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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att konkretisera och visa på de grundläggande 

problemen med inomhusklimatet i Brogårdsfabriken i Vetlanda, för att utifrån detta komma 

fram med åtgärdsförslag för att minska dem. Detta samt att utreda möjligheterna att ta till 

vara den i fabriken internt genererade överskottsvärmen och minska energianvändningen. 

Arbetet har skett i ett top-down-perspektiv, vilket betyder att fabriken ses som ett slutet 

system där tillförd energi in i systemet ställs mot bortförd energi ut ur systemet. Stor del av 

arbetet har bedrivits i simuleringsprogrammet IDA – Indoor Climate and Energy till vilket 

data samlats in genom fysiska mätningar i fabriken och genom intern dokumentation på 

företaget. 

Problemen med inomhusklimatet för de anställda ute i produktionen är av olika karaktär i 

olika delar av fabriken och varierar även i intensitet beroende på vilken tid på året som 

studeras. Dock är de bakomliggande orsakerna till problemen alltid desamma. Det handlar 

bland annat om bristfällig processventilation, stora öppna lokaler som är svårkontrollerade, 

problem med infiltration genom portar och andra öppningar i klimatskalet. 

Förslag att återskapa en tidigare befintlig vägg rekommenderas för att lösa problemet med 

kalldrag i packhallen. Väggen skulle förhindra luftrörelser i områden där problemen upplevs 

och nästintill eliminera dem. 

Fokus på att minska energianvändningen har skett genom att titta på en optimering av 

ventilationsdriften vilket har resulterat i en kostnadsbesparing på cirka 370 tkr/år vid 

reducering av driften under enbart helger. Det finns ytterligare potential till 

kostnadsbesparingar för ventilationsdriften under andra tillfälliga driftstopp eller 

semesterstängningar av fabriken, om ventilationsdriften anpassas efter detta. 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

The purpose of this master thesis have been to define and demonstrate the fundamental 

problems with the indoor climate in Brogårdsfabriken in Vetlanda. And from that basis come 

up with proposals to reduce the problems. Also to investigate possible ways to regain 

internally generated excess heat and reduce the factory’s energy consumption. 

The work has been performed in a top down perspective, which means that the factory is 

seen as a closed system where the energy input into the system is compared with the energy 

output from the system. Much of the work has been performed in the simulation 

program IDA – Indoor Climate and Energy for which data have been collected 

through physical measurements in the factory. 

The problems with the indoor climate for employees inside the factory are of 

different character in different parts of the factory and also varies in intensity depending 

on what time of year they are being studied. However, the underlying causes of the 

problems are always the same. This include the lack of process ventilation, large 

open rooms that are difficult to control, problems with infiltration through doors and other 

openings in the building envelope. 

Proposals to restore a previously existing wall is recommended to solve the problem of cold 

draughts in the work areas. The wall would prevent air movement in areas where 

problems are perceived and almost eliminate them. 

Focus on reducing energy consumption has been made by studying how the ventilation 

operates and optimizing it. This has resulted in cost savings of approximately 

370 kkr/year just by reducing the ventilation during weekends. There is further potential for 

cost savings of ventilation operations during temporary shutdowns or holiday closures of the 

factory, if operations of the ventilation is adjusted with this in consideration.  
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1 Inledning 
Sapa Profiler AB är ett världsomspännande företag och i Sverige ledande producent av 

strängpressade aluminiumprofiler med kunder inom fordonsindustrin, möbelindustrin och 

mycket mer.  I en av företagets fabriker upplever de anställda besvär med inomhusklimatet. 

Fabriken ligger i Vetlanda och har namnet Brogårdsfabriken. Problemen yttrar sig bland 

annat genom ett för de anställda besvärande kalldrag i produktionslokalerna. Det finns även 

en obalans i den interna värmefördelningen på grund av interna produktionsprocesser, där 

delar av fabriken har stora mängder överskottsvärme och andra upplevs som kalla. 

Ytterligare finns en kraftig intern fuktproduktion som måste evakueras, vilket intensifierar 

problemen med inomhusklimatet. 

Verksamheten i fabriken består av strängpressning av aluminiumprofiler samt ytbehandling 

av dessa. Sapa Profiler AB önskar sig en utredning av inomhusklimatet i fabriken och deras 

förhoppning är att detta kan leda till förbättringar för densamma, samt även undersöka 

eventuella potentialer till energibesparing och värmeåtervinning. 

Arbetet har skett som ett examensarbete vid Linköpings tekniska högskola och har fortskridit 

löpande under 20 veckor med start i mitten av september 2011. Det är en del av 

civilingenjörsutbildningen i maskinteknik och är utfört under institutionen för industriell och 

ekonomisk utveckling (IEI) och specifikt under avdelningen för energisystem. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att konkretisera och visa på de grundläggande problemen med 

inomhusklimatet i Brogårdsfabriken, för att utifrån detta komma fram med åtgärdsförslag 

för att minska dem. Samt utreda möjligheterna till att ta vara på den i fabriken internt 

genererade överskottsvärmen och minska energianvändningen. 

1.2 Avgränsningar 

 Utredningen begränsas till att gälla Brogårdsfabriken. 

 Kontorsdelen, kallförrådet och nya mekverkstaden ingår inte i studien om 

inomhusklimatet. 

 Gasolanvändningen är liten i förhållande till övrig energianvändning (< 0,5%) och 

bortses från. 

1.3 Disposition 

Rapporten börjar med en inledning för att beskriva det övergripande syftet samt 

avgränsningar. I kapitel 2 återfinns en kort presentation av företaget Sapa Profiler AB som 

följs av en problembeskrivning. Problembeskrivningen går djupare går in på problemen och 

de grundläggande frågeställningarna för att sedan övergå i en metodbeskrivning som tar upp 

arbetsgången under examensarbetets genomförande. I referensramen som är kapitel 5 tas 

vissa för arbetet relevanta tekniska och teoretiska begrepp upp, för att ge läsaren djupare 

förståelse. Nulägesbeskrivningen presenterar insamlad data från bland annat mätningar och 
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hur detta är använt i arbetet, för att ge en lättare förståelse delar detta kapitel delvis in 

fabriken i olika zoner. Efter nulägesbeskrivningen följer kapitlet energibesparingspotentialer 

som presenterar tänkbara åtgärder och dess potential med avseende på att minska 

energianvändningen och driftkostnader. Under kapitlet simuleringar presenteras hur ett 

under arbetet tillämpat simuleringsprogram använts och vad det visar på. För att sedan 

övergå i kapitlet resultat och åtgärdsförslag där resultat och tänkbara åtgärder presenteras. 

Som avslutning knyts allt samman med en diskussion och förslag på vidare arbete för 

framtida förbättringar. 
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2 Sapa Profiler AB 
Sapa Profiler AB ingår som en del av koncernen Sapa GROUP som är helägd av det norska 

bolaget Orkla A/S. Sapa profiler AB har i skrivande stund produktion i Sverige på de tre 

orterna Vetlanda, Sjunnen och Finspång. 

2.1 Företagshistoria 

Denna text under rubriken företagshistoria är hämtad från företagets egen hemsida och 

beskriver hur företaget förändrats genom åren. (Sapagroup, 2009) 

Skandinaviska Aluminiumprofiler AB (Sapa) grundades 1963 av Nils Bouveng och Lars 

Bergenhem i Vetlanda. Företaget har sedan dess vuxit till världens största tillverkare av 

aluminiumprofiler med ledord som snabbhet och flexibilitet. 

Genom årens lopp har en rad omorganisationer skett. Den första större förändringen kom 

när Sapa 1976 blev uppköpt av den för tiden störste konkurrenten Gränges. Detta ledde till 

fördubbling av personalstyrka och omsättning. 

1980 blev Gränges uppköpt av Electrolux vilket ledde till en internationell expansion. År 1997 

blev Gränges börsnoterat och följden blev en mer renodlad inriktning på 

aluminiumprofilverksamheten. Detta resulterade i att koncernen år 2000 återigen bytte 

namn till Sapa. 

År 2007 sker en sammanslagning med Alcoa Soft Alloy Extrusions vilket leder till att världens 

största bolag inom aluminiumprofiler bildas. 

Sedan 2008 är dock Sapa helägt av den norska koncernen Orkla A/S. 

2.2 Brogårdsfabriken i Vetlanda 

Brogårdsfabriken i Vetlanda (se figur 1) vilken består av en pressanläggning och en vertikal 

anodiseringsanläggning och har idag ca 130 anställda. År 1993 invigdes pressen som kan 

strängpressa aluminiumgöt till aluminiumprofiler, vilken har namnet Press 4. År 2006 

invigdes en tillbyggnad i Brogårdsfabriken med namn E6 i denna 24 meter höga byggnad kan 

anodisering av upp till 7,1 m långa aluminiumprofiler ske i vertikal led. Anodisering innebär 

att aluminiumprofilerna beläggs med ett ytskikt, i detta fall mellan 5-25 µm. (Axevid, 2011) 
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Figur 1 - Brogårdsfabriken  
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3 Problembeskrivning 
De anställda ute i produktion upplever problem med inomhusklimatet. Problemen är av olika 

karaktär i olika delar av fabriken och varierar även i intensitet beroende på vilken tid på året 

som studeras. Dock är de bakomliggande orsakerna till problemen alltid desamma. Det 

handlar bland annat om bristfällig processventilation, stora öppna lokaler som är 

svårkontrollerade och problem med infiltration genom portar och andra öppningar i 

klimatskalet. 

För att illustrera de i efterföljande text beskrivna zonerna av Brogårdsfabriken se figur 2. 

 

Figur 2 - Layout Brogårdsfabriken 

Det finns en omfattande generering av överskottsvärme från interna produktionsprocesser 

som är speciellt påtaglig i presshallen och i E6. Även packhallen som ligger mitt emellan 

tidigare nämnda zoner drabbas också av denna överskottsvärme eftersom den inte är fysiskt 

avskild från dessa. Sammankopplingen mellan presshallen och packhallen är i form av två 

stora brandportar som ständigt står öppna vilket gör det fritt fram för luftflöden och därmed 

värmeförflyttning. Sammankopplingen mellan packhallen och E6 är sådan att väggen som 

tidigare skiljt de två delarna har tagits bort. 

Överskottsvärmen skapar alltså i stora delar av fabriken ett obehagligt varmt inomhusklimat 

för de anställda vilket resulterar i att de öppnar portar och dörrar, speciellt under den varma 

tiden på året, för att kyla ned lokalerna. Detta resulterar i sin tur i ett oönskat inomhusklimat 

i andra delar av fabriken eftersom zonerna inte är avskilda. Ytterligare ett stort problem för 

inomhusklimatet är att portar i presshallen och på andra platser i fabriken måste öppnas för 

materialförflyttningar in och ut ur byggnaden.  
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När portar öppnas någonstans i presshallen, packhallen eller E6 i kombination med att 

fönster står öppna i taknivå på den 24 meter höga E6-byggnaden, skapar detta ett självdrag 

på grund av temperatur- och höjdskillnader i byggnadsdelarna. Detta självdrag eller kalldrag 

blir speciellt påtaglig i packhallen. Problemet med kalldrag är mest påtagligt under 

vinterhalvåret på grund av större temperaturvariationer i inom- och utomhustemperatur, 

vilket är en stark drivkraft till detta. 

Det finns även ett ständigt problem med en överskottsproduktion av fukt i E6 till följd av 

interna produktionsprocesser. Denna fukt evakueras av processventilation och 

lokalventilation men då den inte är tillräcklig så evakueras överskottet även genom de 

tidigare nämnda fönster som står öppna i taknivå.   
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4 Metod 
Här presenteras hur arbetet gick tillväga samt övergripande fakta om de under projektet 

använda hjälpmedel så som mätutrustning och datorprogram. 

4.1 Allmänt 

Första steget i arbetsprocessen bestod av litteraturstudier för att få en insikt i själva 

problemet och snarlika problem, samt att finna bra trovärdiga källor för en djupare allmän 

förståelse för framförallt industriventilation. Majoriteten av informationen är hämtad från 

litteratur som funnits tillgänglig via Linköpings universitetsbibliotek. 

Nästa steg, drygt två veckor efter arbetets start, var ett besök i Brogårdsfabriken för att 

visualisera anläggningen och skapa insikt i problemställningen. Det som framgick vid besöket 

var att Brogårdsfabriken är en komplex anläggning med många produktionsprocesser och 

stödprocesser vilket resulterade i beslutet att studera problemet i ett top-down-perspektiv 

(se figur 3). Det betyder att fabriken ses som ett slutet system där flöden in i systemet ställs 

mot flöden ut ur systemet. Detta gör att varje enskild process inte behöver kartläggas utan 

fokus kan riktas mot de som antas ha störst påverkan för problembeskrivningen. 

 

Figur 3 - Top-down-perspektiv 

Med produktionsprocesser avses processer som är direkt kopplade till produktionen av 

produkten och energianvändning som går till förädling av råvaran. Dessa processer är oftast 

mest energikrävande. Exempel på produktionsprocesser är smältning, pressning och 

bockning med flera. Stödprocesser däremot avser indirekta processer vilka behövs för att 

klara produktionen, dess energianvändning kan inte direkt kopplas till produktionen av 

produkten. Vanliga stödprocesser inom industri kan vara belysning i lokaler, tryckluft till 

verktyg, ventilation och uppvärmning av lokaler.  

Produktions- och 

stödprocesser 

Materialflöde 

Färdiga produkter 

Energiförluster Tillförd energi 
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Beslutet om att använda ett simuleringsprogram som hjälp för att ställa upp problemet och 

simulera temperaturvariationer, energianvändning samt luftflöden över olika tidsperioder 

togs tidigt i arbetsprocessen. Fördelen med ett simuleringsprogram var att det gav en klarare 

bild över vilka relevanta data som behöver samlas in samt ge god förståelse över hur olika 

delar av fabriken samverkar. Simuleringsprogrammet som har använts är IDA - Indoor 

Climate and Energy. 

Insamling av indata till simuleringsmodellen har skett genom besök i fabriken och genom 

olika relationsdokument tillhandahållna av personal på Brogårdsfabriken.  

Till att börja med kartlades klimatskalet med avseende på geometri, isolering, fönster, portar 

med mera.  Kontinuerligt med detta har en kartläggning av i fabriken ingående 

ventilationssystem, kylsystem och interna energiförbrukare utförts. 

När den i simuleringsprogrammet uppställda modellen var klar har den validerats mot ett 

antal mätningar gjorda mellan den 26/10-11 och den 28/10-11. Dessa mätningar är gjorda 

med avseende på temperaturer i olika valda zoner av fabriken. Valideringen är viktig för att 

visa att den uppställda simuleringsmodellen är trovärdig och återspeglar den verkliga 

fabriken. 

Efter valideringen har en parameterstudie utförts där olika simuleringar i 

simuleringsprogrammet körts. Dessa har tagits fram i samråd med handledare på SAPA 

Profiler AB för att matcha deras önskemål om resultat.  

Avslutningsvis har åtgärdsförslag tagits fram med hjälp av resultat från 

simuleringsprogrammet. Beräkningar på energibesparingspotentialer har också utförts med 

fokus på ventilationssystemen. 

Figur 4 - Arbetsgång 

  

Simuleringsmodell 

Mätningar 

Validering 
Parameterstudie 

Åtgärder 



9 
 

4.2 IDA – Indoor Climate and Energy 

IDA Indoor Climate and Energy (ICE) är utvecklat av det svenska företaget EQUA Simulation 

AB.  Med programmet kan simuleringar av byggnader med avseende på energiförbrukning 

och inomhusmiljö utföras. Det går att utföra helårssimuleringar eller för valda obrutna 

tidsperioder där byggnaden kan delas upp i zoner för mer detaljerade resultat. 

Programmet simulerar gentemot bland annat utomhusklimat, vilket kan preciseras för en 

specifik geografisk plats. Utomhusklimatet innefattar parametrar så som temperatur, relativ 

fuktighet, vindriktning, vindhastighet och solinstrålning. 

Användarvänligheten av programmet är god och gjord för att snabbt komma igång med 

modellerandet. Det vanliga är att börja med är att rita upp byggnaden ur ett 2-dimensionellt 

och 3-dimensionellt perspektiv (se figur 5). Specificering av byggnadshöjder, 

väggkonstruktioner, öppningar och annat kan föras in. 

 

Figur 5 - Tredimensionell modell av Brogårdsfabriken 

På en mer zonspecifik nivå kan data modelleras för vilket värmesystem zonen har, hur 

många personer som vistas där och vilket som är det ingående ventilationssystemen samt 

betydligt mer. Dessutom går allting att optimera genom att sätta drifttider för det som 

angetts finnas i respektive zon. 

Utdata som programmet kan lämna är beroende av vad användaren av programmet 

specificerar att den vill ha ut och dels av vilka indata som finns. Exempel på utdata är 

temperaturer i ventilationsaggregat, luftflöden i ventilationsaggregat, kyl- och värmelaster, 

temperaturer och luftflöden i respektive zon. Det går att skapa rapporter på 

energianvändning i den modellerade byggnaden där det går att se hur mycket elenergi som 

till exempel ett ventilationssystem använder per timme eller på ett helt år.  

I detta arbete är IDA ICE version 4.1 använd. 
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Validering 

För att IDA – Indoor Climate and Energy ska anses vara tillförlitligt har det validerats mot ett 

flertal vedertagna standarder, två av dessa redogörs för nedan. 

ASHRAE Standard 140-2004 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) skapar 

och publicerar standarder inom energisektorn, det kan vara för till exempel inomhusklimat. 

År 2004 kom standarden med namn Standard Method of Test for the Evaluation of Building 

Energy Analysis Computer Programs som IDA ICE är validerad mot. Själva valideringen har 

utförts tillsammans med flera andra simuleringsprogram och IDA ICE får likvärdiga värden 

som de andra och kan gentemot denna standard anses tillförlitligt. (EQUA Simulation AB, 

2010a) 

CEN Standard EN 15265-2007 

CEN (European Committe for Standardization) har 2007 publicerat standarden med namn 

Thermal performance of Buildings – Calculation of energy needs for space heating and 

cooling using dynamic methods – General criteria and validation procedure mot vilken IDA 

ICE validerats. IDA ICE har validerats på det sättet att det årliga värme- och kylbehovet har 

beräknats för olika scenario och ställts mot denna standard. IDA ICE kan även mot denna 

standard anses tillförlitligt. (EQUA Simulation AB, 2010b) 

4.3 Mätutrustning 

Samtlig använd mätutrustning har tillhandahållits av Linköpings tekniska högskola. Tre typer 

av mätutrusning har använts under projektets genomförande. Det är temperaturloggers, 

luftflödesmätare samt strömloggningstänger.  

För att visualisera loggad data har programmet EasyViewer använts. 

Temperaturloggers 

Vid temperaturmätningarna har temperaturloggers från Gemini Data Loggers använts. 

Specifikt vilka typer av mätare som använts framgår i tabell 1. 

Modell Typ Mätintervall Upplösning vid 
(20°C) 

Osäkerhet vid 
(20°C) 

Tiny Tag Plus Temperatur -40 °C – + 85 °C1 0,40 °C1 ± 0,60 °C1 

Tiny Tag Plus2 (1-kanalig) Temperatur -40 °C – + 125 °C2 0,02 °C2 ± 0,40 °C2 

Tiny Tag Plus2 (2-kanalig) Temperatur -40 °C – + 125 °C2 0,02 °C2 ± 0,40 °C2 

Referens 1: ( Intab AB, 2012a) Referens 2: ( Intab AB 2012b) 

Tabell 1- Temperaturloggers 
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Strömloggningstänger 

Vid loggning av ventilationsdrift har strömtänger från Universal Technic använts. Samtliga 

tänger har en på universitetet egenhändigt inmonterad logger från tillverkaren Gemini Data 

Loggers. Loggern sparar data över en fas på ett förbestämt tidsintervall, under mätningarna 

har ett tidsintervall på två minuter använts. Mätområdet för tängerna ligger på 250A, 500A 

eller 1000A och upplösningen ligger på 1,25A/bit, 2,5A/bit, 5A/bit eller 10A/bit. (Rosenqvist, 

2012) 

Luftflödesmätare 

Luftflödesmätningarna och vissa temperaturmätningar har utförts med en mätare av modell 

SwemaAir 300 med tillhörande mätprob SWA31 som är en värmetrådsanemometer. 

Specifikationen för värmetrådsanemometern uppges enligt SWEMA (2011) vara enligt  

tabell 2. 

 

Modell Typ Mätintervall Osäkerhet 

SWA31 Vindhastighet 0,1 – 1,33 m/s ±0,04 m/s (vid +23°C) 
  1,33 – 30,0 m/s ±3% på avläst värde (mellan -10°C till +45°C) 
    
SWA31 Temperatur -20°C – +80°C ±0,3°C (vid +23°C) 
  -20°C – +80°C ±1,0°C (mellan -20°C till +80°C) 
Tabell 2- Luftflödesmätare 
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5 Referensram 
Detta kapitel tar i alfabetisk ordning upp bakomliggande teori för vissa i rapporten angivna 

begrepp. 

5.1 Byggnadens värmebalans 

Värmebalansen för en byggnad kan enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) ställas upp som 

värmeeffekter in gentemot värmeeffekter ut och på detta sätt kan en byggnads energibehov 

beräknas. Differensen i effekt på tillförd respektive bortförd energi kan antas bidra till att 

påverka inomhusklimatet. 

Ekvationen kan ställas upp som 

                                        

där 

Pvärme: värmesystemet [W] 

Psol: solinstrålning [W] 

Pinre: i byggnaden genererad gratisvärme [W] 

Ptrans: transmission [W] 

Pvent: ventilation [W] 

Pinf: infiltration [W] 

5.2 Draught Rating (DR) 

Drag är det vanligaste klagomålet från individer när det kommer till problem med 

inomhusklimatet. Hur drag upplevs beror av parametrarna vindhastighet, temperatur och 

turbulens. Människan är mest känslig för drag på delar av kroppen vilka inte täcks med 

kläder. Vanliga sådana områden är huvud, händer och nedre delen av benen. (Innova, 1997) 

Med Draught Rating kan procentuellt uppskattas hur många personer i en lokal som kan 

förväntas uppleva problem till följd av drag. Enligt ISO 7730 kan det uppskattas enligt 

formeln 

                                      [%] 

där  

DR=Draught Rating [%] 

ta=lufttemperatur [°C] 

va=vindhastighet [m/s] 

SD=standardavvikelsen för given hastighet [m/s]. 
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5.3 Klimatskal 

Klimatskal syftar på byggnadens konstruktion som gränsar mot utomhusmiljön, närmare 

bestämt byggnadens väggar, tak och golv med mera. Även konstruktionselement så som 

fönster, dörrar och annat som ingår i byggnadens ytterhölje räknas in i klimatskalet. Ett väl 

utformat klimatskal kan minska byggnadens energiförbrukning och undvika oönskade 

fuktproblem. Ett bra utformat klimatskal kan ge låga driftskostnader och god 

inomhuskomfort. (Energimyndigheten, 2011) 

Isoleringsegenskaperna för klimatskalet anges med ett värmegenomgångstal även kallat U-

värde. Detta beskriver hur mycket värme som transporteras genom klimatskalet per 

kvadratmeter vid en grads skillnad mellan utom- och inomhustemperatur. 

(Energimyndigheten, 2011) 

5.4 Specifik fläkteffekt (SFP – Specifik Fan Power) 

Specifik fläkteffekt används för att mäta ett fläktsystems eleffektivitet. SFP är ett 

jämförelsetal som varierar mellan 0,5 – 4 och anger systemets eleffektivitet. Ju lägre SFP 

desto mer eleffektivt är systemet. (Warfvinge & Dahlmblom, 2010) 

SFP kan enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) beräknas enligt 

 

    
                  

    
           

där 

Ptilluft= el tillförd tilluftsfläkten [kW] 

Pfrånluft=el tillförd frånluftsfläkten [kW] 

qmax= det största av tilluftsflödet och frånluftsflödet [m3/s] 

5.5 Temperaturverkningsgrad för ventilationsaggregat 

I ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning (se figur 6) värms tilluften i två steg. I det 

första steget värms luften genom värmeåtervinning i värmeåtervinnaren till temperatur Tå 

och därefter värms den vid behov ytterligare i värmebatteriet för att nå önskad 

tilluftstemperatur, Tt. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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Hur effektiv värmeåtervinnaren är, även kallat temperaturverkningsgrad, kan enligt 

Warfvinge och Dahlblom (2010) beräknas som 

  
     

     
 
  

  
 

där 

qt= tilluftsflöde [m3/s] 

qf= frånluftsflöde [m3/s] 

5.6 Ventilation 

Ventilation används enligt grundbegreppet för utbyte av luft i ett slutet utrymme. Den 

huvudsakliga uppgiften för ett ventilationssystem i en byggnad är att transportera bort 

luftföroreningar. En annan tillämpning kan vara till- och bortförsel av värme. (Abel & 

Elmroth, 2008) 

Ur Abel och Elmroth (2008) står det även att vid val och dimensionering av 

ventilationssystem är det luftflödets storlek som avgör. Luftflödets storlek bestäms i sin tur 

av olika krav så som  

- krav på inomhusmiljö ur ett hälsoperspektiv 

- krav på värme i byggnaden 

- krav på ersättningsluft 

- krav på luftkvalitet och renhet för olika processer i byggnaden 

5.6.1 Industriventilation 

Industriventilation är betydligt mer komplex än vanlig komfortventilation som till exempel i 

bostäder. I alla ventilationsstudier är inomhusklimatet en viktig del och i industriventilation 

kan föroreningshalter av vissa ämnen vara uppemot 100 gånger högre än vid reguljär 

komfortventilation. Främst bör hänsyn tas till processen som sker i den ventilerade lokalen 

+ 
Ta Tå 

Tf 

Tt 

Ventilerad 

lokal 

Tu= utomhustemperatur [
o
C] 

Tå= temperatur efter 

värmeåtervinning [
o
C] 

Tt= tilluftstemperatur [
o
C] 

Tf= frånluftstemperatur [
o
C] 

Ta= avluftstemperatur [
o
C] 

  

Tu 

Värmebatteri 

Värmeåtervinnare 

Figur 6 - Principskiss för ventilationsaggregat med värmeåtervinning 
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men flertalet andra aspekter ska även tas hänsyn till så som de personer vilka vistas i 

lokalen, energiförbrukning, miljö samt eventuella företagsmål. (Goodfellow & Tähti, 2001) 

Energiförbrukning får en allt större betydelse i och med de globala klimatförändringarna och 

de stigande energipriserna. Därför hamnar större fokus på ventilationssystemets 

energianvändning och kostnaderna kan ofta minskas vid ett väl optimerat 

ventilationssystem. (Goodfellow & Tähti ,2001) 
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6 Nulägesbeskrivning och verifiering 
Här presenteras en nulägesbeskrivning för hela fabriken och dels för specifika zoner. Under 

beskrivningen för varje zon finns en verifieringsdel som beskriver sambandet med uppmätta 

värden gentemot i simuleringsprogrammet framtagna värden. Verifieringen har skett mot 

ett driftfall då full produktion i fabriken antas och är utförd mot temperaturen i respektive 

zon. Mätdata och implementeringsdata för validering och simulering är framtaget för 

perioden 2011-10-26 kl. 13:00 till 2011-10-28 kl. 11:00 om inget annat anges. Mätningar har 

även skett i fler omgångar bland annat för att komplettera tidigare nämnda mätningar samt 

att fokusera på drifttider på ventilationsaggregat. 

För kostnadsberäkningar antas en normal helg med driftstopp vara mellan fredag klockan 

14:00 till söndag klockan 21:00. Detta är tid då ingen produktion sker och fokus för 

eventuella besparingspotentialer sett till tomgångsanvändning är lagd under dessa tider. 

I samtliga kostnadsberäkningar har ett elenergipris på 0,50 kr/kWh och ett pris för energi 

från fjärrvärmen på 0,36 kr/kWh använts. Detta är det energipris Sapa Profiler AB betalt 

under år 2011. 

6.1 Energianvändning 

Brogårdsfabriken har mycket energikrävande interna produktions- och stödprocesser. För 

verksamhetsåret 2010 användes totalt 32,2 GWh varav 21,8 GWh var elenergi och 10,4 GWh 

var energi från fjärrvärme. (Vetlanda Energi, 2011) 

6.1.1 Elenergi 

Användningen sett på månadsbasis för år 2010 kan ses figur 7. I den blå kurvan för P4 ingår 

zonerna nya mekdelen, presshall, packhall, kontor samt kallförråd. 

 

Figur 7 - Elenergianvändning 2010 
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Den kraftiga nedgången i båda graferna under juli månad beror av produktionsstopp på 

grund av semesteruppehåll. I övrigt är elenergianvändningen ganska likvärdig sett över 

resterande del av året och beror framförallt av verksamhetens produktion. 

Tomgångsanvändning av elenergi 

Med data från Vetlanda Energi tillsammans med data från det på företaget interna 

programmet RsEnergyMetrix har tomgångförbrukningen för följande zoner tagits fram. All 

data är tagen mellan 2011-10-28 kl.18:00 till 2011-10-29 kl.18:00, då skall enligt uppgift 

ingen produktion skett, se tabell 3. 

Zon Elenergianvändning [kWh] Tomgångskostnad per timme [kr] 

E6 4450 93 
Presshall 5060 105 
Packhall 342 7 
Nya mekverkstaden 52 1 
 Σ 9904  Σ 206  
 Tabell 3 - Tomgångsanvändning elenergi 

Vid driftstopp en helg uppgår de summerade tomgångskostnaderna för elenergi till cirka 

11000 kr. 

Elenergifördelning 

Fördelningen av elenergianvändningen för de olika zonerna kan ses i figur 8. Majoriteten av 

elenergianvändning sker i de två produktionsintensiva lokalerna E6 och presshallen, en 

mindre del även i packhallen. Elenergianvändningen i övriga zoner bortses från då de är 

förhållandevis små. 

 

Figur 8 - Elenergifördelning 
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6.1.2 Energi från fjärrvärme 

Användningen av energi från fjärrvärme sett per månad för verksamhetsår 2010 kan ses i 

figur 9. Liksom elenergianvändningen finns en kraftig minskning av användandet under juli 

månad på grund av semesteruppehåll. Dessutom kan ses att användningen inte är konstant 

över hela året utan är större under vintermånaderna. 

 

Figur 9 - Fjärrvärmeanvändning 2010 

All fjärrvärme antas i simuleringsmodellen gå till zon E6. 

Tomgångsanvändning av fjärrvärme 

I tabell 4 visas data för användningen av fjärrvärme då ingen eller mycket liten produktion 

skall ha skett. Presenterat som ett medelvärde för tre dygnen 1/1, 7/1 och 14/1 år 2012. 

Värdena är manuellt avskrivna ur Brogårsfabrikens interna system för driftövervakning och 

är inget som kontinuerligt lagras.  

Zon Fjärvärmeanvändning [MWh] Tomgångskostnad per timme [kr] 

E6 26,7 401 
Tabell 4 - Tomgångsanvändning fjärrvärme 

Fjärrvärmen används i huvudsak till att hålla en önskad temperatur i de öppna 

eloxeringskaren i zon E6 även då ingen produktion sker. Detta för att undvika en lång 

uppvärmningstid från låga temperaturer då produktionen återigen ska upptas. 

Vid driftstopp en helg uppgår tomgångskostnaden för fjärrvärme till ca 22000 kr. 
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6.2 Klimatskal 

Brogårdsfabrikens klimatskal har tre huvudsakliga konstruktionslösningar. Zonerna nya 

mekverkstaden, presshall, packhall och kontor har en specifik konstruktion sett till väggar 

och tak. Zon E6 har en annan och kallförrådet ytterligare en konstruktionslösning. Golv och 

fönster ser likadant ut överallt med avseende på U-värden. 

Under diskussioner med Holmqvist (2011) som representerar Byggnadsbyrån i Vetlanda har 

följande uppgifter om Brogårdsfabrikens klimatskal erhållits. Tabell 5 avser klimatskalets 

konstruktion och tabell 6 de olika U-värden som erhållits för respektive zon.  

Klimatskal 

 Väggar Tak  
P41 250mm lättbetongelement 250mm lättbetongelement  

E6 Plåt och stenull Plåt och stenull  

Kallförråd Plåt Plåt  

Tabell 5 - Klimatskal 

U-värden 

 Väggar [W/m2K] Tak [W/m2K] Golv [W/m2K] Fönster [W/m2K] 
P41 0,54 0,54 4,16 2,9 
E6 0,30 0,30 4,16 2,9 
Kallförråd 5,86 5,86 4,16 2,9 
Tabell 6 - U-värden 

6.3 Utomhusklimat 

Data för utomhusklimatet i Vetlanda som har implementerats i simuleringsprogrammet är 

hämtat från SMHI och deras mätstation i Målilla. Mätstationen är geografiskt belägen cirka 

50km öster om Vetlanda. Enligt kontakt med SMHI och Ekwall (2011) är mätstationen 

lokaliserad enligt tabell 7. 

Målilla  

Latitud 57,39 N 
Longitud 15,81 E 
Elevation 100 möh 
Tabell 7 - Utomhusklimat 

De implementerade parametrarna för utomhusklimatet är temperatur, vindhastighet, 

vindriktning och relativ fuktighet. Dataserien består av mätvärden för varje timme under år 

2008 för de fyra olika parametrarna och uppgår sammanlagt till 35136 stycken mätvärden. 

  

                                                      
1
 I P4 ingår nya mekverkstaden, presshall, packhall och kontor. 



21 
 

 

6.4 Mätningar 

6.4.1 Temperaturmätningar 

Temperaturmätningar har utförts på olika punkter i Bogårdsfabriken under perioden 2011-

10-26 till 2011-10-28. Resultat från mätningen kan ses i figur10. 

 

Figur 10 - Temperaturmätning 

Temperaturmätningarna har använts för att verifiera den i simuleringsprogrammet 

uppställda modellen.  

6.4.2 Luftflödesmätning 

På nästan samtliga portar och dörrar förutom de i kontorsdelen har luftflödesmätningar 

utförts. Detta visar på ett nettoflöde in i fabriken på majoriteten alla portar och dörrar utom 

i öppningen P1 och N1. Vid alla inflöden tenderar även nettoflödet att röra sig inåt mot E6 

förutom i port P2 där även delar av flödet rör sig mot taköppning P5. De största flöden 

uppmätta vid golvnivå är i port P2 och P3 (se tabell 8). 

 En översiktsbild över mätresultaten kan ses i figur 11, pilarna indikerar i vilken riktning 

nettoflödet rör sig. 
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 Figur 11 - Luftflöden 

 

Uppmätta flöden enligt beteckningar i figur 11 

Öppning Beskrivning Nettoflöde [m3/s] 
E1 Port vid upprackning 4  
E2 Port till teknikdel 14 
E3 Port till teknikdel 13 
E4 Port till teknikdel 16 
P1 Port götintag 2 
P2 Port vid press 25 
P3 Port mellan åldringsugnar 23 
P4 Dörr till rökruta 3 
P5 Taköppning över press 32 
N1 Port till nya mekverkstaden 0,1 
K1 Port kallförråd söder 5 
K2 Port kallförråd norr 4 
S1 Snabbport närmast packetering 2 
S2 Snabbport närmast upprackning 2 
LB Lilla brandporten 6 
SB Stora brandporten 8 
Tabell 8 - Nettoflöden 
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6.5  Zon – Presshall 

Presshallen är den zon där elanvändningen är störst med många energiintensiva processer. 

Här finns aluminiumpressen där strängpressning av profilerna sker. Den har även 

förvärmningsugnar i vilka aluminiumet värms innan pressmomentet. Efter strängpressningen 

finns kylning som sker med luft vilket direkt kyler ned profilerna till en önskad temperatur. 

När detta är klart lastas aluminiumprofilerna i korgar som går in i åldringsugnar där 

materialegenskaperna ändras genom en värmeprocess. Det sker även produktionsprocesser 

som kapning, sträckning och hantering av pressverktyg med mera i presshallen. 

En förenklad bild av produktionskedjan i presshallen kan ses i figur 12. 

Figur 12 - Materialflöde i presshall 

 

Interna laster 

Kartläggning av energianvändningen under mätperioden har resulterat i en fördelningen av 

interna laster enligt tabell 9. 

Interna lasters effekt i presshallen under mätperioden  

Anläggningsdel Last [kW] 
Press 292  
Åldringsugnar 292 
Verktygsavdelning 105 
Tomgångsförbrukning 211 
Tabell 9 - Interna lasters effekt i presshall 

Den exakta fördelningen över press och åldringsugnar för mätperioden är ej känd eftersom 

elenergianvändningen till dessa inte loggas separat. Därför har den beräknade lasten 

fördelats jämt över de båda. Verktygsavdelningen är den avdelning där underhåll av 

pressverktyg sker. Kyllådor och kylbord står för kylningen av profilerna direkt efter pressning.  

För beräkningar av värden i tabell 9 se bilaga Beräkning av interna laster i presshall. 

Ventilation och kylning 

Presshallen har inget klassiskt ventilationssystem med till- och frånluft samt värmeväxling för 

lokalkomfort.  

Tilluft in i presshallen kommer via kylningen av profiler som sker med luft och består av två 

olika anläggningar, kylbord och kyllådor. Hur mycket tilluft som används beror av vilken 

profiltyp som tillverkas och är väldigt varierande. Kylbordets aggregat är placerad på taket 

och tar in luft med utomhustemperatur. Det projekterade maxflödet för kylbordet är 36,4 

Förvärmning  Pressning Kylning Sträckning 

och kapning 

Åldring 

Material in Material ut 
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m3/s. Kyllådornas tilluftsfläktar är också placerade på taket men inneslutna i en kur så 

tilluftstemperaturen beror av temperaturen i kuren som vid modellering antas vara 25°C. 

Det totala projekterade maxflödet för kyllådorna uppgår till 36,1 m3/s. För både kyllådorna 

och kylbordet antas att ingen av den alstrade värmen vid drift tillfaller presshallen eftersom 

aggregaten är placerade på taket. Vid modelleringen har en kartläggning av driften för 

kylluften studerats och visar på att de under mätperioden ungefär använts till 50 % av sin 

luftflödeskapacitet, vilket också implementerats i simuleringsprogrammet. 

Frånluft tas ut ur presshallen med hjälp av två axialfläktar placerade på taket med ett 

projekterat frånluftsflöde per fläkt på 6,7 m3/s. Även genom taköppningen ovanför pressen 

med ett frånluftsflöde som varierar med temperaturdifferensen mellan inomhus- och 

utomhustemperatur. Luftflödesmätningen utförd visade på ett nettoflöde vid mättillfället på 

40 m3/s ut ur presshallen. 

Förvärmningsugnarna som är placerade innan pressen har ett separat kylsystem för att inte 

riskera att bli överhettade, med en kyleffekt på 1300kW vilket räknas bort från de interna 

lasterna. 

Materialförflyttning mellan zoner 

Vid normal produktion som under projektets genomförande var 3 skift per dygn, 

transporteras 63,6 ton uppvärmda aluminiumprofiler mellan zonerna presshall, packhall och 

E6. Varma aluminiumprofiler kommer ut från åldringsugnarna i presshallen och lämnar 

zonen för inlastning i SVEA som är fabrikens lagersystem för aluminiumprofiler. SVEA har 

lagring dels i packhallen och dels i E6. 

Flertalet mätningar har utförts på profilernas temperatur med fokus på vilken temperatur 

aluminiumprofilerna har vid tillfället då de lämnar presshallen och kommer in i packhallen. 

Detta antas vara energi som förflyttas ut ur presshallen. Mätningarna visar väldigt 

varierande temperaturer beroende på hur fort aluminiumprofilerna lämnar presshallen. 

Aluminiumprofilerna kommer ut ur åldringsugnarna med en temperatur på 180°C och när de 

går in i packhallen har de en genomsnittstemperatur på ca 80°C. Den beräknade effekt som 

försvinner ut från Presshallen uppgår till 53kW vid normal produktion.  

För beräkning av energin som förflyttas genom materialförflyttningar se bilaga 

Materialförflyttning mellan presshall, packhall och E6. 

Verifiering 

Temperaturen i presshallen är direkt kopplad till produktionen eftersom inget separat 

värmesystem finns. Uppmätta värden och simulerade värden kan ses i figur 13. 
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Figur 13 - Verifieringsgrafer för presshall 

Medeltemperaturdifferensen över simuleringsperioden uppgår till cirka en halv grad vilket är 

mycket bra. Dock kan ses att på flera punkter i grafen är temperaturskillnaden mellan de två 

graferna så stor som uppemot 5 grader, detta är direkt kopplat till driften av maskinerna i 

presshallen och simulerat driftscenario.  

För att visa kopplingen mellan produktionen och temperaturen i presshallen har en andra 

mätning utförts där korrelationen mellan driften av aluminiumpressen och 

inomhustemperaturen kan ses i figur 14. 

 

Figur 14 - Medelströmanvändning mot medeltemperatur i presshall 
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Den blå kurvan representerar medelströmanvändning för aluminiumpressen med 

kringutrustning och den röda kurvan visar medeltemperaturen i presshallen under 

motsvarande mätperiod. I figuren kan urskiljas att temperaturen klingar av då driften av 

aluminiumpressen sjunker, dock är medeltemperaturen även beroende av driften av 

åldringsugnar vilket gör att graferna inte helt följer varandra. 

Kylluften från kyllådor och kylbord har en stor påverkan på inomhusklimatet eftersom det 

rör sig om stora luftflöden och till viss del ouppvärmd utomhusluft som direkt tas in i 

presshallen. Vilket luftflöde aggregaten levererar hänger direkt ihop med vilken typ av profil 

som för stunden tillverkas. Profiltyperna som tillverkas varierar kraftigt liksom mängden 

kylluft, det kan variera mellan en till hundra procent av det maximala kylluftflödet. I 

verifieringen har denna kylluft sats till en konstant volym som motsvarar hälften av det 

maximala flödet. 

Taköppningen över pressen har i modellen kalibrerats till att ha ungefär ha samma luftflöde 

som i luftflödesmätningen, se tabell 4. Detta har även utförts på brandportarna som ligger 

mellan presshallen och packhallen. I mätningen har taköppningen ett flöde på 40 m3/s och i 

simuleringsprogrammet är det på cirka 30 m3/s, att öka flödet ytterligare för att närma sig 

mätvärdet ger för mycket fel på medeltemperaturen i modellen.  

Det totala flödet i brandportarna är 14 m3/s i mätningar och i simuleringsprogrammet 

uppgår det till 13 m3/s. 

6.6  Zon – Packhall 

I packhallen paketeras färdigt gods för utgående transport. Zonen är placerad mitt emellan 

de två mest energikrävande zonerna presshall och E6. Här upplevs obehag orsakad av 

kalldrag speciellt under vinterhalvåret.  

Interna laster 

De interna lasterna framtagna för mätperioden uppgår till effekterna enligt tabell 10.  

Interna lasters effekt i packhallen under mätperioden 

 Last [kW]   
Drift 512   
Tomgång 14   
Tabell 10 - Inre lasters effekt i packhall 

Ventilation 

Luften i packhallen ventileras av ett aggregat med till- och frånluft samt värmeväxling. Data 

för aggregatet är enligt tabell 11. 
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Försörjning Packhall 

Fabrikat PM-Luft, MAEE-1-2 
Typ FTX 
SFP 2,5 
Temperaturverkningsgrad 64 % 
Projekterad TF 1,9 m3/s 1 

Projekterad FF 1,9 m3/s 1 

Tilluftstemperatur 21 °C 
Referens 1: ( Sensia Vetlanda AB, 2010) 

Tabell 11 - Ventilationssystem packhall 

Verifiering 

Den simulerade och uppmätta temperaturen i packhallen kan ses i figur 15. 

 

Figur 15 - Verifieringsgrafer för packhall 

Medeltemperaturdifferensen ligger på ungefär 2,5 grader vilket är något högt. Detta kan 

förklaras med att den fysiska mätningen är gjord på ca 1 meters höjd över golvnivå medan 

simuleringsprogrammet beräknar medeltemperaturen för zonen. Packhallen är 12meter hög 

vilket betyder att det är 5 meter upp från mäthöjden till medelhöjden för zonen. Med ett 

antagande att temperaturen stiger med 0,5 grader per meter skulle detta förklara en 

temperaturskillnad på 2,5 grader vilket har kompenserats för i figur 15. 

Temperaturvariationerna i grafen för mätdata förklaras med att portar har öppnats och/eller 

att varmt material har passerat temperaturmätaren under mätning. Alternativt så kan det ha 

att göra med att driften av utrustningen i lokalen varierar och därmed den interna 

värmetillförseln. 

Under verifieringen har en ytterdörr antagits stå på glänt (något öppen) eftersom det är 

väldigt vanligt förekommande att de anställda ställer upp denna dörr. 
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6.7  Zon – E6 

Byggnadsdelen E6 består av en 24 meter hög konstruktion utan helt avskiljande våningsplan. 

Några mindre lokaler för konferens och produktionsövervakning finns men tas inte i 

beaktande för studien. Här upplevs liksom i presshallen problem med överskottsvärme även 

om det största problemet är den höga luftfuktigheten orsakad av interna 

produktionsprocesser. För att evakuera den besvärande fukten finns i dagsläget ett antal 

öppningsbara fönster längst upp i byggnaden. 

Den huvudsakliga produktionsprocessen som sker i E6 är ytbeläggning av 

aluminiumprofilerna enligt kundens önskemål. Fuktproblemen kommer i stor utsträckning 

från flertalet vätskebad (eloxeringsbad), vissa med en temperatur på upp emot 96°C. 

Interna laster 

Den interna lasten från elenergianvändningen är hämtad från elenergifaktureringen gjord av 

Vetlanda Energi. Någon fördelning på hur mycket de separata produktionsprocesser använt 

har varit svår att kartlägga därför har all last implementerats som en punktlast med konstant 

drift. Samma sak gäller fjärrvärmelasten som är beräknad på en årsmedelanvändning för 

2010, se tabell 12. 

Interna lasters effekt i E6 

 Last [W]   
El 1586   
Fjärrvärme 1187   
Tabell 12 - Interna lasters effekt i E6 

Ventilation och kylning 

Tilluft till E6 sker genom två stora anläggningar med beteckningar TA01 och TA02. Frånluft 

finns i form av aggregaten FA1 och FF2. Frånluften genom FF2 är processventilation över 

syrabad. För ventilationsdata se tabell 13. 

Försörjning E6 

TA01  
Fabrikat Fläktwoods(EUGB62) 
Projekterad TF 12,4 m3/s 1 

Tilluftstemperatur 32 °C 
TA02  
Fabrikat Fläktwoods(EUGB62) 
Projekterad TF 11,7 m3/s 1 

Tilluftstemperatur 20 °C 
Frånluftsfläktar  
FA1 12,5 m3/s 1 

FF2 7,9 m3/s 1 

  
Total TF 24,1 m3/s 1 

Total FF 20,4 m3/s 1 

Referens 1: ( Sensia Vetlanda AB, 2010) 

Tabell 13 - Ventilationssystem E6 
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En kylanläggning för att hålla rätt temperatur i eloxeringsbaden finns och har en kyleffekt på 

1,8 MW vilket har räknats av från den totala interna lasten för zonen. 

Högst upp i byggnadsdelen finn 9 stycken öppningsbara fönster med ett maximalt luftflöde 

på ca 5 m3/s som används för att reglera temperaturen och luftfuktigheten i zonen. Detta är 

en provisorisk åtgärd som har blivit permanent, är fönstren stängda uppstår direkt problem 

med kondens i zonen på grund av att inomhusklimatet blir mycket varmt och fuktigt. 

Verifiering 

Den uppmätta temperaturen och i simuleringsprogrammet simulerade temperaturen kan 

ses i figur 16. 

 

Figur 16 - Verifieringsgrafer för E6 

Den blå kurvan nämnd mätdata medel är ett medelvärde av mätdata vid golv- och taknivå. 

Denna borde rimligen återspegla den simulerade temperaturgrafen bäst, vilket inte är fallet. 

Varför det simulerade värdet avviker från medelvärdet och snarare motsvarar den i taknivå 

uppmätta temperaturen har sannolikt att göra med att de interna lasterna är större i det 

simulerade fallet än i verkligheten. Samtlig data implementerad vid verifieringen är tagna 

som årsmedel och vid valideringsperioden har antagligen produktionen varit något lägre än 

detta medelvärde. 

Medeltemperaturdifferensen uppgår till 1,8 grader mellan mätvärden för den blå kurvan och 

simulerat värde. Bortsett från den första delen av grafen uppgår de maximala 

temperaturvariationerna till ca 2,5 grader.  

Formen på den simulerade kurvan i rött med distinkta längre toppar och motsvarande 

bottnar kan direkt kopplas till värmeöverföringen mellan de olika zonerna. Värme från 

presshallen förflyttas först till packhallen och sedan mot E6. Detta på grund av 
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avluftningsfönstren som står öppna på taket och skapar ett självdrag. En simulering med 

fönstren stängda ger en nästan plan kurva. 

Avluftningsfönstren på taket är kalibrerade efter ett mätvärde vilket erhållits från Sapa 

Profiler AB från tidigare utförda mätningar. De 9 fönstren har en total frånluft ut ur zonen på 

ca 35 m3/s och i simuleringsprogrammet har de kalibrerats till att ha detsamma. Detta är en 

potentiell felkälla eftersom mätningen av luftflödet ut ur fönstren dels är utförd av en okänd 

person samt under en annan tidsperiod än verifieringsperioden.  
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6.8  Zon - Nya mekdelen 

Nya mekdelen är en tillbyggnad längst söderut i byggnadsdel P4, denna tillkom år 2007 och 

fungerar som kontor och verkstadslokal för tekniker. I lokalen finns inga problem med 

inomhusklimatet likt i andra delar av fabriken. Insamlad data för zonen tas ändå med i 

rapporten. 

Driften i zonen är normalt och under mätperioden dagtid mellan kl 06-17. 

Interna laster 

Nya mekverkstadens interna laster vid normal beläggning dagtid och tomgångsdrift uppgår 

under mätperioden är enligt tabell 14. 

Interna lasters effekt i nya mekdelen 

 Last [kW]   
Drift, kl 06-16 4,5   
Tomgång, kl 16-06 2,2   
Tabell 14 - Interna lasters effekt i nya mekdelen 

Ventilation 

Zonens ventilation ombesörjs av ett ventilationsaggregat med värmeväxling som regleras på 

frånluftstemperaturen i zonen. Data för ventilationsaggregat är enligt tabell 15. 

Försörjning Nya mekdelen 

Fabrikat Fläktwoods, Sting Centriflow Plus 50 (ETAS 50) 
Typ FTX med frånluftsstyrning 
SFP  1,6 kW/m3/s 
Temperaturverkningsgrad  81% 
Projekterad TF 1,8 m3/s 1 

Projekterad FF 1,5 m3/s 1 

Referens 1: ( Sensia Vetlanda AB, 2010) 

Tabell 15 - Ventilationssystem nya mekdelen 
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7 Energibesparingspotentialer 
Här presenteras möjligheter till att minska energianvändningen och därmed sänka 

driftskostnader för Brogårdsfabriken. Fokus har legat på de stora ventilationssystemen och 

dess drift under icke produktionstid.  

Det finns även tre stycken till mindre ventilationssystem som försörjer bland annat 

omklädningsrum och nya mekverkstaden med luft. Vid genomgång av dessa noterades att 

ett var fel inställt med avseende på datum och drifttider. Detta berodde troligen på ett 

oförutsett driftstopp då aggregatens spänningstillförsel av någon anledning brutits och det 

har därför återgått till ursprungsinställningen. En översyn av ventilationsaggregatens drift 

föreslås vara bra att genomföra vid oförutsedda driftstopp. 

7.1 Ventilationsdrift 

En separat mätning utfördes perioden 2011-11-24 till 2011-12-06 för att kartlägga driften av 

de större ventilationssystemen i fabriken. Samtliga mätningar har skett över 

ventilationssystemens tilluftsfläktar.  

Från mätningen framgick att flera av fabrikens ventilationssystem har en konstant drift även 

då det inte sker någon produktion, alltså även då ingen person vistas i lokalerna. 

I beräkningarna för driftskostnader antas frånluftfläktarna för de olika systemen vara 

likvärdiga i storlek gentemot tilluftsfläktarna för rätt balans i flödet.  

Beräkningar av energianvändningen för uppvärmning av tilluft kan ses i bilaga Beräkningar 

av värmeenergibehov för ventilationssystem genom årsmedeltemperatur. Beräkningar av 

den totala driftskostnaden för fläktsystemen kan ses i bilaga Beräkning av tomgångskostnad 

för fläktsystem under helger. 

Ett år antas ha 52 helger som är lika långa.  
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Ventilationssystem Packhall 

Mätserien över tilluftsfläkten för systemet som försörjer ventilationen till packhallen kan ses 

i figur 17. 

 

Figur 17 - Drift av tilluftsfläkt till packhall 

Grafen återger driften av tilluftsfläkten, då grafen visar 1 är driften av fläkten påslagen och 

när den visar 0 är den avslagen. Här ses att under hela mätperioden går tilluftsfläkten på en 

konstant drift, den del av grafen som visar att den är avslagen är innan mätaren applicerats. 

Att stänga ner ventilationssystemet helt eller delvis under helger då ingen produktion sker 

vore rimligt eftersom inga personer vistas i lokalen. 

Beräknat på ordinarie produktionsstopp helger från fredagar klockan 14:00 till söndagar 

klockan 21:00 kan följande besparingar uppnås om fläktsystemet stängs ner helt, se tabell 

16. 

 Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/helg] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/helg] 

Total driftkostnad för 
fläktar och värme under 
helger [kr/år] 

Packhall 5 275 5 275 28288 
Tabell 16- Driftkostnad ventilation packhall 

På årsbasis är den maximala besparingspotentialen cirka 28000 kr. 
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Ventilationssystem Kontor 

Från mätserien över ventilationssystemet som försörjer kontorsdelen kan ses att det har 

tidsstyrning för att inte gå på en konstant drift. Dock kan denna tidsstyrning om möjligt 

förbättras ännu lite mer eftersom driften under helgerna helt kan slås av. 

 

Figur 18 - Drift av tilluftfläkt för kontor 

Tilluftsfläkten har en drifttid mellan 04:00 till 17:00 och övrig tid är den avslagen. Om 

fläktsystemet helt stängs ner under helger med produktionsstopp finns en 

besparingspotential enligt tabell 17. 

 Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/helg] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/helg] 

Total driftkostnad för 
fläktar och värme under 
helger [kr/år] 

Kontor 3 78 5 130 10660 
Tabell 17 - Driftskostnad ventilation kontor 

På årsbasis är den maximala besparingspotential cirka 11000 kr. 
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Ventilationssystem E6 

Ventilationssystemet i E6 har två tilluftsaggregat. Driften för de båda aggregaten är även här 

konstant under icke produktionstid. Detta har att göra med den kraftiga ångproduktionen i 

lokalen. Driften för de båda systemen TA01 och TA02 kan ses i figur 19 och figur 20. 

 

Figur 19 - Drift av tilluftsfläkt, aggregat TA01 

 

Figur 20 - Drift av tilluftsfläkt, aggregat TA02 

Ventilationen sker helt utan värmeväxling men det finns ett system för värmeåtervinning 

som tar till vara på överskottsvärme från processkylning av eloxeringsbad. Men eftersom 

processkylningen inte är igång under helger tas all värme för att värma tilluften direkt från 

fjärrvärmenätet. 
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För att kunna minska ventilationsdriften under helger bör detta kombineras med antingen 

en sänkning av temperaturen i eloxeringsbaden alternativt att täcka dessa. Detta för att 

minska mängden ånga och fukt som kommer ut i lokalen.  

Besparingspotentialen vid minskad drift av ventilationssystemet under helger är enligt tabell 

18. 

 Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/helg] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/helg] 

Total driftkostnad för 
fläktar och värme under 
helger [kr/år] 

E6 (TA01) 10 550 137 7535 419848 
E6 (TA02) 15 825 69 3795 240604 
Tabell 18 - Driftkostnad ventilation E6 

Vid total avstängning av ventilationssystemen TA01 och TA02 på helger ger en maximal 

besparingspotential på cirka 420000 kr respektive 240000 kr. 

Att totalt stänga av fläktsystemen dessa två fläktsystem vore dock inte praktiskt möjligt men 

försök med att helgsänka temperaturen i eloxeringsbaden har utförts i kombination med att 

minska ventilationsdriften till 50 %, detta med goda resultat.  

Den totala besparingspotentialen för att sänka temperaturen på eloxeringsbaden under en 

helg i form av minskad användning av fjärrvärme är 401kr/timme eller cirka 22000 kr per 

helg. 

Total besparingspotential för Brogårdsfabrikens ventilationssystem 

Den sammanlagda besparingspotentialen om de studerade fläktsystemen stängs ner totalt 

under helger är enligt tabell 19. 

 Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/helg] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/helg] 

Total driftkostnad för 
fläktar och värme under 
helger [kr/år] 

Packhall 5 275 5 275 28288 
Kontor 3 78 5 130 10660 
E6 (TA01) 10 550 137 7535 419848 
E6 (TA02) 15 825 69 3795 240604 
 ∑ 33 ∑ 1728 ∑ 216 ∑ 11735 ∑ 699400 
Tabell 19- Besparingspotential för ventilationssystem vid total avstängning 

Rimligt är att tilluftsaggregaten TA01 och TA02 som tidigare nämnts bara kan reduceras 50 % 

vilket ger en besparingspotential på TA01 på cirka 210000 kr och för TA02 på cirka 120000 

kr.  

På årsbasis skulle det ge en maximal besparingspotential med samtliga ventilationssystem 

inräknade på cirka 370000 kr. 

  



38 
 

7.2 Värmeåtervinning 

En undersökning av potentiell återvinning av överskottsvärme från åldringsugnar har utförts. 

Den initiala tanken var att kunna ta varm frånluft från åldringsugnarna för att värma upp ett 

materialupplag. Dock visar det sig att åldringsugnarna saknar frånluft och de ventilationsrör 

som först uppfattades vara avsedda för frånluft är till för att tryckutjämna inne i 

åldringsugnarna. Dessutom är den kvarvarande värmen innesluten i ugnarna efter 

användning, något som vill bevaras för att minska uppvärmning från låga temperaturer nästa 

gång åldringsugnen används. 
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8 Simuleringar 
Efter att simuleringsmodellen hade ställts upp i simuleringsprogrammet (IDA) och verifierats 

har flertalet simuleringar utförts. Fokus har legat på att utreda hur inomhusklimatet med 

avseende på medeltemperatur och vindrörelser påverkar personal som vistas i packhallen 

men till viss del även i zonerna presshall och E6. De olika simuleringarna som utförts har 

diskuterats fram med handledare på Sapa Profiler AB och är till stor del specificerade efter 

deras önskemål. Samtliga simuleringar som presenteras i detta kapitel är utförda för 

november månad. Simuleringar för samma scenarion har även utförts för maj månad för att 

bekräfta trovärdigheten av modellen men resultaten presenteras inte. Från dessa 

simuleringar kunde urskiljas att problemen är likvärdiga även under maj månad dock mindre 

påtagliga på grund av ett varmare utomhusklimat. 

I några av de studerade scenarion som utförts har beräkningar gjorts av hur personer som 

vistas i lokalen påverkas av kalldrag orsakade av vindrörelser. För specificerade beräkningar 

av detta se bilaga Beräkning av Draught Rating (DR). 

8.1 Scenario 1 – Dörröppning i packhall (dörr till rökruta) 

Precis på gränsen mellan packhallen och presshallen finns en dörr till utsidan av fabriken 

vilken ofta till viss del lämnas uppställd, denna dörr används som passage till en rökruta 

avsedd för personalen. Avsikten med denna simulering är att se hur den uppställda dörren 

påverkar inomhusklimatet. I simuleringen antas dörren stå fullt uppställd. 

 

Figur 21 - Dörröppning packhall 

Grundsituationen innan dörren ställs upp är att medeltemperaturen för packhallen är 21,9 

°C och vindhastigheten som beräknas för öppningen mellan packhallen och E6 är 0,09 m/s. 

Denna grundsituation gäller även för de andra två scenarion som simulerats. I 

grundsituationen har ett procentuellt antal personer som antas vara missnöjda med 

inomhusklimatet på grund av drag beräknats till 14 %. 

Vid uppställning av dörren kommer inomhusklimatet i Packhallen påverkas genom att 

medeltemperaturen för zonen sjunker med 1,9 °C och vinhastigheten ökar till 0,12 m/s. Det 

procentuella antalet personer som antas uppleva problem med drag ökar till 23 %. 
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8.2 Scenario 2 – Portöppning i presshall 

I detta scenario har en port i presshallen simulerats stå fullt öppen. Samma grundsituation 

som i det tidigare scenariot gäller. 

 

Figur 22 - Portöppning presshall 

Om porten ställs fullt öppen kommer inomhusklimatet i packhallen påverkas genom att 

medeltemperaturen för zonen sjunker med 3,0 °C och vinhastigheten ökar till 0,15 m/s. Det 

procentuella antalet personer som antas uppleva problem med drag ökar till 33 %. 

8.3 Scenario 3 – Återskapad vägg mellan zonerna packhall och E6 

Här har en simulering av återskapandet av en vägg som tidigare funnits mellan zonerna 

packhall och E6 utförts (se figur 23). Detta för att se påverkan av inomhusklimatet i 

packhallen men även i E6 och presshallen.  

 

 

Figur 23 - Återskapad vägg 
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När väggen återskapades erhölls följande resultat: 

 Medeltemperaturen i presshallen ökade med 3,0 °C 

 Medeltemperaturen i packhallen minskade med 1,6 °C 

 Medeltemperaturen i E6 minskade med 1,6 °C 

Vindhastigheten genom brandportarna som finns mellan packhall och presshall är innan 

väggens återskapande 1,3 m/s och efter återskapandet 0,05 m/s vilket kan antas vara 

bakgrundsbruset i modellen. Alltså avstannar luftflödet helt genom brandportarna om 

väggen återskapas. Dock måste detta luftflöde förflytta sig någon annanstans, det 

kompenseras genom att luftflödet genom taköppningen ovanför pressen ökar med en faktor 

3. Inne i E6 halveras det totala luftflödet ut genom öppningar i ytterväggar. 

8.4 Scenario 4 – Hur påverkas klimatet i E6 om väggen återskapas 

Här simuleras hur ett eventuellt återskapande av väggen mellan packhall och E6 påverkar 

inomhusklimatet i E6. Frågan är om temperaturvariationerna och luftrörelserna blir 

annorlunda i E6 vid återskapandet av väggen om en port i zon E6 skulle öppnas. 

I simuleringen öppnas porten som markeras i figur 24.  

 

Figur 24 - Portöppning E6 

Påverkan av inomhusklimatet med avseende på temperatur och luftflöden i E6 om porten 

öppnas finns. Dock kan inte ses att återskapandet av väggen skulle intensifiera problemen 

med temperatur eller luftflöden i E6.  

Medeltemperaturen i E6 med porten öppen i de två fallen att väggen antingen är återskapad 

eller inte, ger en skillnad i medeltemperatur för de två fallen på ca 0,2°C. I samma situation 

ökar luftflödena med ca 4 %.  
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Att återskapandet av väggen skulle ge följdproblem med sämre inomhusklimat med 

avseende på medeltemperatur och vindrörelser i E6, kan inte ses i simuleringen. Dock 

kommer problemen med självdrag i zon E6 bestå om takfönstren i zonen står öppna samt att 

en port eller liknande öppnas i golvnivå. Fördelen med att återskapa väggen är att zonen blir 

mer isolerad från resterande byggnadsdelar och därmed kan andra följdåtgärder lättare 

studeras och implementeras.  
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9 Resultat och åtgärdsförslag 
Här följer en sammanställning av resultat och tänkbara åtgärdsförslag. 

Återskapande av vägg 

Förslag att återskapa väggen mellan packhallen och E6 rekommenderas för att lösa 

problemet med kalldraget speciellt i packhallen. Väggen skulle förhindra luftrörelserna mot 

E6 från presshall och packhall till nästan obefintliga. Medeltemperaturen i packhallen och E6 

sjunker på grund av minskad värmeförflyttning via konvektion. Därmed stannar värmen kvar 

i presshallen och medeltemperaturen för zonen ökar. 

Då medeltemperaturen i presshallen ökar finns möjligheten att expandera byggnaden och ha 

ett uppvärmt korglager i direkt anslutning till presshallen. Detta för att undvika att oönskad 

fukt kommer in i byggnaden när korgförflyttningar in och ut ur byggnaden sker. Ett alternativ 

är att genom forcerad ventilation förflytta denna överskottsvärme ut i lagerlokalen under 

den kalla tiden på året. 

Optimering av ventilationsdrift 

Optimering av ventilationsdriften kan resultera i en potentiell kostnadsbesparing på 370 

tkr/år vid reducering av driften under enbart helger.  

Ventilationssystemen till packhall och kontor rekomenderas reduceras så mycket som är 

möjligt utan några negativa följdeffekter uppstår. Ventilationsdriften för 

ventilationssystemen TA01 och TA02 föreslås reduceras till hälften av aktuell drift. För att 

kunna dra ner ventilationsdriften på aggregaten TA01 och TA02 bör detta kombineras med 

en minskad intern produktion av ånga antingen genom en sänkning av temperaturen i 

eloxeringsbaden eller möjligen att de täcks för att förhindra att ångan kommer ut i lokalen. 

Försök med att sänka temperaturen i baden kombinerat med att sänka ventilationsdriften till 

hälften har utförts med positiva resultat. 

 Vid samtlig förändring av ventilationsdriften rekommenderas en kontinuerlig uppföljning för 

att undvika eventuella följdfel. 

Tabell 19 visar på den potentiella besparingspotentialen om de studerade 

ventilationssystemen totalt stängs ner. 

 Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/helg] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/helg] 

Total driftkostnad för 
fläktar och värme under 
helger [kr/år] 

Packhall 5 275 5 275 28288 
Kontor 3 78 5 130 10660 
E6 (TA01) 10 550 137 7535 419848 
E6 (TA02) 15 825 69 3795 240604 
 ∑ 33 ∑ 1728 ∑ 216 ∑ 11735 ∑ 699400 
Tabell 20 - Besparingspotential för ventilationssystem vid total avstängning 
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Materialförflyttningar 

Det varma material som förflyttas från åldringsugnarna i presshallen och vidare till 

packhallen resulterar i en konstant effektförflyttning på 53kW i aktuell produktionstakt. 

Denna värme kommer till stor del att hamna i det interna lagringssystemet SVEA som ligger 

ovanför packhallen. Eftersom värme naturligt stiger uppåt kommer den inte tillgodo på 

golvnivå i packhallen. Ett försök att genom forcering trycka ned överskottsvärmen för att 

blanda runt inomhusluften föreslås. 

Förbättrad processventilation 

Källan till problemen med inomhusklimatet finns till stor del i en bristfällig processventilation 

över eloxeringsbaden i zon E6. Flertalet kringåtgärder kan utföras för att minska problemen 

med inomhusklimatet men fokus bör läggas på en ordentlig och omfattande utredning på en 

effektivare processventilation. 

Värmeåtervinning från åldringsugnar 

Värmeåtervinning från åldringsugnar är inte möjlig på grund av att frånluft saknas och den 

eventuella överskottsvärme som finns efter att ett driftprogram har bevaras i åldringsugnen 

för att slippa värma från låga temperaturer. 
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10 Diskussion 
Problemen med inomhusklimatet är till stor del orsakat av fabrikens omfattande öppna ytor 

kombinerat med stora höjdskillnader mellan de olika byggnadsdelarna. Detta gör 

inomhusklimatet svårkontrollerat och starkt beroende av vad som händer i olika delar av 

fabriken. Att isolera byggnadsdelar genom att fysiskt avskärma dem från varandra skulle 

minska korrelationen mellan de olika byggnadsdelarna samt ge ett mer lättförståeligt 

system.  

Att göra denna avskiljning i kombination med att satsa på en väl fungerande 

processventilation i E6 torde vara rätt väg att gå. Eftersom det i dagsläget är en bristfällig 

processventilation i E6 måste takfönstren stå öppna vilket skapar omfattande luftrörelserna i 

hela fabriken. Andra positiva följdverkningar av att skapa en väl fungerande 

processventilation är att andelen fukt som kommer ut i byggnaden på ett okontrollerat sätt 

skulle minska och korrosion på utrustning i byggnaden samt på byggnaden i sig skulle 

minska. Detta skulle troligen ökar byggnadens livslängd och intern utrustnings drifttid. 

Företaget har diskuterat investeringar i ett system av frånluftsfläktar på taknivå i E6 för att 

evakuera fukt från byggnadsdelen. Risken med detta är att man behåller problemen med de 

kraftiga luftrörelserna i fabriken som strävar mot E6, samt att fukten i detta fall fortfarande 

skulle komma ut i byggnaden om inte processventilationen åtgärdas. 

Att återskapa väggen mellan Packhallen och E6 kan vara ett bra första steg att ta för att 

komma till bukt med kalldraget genom fabriken. Alternativet som finns är att bygga en väl 

fungerande luftsluss på den plats där det idag är branddörrar som skiljer packhallen och 

presshallen. Nackdelen med detta förslag är att det inte isolerar E6 lika mycket och 

problemet med kalldrag kommer kvarstå om till exempel dörren i packhallen beskrivet i 

scenario 1 öppnas. 

Vad gäller energibesparingsåtgärder ligger fabriken i framkant och det tar det tid att hitta 

ytterligare möjligheter till energibesparingar. 

Anläggningarna för produktions- och stödprocesser i fabriken är moderna och har i flertalet 

fall omfattande styr- och reglersystem för driften. Vid god förståelse för hur systemen 

fungerar och samspelar med varandra kan åtgärder tämligen enkelt implementeras. Dock är 

det svårt att få en överblick för hur allting hänger ihop och det kräver mycket erfarenhet och 

tid. Att skapa en öppen diskussion i avseende på detta och dela med sig av kunskapen vore 

bra för att skapa mer insikt för berörda personer. God dokumentation som beskriver 

systemen på ett lättförståeligt sätt saknas idag och vore bra för att förenkla ett framtida 

arbete. Åtgärder i systemen bör även övervägas att motiveras och dokumenteras i skrift. 

För ventilationsdriften och de beskrivna besparingspotentialerna vid reducering under 

helger kan även tillämpas vid andra tillfälliga driftstopp eller semesterstängningar. Att skapa 

flexibilitet och enkla åtgärder för förändringar i driften kan snabbt bli lönsamt. Speciellt de 
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äldre aggregaten som idag försörjer packhallen och kontorsdelen har idag svårtförståeliga 

styrsystem och en investering i att göra dessa mer användarvänliga kan snabbt bli lönsam.  
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11 Vidare arbete på Brogårdsfabriken 
Förslag om en omfattande utredning av en effektiv processventilation för att minska 

problemen med den interna fuktproduktionen i eloxeringskaren i zon E6 föreslås. Kan 

problemen med den interna genereringen av fukt minskas försvinner flertalet av 

följdproblemen det skapar, samt att byggnadens livslängd troligen ökar. Även lokalernas 

behov av allmänventilation reduceras vid en förbättrad processventilation.  
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Bilagor 
 

Beräkning av Draught Rating (DR) 

                                       [%] 

   
     

   
 

SD antas ha värdet 0,15 (Rohdin, 2011) 

Stängda dörrar och portar 

                                                       % 

Öppen dörr packhall 

                                                       % 

Öppen port presshall 

                                                       % 
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Beräkning av interna laster i presshall 

Data för perioden 2011-10-26 kl.13:00 till 2011-10-28 kl. 11:00 

Total elförbrukning byggnadsdel P4 96880 kWh1 

 
Känd fördelning: 
(se bilaga Elenergianvändning under mätperiod) 

 

Packhall 2356 kWh 
Verktygsavdelning 4827 kWh 
Kyllådor 841 kWh 
Kylbord 2160 kWh 

Referens 1: (Vetlanda Energi, 2011) 

 

I P4 ingår allting utom packhall vilket ger en förbrukning i presshallen enligt 

Elförbrukning presshall 94524 kWh   

Fördelning:  Last [W]:  
Verktygsavdelning 4827 kWh 104935   
Kyllådor 841 kWh 18283   
Kylbord 2160 kWh 46957   

 

                              

 

Detta är den energi som rimligen under tidsperioden bör ha gått till drift av press och 

åldringsugnar. 

 

Vilket ger en last på 1884696 W. 

 

Kylning av pressanläggningen finns och uppges ha en kyleffekt på 1300kW (Ömangruppen, 

2010). 

 

1884696 – 1300000 = 584696 W 

 

Fördelas detta jämt över press och ugnar uppgår effekt per anläggning till 292348 W. 

 

Interna lasters effekt i presshallen under mätperioden  

Anläggningsdel Last [W] 
Press 292348  
Åldringsugnar 292348 
Verktygsavdelning 104935 
Kyllådor 18283 
Kylbord 46957 
Tomgångsförbrukning 211167 
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Beräkning av tomgångskostnad för fläktsystem under helger 

Beräkningarna i denna bilaga är utförda genom att fläktar drivs av elenergi till en 

energikostnad av 0,50 kr/kWh och värmeenergin för uppvärmning av tilluft kommer från 

fjärrvärme till en energikostnad av 0,36 kr/kWh. 

Packhall 

Motoreffekt på fläkt för tilluft:  5,0 kW 

Antal timmar drift per helg med produktionsstopp: 55 

Driftkostnad tilluftsfläkt:                        

Med antagande att frånluftfläkten är likvärdig i storlek som tilluftsfläkten fås en total 

driftkostnad för fläktarna i systemet på 275 kr/helg. 

Värmeenergibehovet för packhallen är 119032 kWh/år (se bilaga Beräkning av 

värmeenergibehov för ventilationssystem genom årsmedeltemperatur) vilket ger ett behov 

per timme på 13,59 kW och kostnaden för värmeenergi för en helg blir:  

                    

Den totala driftskostnaden för fläktsystemet blir: 

                              

Vilket ger en driftkostnad under ett år med 52 helger på: 

                   

Kontor 

Motoreffekt på fläkt för tilluft:  3,0 kW 

Antal timmar drift per helg utan produktionsstopp: 26 

Driftkostnad tilluftsfläkt:                     

Med antagande att frånluftfläkten är likvärdig i storlek som tilluftsfläkten fås en total 

driftkostnad för fläktarna i systemet på 78 kr/helg. 

Värmeenergibehovet för Kontorsdelen är 119032 kWh/år (se bilaga Beräkning av 

värmeenergibehov för ventilationssystem genom årsmedeltemperatur) vilket ger ett behov 

per timme på 13,59 kW och kostnaden för värmeenergi för en helg blir:  

                    

Den totala driftskostnaden för fläktsystemet blir: 

                      

Vilket ger en driftkostnad under ett år med 52 helger på: 

                   



54 
 

 

E6 

TA01 

Motoreffekt på fläkt för tilluft:  10,0 kW 

Antal timmar drift per helg utan produktionsstopp: 55 

Driftkostnad tilluftsfläkt:                     

Med antagande att frånluftfläkten är likvärdig i storlek som tilluftsfläkten fås en total 

driftkostnad för fläktarna i systemet på 550 kr/helg. 

Värmeenergibehovet för TA01 är 3329553 kWh/år (se bilaga Beräkning av 

värmeenergibehov för ventilationssystem genom årsmedeltemperatur) vilket ger ett behov 

per timme på 380 kW och kostnaden för värmeenergi för en helg blir:  

                   

Den totala driftskostnaden för fläktsystemet blir: 

                          

Vilket ger en driftkostnad under ett år med 52 helger på: 

                     

TA02 

Motoreffekt på fläkt för tilluft:  15,0 kW 

Antal timmar drift per helg utan produktionsstopp: 55 

Driftkostnad tilluftsfläkt:                        

Med antagande att frånluftfläkten är likvärdig i storlek som tilluftsfläkten fås en total 

driftkostnad för fläktarna i systemet på 825 kr/helg. 

Värmeenergibehovet för TA01 är 1686274 kWh/år (se bilaga Beräkning av 

värmeenergibehov för ventilationssystem genom årsmedeltemperatur) vilket ger ett behov 

per timme på 192 kWh och kostnaden för värmeenergi för en helg blir:  

                   

Den totala driftskostnaden för fläktsystemet blir: 

                                

Vilket ger en driftkostnad under ett år med 52 helger på: 
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Summering av driftkostnader/driftbesparingar under helger: 

 Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
till- och 
frånluftsfläkt 
[kr/helg] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/timme] 

Driftkostnad 
uppvärmning 
av tilluft 
[kr/helg] 

Total driftkostnad för 
fläktar och värme under 
helger [kr/år] 

Packhall 5 275 5 275 28288 
Kontor 3 78 5 130 10660 
E6 (TA01) 10 550 137 7535 419848 
E6 (TA02) 15 825 69 3795 240604 
 ∑ 33 ∑ 1728 ∑ 216 ∑ 11735 ∑ 699400 
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Beräkning av värmeenergibehov för ventilationssystem genom 

årsmedeltemperatur 

                               [Wh/år] 

där 

                       
  

  
 

                           
  

 
  

                                         
 

    
 

                                                       [%] 

              

Värden för gradtimmar tas ur tabell (Warfvinge & Dahlblom, 2010) för orten Växjö och beror 
av tilluftstemperaturen för ventilationsaggregatet samt årsmedeltemperatur. I det fall 
tilluftstemperaturen är högre än 25°C vilket är max för tabellen. Adderas den överstigande 
delen som antalet timmar per år multiplicerat med den överskjutande temperaturen. 

Årsmedeltemperaturen för Växjö är Tårsmedel=6,4 (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Packhall 

                                        

             

   
 

        

     
 

                                     
   

  
 

Kontor 

                                        

             

   
 

        

     
 

                                     
   

  
 

E6 

Tilluftsaggregat TA01 
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Tilluftsaggregat TA02 
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Materialförflyttning mellan presshall, packhall och E6 

På årsbasis tillverkas 21,2 ton aluminiumprofiler per arbetsskift, i dagsläget körs 3 skift vilket 

betyder att det är full produktion på veckodagar.  

Energiinnehållet per kilo aluminium som flyttas mellan presshall till packhall och E6 är: 

                                  
  

  
        

   

  
 

Materialflöde per timme mellan presshall till packhall och E6: 

       

  
     

  

 
 

Konstant effektförlust i presshall sett över ett dygn med givna antaganden: 

                                    

Fördelningen av effekten till packhallen och E6 antas vara 80 % respektive 20 % eftersom 

transporten inom packhallen är tidsmässigt längre och att aluminiumet här antas ha sin 

högsta temperatur. 
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Elenergianvändning under mätperiod 
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Tomgångsanvändning av elenergi 

 


