningen. Beräkningarna som gjordes var först på de mätningar som utfördes. Därefter 

analyserades resultaten innan de fördes in i tabeller och diagram. Andra delen av beräkningarna 

bestod av de komponenter som det inte utfördes några mätningar på. Även dessa resultat fördes in i 

tabeller och diagram för att få en bättre överblick över energianvändningen. 

Kartläggningen för värmeenergin bestod genom att med hjälp av utomhustemperaturer, 

bergtunnelns temperaturer samt den tillförda luftens temperatur beräkna tillförd och bortförd 

värmeenergi. Den bestod även av att ta reda på vilken värmeenergi som tillförts till 

luftvärmebatteriet. 

3.4 Beräkning av nya fläktar 
Beräkningen för att byta ut de gamla fläktarna mot nya gjordes med hjälp av användargränssnittet på 

Systemairs hemsida (15). Med insatta värden för vilket volymflöde och vilken totaltrycksökning som 

skulle vara för fläktarna beräknades sedan vilken eleffekt som användes. Det visades också vilken 

specifik fläkteleffekt samt verkningsgrad den nya fläkten skulle få.  

3.5 Ekonomiska beräkningar 
Från Systemairs hemsida kunde därefter en beräkning av vad nya fläktar hade för energianvändning 

och sedan utfördes de ekonomiska beräkningarna som var det sista som genomfördes. Resultatet 

byggde på vilka skillnader i energianvändning som fanns mellan de nya och de gamla fläktarna. 
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4. Resultat 
Bergtunneln har ett stort system gällande ventilation och elektronik vilket gör det svårare att få en 

bra uppfattning om hur allting fungerar. Alla beräkningar och resultat som redovisas utgår från att 

det är år 2014 om inget annat anges. 

4.1 Allmän översikt av bergtunneln 
De olika platserna för tunnelns ventilation och vad för typ av funktion komponenterna har följer 

nedan. Mätningar för luftflöden är gjorda 2006. Se Figur 3 för en översiktsbild av bergtunneln. 

 

Figur 3. Översiktsbild av bergtunneln. 

4.1.1 Hamrinsberget 

Här finns det en frånluftsfläkt med ett flöde på 8600 m3/h. Fläkten har som uppgift att föra ut luft ur 

tunneln. 
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4.1.2 Mariehem 

Här finns det en frånluftsfläkt med ett flöde på 8600 m3/h. Fläkten har som uppgift att föra ut luft ur 

tunneln. 

4.1.3 Uminova 

Här finns det en frånluftsfläkt med ett flöde på 5400 m3/h. Fläkten har som uppgift att föra ut luft ur 

tunneln. 

4.1.4 Ålidhem 

Här finns det en tilluftsfläkt med ett flöde på 6100 m3/h samt en frånluftskanal utan inkopplad fläkt 

som har ett flöde på 1000 m3/h. I det som kallas för hetvattenhallen med en eldningspanna sitter det 

frånluftsdon i taket. Tunnelns tilluftsfläkt fungerar även som frånluftsfläkt för hetvattenhallen och 

leder den använda luften ned i bergtunneln. I hetvattenhallen kan det uppstå föroreningsutsläpp från 

eldningspannan vilket gör att dessa föroreningar förs ned i tunneln genom tilluftsfläkten. Den frånluft 

som kommer från hetvattenhallen är uppvärmd till minst rumstemperatur (20 °C) men kan vid 

perioder då eldningspannan är i gång vara ännu varmare. Det kan uppstå stora temperaturskillnader 

mellan tilluften och tunnelns luft. 

4.1.5 Universitetet 

Här finns det ett tilluftsaggregat med ett flöde på 17500 m3/h. Till aggregatet är ett luftvärmebatteri 

inkopplat som har en värmebärare i en sluten krets. Denna krets är i sin tur kopplat mot fjärrvärmens 

framledning och returledning genom en värmeväxlare. Framledningen håller en vattentemperatur på 

98 °C under perioderna då värmebatteriet används för uppvärmning av tilluften. Värmebatteriet 

används då utetemperaturen understiger 10 °C så det är alltså konstruerat så att det aldrig kommer 

in luft med lägre temperatur än 10 °C i bergtunneln. Då utetemperaturen är över 10 °C så är tilluftens 

flöde fortsatt 17500 m3/h vilket gör att det kan bli stora temperaturskillnader mellan tunnelns luft 

och tilluften. 

4.1.6 NUS panncentral 

Här finns både en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt med samma luftflöde som är 3500 m3/h. 

Frånluften tas upp genom stigschaktet och lämnar tunneln i en större lokalyta inne i NUS 

panncentral. Tilluften tas från samma lokalyta och förs ned i tunneln. Då lokalytans luft är 

rumstempererad kan stora skillnader i temperatur uppstå mellan tilluften och tunnelns luft. 

4.1.7 Umevas tunnel 

Denna tunneldel på ca 200 meter har ingen ventilation. Däremot finns det en fläkt för att ta bort 

övertrycket i avloppsledningen men den är idag ur funktion. Stigschaktet som går upp i änden av 

Umevas tunnel är idag lite öppet då luckan vid marken står på glänt. Detta gör att det blir ett drag 

genom denna tunneldel då fläkten vid Mariehem ligger nära. Fläkten vid Mariehem kanske då inte 

uppfyller det den är tänkt att göra i tunneldelen mot Y:et. 
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4.2 Mätningar 
Resultaten från de tidigare utförda mätningarna följer nedan medan de strömmätningar som är 

utförda nu redovisas i de efterkommande kapitlen. Mätningarna som är utförda av det externa 

företaget har mätpunkter i tunneln enligt Figur 4. Dessa mätpunkter återkommer i dels temperatur-, 

fukt- och radonmätningarna.

 

Figur 4. Mätpunkter i bergtunneln. 

4.2.1 Radon 

I bilaga 3 visas resultaten från mätningen av radonhalter utförd av Ocab AB från den 18 april till 23 

maj 2013. Värdena som visas är medelvärden under de givna tidsperioderna för varje enskild 

mätpunkt och medelvärdena ligger mellan 4 och 42 Bq/m3. 

Från mätningarna så konstateras det att radonhalten i bergtunneln inte är i närheten av de 

gränsvärden som Arbetsmiljöverket tagit fram. Då bergtunneln inte innefattar något heltidsarbete 

utan bara sporadiska besök och kortare arbetsperioder så finns det inget som tyder på att någon 

person kommer att utsättas över gränsvärdet för radon. Gränsvärdet ligger på 400 Bq/m3 för färdiga 

bergrum och 1300 Bq/m3 då byggnadsarbete, gruvarbete eller liknande pågår. I Tabell 1 kan rikt-och 

gränsvärden gällande radon utläsas från AFS 2011:18. 

Då radonhalterna i bergtunneln klart understiger de rikt- och gränsvärden som finns betyder det att 

en eventuell förändring av ventilationsflödet inte ligger i riskzonen för att få för hög radonhalt. 
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4.2.2 Fukt och temperatur 

I bilaga 4 visas resultaten från mätningen av fukthalt och temperatur utförd i två tidsperioder. Den 

första perioden från 22 april till 15 juni 2013 och den andra perioden från 24 juni till 31 augusti. Där 

syns det att det är stor skillnad i relativ fuktighet och temperatur mellan vissa mätpunkter och att 

dessa värden är något högre i den andra tidsperioden. Medelvärdena för den relativa fuktigheten och 

temperaturen i den första tidsperioden är 83 % respektive 15 °C medan för den andra tidsperioden 

så ligger dessa värden på 85 % respektive 17 °C 

4.2.3 Strömmätningar 

Resultat från strömmätningarna på de olika komponenterna visas i Tabell 2 och resultatet av 

beräkningarna redovisas i bilaga 5. 

Tabell 2. Resultat från strömmätningarna för de olika fläktarna, ventilationsaggregatet samt tvillingpumpen. 

Fläktar I [A] U [V] 
Hamrinsberget 3,7 400 

NUS FF 2,2 400 

NUS TF 1,2 400 

Mariehem 1,9 400 

Ventilationsaggregat 10 400 

Pump A (Tvillingpump) 2,8 400 

Pump B (Tvillingpump) 3,1 400 
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4.3 Utredning av huvudmatningar 
Umeå Energi debiteras idag för två abonnemang som matas till tunneln. Det ena abonnemanget är 

en 100 A säkrad matning och matas från Hamrinsberget. Det andra är en matning säkrad till 200 A 

och denna matas från Y:et. Det har framkommit att det finns två matningar till in i tunneln och dessa 

matningar kommer från Mariehemsdelen samt Ålidhemsdelen. I Tabell 3 visas resultaten för 

matningarna där Hamrinsbergets och Y:ets elenergianvändning är hämtat från Umeå Energis 

elenergimätare. För Mariehem och Ålidhem är elenergianvändningen beräknad dels utifrån de 

utförda strömmätningarna samt med hjälp av information kring effekter hos de installerade 

komponenterna. I kapitel 4.6.1 visas varje komponents elenergianvändning medan i Tabell 3 

redovisas den totala elenergianvändningen från varje matning. 

Hamrinsberget: 

Från Hamrinsberget matas en frånluftsfläkt och 26 stycken lysrörsarmaturer. 

Y:et: 

Från Y:et matas de flesta komponenterna i bergtunneln. Ventilationsaggregatet vid universitetet med 

tillhörande cirkulationspump är anslutet till Y:ets matning. Tillufts- och frånluftsfläkten vid NUS 

panncentral samt frånluftsfläkten vid Uminova matas även dem från Y:et. Sedan tillkommer även 13 

mindre dräneringspumpar, en större dräneringspump och en tvillingpump till samma anslutning. Till 

sist är det 143 lysrörsarmaturer som matas från Y:et. 

Mariehem: 

Från Mariehem matas en frånluftsfläkt, en mindre dräneringspump samt 27 stycken 

lysrörsarmaturer.  

Ålidhem: 

Matningen som kommer från Ålidhem har 4 mindre dräneringspumpar samt 24 lysrörsarmaturer 

anslutna. Här är frånluftsfläkten inte ansluten på matningen som går ner i tunneln utan den är 

ansluten till en matning från anläggningen på Ålidhem. 

Tabell 3. Elmatningar till bergtunneln och deras energianvändning i kWh under 2014. 

Matningar Elenergianvändning [kWh] 
Hamrinsberget 23016 

Y:et 156334 

Mariehem 10507,4 

Ålidhem 9526,4 

SUMMA 199383,8 

 

4.3.1 Kostnad för abonnemangen till bergtunneln 

Elabonnemangen som betalas för tunneln innehåller två olika avgifter, dels en fast avgift men även 

en rörlig avgift. Den fasta avgiften står för säkringsavgiften, vilket innebär att elnätet är säkrad till att 

kunna leverera ett visst antal Ampere till abonnemanget. Den andra, rörliga avgiften, innehåller 

överföringsavgift, energiavgift, påslag, påslag elcertifikat och elcertifikatavgift. Den rörliga avgiften 

styrs av energianvändningen. Abonnemanget för Hamrinsberget är mindre än det för Y:et vilket syns i 
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Tabell 4 där alla kostnader är inklusive 25 % moms. Den fasta avgiften för abonnemangen skiljer sig 

på grund av att de är olika högt säkrade, vilket innebär att det blir lägre fast avgift vid lägre säkring. 

Det totala elpriset är alltså det man betalar sin energianvändning med där den fasta avgiften är 

dividerad med årsförbrukning, som därefter läggs samman med den rörliga avgiften. 

Tabell 4. Bergtunnelns två abonnemang och avgifterna för dessa. 

Abonnemang Säkring [A] Fast [kr/år] Rörlig [kr/kWh] Totalt [kr/kWh] 
Hamrinsberget 100 18330 0,38575 1,03 

Y:et 200 38858,75 0,38975 0,64 

 

Då det finns fyra matningar till bergtunneln men endast två som det sitter elmätare på så debiteras 

inte bergtunneln helt rätt med tanke på att driftkostnaderna skall delas mellan Umeå Energi och 

Umeva. Matningarna från Mariehem och Ålidhem debiteras alltså från två andra abonnemang som 

tillhör Umeå Energi. Då Mariehem och Ålidhem inte ingår i tunnelns abonnemang används elpriset 

för Y:et där också.  
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4.4 Fuktproblem i bergtunneln 
Bergtunneln har som börvärde 10 °C från tilluftsaggregatet vid stigschaktet på universitetet. Med det 

menas att då temperaturen utomhus går under 10 °C så förvärms uteluften med hjälp av ett 

luftvärmebatteri som sitter kopplat på fjärrvärmens framledning. Värmningen av luften sker först 

genom att fjärrvärmevattnet går genom en värmeväxlare som där värmer en värmebärare. Denna 

värmebärare går i sin tur genom luftvärmebatteriet och därefter går luften genom detta batteri. På 

så vis ökas alltså tilluftens temperatur då uteluften underskrider börvärdet på 10 °C. 

Sommartid blåser tilluftsaggregatet ned uteluften som många dagar är betydligt varmare än 10 °C. 

Detta leder till ökade fuktproblem då luften kyls ned nere i tunneln. Denna typ av förändring kan 

visas i ett Mollier-diagram som redovisas i teoriavsnittet i Figur 2. 

Från Ålidhems panncentral blåses den varma frånluften från hetvattenhallen ned som tilluft i 

bergtunneln. Detta medför, fuktmätningarna tyder också på det, att den varmare luften kyls ned av 

den kallare luften som finns i bergtunneln. Nedkylningen orsakar då att den relativa fuktigheten hos 

tilluften ökar. Denna förändring kan även den visas med hjälp av ett Mollier-diagram. 

Fuktmätningarna visar att närmast stigschaktet, där den varma tilluften blåses ut i tunneln, så är den 

relativa fuktigheten betydligt lägre där än ca 500 meter in mot Y:et, se bilaga 4 och jämför mätpunkt 

3 och 7. Eftersom att luften i stigschaktet då hålls varmare än 10 °C betyder det att luften inte kyls så 

mycket där och på så vis inte får en ökad relativ fuktighet. Detta visar alltså att det inte är bra att 

blåsa in mycket varmare luft i bergtunneln än vad luften där nere är egentligen. 

I NUS panncentral sitter det både en tilluftsfläkt samt frånluftsfläkt till stigschaktet. Här tas det alltså 

varm frånluft från byggnaden och skickas ned i bergtunneln. Samtidigt går frånluftsfläkten på samma 

luftflöde vilket gör att det blir en balans i det stigschaktet. På samma sätt som i schaktet vid Ålidhem 

så blåser man ner varmare luft än vad det är nere i tunneln. Här blir det alltså också högre relativ 

fuktighet på luften när den kyls av i tunneln. 

Vid ingången till Hamrinsberget kommer en fjärrvärmekulvert från centrum som har en öppning in i 

tunneln. Denna kulvert innehåller varm luft och då fläkten vid Hamrinsberget sitter där kulverten 

ansluter till tunneln är det med största sannolikhet så att fläkten ventilerar den delen istället för 

tunneln. Detta kan då innebära att tunneldelen mellan Hamrinsberget och Y:et inte ventileras på det 

sätt som det är tänkt och kan därför medföra att luften blir mer stillastående. 

I Figur 1 syns det att då den relativa fuktigheten är över 50 % så ökar hälsoriskerna. Från tunnelns 

mätningar i bilaga 4 visar det att alla mätpunkter låg över det optimala området för så lite hälsorisker 

som möjligt.   

Data för Umeå från TFE:s väderstation för den relativa fuktigheten och temperaturen utomhus över 

de två mätperioderna visas i Figur 5 och Figur 6. Dessa används för att jämföras med de loggade 

mätvärden som är utförda för fukt och temperatur i bergtunneln, se bilaga 6. Detta för att se 

eventuella mönster som t.ex. att det skulle vara extremt fuktigt utomhus eller liknande under 

mätperioderna. Efter jämförelse kan inga direkta konstigheter konstateras utan det enda som syns är 

att vid vissa av mätpunkterna följer de den ökande temperaturkurvan för utomhusluften i Figur 5. 

Utöver detta så finns även problemet med att bergtunneln har en viss tillrinning av vatten genom 

berget som det i dagsläget inte finns någon uppmätt nivå på. 
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Figur 5. Relativ fuktighet och temperatur utomhus i Umeå under den första mätperioden i tunneln. (16) 

 

Figur 6. Relativ fuktighet och temperatur utomhus i Umeå under den andra mätperioden i tunneln. (16) 
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4.5 Elbesiktning bergtunneln 
Från den senaste elbesiktningen, utförd 2014-06-25, uppdagas det att vissa kabelstegar är kraftigt 

rostangripna i tunneln. Det är även ett antal apparatskåp som det är vatten i och det beror dels på att 

tätningar på luckor är defekta men det beror även på i allmänhet att det är väldigt hög fuktighet i 

tunneln. Det är även problem med lysrörsarmaturer som inte lyser och det kan bero på att de är 

angripna av fukt eller väta och därmed korroderar dessa. 

Umevas avloppsledning börjar vara gammal och sliten och det finns risk för skador som kan vara 

svåra att reparera. På grund av att det är slitet så kan det vara troligt att det sipprar ut svavelväten 

okontrollerat i luften och omgivningen i tunneln och svavelväten är i sin tur väldigt korrosivt. Utifrån 

dessa aspekter tror Umeva att deras avloppsledningar kan ha en viss påverkan på den korrosion som 

påvisats under elbesiktningen. (5) 

Besiktningsmannen har kommit fram till åtgärder som dels kan vara rekommendationer eller att det 

krävs att det rättas till. Återkommande åtgärder är att det bör monteras dräneringshål i 

apparatskåpen och centralerna.  En annan åtgärd som bör göras är att montera droppskydd ovanför 

apparatskåpen och centralerna.  
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4.6 Kartläggning 
Kartläggningen utgår ifrån att alla komponenter används hela året om inget annat anges. 

Effektfaktorerna för de uppmätta komponenterna har från teoriavsnittet antagits till 0,80. 

4.6.1 Elenergianvändning  

Fläktarnas elenergianvändning: 

Alla effekter för fläktarna utom den vid Uminova beräknas utifrån ekv.[1] och därefter används 

ekv.[6] för att ta reda på elenergianvändningen, se bilaga 5 för uträkningar. Elenergianvändningen för 

fläkten vid Uminova bestäms med hjälp av tillhörande fläktdiagram där effekten tas fram och 

elenergianvändningen bestäms med hjälp av ekv.[6]. Se Tabell 5 för fläktarnas elenergianvändning 

och andelarna av elenergianvändningen i procent. 

Tabell 5. Bergtunnelns fläktar och deras elenergianvändning. 

Fläkt Elenergianvändning [kWh] Andel [%] 
Hamrinsberget 17964,6 35 
Mariehem 9225,0 18 
NUS tilluft 5826,3 11 
NUS frånluft 10681,6 21 
Uminova 7796,4 15 

 

Ventilationsaggregatets elenergianvändning: 

Ventilationsaggregatets uppmätta ström beräknas om till effekt genom ekv.[1] och fås till 5,54 kW. 

Elenergianvändningen beräknas genom ekv.[6] och får ett värde på 48552,8 kWh/år. Se bilaga 5 för 

utförligare beräkning. 

Belysningens elenergianvändning: 

220 lysrörsarmaturer är fördelade över tunneln. Varje armatur innehåller lysrör med en effekt på 80 

W. Detta ger en totalt installerad effekt på 17,6 kW. 

Från loggdata över besök i tunnel var det uppskattningsvis 157 besök under 2014 med en närvarotid 

på 5 timmar i snitt per besök. Det ger en total tid på 785 timmar då belysningen är påslagen. 

Gällande belysningen antas det vara tänt i alla delar av tunneln under besöken. 

Den totala elenergianvändningen för belysningen beräknas enligt ekv.[6] till 13816 kWh. 

Pumparnas elenergianvändning: 

Cirkulationspump: 

Denna pump är igång då utetemperaturen underskrider 10 °C. Från 2014 visar SMHI:s data över 

månadstemperaturer, se bilaga 7, att det är 4 månader som medeltemperaturen utomhus är över 10 

°C. Utifrån detta fås antal timmar per år som pumpen är igång vilket är 5832 timmar. Pumpen antas 

förbruka den effekt som är installerad då den är igång vilket är 0,5 kW. Med kunskap om den 

installerade effekten och drifttiden kan elenergianvändningen bestämmas med hjälp av ekv.[6] och 

den blir 2916 kWh. 
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Dräneringspumpar: 

I tunneln finns det 20 stycken dräneringspumpar. Det finns två mindre varianter av pumparna som är 

flest till antalet och de har en effekt på 0,55 kW respektive 0,75 kW. Sedan finns det en tvillingpump 

som arbetar växelvis beroende på vattennivån i pumpgropen. Till sist finns det en pump med en 

effekt på 3 kW vid samma pumpgrop som tvillingpumpen. Denna pump körs dock väldigt sällan på 

grund av problem med driften av den. 

På de mindre pumparna finns drifttider medan för de större finns inga. Drifttiden för tvillingpumpen 

antas vara lika lång som den av de mindre pumparna som har längst tid vilket är 6387,8 timmar. 

Dräneringspumpen på 3 kW antas köras 365 timmar per år på grund av de problem som finns med 

den. 

Antar att pumparna med en effekt på 0,75 kW finns i den blötaste tunneldelen vilket är benet mot 

Ålidhem. Detta på grund av att de har större kapacitet vilket kan behövas i den blötare tunneldelen. 

Elenergianvändningen för de mindre dräneringspumparna fås då till 23413 kWh enligt Tabell 6 där 

ekv.[6] används för beräkningen. Se Figur 7 för placeringar i tunneln där figuren är ritad av 

författaren till denna rapport. 

Tabell 6. Dräneringspumparnas drifttider och elenergianvändningen för dessa. 

Pump Drifttid per år [h] Effekt [kW] Energi [kWh] 
302:100 454,6 0,75 341,0 

302:220 734,7 0,75 551,0 

302:223 1110,4 0,75 832,8 

302:230 867,9 0,75 650,9 

302:240 1100,1 0,75 825,1 

302:250 2016,0 0,75 1512,0 

302:420 3482,9 0,75 2612,2 

302:440 696,3 0,75 522,2 

302:510 2865,2 0,75 2148,9 

302:520 3648,2 0,75 2736,1 

303:210 3203,2 0,55 1761,8 

303:330 3648,2 0,55 2006,5 

303:410 634,4 0,55 348,9 

303:530 6387,8 0,55 3513,3 

303:610 279,8 0,55 153,9 

303:730 1896,9 0,55 1043,3 

301:702 2564,2 0,55 1410,3 

301:902 804,9 0,55 442,7 

SUMMA     23413,0 

 

Exempel Pump 303:530: 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 0,55 [𝑘𝑊] ∗ 6387,8 [ℎ] = 3513,3 [𝑘𝑊ℎ]   [6] 
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Figur 7. Dräneringspumparnas placeringar i bergtunneln. 

Övrig elenergianvändning: 

Resterande elenergianvändning kommer från maskiner och liknande som används vid arbete i 

tunneln. Till exempel är då personerna som skrotar tunneln arbetar så utnyttjar dem maskiner som 

använder el. Det finns även mindre komponenter som har en viss elenergianvändning men dessa 

räknas in i denna kategori som övrig elenergi. 

Total elenergianvändning: 

Bergtunnelns totala energianvändning av el redovisas i sifferform i Tabell 7. Där syns det att det är 

fläktarna, ventilationsaggregatet samt dräneringspumparna som står för den större delen av den 

totala elenergianvändningen. 

Tabell 7. Bergtunnelns komponenter och deras elenergianvändning i kWh. 

Komponenter Elenergianvändning [kWh] Andel [%] 
Fläktar 51494,0 25,8 

Ventilationsaggregat 48552,8 24,3 

Dräneringspumpar 45396,8 22,8 

Cirkulationspump 2916 1,5 

Belysning 13816 6,9 

Övrigt 37208,2 18,7 

SUMMA 199383,8  
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4.6.2 Tillförd värmeenergi 

Från luftvärmebatteriet värms tilluften i ventilationsaggregatet. Den energi som har gått genom 

värmeväxlaren från fjärrvärmenätets framledning under 2014 redovisas i Tabell 8. Vattnet i 

framledningen har en årlig medeltemperatur på 98 °C och en medeltemperatur på 45 °C i 

returledningen. Värdena kommer från en energimätare som sitter vid värmeväxlaren. 

Värmeenergi finns även i tilluften som kommer från dels NUS panncentral samt Ålidhem. Då det inte 

finns några mätningar över vilken temperatur tilluften håller får antagningar göras. NUS panncentral 

antas hålla en medeltemperatur på 20 °C och Ålidhem en medeltemperatur på 25 °C. Beräkningarna 

utförs med hjälp av ekv.[4] och resultatet visas i Tabell 8. Tunneltemperaturen sätts till det som fås 

från mätningarna i bilaga 4 under de månader det är varmare än 10 °C utomhus. De andra 

månaderna sätts tunneltemperaturen till börvärdet 10 °C. 

Tabell 8. Tillförd värmeenergi från tilluften vid NUS panncentral, Ålidhem och från ventilationsaggregatets 
luftvärmebatteri. 

Tillförd värmeenergi E [kWh] 
NUS panncentral (Antagen) 78288 

Ålidhem (Antagen) 213598 

Luftvärmebatteri (Uppmätt) 260350 

SUMMA 552236 

  

4.6.3 Bortförd värmeenergi 

Frånluftsfläktarna tar med sig värmeenergi ut ur tunneln och resultatet av beräkningar med ekv.[4] 

visas i Tabell 9. Beräkningarna utförs på samma sätt som för den tillförda värmeenergin med 

tunneltemperaturerna. 

Tabell 9. Bortförd värmeenergi från frånluftsfläktarna 

Bortförd värmeenergi E [kWh] 
Hamrinsberget 210005 

Mariehem 175715 

NUS 78288 

Uminova 120787 

SUMMA 584795 

 

Resultatet mellan tillförd och bortförd skiljer sig där den bortförda energin är större. Detta kan 

förklaras med att fjärrvärmenätets ledningar samt värme från pumpar och elektronik värmer upp 

tunneln till det börvärde som är satt till 10 °C. 
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4.6.4 Total energianvändning 

I den totala energianvändningen så räknas den elenergi och den värmeenergi som är tillförd till 

bergtunneln. I det här fallet räknas alltså inte den värmen som finns i tilluften från NUS panncentral 

samt Ålidhem utan endast den värmeenergi som går genom luftvärmebatteriet. I Tabell 10 visas 

resultatet av den totala energianvändningen som är ca 460000 kWh.   

Tabell 10. De ingående energityperna i den totala energianvändningen i tunneln och deras värden i kWh. 

Energityp Energianvändning [kWh] Andel [%] 
Elenergi 199383,8 43,4 

Värmeenergi 260350,0 56,6 

SUMMA 459733,8  
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4.7 Förbättringsförslag 
Det antas att alla nya fläktar installeras med en totaltryckshöjning på 120 Pa och med samma 

luftflöden som dagens fläktar har. Se Tabell 11 för de nyttiga effekterna för fläktarna som beräknas 

med hjälp av ekv.[2]. De specifika fläkteffekterna SFP som beräknas med ekv.[3] visas i Tabell 11 och 

värdena pekar på att det blir bättre SFP-tal med nya fläktar. De nya fläktarna är liknande med de som 

sitter på respektive ställe idag och därför bör det inte vara några större ombyggnationer vilket kan 

leda till större kostnader. Det antas även att bytet av fläktarna sker utan externa montörer utan att 

det sköts internt vilket leder till ingen installationskostnad.  

Tabell 11. Nyttiga effekter och SFP för nya och gamla fläktar. 

Fläktar Pn [kW] SFP [kW/(m3/s)] 
    Idag Nya 

Hamrinsberget 0,287 0,858 0,349 

Mariehem 0,287 0,440 0,349 

NUS FF 0,117 1,255 0,365 

NUS TF 0,117 0,689 0,365 

Uminova 0,180 0,593 0,473 

 

Exempel Hamrinsberget: 

𝑃𝑛 = �̇� ∗ ∆𝑝0 =
8600

3600
[

𝑚3

𝑠
] ∗ 120 [𝑃𝑎] = 0,287 [𝑘𝑊]   [2] 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑

�̇�
=

2,05 [𝑘𝑊]

(
8600

3600
) [

𝑚3

𝑠
]

= 0,858 [
𝑘𝑊

(𝑚3 𝑠⁄ )
]   [3] 

Vid ett byte mot mer elenergieffektiva fläktar kan energianvändningen av el minskas vid alla ställen. 

Vid användning av EC-fläktar kan man reglera flödet genom varvtalsreglering och därmed ändra 

elenergianvändningen när och om man tycker det är lämpligt. Vid samma inställningar för luftflöden 

som dagens installerade fläktar kan elenergianvändningen minskas. Se Tabell 12 för exempel över 

ändringar av elenergianvändandet och Tabell 13 förr vilka kostnadsbesparing som blir för driften av 

fläktarna.  

Tabell 12. Den tillförda effekten samt energianvändning över de fläktar som finns idag och nya. 

Fläktar Tillförd effekt [kW] Elenergianvändning [kWh] 
 Idag Nya Idag Nya 

Hamrinsberget 2,05 0,851 17964,6 7454,8 

Mariehem 1,05 0,851 9225,0 7454,8 

NUS FF 1,22 0,373 10681,6 3267,5 

NUS TF 0,67 0,373 5826,3 3267,5 

Uminova 0,89 0,728 7796,4 6377,3 

SUMMA   51493,9 27821,9 
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Tabell 13. Elenergibesparingen med nya fläktar och vilken kostnadsbesparing, ekv.[8], det blir för drift under ett år. 

Fläktar Elenergibesparing [kWh/år] Kostnadsbesparing [kr/år] 
Hamrinsberget 10509,8 10825,1 

Mariehem 1770,2 1132,9 

NUS FF 7414,1 4745,0 

NUS TF 2558,8 1637,6 

Uminova 1419,1 908,2 

SUMMA 23672,0 19248,8 

 

Tabell 13 visar vilken elenergibesparing som blir för varje år med de nya fläktarna. Skillnaderna på 

elenergibesparingen mellan de olika platserna beror på att effekterna som används vid drift är olika 

hos fläktarna. Skillnaderna på kostnadsbesparingen beror dels på besparingen av elenergi men även 

av att det är olika elpriser beroende på vilken del av tunneln man befinner sig i. Detta fastställdes i 

kapitel 4.3. 

Med EC-fläktar har man möjlighet att under de perioder som fuktigheten i tunneln är lägre dra ner på 

varvtalen på fläktarna för att på så vis minska elenergianvändandet. Detta bör göras med någon typ 

av mätning av fukten i tunneln för att kontrollera och säkerställa att fuktigheten inte ökar avsevärt. 

Med dessa nya reglerbara fläktar kan man även i framtiden, om fler utredningar görs, ändra 

elenergianvändningen för fläktarna. 

Se bilaga 8 för fläktspecifikationer och fläktdiagram. 

4.7.1 NUS panncentral 

Som det nämnts tidigare så finns det både en tillufts- och frånluftsfläkt i stigschaktet vid NUS 

panncentral. Varför dessa fläktar uppfördes har inte hittats i dokumentationen men det går att anta 

att det har att göra med fuktproblem. Detta då det annars inte går att förstå varför just detta 

stigschakt ska ha både tilluft och frånluft medan de andra stigschakten inte har det. Det som bör 

göras är en fuktmätning under en viss period, helst ett år, för att på så vis studera vad som sker i 

detta stigschakt och närliggande tunnel då fläktarna stängs av. En metod kan vara att mäta fukten 

med fläktar påslagen och därefter stänga av dessa och se eventuella skillnader. Det som gäller är att 

fläktarna måste dels ha varit avslagna respektive påslagna en stund innan mätningarna kan utföras. 

Varför det är viktigt med att ha mätningsresultat under ett helt år är för att det är variationer i 

fuktighet utomhus över ett års tid vilket kan ha en viss påverkan på resultatet i tunneln. Ökar den 

relativa fuktigheten mycket under mätperioden kan det konstateras att det finns ett behov av 

fläktarna i tunneldelen.  

När det gäller behovet av att ha en tilluftsfläkt vid stigschaktet kan det ifrågasättas. Fläkten tar med 

sig uppvärmd luft ned i tunneln och det fås på så vis ett problem med avkylningen av luften längre in 

i tunneln då den medför att det blir en högre relativ fuktighet. Med tanke på att det bara sitter en 

frånluftsfläkt vid de andra stigschakten, frånsett ålidhem och universitetet, så bör det räcka med det 

även här.  

Ekonomiskt sett är det mest fördelaktigt att byta ut frånluftsfläkten då den har en paybacktid på 4 år 

medan tilluftsfläktens paybacktid är ungefär 12 år, se Tabell 14. För bytet av frånluftsfläkten ger 
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annuitetsmetoden att det kommer sparas ungefär 2700 kronor per år medan en investering i en ny 

tilluftsfläkt inte skulle vara lönsamt då den visar en negativ annuitet. Se Tabell 15 för redovisning av 

resultatet.  

4.7.2 Hamrinsberget 

Hamrinsberget har idag en frånluftsfläkt som kan bytas ut mot en ny EC-fläkt. Detta byte skulle leda 

till en stor besparing av elenergianvändningen.  Se Tabell 13 för en jämförelse mellan den gamla och 

den nya fläkten i elenergianvändning. 

Ekonomiskt sett så har en investering i en ny fläkt här en paybacktid på ungefär 1,5 år. Detta syns i 

Tabell 14. Annuitetsmetoden ger en årlig vinst med ungefär 9300 kronor då en mer energieffektiv ny 

fläkt installeras vilket visas i Tabell 15. 

4.7.3 Mariehem 

Från Tabell 13 visas det att det blir en viss minskning av elenergianvändandet med en ny EC-fläkt 

men inte tillräckligt för att investeringen kan ses som lönsam då annuiteten är -406 kr/år, se Tabell 

15. Däremot så ger en ny fläkt fördelen att vara reglerbar vilket kan nyttjas i framtiden. 

4.7.4 Uminova 

Uminova har en någorlunda ny fläkt vilket leder till att det inte finns någon ekonomisk lönsamhet att 

byta mot en ny, se Tabell 15 för redovisning av annuiteten vid ett byte. Elenergianvändandet minskar 

likväl med 1400 kWh/år som är en positiv ändring. En ny fläkt ger också på samma vis som på de 

andra ställena en fördel att den är reglerbar vilket kan vara användbart i framtiden. Byte av denna 

fläkt anses vara minst lönsam rent ekonomiskt att byta jämfört med de andra fläktarna. 

4.7.5 Byte av alla fläktar 

Om alla fläktar skulle bytas mot nya EC-fläktar skulle det ge en paybacktid på ungefär 5 år, se Tabell 

14. Då det är konstaterat att fläkten vid Uminova är relativt ny så skulle byte av alla fläktar utom den 

ge en paybacktid på mindre än 4 år istället, se Tabell 16. 

Om Uminovafläkten skulle bytas samtidigt som alla andra så skulle det bli en positiv annuitet på 

ungefär 10100 kr/år, se Tabell 15. Skulle däremot fläkten vid Uminova inte bytas medan alla de andra 

skulle bytas ger det en annuitet på ungefär 11200 kr/år, se Tabell 16. 

Tabell 14. Paybacktiden T, ekv.[7], för varje fläkt och den totala paybacktiden för investering av alla fläktar. 

Fläktar G [kr] a [kr/år] T [år] 
Hamrinsberget 15110 10825,1 1,4 
Mariehem 15110 1132,9 13,3 
NUS FF 20000 4745,0 4,2 
NUS TF 20000 1637,6 12,2 
Uminova 19500 908,2 21,5 

SUMMA 89720 19248,8 4,7 
 

Exempel Hamrinsberget: 

𝑇 =
𝑎

𝐺
=

10825,1

15110
= 1,4 [å𝑟]     [7]
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Tabell 15. Annuiteter A, ekv.[9], för varje fläkt och den totala annuiteten för investering av alla fläktar. För beräkning av 
fA används ekv.[10].  

Fläktar G [kr] a [kr/år] fA A [kr/år] 
Hamrinsberget 15110 10825,1 0,10185 9286,1 
Mariehem 15110 1132,9 0,10185 -406,1 
NUS FF 20000 4745,0 0,10185 2708,0 
NUS TF 20000 1637,6 0,10185 -399,4 
Uminova 19500 908,2 0,10185 -1077,9 

SUMMA 89720 19248,8 0,10185 10110,8 

 

Exempel Hamrinsberget: 

𝐴 = 𝑎 − 𝑓𝐴 ∗ 𝐺 = 15110 −
0,08

1−(1+0,08)−20 ∗ 15110 = 9286,1 [
𝑘𝑟

å𝑟
]  [9],[10] 

Tabell 16. Den totala paybacktiden T och annuiteten A för alla fläktar förutom Uminova. 

Fläktar G [kr] a [kr/år] T [år] A [kr/år] 
SUMMA 70220 18340,6 3,8 11188,7 

 

Vid ett byte av alla fläktar minskar den totala elenergianvändningen för fläktarna med nästan 24000 

kWh, se Tabell 13. Då det bara är fläktarnas elenergianvändning som ändras så kan det jämföras med 

den nuvarande användningen i bergtunneln som ligger på ungefär 200000 kWh. Det innebär att den 

totala elenergianvändningen minskas med 12 %. Elenergianvändningen för enbart fläktarna minskas 

från 51500 kWh till 27800 kWh vilket är ungefär 46 %, se Tabell 12. 
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4.7.6 Ålidhems panncentral 

Tilluftsfläkten på Ålidhem används idag till att dels ventilera bort frånluften i hetvattenhallen och 

samtidigt skicka ned samma luft ned i tunneln. Problemen som uppkommer av denna tillämpning är 

dels den varma luften som skickas ned i tunneln. Det är även så att idag finns det inga funktioner vid 

Ålidhem som mäter föroreningarna i luften som skickas till tunneln. Ett ännu större problem blir det 

då en eventuell rökutveckling eller liknande kommer från eldningspannorna och den dåliga luften 

förs ned i tunneln. Vid en brand så stängs tilluftsfläkten av automatiskt. Så då det sker en större 

rökutveckling i hetvattenhallen stängs alltså frånluften av vilket inte är bra då man vill kunna 

ventilera bort den luften. 

De åtgärder som kan tänkas vara möjliga på Ålidhem är att dels se över lämplig utrustning för att 

kunna mäta eventuella föroreningar som skickas ned i tunneln. Sammankopplat med detta är att se 

över hur man ska undvika att föra ned den eventuellt dåliga luften ned i tunneln. Ett sätt kan vara att 

ha en bypass-ledning som används då mätutrustningen fått för höga värden av luftföroreningar. 

Bypass-ledningen går istället för ner i tunneln direkt ut och blir avluft istället. 

En annan åtgärd som bör undersökas vidare är att ha en värmeväxlare där frånluften från 

hetvattenhallen växlas med uteluft som blir tilluft för tunneln. Fördelen med denna åtgärd är att dels 

försvinner problemet med förorenad luft till tunneln samt att värmen tas tillvara på. Problemet med 

denna lösning är att frånluften från hetvattenhallen har för låg temperatur för att kunna värma 

tilluften genom en värmeväxlare under de kallaste dagarna på året. Därför kommer ett 

luftvärmebatteri likt det som finns på tilluftsaggregatet vid universitetet behövas för att kunna 

komma upp i det börvärde på 10 °C som är satt för tunneln. Se Figur 8 för en schematisk bild över hur 

systemet skulle kunna vara uppbyggt där värmeväxlaren och luftbatteriet är integrerat i 

luftaggregatet. 

 

Figur 8. Schematisk bild över hetvattenhallen där blå färg = Uteluft, Tilluft och röd färg = frånluft, avluft. 
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4.8 Framtida förbättringsförslag 
För att komma runt problemet med den höga relativa fuktigheten i bergtunneln finns två åtgärder 

som kan anses vara möjliga att genomföra. Den första åtgärden är att installera en/flera luftavfuktare 

i bergtunneln för att på så vis ta hand om den fuktiga luft som tillkommer där. Den andra åtgärden, 

som på ett vis hör samman med avfuktaren, är att installera ett kylbatteri vid tilluften för att på så vis 

inte få ned för varm luft i tunneln. 

4.8.1 Luftavfuktare 

Det finns två olika typer av luftavfuktare. Den ena kallas för kylavfuktare och den andra kallas för 

sorptionsavfuktare. Kylavfuktaren lämpar sig till varmare förhållanden och får problem vid 

temperaturer lägre än 15 °C. Därför är en sorptionsavfuktare mer lämplig under de förhållanden som 

finns i tunneln. En luftavfuktare skulle öka elenergianvändningen vilket gör att det behöver utredas 

om det är rimligt att investera i en sådan (17). 

4.8.2 Kylbatteri 

Som det framkom från mötet med Umeva kan dricksvattenledningen användes för att kyla ned 

tilluften hos ventilationsaggregatet då tilluften är varmare än 10 °C. Detta kylbatteri skulle då kunna 

dimensioneras enligt ekv.[5]. Det krav som Umeva har är att temperaturökningen på dricksvattnet får 

max var 1 °C vilket är väldigt lite. Som det lät på dem hade de ett ganska högt flöde genom 

dricksvattenledningen och därför kan det kanske vara möjligt att genomföra detta. Däremot kan det 

vara så att då temperaturskillnaden på dricksvattnet inte får vara stor, leder det till att tilluften inte 

kan kylas ned till börvärdet på 10 °C. Den kylning som är möjlig skulle ändå förmodligen leda till 

bättre fuktförhållanden nere i bergtunneln även om börvärdet inte nås. Förutsättningen för att 

kunna kyla bort värme i tilluften och få lägre relativ fuktighet nere i tunneln är att ta bort den fukt 

som alstras i luften vid kylningen. För om den alstrade fukten inte tas bort är problemet med att 

luften är fuktig nere i tunneln fortsatt kvar.  
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5. Diskussion 
Resultatet av energikartläggningen visar på ett övergripande sätt vilka komponenter som finns för 

varje elmatning och vilken elenergianvändning dessa hade under 2014. I Tabell 7 kan man se den 

totala elenergianvändningen i bergtunneln och detta resultat bör vara en bra fingervisning för 

ungefär hur det ser ut. Det som påverkat resultatet är dels effektfaktorn för fläktarna och pumparna 

som alla antagits till 0,80 vid beräkningar av strömmätningarna. Varför 0,80 används är på grund av 

att det är gamla fläktar och därför anses de ligga vid värdena som anges i teoriavsnittet. Hade de 

komponenter som blev uppmätta haft mer lättåtkomliga märkskyltar så hade de använts istället. I 

efterhand inses det att det borde ha lagts ner mer tid på att ta reda på effektfaktorerna hos varje 

motor och att på så vis få ett mer rätt resultat av beräkningarna. Det som också kan ha påverkat är 

själva mätningen med strömtången då den skedde vid endast ett tillfälle. Hade mer tid funnits borde 

fler mätningar ha blivit utförda för att få ett bredare underlag. 

I kapitel 4.4 så utreds det kring fukten i bergtunneln där detta är ett frågetecken som är svårt att få 

något direkt grepp om. Ett problem är att fukt- och temperaturmätningarna endast är utförda under 

april till och med augusti. Detta leder till att det inte finns någon kunskap kring hur det ser ut under 

vinterhalvåret då det är som kallast utomhus och vilken påverkan det har på luften i tunneln. Det 

som sker under vinterhalvåret är att det inte kommer in varmare luft än 10 °C förutom från Ålidhem 

och NUS panncentral som blåser in varmare luft. Detta borde leda till att den relativa fuktigheten 

under vinterhalvåret är lägre än under sommarhalvåret eftersom att man under den perioden blåser 

in den mesta av luften i temperaturen man vill att tunneln ska hålla. Det leder i sin tur till att inga 

tillståndsförändringar sker för luften när den kommer in i tunneln.  

Fläktarnas elenergianvändning skulle minska avsevärt om det skulle installeras nya EC-fläktar, 

ändringen skulle kunna generera uppemot 46 % i mindre elenergianvändning enligt beräkningarna.   

Energibesparingarna som beräknats visar att det finns två fläktar, Hamrinsberget och NUS FF, som är 

lönsamma att byta ut vilket man ser i Tabell 15 där deras annuiteter är positiva. Ser man totalt sett 

ser man i samma tabell att det skulle vara lönsamt att byta alla fläktar samtidigt då man skulle spara 

ungefär 10000 kr/år efter en investering. Detta resultat är i sig en vinst och sedan har du det positiva 

i att det skulle vara nya EC-fläktar som är väldigt reglerbara. Skulle man låta bli att byta fläkten vid 

Uminova, som är en relativt ny fläkt, så skulle det vara ännu mer lönsamt att byta alla andra fläktar 

vid samma tillfälle och man skulle tjäna ungefär 11000 kr/år, se Tabell 16, och även få med sig det 

positiva att kunna reglera fläktarna. 

Det positiva med att kunna reglera fläktarna är att om man i framtiden skulle komma på något annat 

sätt att ventilera tunneln eller vill ändra luftflöden så är det väldigt enkelt att styra med de nya EC-

fläktarna. Detta får därför ses som inte bara en investering som minskar energianvändningen om de 

skulle användas som idag, utan det är även en investering för framtiden i bergtunneln. 
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6. Slutsats 
En bergtunnel som denna har visat sig vara ganska svår att kunna utreda, dels verkliga behov av 

energi samt hur den rådande luftkvaliteten är. Detta på grund av att det dels inte finns några 

mätinstrument för varken föroreningar och liknande, eller för ventilationssystemens 

elenergianvändning i denna bergtunnel. Det gör att under ett sådant tidspressat uppdrag som detta 

är, att det blir många antaganden som i sin tur kan ha en påverkan på resultatet. 

Syftet med detta arbete är uppfyllt genom att energianvändandet är kartlagd, utredning av 

luftkvalitet är genomförd samt att energieffektiva lösningar har hittats för ventilationen. Detta arbete 

ska förhoppningsvis visa att det finns möjligheter med att minska energianvändandet i bergtunneln 

och att det kanske gör att ännu mer arbete läggs ner på att hitta energieffektiva lösningar samt 

förbättringsåtgärder för tunnelns fuktproblem. 
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Bilagor 

1. AFS 2009:02 – Arbetsplatsens utformning 
Från kapitlet innehållande ventilation kan följande paragrafer anses som gällande i det här fallet med 

en bergtunnel.  

17 § Uteluft ska tillföras arbetslokaler och personalutrymmen i tillräcklig mängd. 
18 § Uteluftsintag ska vara lämpligt placerade med hänsyn till uteluftens föroreningshalt och 
temperatur samt avluftsöppningarnas placering. 
 

Tilluft  
19 § Tilluft till lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara så fri från 
luftföroreningar som är praktiskt möjligt. Tilluftens halt av luftföroreningar ska vara väsentligt lägre 
än de hygieniska gränsvärdena där sådana finns.  
20 § Luft ska tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är lämpligt, och så att besvärande drag inte 
uppstår. Om det behövs, ska luften vara förvärmd, renad eller behandlad på annat sätt.  
 

Frånluft, återluft, cirkulationsluft och överluft  
21 § Ventilationssystem med återluft får installeras endast om en särskild utredning har visat att de 
är lämpliga. Återluftsföring ska normalt kunna stängas av helt. 
22 § Frånluft som återförs till arbetslokaler eller personalutrymmen som återluft eller cirkulationsluft 

ska renas så att den tillförda luften normalt uppfyller kraven på tilluftskvalitet enligt 19 §. Om frånluft 

från processventilation används som återluft eller cirkulationsluft ska eventuellt genomsläpp av 

luftföroreningar som beror på bristande funktion i någon reningsanordning snabbt kunna 

konstateras, om det behövs med hjälp av instrument. Frånluften ska då föras till en annan 

reningsanordning eller direkt till det fria eller så ska processen eller hanteringen stoppas. 

 

Uteluft  

Till 17 § Normalt är inte människans syreupptagning eller avgivning av koldioxid avgörande för 

behovet av uteluft. I lokaler där personerna är den huvudsakliga föroreningskällan är det behovet att 

föra bort lukter som normalt dimensionerar ventilationen. Andra kriterier är temperatur och fukt. För 

lokaler där personer vistas mer än tillfälligt kan ett uteluftsflöde på minst 7 l/s och person behövas 

vid stillasittande arbete. Högre luftflöden kan behövas vid fysiskt mera ansträngande arbete. Med 

hänsyn till föroreningar från andra källor än personer bör ett tillägg på lägst 0,35 l/s och m2 golvarea 

göras. Luftföroreningar och värme från process eller hantering innebär normalt att högre luftflöden 

behövs. Generella värden för lägsta godtagbara luftflöden i arbetslokaler där process eller hantering 

förorenar lokalluften är omöjliga att ange. Föroreningsalstringen är tillsammans med 

lokalutformningen och ventilations-principen viktiga utgångspunkter när man bestämmer 

erforderliga luftflöden.  

Till 18 § Uteluft tillförs lokaler för att späda ut de föroreningar som alstras inomhus och ersätta 

förorenad inneluft. Det är därför väsentligt att denna uteluft är så ren som möjligt. I mer förorenad 

miljö, t.ex. i stadskärnor, bör uteluftsintag placeras på tak eller mot en innergård och på en sådan 

höjd att föroreningar från marken inte sugs in. I sådana miljöer behöver uteluften vanligen filtreras. 

Temperaturförhållandena är också väsentliga.  
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Tilluft  

Till 19 § De hygieniska gränsvärden som Arbetsmiljöverket fastställer kan inte användas som kriterier 

på acceptabel tilluftskvalitet. De är ett mått på den högsta godtagbara halten luftföroreningar i 

inandningsluften på en arbetsplats. Kravet att luftföroreningshalten i tilluften ska vara väsentligt 

lägre än de hygieniska gränsvärdena innebär att luftföroreningshalten bör ligga i nivå med 

detektionsgränsen för ämnena i fråga. I vissa fall är detta inte möjligt. Halterna av koldioxid (CO2) 

och kolmonoxid (CO) i tilluft bör dock inte överstiga 1/10 av gällande nivågränsvärden. För övriga 

ämnen med fast-ställt hygieniskt gränsvärde bör halten i tilluften inte överstiga 1/20 av gällande 

nivågränsvärden.  

Till 20 § Tilluften kan behöva förvärmas under den kalla årstiden för att inte ge upphov till 

dragproblem. Problemet med drag bör framför allt beaktas i arbetslokalens vistelsezoner. 

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lufthastigheter under 0,15–0,2 m/s, beroende på t.ex. årstid, 

av de flesta uppfattas som dragfria. När inomhustemperaturen är hög kan dock vanligen högre 

lufthastigheter accepteras. I vissa typer av lokaler kan det vara nödvändigt att ventilationssystemet 

är i drift kontinuerligt även då ingen verksamhet pågår. Detta gäller t.ex. i lokaler där det pågår 

processer som alstrar luftföroreningar, eftersom det finns risk att föroreningar via kanalsystemet kan 

spridas till rum där de normalt inte alstras, eller i byggnader med stora emissioner från bygg-

materialet. Efter nybyggnad eller invändig renovering bör ventilationen gå kontinuerligt under det 

första året. Först därefter bör eventuell reduktion göras när lokalerna inte används. Efter en tid med 

reducerat flöde bör ventilationssystemet vara i drift med normalt luftflöde så länge att rumsvolymen 

omsätts minst en gång innan rummet återanvänds. Sommartid kan det också vara lämpligt att 

utnyttja den svalare nattluften för att kyla ner lokalen. Om flexibla arbetstider tillämpas på flertalet 

arbetsplatser medför det att ventilationssystemen behöver vara anpassade till detta så att tillräcklig 

luftväxling uppnås under den avtalade flextidsramen. Inkommande uteluft kan behöva filtreras dels 

för att skydda installationerna, dels för att få en renare tilluft. Nedsmutsade installationer kan ge 

både försämrad tilluftskvalitet och nedsatt funktion hos ventilationsinstallationen.” 

2. AFS 2010:01 – Berg- och gruvarbetare 
Denna föreskrift behandlar frågor som rör berg-och gruvarbetare.  

”Ventilation  
10 § Behovet av ventilation ska bedömas och dokumenteras innan arbetet påbörjas. Om ventilation 

behövs ska ventilationssystemets utformning planeras och dokumenteras innan arbetet påbörjas. 

Ventilationssystemet ska dimensioneras så att luftkvaliteten i vistelsezonen blir tillfredsställande. 

Huvudfläktarnas luftflöde och tryckuppsättning ska mätas kontinuerligt. Larm ska finnas som 

indikerar oförutsedda stopp i fläktsystemet. 

Till 10 § Med huvudfläktar avses den eller de fläktar som distribuerar friskluft från markytan till 

arbetsställen belägna under jord. I de fall då styrd ventilation används är indikering att fläktarna är i 

drift synnerligen väsentlig. En viktig faktor vid dimensionering av ventilationssystemet är den 

förväntade förekomsten av luftföroreningar i form av radon, damm, motoravgaser, spränggaser m.m. 

För att säkerställa bra luftkvalitet behövs omfattande planering. Yrkeshygieniska mätningar kan 

behövas för att kontrollera ventilationssystemets effektivitet. Det är önskvärt att halten av 

föroreningar i tilluften är väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena. Orter och schakt som 

används för att leda friskluft till arbetsställen bör om möjligt rengöras regelbundet. Vid kall väderlek 

kan det vara nödvändigt att förvärma tilluften till underjordsanläggningen. Regelbunden kontroll av 

luftkvaliteten under jord bör ske, exempelvis då sprängning utförts.” 
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3. Radonmätningar 
I tabellen nedan följer radonhalterna vid respektive mätpunkt. 

Radonmätningar i bergtunneln 
Mätpunkt 1 (Hamrinsberget)     

2013-04-18 till och med 2013-04-23 

Radonhalt [Bq/m3] (medel) 27±2 

Mätpunkt 2 (Knutpunkt Y:et)     

2013-04-26 till och med 2013-05-02 

Radonhalt [Bq/m3] (medel) 12±1 

Mätpunkt 3 (Ålidhem)     

2013-05-06 till och med 2013-05-13 

Radonhalt [Bq/m3] (medel) 4±0 

Mätpunkt 4 (Mariehem)     

2013-05-13 till och med 2013-05-20 

Radonhalt [Bq/m3] (medel) 42±4 

Mätpunkt 5 (Hamrinsberget-knutpunkten Y:et) 
2013-04-23 till och med 2013-04-26 

Radonhalt [Bq/m3] (medel) 25±2 

Mätpunkt 6 (Mariehem-knutpunkten Y:et) 
2013-05-20 till och med 2013-05-23 

Radonhalt [Bq/m3] (medel) 31±3 

Mätpunkt 7 (Ålidhem-knutpunkten Y:et)   

2013-05-02 till och med 2013-05-06 

Radonhalt [Bq/m3] (medel) 14±1 
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4. Fukt- och temperaturmätningar 
I tabellen nedan följer resultaten från fukt- och temperaturmätningarna som är utförda. 

Fukt- och temperaturmätningar i 
bergtunneln 

  

Mätpunkt 1 (Hamrinsberget)     

2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

  RF[%] Temp [°C]  RF[%] Temp [°C] 

Min 68,1 19,2 Min 53,2 19,46 

Max 76,1 21,62 Max 76,4 25,95 

Medel 72,841 20,033 Medel 59,48 24,007 

Mätpunkt 2 (Knutpunkt Y:et)     

2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

  RF[%] Temp [°C]   RF[%] Temp [°C] 

Min 40,4 14,48 Min 78,3 16,6 

Max 89,6 17,64 Max 90,6 19,75 

Medel 83,255 15,71 Medel 85,617 17,67 

Mätpunkt 3 (Ålidhem)     

2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

  RF[%] Temp [°C]   RF[%] Temp [°C] 

Min 35,7 15,86 Min 56,1 17,05 

Max 85,7 20,19 Max 86,7 21,56 

Medel 62,573 17,311 Medel 73,796 19,177 

Mätpunkt 4 (Mariehem)     

2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

  RF[%] Temp [°C]   RF[%] Temp [°C] 

Min 51,2 11,91 Min 86,7 12,8 

Max 89,6 16,69 Max 97,1 15,8 

Medel 87,356 12,476 Medel 89,977 14,062 

Mätpunkt 5 (Hamrinsberget-knutpunkten Y:et) 
2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

  RF[%] Temp [°C]   RF[%] Temp [°C] 

Min 66,8 15,86 Min 87,8 16,84 

Max 94,5 18,76 Max 96,5 21 

Medel 90,711 16,425 Medel 94,822 17,598 
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Mätpunkt 6 (Mariehem-knutpunkten Y:et) 
2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

  RF[%] Temp [°C]   RF[%] Temp [°C] 

Min 46,5 10,32 Min 97,2 12,23 

Max 98,6 17,02 Max 100 14,7 

Medel 95,261 11,207 Medel 98,618 13,323 

Mätpunkt 7 (Ålidhem-knutpunkten Y:et)   

2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

  RF[%] Temp [°C]   RF[%] Temp [°C] 

Min 42,6 13,85 Min 87 14,8 

Max 95,2 17,81 Max 96,3 18,08 

Medel 89,343 14,522 Medel 92,034 16,26 

Medel RF [%] och Temp [°C] i hela tunneln 
2013-04-22 till 2013-06-15 2013-06-24 till 2013-08-31 

RF [%] 83,049 RF [%] 84,906 

Temp [°C] 15,383 Temp[°C] 17,442 
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5. Beräkningar från strömmätningarna 
Beräkningar för den tillförda eleffekten från strömmätningarna där ekv.[1] använts visas i tabellen 

nedan. Strömmen I [A] är den som är uppmätt. Energianvändningen under ett år visas även i tabellen 

nedan där ekv.[6] använts. 

Komponenter I [A] U [V] cos ϕ √3 P [kW] E [kWh] 
Hamrinsberget 3,7 400 0,8 1,732051 2,05 17964,6 

NUS FF 2,2 400 0,8 1,732051 1,22 10681,6 

NUS TF 1,2 400 0,8 1,732051 0,67 5826,3 

Mariehem 1,9 400 0,8 1,732051 1,05 9225,0 

Tvillingpump (A+B) 5,9 400 0,8 1,732051 3,27 20888,8 

Ventilationsaggregat 10 400 0,8 1,732051 5,54 48552,8 

 

Exempel Hamrinsberget: 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 = √3 ∗ 400 ∗ 3,7 ∗ 0,8 = 2051 [𝑊] = 2,05 [𝑘𝑊] [1] 

𝐸 =  𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 ∗ 𝑡 = 2,05 [𝑘𝑊] ∗ 8760 [ℎ] = 17964,6 [𝑘𝑊ℎ]  [7]  
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6. Loggad mätdata för fukt och temperatur i bergtunneln 
Mätpunkt 1
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Mätpunkt 2 
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Mätpunkt 3 
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Mätpunkt 4 
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Mätpunkt 5 
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Mätpunkt 6 
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Mätpunkt 7 
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7. SMHI:s medeltemperaturer 
I tabellen nedan visas medeltemperaturerna utomhus för Umeå under 2014. Taget från SMHI:s 

databas. 

Månad Temp. [°C] 
Januari -7,3 

Februari -0,4 

Mars 1,1 

April 3,5 

Maj 7,3 

Juni 11,9 

Juli 19,3 

Augusti 15,5 

September 10,2 

Oktober 4,3 

November 0 

December -3,4 
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8. Datablad för de nya EC-fläktarna 
Hamrinsberget och Mariehem 
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NUS panncentral Tilluft och Frånluft 
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Uminova 
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