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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete har varit att genomföra en nulägesanalys av Hall 7 på Sapa Heat 

Transfer AB i Finspång. Utifrån nulägesanalysen togs åtgärdsförslag fram som kan generera en 

effektivare uppvärmning, mindre yttre utsläpp och behagligare arbetsklimat. Problemet i Hall 7 är att 

processventilationen för varmvalsverk 2051 är ålderstigen och underdimensionerad, den saknar även 

värmeåtervinning och rening av processfrånluften. Detta leder till oplanerade driftstopp, höga 

underhållskostnader samt hög energianvändning.  

För att finna åtgärdsförslag för dessa problem genomfördes en nulägesanalys av Hall 7 genom att 

mäta luftflöden och temperaturer, analysera utsläppsmätningar och energianvändning samt 

intervjua personal.   

Utifrån dessa mätningar har fyra olika åtgärdsförslag tagits fram. De fyra åtgärdsförslagen illustreras i 

tabellen nedan. 

Tabell 1. Jämförelse av kostnad och energibesparing för åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag Total 
investeringskostnad  

[MSEK] 

Energibesparande 
kostnad  
[MSEK] 

Energibesparing 
[MWh/år] 

YIT 5 3,5 600 

YIT (Enklare) 1,5 - - 

Homhall 4,5-5 3-3,5 7400* 

Ökad tilluft 2,25 0,75 170 

*Energipotential 

Det åtgärdsförslag som anses vara bäst lämpat för att generera en effektivare uppvärmning, ge 

mindre yttre utsläpp samt ett behagligare arbetsklimat i Hall 7 är åtgärdsförslag 6.1.3. Detta medför 

att Hall 7 kan bli nästintill självförsörjande med värme och fjärrvärmekostnaden kommer att sjunka 

markant. Mer om åtgärdsförslaget finns att läsa i 6.1.3 Värmeåtervinning från Homhall. 

Under arbetets gång har även tre arbetsmiljöåtgärder tagits fram så som optimerad portstyrning för 

att minska värmeförluster och nedsmutsning, minskning av oljedimma genom ombyggnation av kåpa 

för processfrånluft och tätning av valsoljeläckage. Även åtgärder för undertryck för att uppnå 

tryckbalans och därmed bättre arbetsmiljö i Hall 7 har presenterats. 

Förslag har även lämnats för fortsatt arbete gällande uppföljning av ventilationsstyrning, minskning 

av undertryck, kommunikation mellan personal och ledning, inställning hos personalen samt 

omkonstruktion av kåpa över varmvalsverk 2051.  
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Abstract 
The purpose of this bachelor thesis has been to conduct a situation analysis of Hall 7 at Sapa Heat 

Transfer AB in Finspång. Based on the current status analysis, proposals for action is to be developed 

that can generate a more efficient warm-up, less emission and a more pleasant work environment in 

Hall 7. The problem in Hall 7 is that the process ventilation for hot rolling mill 2051 is aged and 

undersized, it also does not have heat recovery or purification of the air which results in unplanned 

downtime, high maintenance costs and high use of energy. 

To find proposals of action for these problems a current situation analysis was developed from 

measure of airflows and temperatures, analysis of external emissions, analysis of energy invoices and 

by interviewing employees. 

From these measurements, four different proposals for action developed. The four proposals of 

action are illustrated in the table below 

Table 2. Comparison of cost and energy savings for proposed actions 

Proposal of 
actions 

Total investment cost  
[MSEK] 

Cost of energy saving  
[MSEK] 

Energy saving 
[MWh/year] 

YIT 5 3,5 600 

YIT (Simple) 1,5 - - 

Homhall 4,5-5 3-3,5 7400* 

Increased inlet air 2,25 0,75 170 

*Energy potential 

The proposed action that is considered best suited to generate a more efficient heating, giving small 

external emissions and a more pleasant work environment in Hall 7 is proposed action 6.1.3. This 

results in that Hall 7 becomes almost self-sufficient in heating and heating costs will drop 

significantly. More on the proposed measure can be found in 6.1.3 Värmeåtervinning från Homhall. 

During the work, three health preventive actions developed, as optimized port control to reduce heat 

loss and pollution, reduction of oil vapor through reconstruction of housing for process ventilation 

and seal of oil leakage. Certain proposal of action has also been developed to achieve pressure 

balance in Hall 7 to achieve better work climate. 
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Förord 
Examensarbetet är det avslutande momentet på vår utbildning till Högskoleingenjör i maskinteknik 

med inriktning energisystem vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet har genomförts för Sapa Heat 

Transfer AB i Finspång och omfattar tio veckor mellan mars och juni 2012. Under examensarbetet har 

vi tagit fram åtgärdsförslag som ska generera en effektivare uppvärmning, mindre yttre utsläpp och 

ett behagligare arbetsklimat i Hall 7.  

Vi vill framföra ett tack till samtliga medarbetare för vår tid på Sapa Heat Transfer. Ett speciellt stort 

tack vill vi ge vår handledare på SHT, Malin Spångberg som hjälpt oss med alltifrån hur man bokar ett 

konferensrum till att ge oss svar på de konstigaste av frågor. Utan Malin hade vi inte klarat oss och 

det hade inte blivit någon rapport. Ett stort tack riktas också till vår handledare Jakob Rosenqvist som 

kommit med bra feedback under hela arbetet, tillhandahållit mätutrustning och bidragit med tekniskt 

kunnande. Slutligen vill vi även tacka ”Lasse-Kongo” på underhållsavdelningen för all hjälp med 

montering av mätutrustning. 

Finspång, juni 2012 

Fredrik Tengvall och Tobias Olsson 
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1. Inledning 
Kapitlet beskriver kortfattat bakgrunden till problemet, syftet, frågeställningar, målet och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Sapa Heat Transfer står inför en modernisering av processfrånluften vid varmvalsverk 2051 i Hall 7, 

som är en del av Byggnad 21. Moderniseringen är av flera skäl viktig, dels på grund av att 

anläggningen är ålderstigen, dess kapacitet är för låg och det saknas både värmeåtervinning och 

rening av processfrånluften. Ovanstående leder idag till oplanerade driftstopp, höga 

underhållskostnader och hög energianvändning. Dagens underdimensionerade processventilation 

och den bristfälliga konstruktionen av kåpan över varmvalsverk 2051 leder till att infångningen av 

oljedimma inte fungerar optimalt. Detta leder till utsläpp av oljedimma i lokalen som är ett 

arbetsmiljöproblem vilket även leder till förorening av resterande ventilationssystem. I dagsläget 

finns inga krav på Sapa Heat Transfer gällande yttre utsläpp av kol. Vid värmeväxling av den oljiga 

processfrånluften kommer olja fällas ut ur processfrånluften vilket medför rening av den och att SHT1 

kommer kunna uppfylla framtida utsläppskrav. 

 
Figur 1. Varmvalsverk 2051 

 
Figur 2. Fläkthus för processfrånluftsfläktar och skorstenar 
Varmvalsverk 2051 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera nuläget och ta fram åtgärdsförslag som ska generera en 

effektivare uppvärmning, mindre yttre utsläpp samt ett behagligare arbetsklimat i Hall 7. 

                                                           
1
 SHT, förkortning av Sapa Heat Transfer 
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1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att först utreda det befintliga ventilationssystemets struktur och 

energianvändning, detta för att sedan komma med förslag för ombyggnad av ventilationssystemet i 

Hall 7 och tillbyggnad av renings- och värmeåtervinningssystem för processfrånluften för 

varmvalsverk 2051.  

1.4 Uppdrag och frågeställningar 
Utreda möjligheten att koppla samman ett nytt processfrånluftsaggregat för varmvalsverk 2051 med 

befintliga tilluftsaggregat TA1, TA2 och TA4 samt med befintliga frånluftsaggregat för 

allmänventilation FA1-FA6 för att uppnå en energieffektivare processventilation. 

1. Förorening 
1.1 Utreda påverkan av föroreningsgraden på batteriåtervinningssystemet med avseende på 

varmvalsverkets valsolja. 
1.2 Utreda hur utsläpp till luft påverkas med anledning av kondensering med och utan 

batteriåtervinningssystem. 
1.3 Ta fram förslag på tekniker för avskiljning av oljedimma. 
 

2. Energi 
2.1 Utreda nuvarande energianvändningen i befintligt system TA1, TA2, TA4 och FA1-6. 
2.2 Utreda värmeutvinningspotentialen i processfrånluftsystemet för varmvalsverket 2051.  
2.3 Utreda nuvarande energianvändning i processfrånluftsystemet för varmvalsverk 2051. 
2.4 Hur påverkas energianvändningen av en ökad kapacitet av processfrånluften i byggnad 

21? 
2.5 Utreda energianvändningen i ett nytt batteriåtervinningssystem som inkluderar 

processfrånluften från varmvalsverk 2051.  
2.6 Beskrivning av de olika åtgärdsförslagen.  

 
3. Miljö och arbetsmiljö 

3.1 Utreda hur utsläpp till luft påverkas med anledning av kondensering med och utan 
batteriåtervinningssystem. 

3.2 Kartlägga nuvarande arbetsmiljöproblem i Hall 7 på grund av oljedimma. 
3.3 Arbetsmiljöpåverkan i Hall 7 efter kapacitetsökning i processfrånluft. 
3.4 Utredda förbättringspotentialen för arbetsmiljön genom en ombyggnation. 

 

1.5 Avgränsningar 
För att kunna hitta en lösning på arbetsmiljö- och processfrånluftsproblemet kring valsverk 2051 i 

Hall 7 är avgränsningen för utredningen satt till Byggnad 21. Detta för att se till helheten i Hall 7 och 

inte enbart processfrånluften för valsverk 2051. 
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1.6 Terminologi 
En ordlista innehållande termer och dess förklaringar för att ge läsaren en ökad förståelse. 

SHT 
 

Sapa Heat Transfer AB. 

ST 
 

Sapa Technology AB, Sapa Group’s Research and Development avdelning. 

SP 
 

Sapa Profiler AB. 

SSAB 
 

Svenskt Stål AB. 

Banangöt 
 
 

Misslyckad testvalsning då göt får en kraftig böj, böjen kan vara så kraftig 
att kåpan över valsverket skadas eller att göt slungas av rullbanan. 

TA 
 

Tilluftsaggregat. 

FA 
 

Frånluftsaggregat, med eller utan värmeåtervinning. 

Energieffektivisering 
 

Minskning av energianvändning med bibehållen funktion. 

Energibesparing 
 

Minskning av energianvändning utan bibehållen funktion. 

Varmvalsverk 
 
 

Plastisk bearbetning då materialet är upphettat till över dess 
rekristallisationstemperatur. 

Kallvalsverk 
 
 

Plastisk bearbetning då materialets temperatur ligger under dess 
rekristallisationstemperatur. 

Homhall 
 
 

Homogeniseringshall, innehåller ugnar där göten genomgår 
homogenisering. 

Lanterniner 
 

En typ av ventilationsluckor monterade på platta tak. 

PFE 
 
 
 

Statens Program För Energieffektivisering. Endast energieffektiva företag 
antas, företagen förbinder sig att uppfylla krav för att skapa rutiner för 
projektering och inköp av energikrävande utrustning. 

Valsgap 
 

Öppningen mellan valsparet där götet passerar. 

Stick 
 

En passage av aluminiumet genom valsgapet. 

Derivat 
 

Valsolja baserad på mestadels vatten och en del polyglykol. 

Emulsion  
 

Valsolja baserad på mestadels vatten och en del olja. 
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2. SHT – Sapa Heat Transfer AB 
Kapitlet innehåller en beskrivning av Sapa Heat Transfer, dess produktionsprocess och 

konstruktionen av ventilationssystemet i den byggnad som denna rapport behandlar.   

2.1 Sapa Heat Transfer 
Sapa Heat Transfer AB ingår i Sapa Group, en internationell industrikoncern med tre olika divisioner, 

Sapa Heat Transfer AB, Sapa Profiler AB och Sapa Buildingsystems AB. Koncernen omsatte år 2010 33 

miljarder kronor och har 14 800 anställda över hela Europa samt i USA och Kina. Sapa Heat Transfer 

AB är ett av världens ledande företag inom tillverkning av aluminiumband till värmeväxlare för bland 

annat fordonsindustrin. I Sverige är SHT förlagt i Finspång där detta examensarbete ägt rum. SHT i 

Finspång har ca 430 anställda och en omsättning omkring 2,1 miljarder SEK år 2010. Produktionen 

består av skurna aluminiumband med olika legeringar och pläteringar. Plätering innebär att banden 

förses med ett tunt skikt av en speciell legering vilket ger banden sina speciella egenskaper. På 

området i Finspång finns utrustning för hela produktionskedjan vilket är omsmältning, gjutning, 

valsning och skärning av aluminium. Slutligen finns det även en logistikavdelning där produkterna 

förpackas och distribueras. Av produktionen går ca 85 % på export utanför Norden. 

 

Figur 3. Översiktbild över området med de fastigheter i vilka SHT bedriver sin verksamhet
2
 

                                                           
2 Bilden visar också närliggande fastigheter tillhörande SP och andra företag. Karta uppdaterad 040803 
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2.2 Produktionskedjan 

 
Figur 4. Produktionskedjan 

 

Bearbetningen av aluminiumet genomgår många steg och passerar olika lokaler under sin väg genom 

produktionskedjan. Första steget är omsmältningen, Byggnad 98 se Figur 3, där aluminiumet smälts 

ner. Råvaran är inköpt aluminium i stora block samt en liten del skrot från den egna processen, detta 

tillsammans med olika legeringsmetaller skapas de rätta egenskaperna. Aluminiumet gjuts till formen 

av göt som sedan transporteras vidare till fräshuset, Byggnad 68 se Figur 3 där ytan fräses plan. 

Transporten av göten mellan omsmältverket och fräshuset sker med truckar medan transporten i de 

senare stegen sker på rullbanor och med travers. Efter fräshuset transporteras götet vidare till 

svetsen, Byggnad 68, där plåtar bestående av olika legeringar, svetsas dit på både över- och 

undersidan av götet. Denna legering kommer efter valsningen att bli ett mycket tunt lager på båda 

sidor av aluminiumet vilket har som funktion att fungera som lod vid sammanfogningen av kylaren. 

Nästa steg är att götet ska värmebehandlas samt hettas upp till rätt temperatur för att kunna 

varmvalsas, detta genomförs i ett flertal ugnar i homogeniseringshallen, Byggnad 68. När göten har 

uppnått rätt struktur och temperatur tas de in till Hall 7, se Figur 5, genom en tunnel under golvet 

mellan Homhallen3, se Figur 5, och Hall 7.  

 
Figur 5. Karta över Byggnad 21 

  

                                                           
3
 Homhallen, Förkortning av Homogeniseringshallen 
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Hall 7 benämns den stora produktionshallen som tar upp nästan hela Byggnad 21 se Figur 3 och 

innehåller både varmvalsverket, de två kallvalsverken, svalstationer samt tre 

värmebehandlingsugnar. Produktionen i Hall 7 ligger på en linje med början i varmvalsverket 2051. 

Förutom det aluminium som sedan blir slutprodukten valsas även den plåt som svetsas på göten för 

att ge den speciella pläteringen, dessa plåtar tas omhand i en station efter 2051. Vid valsning körs 

varmvalsverken 2051 och 2071 alltid tillsammans och benämns då som 2091, detta kallas 

tandemverk. Efter att göten varmvalsats i 2091 benämns de som band vilka är upprullade till stora 

cylindrar. Banden kan genomgå ytterligare värmebehandling vilket genomförs i ugnar placerade inne 

i Hall 7. Om ingen ytterligare värmebehandling krävs transporteras banden direkt vidare till 

kallvalsverken 2751 och 2762 där de med mycket hög precision valsas ner i tjocklek. Transporten av 

banden sker härifrån och framåt i produktionen med truckar såväl inom- som utomhus. Då banden 

har svalnat i någon av svalstationerna är de redo för skärverken, Byggnad 41 se Figur 3, där de skärs 

ner i bredd till de dimensioner som kunden har specificerat, i Byggnad 41 sker även slutpaketeringen 

och utlastningen för distribution till kund. 

2.3 Ventilationssystemet i Byggnad 21 
Ventilationssystemet i Byggnad 21 är uppbyggt som ett från- och tilluftssystem med viss 

värmeväxling, den ventilationsprincip som används är deplacerande strömning. För 

allmänventilationen finns det sex stycken aggregat vilka tar ut luften uppe i taket, dessa benämns 

som FA1-FA6 och är markerad med en blå ring i Figur 6. För tilluft till Hall 7 finns tre stycken aggregat 

som benämns TA1,TA2 och TA4 och är markerade med en grön ring i Figur 6. TA1, TA2 och TA4 

försörjer fläktkanaler vilka leder ner luften till tilluftsdon placerade längs väggarna på båda 

långsidorna av hallen. Tilluftsdonen för ut luften ned mot golvnivå med låg hastighet, detta för att 

tillföra den friska luften där personalen vistas samt att inte blanda runt föroreningar som dras med 

uppåt av den uppvärmda luten. För uppvärmning av tilluften används ett värmeväxlingssystem 

bestående av ett vattenburet system med värmebatterier som tar värme från FA1-FA6 och 

värmeväxlar den till TA1, TA2 och TA4. I dagsläget kan inte den återvunna värmen täcka hela 

energibehovet som behövs utan under de kallaste månaderna köps ca 900 MWh fjärvärme in för att 

täcka upp det återstående behovet. Under de varmaste månaderna på året blir det mycket varmt i 

lokalen och för att då kunna ventilera bort tillräckligt med luft startas sju stycken frånluftsaggregat 

utan värmeåtervinning samt att tre stycken lanterniner öppnas. Frånluftsaggregaten utan 

värmeåtervinning är markerade med en röd ring i Figur 6 och lanterninerna är markerade med en gul 

ring. För varje valsverk finns också processfrånluft, processfrånluften från varmvalsverket 2051 är 

markerad med en lila ring i Figur 6. Då temperaturen i Homhallen är mycket hög ventileras denna luft 

bort genom Homhallens tak, dessa luckor är mankerade med orange ring i Figur 6. Den trafik som 

sker till och från Hall 7 sker genom Port 7:1, denna port är markerad med ett ljusblått streck i Figur 6. 
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Figur 6. Flygfoto taget över Byggnad 21
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs genomförande och metoder som använts för att ta fram det efterfrågade 

resultatet. Här finns beskrivningar av genomförande, beskrivningar för hur mätningar och 

beräkningar genomförts. 

3.1 Nulägesanalys av Byggnad 21 
För att besvara de frågeställningar som uppdraget medför genomfördes en nulägesanalys av Byggnad 

21. Nulägesanalysen genomfördes genom mätningar och loggningar av temperaturer och luftflöden i 

olika delar av hallen, mätning av driftstiden för processfrånluftsfläktarna, given data om befintligt 

ventilationssystem samt intervjuer av personal i varmvalsverk 2051. 

3.2 Mätningar 
För att kunna kartlägga värme- och luftflöden i Hall 7 har temperaturen loggats på flera platser i 

Byggnad 21, även mätningar av elförbrukning hos fläktmotorer har genomförts för att ta fram 

drifttiden för dessa. 

3.2.1 Mätinstrument för relativ fukthalt och temperatur 

För att mäta temperaturen används två termometrar av typen Tinytag Plus 2. Denna modell kan 

mäta temperaturer från -40 °C till +125 °C, och kan lagra mätdata för två veckor med intervallet en 

minut. För att mäta fukthalten används två fuktmätare av typen Tinytag Plus, dessa kan mäta relativa 

fukthalten från 0 % RH till 100 % RH, de har även kapacitet att mäta temperaturer mellan -30 °C till 

+50 °C. Fuktmätaren mäter temperatur och fukt varannan minut och kan lagra mätdata för åtta 

dagar. För att utläsa data från loggarna användes programmet EasyView 5.6.4.2. 

 
Figur 7. Termometer av typen Tinytag Plus 2 

 
Figur 8. Fuktmätare av typen Tinytag Plus 
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3.2.1.1 Mätning av relativ fukthalt och temperatur 

Mätning av temperatur och relativ fukthalt sker på två punkter i ventilationssystemet för 

processfrånluften för varmvalsverk 2051. Mätpunkt 1 är placerad i början av norra 

ventilationskanalen, precis intill varmvalsverket. Mätpunkt 2 är placerad i fläktrummet på taket, 

mellan fläkt och skorsten. Anledningen till att dessa mätpunkter valts är för att kunna utreda om 

fukthalten och temperaturen sjunker beroende på höjden i ventilationskanalen och även för att få 

mer rättvisande mätdata.  

 
Figur 9. Mätpunkt 1, insida av kåpa 

 
Figur 10. Mätpunkt 1, utsida av kåpa 

 
Figur 11. Mätpunkt 2, i fläktrum på tak 
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3.2.2 Mätinstrument för temperatur installerat av YIT 

För mätning av temperaturen i Homogeniseringshallen används de redan utplacerade 

mätutrustningen som YIT4 använder för övervakning och styrning av klimatsystemet. I vanliga fall går 

det bara att avläsa temperaturerna i realtid vilket ger en enklare bild över hur temperaturerna 

varierar. För att kunna sammanställa data över tiden infördes en loggningsfunktion samt att 

programmet i realtid ritar upp en graf över de olika temperaturerna.  Lagringen av temperaturerna 

genomfördes under en hel vecka, detta för att se hur temperaturerna beter sig då det pågår 

respektive inte pågår någon produktion. 

 
Figur 12. Bild över Homhallen och dess anslutning till Hall 7 och Hall 68 

3.2.2.1 Mätning av temperatur 

Mätning av lufttemperaturen i Homhallen sker på tre punkter. Mätpunkt GT1 är placerad vid 
gångbana i höjd med traversen 7 meter över golvnivå. Mätpunkt GT2 är placerad i golvnivå. 
Mätpunkt GT21 mäter lufttemperaturen på den luft som tas ut från Homhallen för att använda till 
uppvärmning av Byggnad 68. Mätpunkterna bör visa på ett tydligt sätt hur den maximala 
temperaturen samt temperaturgradienten i lokalen, det blir också möjligt att se hur de olika 
temperaturnivåerna påverkas av den tid då ugnarna står öppna vid göttransporter. 

 
Figur 13. Skärmklipp temperaturmätning i realtid 

  

                                                           
4
 YIT, företag som för SHT:s räkning utför fastighetsdrift, fastighetsservice samt energieffektiviseringsfrågor. 
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3.2.3 Mätinstrument för spänning 

För att mäta spänningen användes två strömtänger av typen Universal Technic och modellen US.V 

som är sammanbyggda med Tinytag spänningslogger. Denna strömtång kan användas på isolerade 

ledare och har valbara områden på 100 A, 250 A och 500 A. Strömtången kan lagra mätdata under 

fem och en halv dag med mätintervallet en minut. För att utläsa data från loggarna användes 

programmet EasyView 5.6.4.2. 

 
 

3.2.3.1 Mätning av driftstiden för processfrånluftsfläktar 

Mätningen av driftstiden för processfrånluftsfläktarna för varmvalsverket 2051 genomfördes i den 

elcentral som försörjer dessa. Elcentralen är placerad i hallen som huserar motorn och växellådan för 

drivning av varmvalsverket 2051. Hallen ligger vägg i vägg med Hall 7 bakom valsverket. Mätningen 

genomfördes med två tänger, en för vardera fläkt. Driftstiden är viktig då det ger möjligheten för 

beräkning av det totala luftflöde per år samt om det finns några brister i hur ventilationen styrs.  

 
Figur 15. Mätpunkt i elcentral 

 
Figur 16. Elcentral markerad i rött. 

 

  

Figur 14. Strömtång av typen US.V med Tinytag spänningslogger 
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3.2.4 Mätinstrument för lufthastighet och lufttryck 

För att mäta lufthastigheten och lufttrycket användes Swema 3000 som är ett universalinstrument 

för mätning vilken kan mäta lufthastighet, luftfuktighet, temperatur och differenstryck. Vid 

genomförande av mätningar finns ett flertal program att tillgå som bland annat ger snittet av 

hastigheten eller trycket samt kan beräkna flödet om kanalens tvärsnitt anges i förväg. Swema 3000 

kan i minnet lagra uppmätta värden eller beräknade mätresultat. Minnet rymmer 32 000 mätvärden, 

m/s och °C. Mätvärdena kan sedan överföras till dator med hjälp av medföljande programvara 

Swema Terminal 2.0. 

 
Figur 17. Mätpunkter lufthastighet 

  

3.2.4.1 Mätning av lufthastighet och lufttryck 

Mätningarna av lufthastigheten har genomförts på tre luftflöden, Port 7:1, lanterninerna på taket och 

luftspjällen bakom Svalstation 1. Hastigheterna mättes upp både under produktion samt då ingen 

produktion pågick för att få så rättvisande värden som möjligt. Dessa tre flöden är tidigare inte 

dokumenterade utan bara uppskattade vilket skulle ge stor osäkerhet i kommande kartläggning av 

till- och frånluftsflödet. 

  

Figur 18. Swema 3000, mätinstrument för lufthastighet 
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3.3 Beräkning av energiförluster 
För att beräkna hur mycket energi som går förlorad i processfrånluften för varmvalsverk 2051 och 

genom Homogeniseringshallens takluckor används mätdata för utomhustemperatur, temperatur för 

frånluften, flödesstorlek för frånluften, densitet för luften, luftens specifika värmekapacitet och antal 

drifttimmar. Energiförlusten beräknades enligt följande: 

Formel 1. Energiinnehåll i luftflöde 

                
 

  
  = luftens densitet (kg/m3)    = luftflöde (m3/s) 
Cp = luftens specifika värmekapacitet (kJ/kgK)    = Tinne-Tnormalmånadstemperatur 
d = årsdrifttid (h)  

3.4 Utvärdering av arbetsmiljö i Hall 7 
För att utreda hur arbetsmiljön är i Hall 7 har personal och skyddsombud som arbetar i valsverk 2051 

intervjuats vilket skedde under produktionstid, antalet närvarande i operatörshytten varierade 

mellan en till fyra personer. För att undersöka luftkvalitén har yrkeshygieniska mätningar av 

oljedimma och oljerök genomförts i Hall 7. Den yrkeshygieniska mätningen genomfördes av ST5 på 

uppdrag av SHT. 

3.4.1 Intervju av personal i valsverk 2051 

För att få en övergripande bild över hur personalen i valsverket upplever arbetsmiljön i Hall 7 

genomfördes intervjuer med operatörerna om detta. Under intervjuerna togs även fler frågor upp, 

bland annat om utformning av ny kåpa för processfrånluften över valsverk 2051. 

Då det inte var känt hur fläktarna för processfrånluften i valsverk 2051 styrs så intervjuades ett 

skiftlag angående detta. Det uppmärksammades flertal gånger att porten för servicebilar och 

trucktrafik till Hall 7 stått öppen mer än vad den ska ställdes även frågor om detta. 

3.4.2 Yrkeshygienisk mätning av oljedimma vid varmvalsverk 2051 

En viktig aspekt att ha i åtanke vid utformning av det nya processfrånluftssystemet är att undersöka 

om den oljedimma som sprids i Hall 7 på grund av för låg kapacitet i processfrånluften överstiger de 

tillåtna gränsvärdena för hur mycket oljepartiklar luften får innehålla. För att undersöka detta 

studerades en äldre yrkeshygienisk mätning från 2006-05-30 och en nyare från 2012-05-04. 

3.5 Oljeemission i processfrånluft för varmvalsverk  
Enligt Sapa Heat Transfers egenkontrollprogram genomförs emissionsmätning av utgående luft 

(processfrånluften) från varmvalsverk 2051 en gång per år. Mätningarna genomförs av Sapa 

Technology. Denna mätning är viktig då den blir underlag för att beräkna hur stor mängd olja som 

kommer att fällas ut i det nya processfrånluftsystemet. 

  

                                                           
5
 ST, förkortning av Sapa Technology 
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3.6 Felkällor 
De beräknade drifttiderna för fläktar och motorer är baserade på kortare mätserier, uppskattningar 

och historik vilka kan variera beroende på oförutsedda stopp, beläggning i maskinen med mera. 

Mätfel är också en felkälla då samtliga mätverktyg har inbyggda fel. Samtliga mätningar av 

temperatur och luftflöde är genomförda mellan åtta timmar och en vecka. För att få exakt mätdata 

bör mätningen ske under ett år men var omöjligt på grund av projektets längd. Uppgifter om effekt 

som är uppskattade utifrån märkeffekt är även det en felkälla. 



 

den 19 juni 2012 

 

[13] 
 



Referensram 

den 19 juni 2012 

 

[14] 
 

4. Referensram 
I kapitlet presenteras den bakgrundsteori som ligger till grund för framställning av de resultat och 

slutsatser som presenteras i rapporten. 

4.1 PFE – Programmet för energieffektivisering 
Sapa Heat Transfer AB deltar i statens program för energieffektivisering, PFE. För att få delta i 

programmet måste företaget klassas som energiintensivt och genom medverkan i programmet 

förbinder sig företaget att uppfylla de krav som ställs. Krav som ställs för att delta är att SHT skapar 

rutiner för projektering och inköp av energikrävande utrustning. Energikrävande utrustning är till 

exempel en motor eller pump som använder 30 MWh per år eller som har ett kontinuerligt 

effektuttag på 3,5 kW. Projekteringsrutinerna behandlar större system, till exempel en 

produktionslinje och inköpsrutinerna berör inköp av pumpar, fläktar och elmotorer. Dessa rutiner 

innebär i praktiken att SHT inför en investering av energikrävande utrustning står inför två alternativ. 

Det första innebär att SHT måste välja utrustningen med bästa energiklassificering om 

återbetalningstiden för merkostnaden är mindre än tre år, vid detta alternativ behöver inte SHT 

genomföra en LCC6. Det andra alternativet SHT kan välja är att genomföra LCC för investeringen där 

minst två utrustningar ska granskas. LCC är en förkortning för Life Cycle Cost och innebär en analys av 

livscykelkostnaden, mer om LCC finns att läsa under 4.7.3 LCC. Även här ska det mest energieffektiva 

alternativet väljas om merkostnaden har en återbetalningstid som understiger tre år. Genom 

deltagande i programmet ges möjlighet att bli befriade från elskatten som infördes 1 juli 2004 och 

uppgår till 0,5 öre per kilowattimme. Skattehöjningen var en anpassning till EU:s energidirektiv. 

Lagen (2004:1196) om programmet för energieffektivisering trädde i kraft den 1 januari 2005 och 

energimyndigheten fungerar som tillsynsmyndighet för programmet och skatteverket hanterar 

skattereduktionen7. Under första perioden, 2004-2009, genomförde SHT dessa 

energibesparingsåtgärder: 

 Induktorkylning med energiåtervinning 3500 MWh/år 

 Stickseriereduktion kallvalsning  1500 MWh/år 

 Lucka Smältugn 0142  1452 MWh/år 

 Direktinlagring av varm pläterplåt  332 MWh/år 

Dessa åtgärder resulterade i en sänkning av energianvändningen med 6784 MWh vilket kan jämföras 

med den genomsnittliga elförbrukning de senaste fem åren på 120 000 MWh. Utöver de 

ovanstående åtgärderna har programmet bidragit till ytterligare energibesparingar om 66 MWh/år, 

detta är ett resultat av tillämpning av rutiner för projekteringar, ändring, renovering vid inköp av 

elkrävande utrustning som elmotorer.8 

  

                                                           
6
 LCC, förkortning för Life Cycle Cost, på svenska livscykelkostnad 

7
 (Energimyndigheten, 2012) 

8
 (Spångberg, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 2010) 
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4.2 Elpris och elmarknad 
Elpriset i Sverige har historiskt sett alltid varit relativt lågt tack vare att produktionskostnaden för 

elektriciteten är låg då majoriteten av elen kommer från kärnkraft och vattenkraft. För 16 år sen, 

1996, avreglerades den svenska elmarknaden och en nordisk elmarknad vid namn Nordpool bildades. 

Idén med denna elmarknad var att skapa en integrerad elmarknad med fri konkurrens och fri 

prissättning. Nordpool fungerar som alla andra öppna marknader med fri konkurrens, alltså att 

tillgång och efterfrågan styr priset. Då en stor del av svensk el kommer från vattenkraft är elpriset 

beroende av vädret eftersom mycket nederbörd ger välfyllda vattenmagasin vilket i sin tur ger en 

stor tillgång på energi och lägre elpris. Detta kallas för ett energidimensionerat system vilket leder till 

att priserna varierar säsongsvis. På den europeiska kontinenten är systemet istället 

effektdimensionerat vilket innebär att priserna varierar över dygnet med högre priser dagtid då 

effektuttaget är större och lägre priser nattetid då effektuttaget är mindre. 9  

Historiskt sett har elpriset ökat i takt med oljepriset och väntas även följa samma utveckling i 

framtiden. I och med avregleringen av den europeiska elmarknaden kommer priserna i Europa 

jämnas ut vilket i slutändan kommer leda till en fördubbling av elpriset i Sverige, i och med detta 

kommer en effektivare elanvändning bli än mer viktig. I november 2011 delades Sveriges elmarknad 

in i fyra olika delar, SE1, SE2, SE3, SE4. Uppdelningen av elmarknaden genomfördes för att främja 

byggandet av nya kraftverk där det konsumeras mer el än det produceras samt för att stimulera 

byggandet av nya kraftledningar mellan områdena där el produceras och där el konsumeras. Figur 19 

visar uppdelningen av Nordens elmarknad och Graf 1 nedan visar prisutvecklingen på svenska 

elmarknaden mellan år 2000 och 2010.10 

 
Figur 19. Nordens elområden 

 
Graf 1. Elprisutveckling år 2000 till 2010 
 
 
 
 

 

                                                           
9
 (Vattenfall, 2012) 

10
 (nordpoolspot, 2012) 
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4.2.1 Elinköp på Sapa Heat Transfer 

SHT köper sin el av Coor Service Management AB (Coor) vilka tillhandahåller driftmedia till samtliga 

företag på industriområdet. Då SHT är en elintensiv industri är elpriset kritiskt, för att erhålla ett lågt 

elpris ”hedgar” SHT sina elinköp. Att SHT ”hedgar” elinköpen innebär att de i förväg binder upp sig 

att köpa upp en viss mängd MWh el, detta för att säkerställa elleverans och för att erhålla ett lägre 

elpris. Då SHT är förbjudna att spekulera i elpriset så baserar de sin ”hedge” på 

produktionsprognoser. Det finns både för- och nackdelar med att ”hedga”. Fördelen är att utgifter 

och elleverans säkras samtidigt som man skyddas mot oförutsedda prisökningar. Nackdelen är att 

elpriset kan låsas till ett högre pris än spotpriset samtidigt som man bundit sig att köpa en viss mängd 

el. Binder man sig att köpa en viss mängd el och inte förbrukar denna måste man betala för oanvänd 

el eller sälja denna mängd vilket innebär mycket administrativt arbete och extra kostnader. Poängen 

med att ”hedga” elen är alltså att få ett lågt elpris genom att förutspå framtida elförbrukning så att 

denna mängd stämmer överens med den ”hedgade” mängden.11 

4.3 Fjärrvärme och prisutveckling 
Fjärrvärmenätet som SHT i Finspång är anslutet mot drivs av Finspångs Tekniska Verk, denna 

fjärvärme produceras i Finspångs värmeverk där förbränning av biobränsle, hushållssopor och annat 

avfall sker. Fjärrvärmeverket består av en avfallspanna på 10 MW, två oljepannor på 10 MW vardera 

och en biopanna på 15 MW. Vid full drift eldas ca 80-100 ton avfall per dygn i avfallspannan. 

Biopannan drivs av flis och körs från oktober till april samt den tid då avfallspannan står stilla. 

Ungefär 20 000 till 22 000 ton flis eldas per år och ca 700 m3 olja. Att de eldar avfall medför ett 

minskat oljeberoende, vilket är bra både för ekonomin och för miljön. För att ytterligare minska 

oljeberoendet och koldioxidutsläppen hoppas Finspångs Tekniska Verk i framtiden kunna ersätta de 

fossila bränslena med biobränslen.12 

Som fjärrvärmekund har man en mycket prisvärd uppvärmningsform och antalet kunder anslutna till 

Sveriges olika fjärrvärmenät har stadigt stigit i antal sedan utbyggnaden av fjärrvärme startade. Trots 

att priset på energi har ökat rejält de senaste åren har fjärrvärmekunderna haft en stabil 

prisutveckling. Den årliga genomsnittliga prisökningen ligger på ca tre procent vilket är lägre än för 

konkurerande uppvärmningsformer vilka år 2010 låg på ungefär det dubbla.13 
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 (Olofsson, 2012) 
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 (Finspångs Tekniska verk, 2012) 
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 (Svensk fjärrvärme, 2010) 
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Graf 2. Levererad fjärrvärme, GWh/år 
 

 
Graf 3. Prisutveckling svensk fjärrvärme 2005-2011 
 

4.4 Rening av processfrånluft 
I dagsläget finns det ett flertal principer för rening av processfrånluft, för val av princip är storleken 

på luftflödet, föroreningstypen samt sökt reningsgrad av största vikt. För luft förorenad av 

lösningsmedel, lacker, läkemedel och impregneringsämnen är det vanligast med termisk rening. 

Termisk rening innebär att luften hettas upp för att förbränna föroreningsämnena, upphettningen 

sker antingen i en förbränningskammare eller genom högeffektiva värmeväxlare. Luft förorenad med 

kolväten renas oftast med en process kallad skrubber. Skrubbern fungerar genom att luften, i flera 

steg, passerar en tvättolja vilken fångar upp kolvätena. 

4.4.1 SSAB i Finspång 

SSAB:s14 anläggning för lackering i Finspång har idag rening av sin processfrånluft. Den reningsmetod 

som används är termisk rening, reningen sker genom förbränning av de lösningsmedels som kvarstår 

från lackeringsprocesserna. SSAB har påbörjat utbyggnaden av ett värmeåtervinningssystem för att 

ta vara på den spillvärme som skapas vid förbränningen. I den kommande anläggningen kommer 

rökgastemperaturen sänkas från 700 °C till 95 °C då fjärvärmevattnet värms från 50 °C till 95 °C. 

Denna anläggning bekostas i huvudsak av Finspångs Tekniska Verk. Denna typ av värmeväxling skulle 

inte fungera att använda för processfrånluften från varmvalsverk 2051 då dennas frånlufttemperatur 

är mycket lägre än den från SSAB:s anläggning. 15 

4.4.2 SHT Kallvalsverk 2751 och 2762  

Kallvalsverk 2751 och 2762 har idag processfrånluftsrening. Den utgående luften passerar en 

skrubber innan utsläpp, reningsgrad över 90 %. Investeringskostnad för liknande 

processfrånluftsrening i varmvalsprocessen är inte ekonomisk försvarbar mot den relativt lilla 

miljönytta som erhålls.16 

                                                           
14

 SSAB, förkortning av Svenskt Stål AB 
15

 (Ekstrand & Holmström, 2012) 
16

 (Spångberg, 2012) 
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4.5 Utsläppskrav 
För varmvalsprocessen finns inga miljövillkor fastställda på utgående luft och det finns inte heller 

någon rökgasreningsutrustning installerad. Varmvalsningen sker med en emulsion, bestående av 

cirka 5 % mineralolja och 95 % vatten. Utsläppen av oljedimma till luft från varmvalsningen är relativt 

liten jämfört med efterföljande kallvalsningsprocess, där valsmediet i stort sett är ren olja. 

Kallvalsprocessens utgående luft passerar en skrubber som renar luften från olja innan utsläpp, här 

finns fastställda miljövillkor på hur stora utsläppen får vara.  

Företaget har en strävan att hitta alternativa lösningar till de oljebaserade valsmedierna. För 

kallvalsning medverkade Sapa Heat Transfer AB i ett forskningsprojekt, som försökte utveckla teknik 

för vattenvalsning. Gällande varmvalsning, så har valsverk 2051 valsat med derivatet mellan 2006 och 

2011, men på grund av stora kvalitetsproblem var beslut tvunget att fattas att gå tillbaka till den 

traditionella oljebaserade emulsionen.17 

4.6 Ventilationssystemet 
När konstruktionen av ett ventilationssystem sker är det viktigt att se hela byggnaden som ett och 

samma system. Det är viktigt att tänka på balansen i byggnaden och dess flöden för att skapa ett 

energieffektivt system. Ventilationssystemet ska tjäna flera syften, huvuduppgiften är att förorenad 

luft ska ledas bort och ren luft tillföras. Ventilationen ska vara konstruerad så att den inte ökar 

spridningen av farliga partiklar i byggnaden, inte ger för höga lufthastigheter men samtidigt ger en 

tillräckligt hög luftomsättning. Inom industrin är det dessutom oftast ventilationen som används för 

att värma eller kyla lokalen om detta behov finns. 

4.6.1 Olika typer av ventilationssystem 

De tre vanligast typerna av ventilationssystem är Självdragsventilation, Frånluftssystem och Från- och 

tilluftssystem, FT. En variant på FT är att en värmeväxlare läggs till vilket ger ett energisnålare system, 

detta kallas då för FTX-system. I en lokal som kräver stort luftutbyte för att få bort överskottsvärme 

samt luftburna pariklar är ett FT alternativt FTX att rekommendera. 

Från- och tilluftssystem fungerar så att uteluften tas in till ett tilluftsaggregat, TA där luften filtreras 

och förvärms, en fläkt transporterar luften genom ett kanalsystem till ett tilluftsdon som skickar in 

luften just på de platser där tilluften behövs. Den ofta förorenade inomhusluften leds bort och ut ur 

byggnaden via ett frånluftsaggregat, FA. 

Från- och tilluftssystem med värmeväxling är att föredra då detta ger en klar energibesparing. I 

ventilationssystemet tar man tillvara på energin i den utgående luften för att med denna förvärma 

inkommande luften, detta görs med någon form av värmeväxlare. Nackdelar med denna typ av 

system är att det blir fler komponenter vilket ger en högre investeringskostnad samt kräver mer 

underhåll. 
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4.6.2 Värmeväxling 

Av de olika typerna av värmeväxlare är de vanligaste roterande-, korsströms- och 

batterivärmeväxlare, alla dessa har både för- och nackdelar vilket gör att de passar i olika typer av 

system. Under den kallare delen av året kan det vara tvunget att tillföra ytterligare värme i 

tilluftsaggregaten då den återvunna värmen inte räcker till. Extra värmetillförsel är också en aspekt 

att tänka på vid val av teknik.  

Batterivärmeväxlare består av två batterier, en placerad i 

tilluftskanalen och en i frånluftskanalen. En pump hjälper 

sedan till att cirkulera vatten mellan dessa två. Vattnet 

värms i batteriet i frånluftskanalen, pumpas över till 

batteriet i tilluftskanalen och avger sedan värmen till 

tilluften. Fördelar med detta system är att det är mycket 

lämpligt i en högt förorenad miljö samt att till- och 

frånluften är helt separerade. Nackdelar är den relativt 

låga verkningsgraden ca 55 % samt att systemet kräver 

frostskydd.18 

4.6.3 Processventilation 

I en industrilokal finns det en stor mängd källor till förorening och värme, om dessa är mycket stora 

samt relativt samlade bör extra ventilation placeras vid just dessa punkter. För SHT består dessa 

föroreningar av vattenånga samt partiklar i varierande storlek bestående av olika sorters olja. Denna 

förorening behöver självklart transporteras bort så att den inte sprider sig i luften i lokalen vilket 

skulle skapa ett flertal arbetsmiljöproblem.  

4.6.4 Ventilationsprinciper 

Val av metod för tillförsel av luft har stor betydelse för både ventilationens effektivitet och termiska 

komfort. Komforten är ofta avgörande för var och hur luften ska tillföras för att inblåsning ska kunna 

ske utan att drag uppstår. Att inget drag upplevs är extra viktigt då det finns kylbehov i lokalen och 

tilluften då kommer upplevas som kall. För tillförsel av luften finns några huvudprinciper, dessa är 

kortslutningsströmning, envägsströmning, undanträngande strömning och omblandande strömning. I 

förorenade miljöer så som industrier är det fördelaktigt att använda undanträngande strömning eller 

som det också kallas deplacerade strömning.  

Deplacerande strömning fungerar så att undertempererad luft tillförs med låg hastighet genom 

tilluftsdon i golvnivå, tilluften fördelas sig utmed golvet och stiger då den kommer i kontakt med 

varma kroppar. De föroreningar som finns i lokalen följer med den uppåtströmmande varma luften 

så att två zoner bildas, en undre med renare luft och en övre med förorenad luft. Den förorenade 

luften sugs sedan ut i taknivå. Fördelar med deplacerande strömning är att koncentrationen av 

föroreningar i inandningszonen blir låg samt att transport av föroreningar från den övre zonen till 

den nedre förhindras.19 
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 (Energisystem, 2011) 
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 (Energisystem, 2011) 

Figur 20. Batterivärmeväxlare 
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4.6.5 Klimatisering med ventilationsluft 

Klimatisering innebär att ventilationsluft används för att kyla eller värma lokalen, vilket är vanligt i 

industrier, detta sker enligt tre olika huvudprinciper. 

CAV-systemet innebär att till- och frånluftsflödet är konstant. Luftflödet väljs så att systemet klarar 

att transportera bort tillräckligt mycket värme och luftföroreningar. Normal tilluftstemperaturen är 

då 18 °C och om ytterligare värme behöver tillföras lokalen sker detta vanligen med radiatorer. CAV-

systemet är det enklaste och billigt att konstruera men ger en hög driftskostnad då det är 

dimensionerat för den maximala luftföroreningen.  

VAV-systemet bygger på principen att tilluftsflödets temperatur är konstant och flödet varieras. 

Minimiflödet anpassas efter ventilationsbehovet samt att maxflödet bestäms av när det krävs 

maximal bortförsel av värme. 

DCV-systemet fungerar så att luftflödet styrs av en luftkvalitetsgivare, både till- och frånluftsflödet 

kan snabbt justeras för att passa föroreningsgraden, vanligen är tilluftstemperaturen konstant. 

Systemet kan antingen vara manuellt men att föredra är att det är automatiskt, dvs. styrs av ett 

reglersystem.20 

4.6.6 Reglering av systemet 

Reglering samt injustering av systemet är av högsta vikt för att man ska uppnå ett bra inomhusklimat 

utan problem med till exempel drag eller temperaturskillnader. Kostnaden för driften av 

ventilationssystemet är oftast mycket större än investeringskostnaden. Ett smart sätt att minimera 

driftskostnaden är att investera i ett effektivt ventilationssystem som tillsammans med 

behovsstyrning sänker energikostnaden. Detta kan med fördel ske genom ett styr- och 

övervakningssystem, DHC som sammankopplar DUC:ar. DHC är en förkortning för Data Huvud 

Central och DUC är förkortningen för Data Under Central, dessa bildar ett elektroniskt styrsystem för 

fastighetsdrift där man i realtid kan se hur systemet arbetar.21  

 
Figur 21. Skärmklipp över TA2 i realtid 
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 (Energisystem, 2011) 
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 (Rickhammar, 2012) 
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4.7 Energieffektivisering 
Definitionen av energieffektivisering är att minska resursanvändning samtidigt som bibehållen 

funktion erhålls, ett exempel på detta är att byta ut en motor till en annan motor som använder 

mindre energi men utgör samma arbete. Energieffektivisering får inte förväxlas med begreppet 

energibesparing som istället innebär att funktionen förändras samtidigt som resursanvändningen 

minskar, ett exempel för detta är att stänga av en motor när den inte behöver vara i drift. För att 

kunna genomföra en bra energieffektivisering genomförs först en energikartläggning, detta för att 

synliggöra energianvändande processer för att på så sätt få en överblick över energianvändning. I en 

energikartläggning delas processerna upp i huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocess är en 

sådan process som tillför ett värde till den producerade produkten, till exempel ett valsverk eller 

skärverk. En stödprocess är en process som är nödvändig för att produktionen ska vara möjlig, till 

exempel belysning eller ventilation.22 

4.7.1 Hinder och drivkrafter  

För att bedriva energieffektivisering inom industrin är det viktigt att det finns drivkrafter för detta. I 

Sverige finns flera olika incitament och dessa kan delas in i tre kategorier, frivilliga, ekonomiska och 

reglerande styrmedel. Det frivilliga är PFE, de ekonomiska är energiskatten, koldioxidskatten, 

utsläppshandeln samt elcertifikatsystemet och det sista är reglerande styrmedel som miljöbalken. 

Självklart existerar även hinder för energieffektivisering vilket medför att de planerade 

energieffektiviseringarna inte genomförs i den utsträckning det var planerat. Denna differens brukar 

kallas ”energy efficiency gap”. I nedanstående tabell redovisas de största drivkrafterna och hindren.23 

Tabell 3. Hinder för energieffektivisering 
 

Hinder 

Ekonomiska Beteendemässiga Organisatoriska 

Dolda 
kostnader 

Spridning av 
information 

Kultur 

Bristande 
tillgång på 
kapital 

Begränsad 
rationalitet 

Makt 

Risk Tröghet för 
förändring 

 

 

Tabell 4. Drivkrafter för energieffektivisering 
 

Drivkrafter 

Minskade kostnader 

Eldsjäl på företaget 

Hot om stigande energipriser 

Fullt stöd från ledningen 

Miljöskatter 

Miljöprofilering 

Kunskap om systemet  
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4.7.1.1 Ekonomiska hinder 

Dolda kostnader är kostnader som inte syns i investeringskalkylen men som hejdar utvecklingen av 

energieffektivisering då de uppmärksammas, dessa kostnader ses ofta som höga vilket förhindrar 

energieffektiviseringen. Anledningen till höga dolda kostnader härleds ofta till bristande kompetens 

vilket medför lång informationssökningstid. Bristande tillgång på kapital upplevs ofta som ett stort 

hinder, att låna kapital för en investering ses ofta som mycket kostsamt. Bristande tillgång på kapital 

kan även bero på ovilja att låna pengar. Vid en investering finns alltid en risk, vilken uppfattas större 

då det kan råda brist på kunskap om tekniken, då investeringen inte tillför något värde till 

huvudprodukten och då tillförlitligheten till tekniken är mindre än vanligt.  

4.7.1.2  Beteendemässiga hinder 

Beteendemässiga hinder härleds ofta till människans och individens beteende. Studier visar att 

hinder ofta beror på vilken information som ges, vem som framför och på vilket sätt den framförs. 

Information tas upp på bästa sätt om den framförs av någon som liknar åhöraren, om informationen 

är specifik och presenteras på ett levande sätt. Ytterligare ett beteendemässigt hinder är tröghet för 

förändring vilket innebär att individen är van att arbeta på ett visst sätt och inte ser det positiva i att 

ändra sin arbetsgång. 

4.7.1.3 Organisatoriska hinder 

Organisatoriska hinder kan vara kulturmässiga eller bero på makt. Anledningen till kulturmässiga 

hinder är att prioritering av energieffektivisering bestäms av dem som formar kulturen på företaget. 

Makt är också ett hinder för energiinvesteringar då de som bestämmer på företaget ofta prioriterar 

bort de investeringar som inte tillför slutprodukten något värde. 

4.7.1.4 Drivkrafter 

Minskade kostnader är självklart den största drivkraften för ett företag att energieffektivisera då 

företagets huvudmål är att tjäna pengar. För att energieffektiviseringarna ska tas fram och drivas 

igenom behövs en eldsjäl på företaget som brinner för energieffektivisering, utan en eldsjäl tenderar 

de flesta effektiviseringarna att inte genomföras eller över huvud taget undersökas. Hot om stigande 

energipriser är en mycket stor drivkraft då ett högre energipris ger en kortare pay-off tid för alla 

investeringar. För att driva igenom en energiinvestering från utredning till genomförande krävs det 

fullt stöd från ledningen. Utan detta stöd finns det risk för att effektiviseringsinvesteringen stannar av 

när det kommer till investeringsbeslut. Miljöskatter och miljöprofilering är drivkrafter som blir 

viktigare då krav på utsläpp skärps kontinuerligt samtidigt som regler för miljöskatter uppdateras 

vilket medför att företaget måste arbeta aktivt med miljöfrågor och därmed också 

energieffektivisering.24 
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4.7.2 Energiavtal med YIT 

I början av år 2010 upprättades ett avtal med energikonsulten YIT. Avtalet är ett så kallat ”Drift 

Management-avtal” som innebär att YIT står för fastighetsdrift, fastighetsservice samt 

energieffektiviseringsfrågorna. Avtalet är uppbyggt så att YIT projekterar, genomför och bekostar 

energieffektiviseringarna mot att de får tillgodoräkna sig en viss procent av vinsten under en viss tid. 

Ofta handlar det om 80 % av vinsten som energieffektiviseringen genererar under fem till sex år. 

Detta avtal väntas generera en energibesparing om 2 800 MWh per år och bestod från början av ca 

30 åtgärdsförslag. Nya energibesparande åtgärder som inte ingick i avtalet från början blir en 

förhandlingsfråga mellan SHT och YIT men dessa avtal bygger på samma princip där YIT investerar 

och får sen större delen av vinsten som energibesparingen genererar under ett visst antal år.25 

4.7.3 LCC 

LCC står för livscykelkostnad och totalkostnaden för en investering under dess livslängd. Till 

livscykelkostnaden räknas alla kostnader från det att utrustningen tas i drift till att den tas ur drift vid 

livslängdens slut eller tills man gör sig av med den.  Vid inköp av ny energikrävande utrustning26 

måste, som tidigare nämnt, SHT genomföra LCC-kalkyler eller köpa utrustningen med bästa 

energiklassificering. Det som är viktigt att undersöka vid en investering är inte bara inköpskostnaden 

utan även kostnaden för underhåll och energianvändning under utrustningens livstid. 

Investeringskostnaden för en energikrävande produkt spelar i princip alltid mindre roll för den totala 

kostnaden än vad energikostnaden gör, detta betyder alltså att man bör vara mycket noggrann med 

att undersöka energikostnad, underhållskostnad samt investeringskostnad för hela livslängden när 

offerter tas in. Då både energi- och underhållskostnader kommer variera och inte går att förutspå 

exakt kan man vid en förenklad beräkning räkna med att kostnaderna för underhåll och energi är lika 

under alla år. För att kunna jämföra samtliga kostnader beräknas dessa om med nuvärdesmetoden. 27 

För att beräkna LCC vid investering har SHT tagit fram en förenklad mall för ändamålet, denna finns 

tillgänglig för samtliga anställda. 
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 Utrustning som använder mer än 30 MWh/år eller har ett kontinuerligt effektuttag om 3,5 kW 
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4.8 Valsolja 
Valsolja är en typ av kyl- och smörjmedel som utformats speciellt för valsande metallbearbetning 

med uppgifter att smörja, kyla samt skydda mot korrosion. Valsoljan har stora likheter med de 

vätskor som används vid skärande bearbetning och kan även kallas kylvätska eller valsvätska. 

Valsande bearbetning genererar värme på grund av friktion mot valsarna, värmen som uppstår då 

materialet deformeras samt den värme som det upphettade materialet överför till valsarna. Att leda 

bort denna värme är valsoljans huvuduppgift men det är också viktigt för valsoljan att den smörjer 

gränsytan mellan valsen och materialet. Genom att förhindra friktion minskas värmeuppkomsten 

samt att slitaget på valsarna minskas. För leverans av valsoljan till där den behövs finns det många 

olika tekniker, några av de vanligaste är sprutning, droppning samt sköljning av mycket stort flöde. 

Det finns ett flertal olika typer av valsoljor vilka kan vara rena oljor, olja-vatten emulsioner och 

villkorad emulsion. Valsoljor bestående av bara olja kan antingen vara petroleumbaserade eller 

baseras på djurfetter och vegetabiliska oljor. Olja-vatten emulsioner är baserade på vatten med en 

låg halt olja inblandat. Emulsionen är oftast ett tvåfassystem med emulgatorer som emulgerar in 

oljan i vattnet, dock emulgerar dessa även in läckande hydrauloljor vilka då blir mycket svåra att rena 

bort. Villkorad emulsion är också vattenbaserad men med en låg inblandning av kemikalier istället för 

olja, fördelar med detta är lägre förbrukning mot oljeemulsion, lättare att rena och mindre avfall och 

utsläpp.  

4.8.1 Varmvalsolja 

Vid varmvalsning används oftast en valsolja baserad på vatten, antingen rent vatten, en oljeemulsion 

eller en kemisk valsolja. Då varmvalsning genererar mycket värme krävs oftast att mycket stora 

mängder valsolja tillförs, dock medför detta att en avskärmning av maskinen behövs för att förhindra 

stänk. Även system för att samla upp, filtrera och återcirkulera valsoljan kommer behövas. Vattnet 

leder värme bra men har andra nackdelar, det kokar lätt, ger upphov till rost samt smörjer dåligt. 

Därför måste andra ingredienser tillföras för att skapa en fungerande valsolja. Den valsolja som SHT i 

dagsläget använder i varmvalsverken 2051 och 2071 är en oljeemulsion med fem procent olja. 

Tidigare har det i 2051 används en villkorad emulsion med ca 90 % vatten och 10 % polyglykol. Trots 

den villkorade emulsionens alla fördelar fick den bytas ut då SHT fick problem med kvaliteten på sina 

produkter, vilket avhjälptes med att gå tillbaka till den beprövade oljeemulsionen. 

4.8.2 Kallvalsolja 

För kallvalsning är det möjligt att använda en syntetisk valsolja men oftast används en 

petroleumbaserad. För kallvalsning av aluminium är oljor liknande fotogen vanliga, det är också detta 

som SHT använder i sina kallvalsverk 2751 samt 2762. Dessa valsoljor har dock nackdelen att de är 

mycket brandfarliga vilket ställer stora krav på säkerheten samt brandskyddet. Andra nackdelar är att 

petroleumbaserad valsolja genererar stora utsläpp trots rökgasrening samt att det är dyrare än en 

vattenbaserad valsolja.28, 29 
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 (Björklund, Hågeryd, & Lenner, 1993) 
29

 (Persson, 2009) 
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från samtliga mätningar, genomförda beräkningar och intervjuer 

samt sammanställningar av tidigare genomförda utredningar. 

5.1 Mätning av lufthastigheter 
Mätutrustningen lämnade ett flertal olika mätvärden och det av störst intresse är medelhastigheten 

vmedel. Med hjälp av medelhastigheten och uppmätta areor på Port 7:1, lanternin och spjäll har flödet 

beräknats. Flödet genom Port 7:1 är vid drift ca 45 m3/s och vid driftstopp något lägre, ca 42 m3/s. 

För spjällen bakom Svalstation 1 uppmättes flödet vid drift till 6 m3/s och vid driftstopp ca 5 m3/s. 

Flödesmätningen vid lanterninerna gav ett flöde på 11 m3/s. Mätningarna genomfördes under maj 

månad då utomhustemperaturen vid tillfället var ca 12 °C.  

Tabell 5. Mätning av lufthastigheter 

Spjäll 
SS130 Port 7:1 Lanternin 

     Area [m2] 5,43 25 7,75 
     

         

 

vmed  
[m/s] 

vmax  
[m/s] 

vmin  

[m/s] 
  med  
[m3/s] 

Standardavvik. 
[m/s] 

Lufttryck 
[hPa] 

Temp  
[°C] 

Mättid 
[s] 

Port 7:1, stopp 1,70 4,17 0,085 42,38 0,97 1009,5 19,05 72 

Port 7:1, drift 1,81 2,85 0,14 45,25 0,4 1006 14,6 60 

Svalstation, stopp 0,88 4,49 0,045 4,78 0,98 1009,5 21,4 74,5 

Svalstation, drift 1,03 4,18 0,07 5,59 1,06 1006 16,6 61 

Lanternin, stopp 1,35 3,71 0,13 10,46 0,92 1004 33,7 60 
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 SS1, förkortning av Svalstation 1 
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5.2 Resultat av nulägesanalys Byggnad 21 
För att få en korrekt bild över klimatsystemet i Hall 7 samt få ett underlag för beräkningarna av 

energiförlust och energianvändning genomfördes en kartläggning av till- och frånluften till Hall 7. 

Flödena för TA1, TA2, TA4 och FA1-FA6 är uppmätta vecka 18 år 2012 av YIT och processfrånluft för 

varmvalsverk 2051 är uppmätt vecka 17 år 2012 av ST. Flöden som är tagna från mätningar 

genomförda tidigare är för processfrånluften för varmvalsverk 2071, kallvalsverk 2751 samt 2762 

vilka är hämtade från ST:s utsläppsmätning genomförda 2011. Kartläggningen inkluderar även flöden 

som tidigare inte varit uppmätta, flödena mättes upp under vecka 20 år 2012. Dessa flöden 

inkluderar tilluften till Svalstation 1, frånluftsaggregaten utan värmeåtervinning, lanterniner samt det 

drag som uppstår in genom Port 7:1. Tilluften till Svalstation 1 beror av flera saker så som 

temperaturdifferensen samt vilket undertryck som vid tillfället råder, denna luft kommer dessutom 

att värmas upp då den passerar de varma banden. Frånluftsaggregat utan värmeåtervinning samt 

lanterniner ska bara tas i bruk då det är mycket varmt i lokalen vilket beskrivs med kriterier satta av 

YIT. Kriteriet för att frånluftsaggregaten utan värmeåtervinning ska börja arbeta är när det är över 24 

°C i arbetsnivå i Hall 7, för lanterninerna gäller att temperaturen ska överstiga 27-28 °C uppe i taket. 

Dessa kriterier går att kringgå och därigenom köra frånluftsaggregaten utan värmeåtervinning och 

lanterninerna då det inte är tillräcklig varmt i lokalen, detta händer vanligtvis då luftkvalitén i hallen 

uppfattas som allt för dålig. FA utan värmeåtervinning samt lanterninerna ska enligt kriterierna inte 

öppna då det finns ett värmebehov i lokalen vilket gör att deras flöde inte påverkar 

energianvändningen i Hall 7. Dock ger dessa flöden och flödet in genom Port 7:1 stor påverkan på 

balansen av in- och utflödena i hallen, luftflödet genom Port 7:1 bidrar också till att smuts dras in i 

Hall 7. 

Summeringen av till- och frånluften har skett med förutsättningarna som råder under den varmare 

delen av året, alltså då all ventilation är i bruk. Tabell 6 på kommande sida visar kartläggningen av till- 

och frånluftsflödena. Summeringen av de uppmätta luftflödena gav ett totalt inflöde till lokalen på 

139 m3/s och ett totalt utflöde på 173 m3/s. Detta betyder att utflödet är 34 m3/s större än inflödet 

vilket ger upphov till undertryck. 
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Tabell 6. Kartläggning av till- och frånluftsflöden. 

Tilluft: 
   

Benämning 
   per aggregat  

[m3/s] 
   per aggregat 

[m3/h] 
  tot  

[m3/s] 

TA1 20,05   20,05 

TA2 18,10   18,10 

TA4 20,30   20,30 

TA2751 17,00   17,00 

TA2762 12,20   12,20 

Drag in genom Port 7:1 (Drag som uppstår då porten öppnas) 45,25 

Tilluft till svalstation (Spjäll i väggen bakom Svalstation 1) 5,59 

Summa tilluft:     138,49 

    Frånluft: 
   

Benämning 
   per aggregat 

[m3/s] 
   per aggregat  

[m3/h] 
  tot  

[m3/s] 

FA1 5,20   5,20 

FA2 4,80   4,80 

FA3 4,50   4,50 

FA4 5,20   5,20 

FA5 4,90   4,90 

FA6 5,20   5,20 

Processfrånluft 2051        (Norra)   13 000 3,61 

(Södra)   13 600 3,78 

Processfrånluft 2071        (Norra)   15 600 4,33 

(Södra)   15 900 4,42 

Processfrånluft 2751   40 700 11,31 

Processfrånluft 2762   48 750 13,54 

FA utan återvinning (7st aggregat a ca 5,6 m3/s) 39,20 

Lanterniner (3st med 2 öppningar vardera a 10,46m3) 62,76 

Summa frånluft:     172,75 

    In- och utflöde 
   

Summering av Till- och Frånluft     
    

[m3/s] 

Inflöde - Utflöde     -34,26 
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5.3 Temperaturmätning i Homhallen 
Utifrån mätningen av lufttemperaturen i Homhallen utläses att det råder mycket stora 

temperaturvariationer över tiden samt stor temperaturgradient i Homhallen. Den luft som idag förs 

över till Byggnad 68 är vissa tider mycket varm och har en snittemperatur på 36 °C (GT21), 

temperaturen i höjd med traversen är något svalare med ett snitt på 34 °C (GT1) och temperaturen i 

golvnivå har ett snitt på 27 °C (GT2).  

 
Graf 4. Uppmätt temperatur i Homhallen 
 

Den nedan bifogade tabellen visar endast en snittemperatur per dag och är baserad på mätningar 
genomförda med tätare intervaller. 
 
Tabell 7. Snittemperatur per dag över mätperioden 

Datum GT21 GT1 GT2 

2012-04-23 30,9 28,8 23,3 

2012-04-24 39,8 34,8 27,8 

2012-04-25 35,9 35,6 27,1 

2012-04-26 38,1 36,0 27,6 

2012-04-27 33,2 33,8 27,9 

2012-04-28 34,9 34,8 27,0 

2012-04-29 37,3 36,4 27,9 

Snittemperatur [°C] 35,7 34,3 26,9 
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5.4 Temperaturmätning processfrånluft 2051 
Temperaturen på processfrånluften i kåpan hade ett snitt på 26,6 °C och snittemperaturen i 

fläktkanalen precis innan frånluftsfläkten var 27,4 °C. 

 
Graf 5. Uppmätt temperatur i kåpa 
 

 
 
Graf 6. Uppmätt temperatur innan processfrånluftsfläkt 
 

Tabell 8. Uppmätt snittemperatur i kåpan per dag över 
mätperioden 

Datum I kåpa 

2012-04-10 24,7 

2012-04-11 27,7 

2012-04-12 26,8 

2012-04-13 26,6 

2012-04-14 27,2 

Snittemperatur [°C] 26,6 
 

Tabell 9. Uppmätt snittemperatur innan frånluftsfläkt per 
dag över mätperioden 

Datum Innan fläkt 

2012-04-10 25,3 

2012-04-11 28,6 

2012-04-12 27,9 

2012-04-13 27,4 

2012-04-14 27,7 

Snittemperatur [°C] 27,4 
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5.5 Driftstid processfrånluftsfläktar för 2051 
Utifrån mätningen av driftstiden under vecka 16 kan man utläsa att driftstiden för 

processfrånluftsfläktarna är direkt sammanhängande med när verket borde producera. Fläktarna går 

alltså konstant under hela arbetsdagen med undantag för skiftbyte och frukostrast. I denna mätning 

är den uppmätta spänningen irrelevant då det är driftstiden som utreds. 

 
Graf 7. Drifttid för processfrånluftsfläktar vecka 16 

 

Tabell 10. Drifttiden i timmar 

Vecka 16      

Onsdag 7,98   

Torsdag 11,20   

Fredag 9,57   

Lördag 9,15   

Total: 37,9 h 
 

Tabell 11. Timmar vecka 16 och beräknade timmar per år 

Produktion     

Tonnage v.16 2012 945,86 ton 

Fläkttimmar v.16 37,90 h 

Tonnage år 2011 114815 ton 

Fläkttimmar/ton v.16 0,0401 h 

Fläkttimmar per år: 4 600,56 h 
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5.6 Energianvändning Byggnad 21 
Energianvändningen för Byggnad 21 baseras på 2011 års levererade fjärrvärme från COOR Service 

Management till Byggnad 21. I grafen nedan illustreras energianvändningen månadsvis för 2011. 

Grafen och tabellen visar att minst fjärrvärme används under perioden maj till september där 

inköpet är ca 47 MWh i maj och noll under juli-augusti. Under de kallare månaderna, oktober till april 

används som mest fjärrvärme i mars, ca 290 MWh.   

Tabell 12. Energianvändning [MWh] år 2011 för Byggnad 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 8. Energianvändning år 2011 för Byggnad 21 
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Månad Avläsningsdag Energianvändning 

Januari 2011-01-25 153,0 

Februari 2011-02-24 244,8 

Mars 2011-03-28 292,5 

April 2011-04-26 83,5 

Maj 2011-05-26 47,3 

Juni 2011-06-28 5,4 

Juli 2011-07-27 0,0 

Augusti 2011-08-24 0,0 

September 2011-09-26 8,1 

Oktober 2011-10-25 132,8 

November 2011-11-24 133,0 

December 2011-12-28 128,1 

Summa:   1228,5 
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5.7 Beräkning av energiförluster i processfrånluften för varmvalsverk 2051  
För att beräkna hur mycket energi som går förlorad i processfrånluften för varmvalsverk 2051 

används följande formel:  

Formel 2. Energiinnehåll i luftflöde 

                
 

  
  = luftens densitet, 1,2 (kg/m3)     = luftflöde, 6,67 (m3/s) 

Cp = luftens specifika värmekapacitet, 1,005 (kJ/kgK)    = Tinne-Tnormalmånadstemperatur 
d = årsdrifttid, aggregatets drifttid 3200 (h)  

5.7.1 Tillgänglig energi och energibehov 

Enligt givna mätvärden och Formel 2 blir den beräknade energiförlusten som ventileras ut under ett 

år ca 530 MWh med dagens flöde, 6,67 m3/s. Beräknas energiförlusten med det nya flödet31, 16,67 

m3/s, blir energiförlusten istället 1140 MWh. Dock kan inte all denna spillvärme tillgodoräknas då det 

bara finns ett energibehov fem månader per år vilket medför att den totala användbara energin i 

processfrånluften är ca 300 MWh med dagens flöde och ca 670 MWh med det nya flödet. 

 
Graf 9. Energibehovet gentemot tillgänglig energi med dagens flöde 6,67 m

3
/s 

 
Graf 10. Energibehov gentemot tillgänglig energi med nya flödet 16,67 m

3
/s 
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 Nya flödet, uppskattat flöde i nytt processfrånluftssystem.  
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5.8 Beräkning av energiförluster i homogeniseringshall, Byggnad 68 
I homogeniseringshallen finns det vid golvnivå sju stycken götvärmningsugnar med en sammanlagd 

energianvändning år 2011 på drygt 26 000 MWh. I Homhallen finns mycket spillvärme då ugnarna 

håller en temperatur på upp till 450 °C och öppnas och stängs ett flertal gånger per skift. Detta ger en 

uppmätt genomsnittlig temperatur i Homhallen på ca 36 °C. Vid golvnivå i Homhallen finns det flera 

luftspjäll där uteluft sugs in för att motverka undertrycket i Homhallen och att sval friskluft sugs från 

Hall 7 till Homhallen. Den svala luften som sugs in genom luftspjällen värms av spillvärmen från 

ugnarna och stiger upp mot taket och ut genom takluckorna. Öppna takluckor och hög takhöjd ger 

upphov till en stor temperaturgradient samt en mycket kraftig skorstenseffekt i Homhallen. 

Takluckorna har en total area om 45 m2 vilket ger ett luftflöde om minst 45 m3/s med temperaturen 

36 °C i Homhallen. Detta innebär en energiförlust på 14 400 MWh per år. Då det inte finns något 

uppvärmningsbehov under årets fem varmaste månader, maj-september, så kan inte all spillvärme 

tillgodoräknas utan den totala användbara spillvärmen blir 7400 MWh per år. 

 

 
Graf 11. Inköpt fjärrvärme till Byggnad 21 och tillgänglig spillvärme i Homhallen 
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5.9 Beräkning blandning av tilluft 
I Hall 7 råder undertryck, vilket kommer öka när processfrånluften i valsverk 2051 ökar. För att 

motverka undertrycket är ett kommande åtgärdsförslag att öka tilluften till Hall 7 med 22,22 m3/s. Då 

det finns stora mängder spillvärme i Homhallen är det tänkt att blanda Homhallens varma luft med 

friskluft utifrån32. Den blandade luften ska sen föras in i Hall 7 vid en temperatur på 15 °C och 

dumpas vid Svalstation 3. Anledningen till detta är att det finns plats i taket för tillbyggnad av kanaler 

samt att det är nära Homhallen. För att beräkna hur stor mängd Homhallsluft som ska blandas med 

frisk uteluft för att tilluften till Hall 7 ska vara 15 °C och 22,22 m3/s används Formel 3. 

 

Figur 22. Skiss visande nytt tilluftsaggregat vid Homhall 

Formel 3. Energiinnehåll  

ṁ1h1 + ṁ2h2 = ṁ3h3 
 
där 

 
ṁ = massflöde [kg/s] 

 
h = entalpi [kJ/kg] 

Formel 4. Massflödesbalans  

ṁ1 + ṁ2 = ṁ3 
   

Formel 5. Massflöde 

ṁ =    * ρ 
 
där 

 

    = volymflöde [m3/s] 

 
ρ = [kg/m3] 

 

Då flödet från Homhallen beror på uteluftens temperatur beräknades luftblandningen för olika 

temperaturer, från Tute = -20 °C till Tute = +15 °C, beräkningen utfördes för varje helgrad. Det krävs 

mest luft från Homhallen då det är som kallast utomhus och ingen luft från Homhallen då 

utomhustemperaturen överstiger 15 °C. I tabellen nedan redovisas beräkningarna för var femte 

helgrad.  
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Tute 
[C°] 

h 
[kJ/kg] 

ρ 
[kg/m3] 

     
Homhall [m3/s] 

     
uteluft [m3/s] 

     
till Hall 7 [m3/s] 

-20 253,15 1,394 19,46 2,77 22,22 

-15 258,15 1,3675 17,97 4,25 22,22 

-10 263,15 1,341 16,29 5,93 22,22 

-5 268,15 1,3165 14,37 7,86 22,22 

0 273,15 1,292 12,05 10,17 22,22 

5 278,15 1,269 9,18 13,05 22,22 

10 283,15 1,246 5,38 16,84 22,22 

15 288,15 1,225 0 22,22 22,22 
Figur 23. Utdrag ur luftblandningsberäknar 



Resultat 

den 19 juni 2012 

 

[36] 
  

5.10 Resultat av intervjuer genomförda med personal i valsverk 2051 

angående arbetsmiljö 
De frågor som ställdes till personalen i valsverk 2051 och en sammanställning av de olika personernas 

svar redovisas i nedanstående text. Totalt intervjuades åtta personer. 

Hur upplever ni klimatet i Hall 7?  

Bättre klimat närmare rullporten, värre längre in i hallen. Det är oftast för varmt, kvavt och fuktigt 

längre in i hallen. 

Upplevs oljedimman annorlunda på någon plats i Hall 7? 

Värre oljedimma från 2051 och inåt, värst vid/bakom 2071:an. 

Förändras arbetsmiljön i Hall 7 beroende på årstid? 

Ser dimmigare ut på vintern då det är kallt ute. Mycket varmt på sommaren och kallt på vintern, 

sällan lämplig temperatur. 

Hälsoproblem utifrån oljedimman? 

Lättare att få näsblod då den gamla ”valsoljan” användes. Värre stickningar i hals eller näsa med den 

gamla emulsionen. 

Hur upplevs temperaturen i Hall 7? 

För varmt då det är många göt framme och många band på kylnig, normal produktion är 50-60 band 

per dag. Då glödgugnarna används blir det också extra varmt. Den produktion som ger värst värme 

är plåtvalsning. 

Hur kan en ny kåpa utformas?  

Längre ut på sidorna av verket och helt täckande med t.ex. en rullport för att kunna komma åt vid 

valsbyte (varje vecka). 

Hur nära rullbanan får kåpan vara? 

Ej lägre då ”banangöt” redan nu kör sönder kåpan. 

Har ni förslag på hur man kan lösa undertrycket i Hall 7, finns de möjlighet till en sluss för truckarna? 

Sluss för truckarna kan vara möjligt men under sommaren står porten alltid öppen. 

 

Övrig information som kom fram under intervjuerna var att motor till en högtrycksfläkt som blåser 

bort olja från det valsade bandet sätts igen med olja. Följden av detta blir att motorn går sönder och 

måste bytas med bara något års mellanrum. Anledningen till att motorn sätts igen med olja antas 

vara att den är felplacerad. I dagsläget sitter denna uppe på kåpan över valsverket, alltså där 

oljedimman är som tätast. Ytterligare något som upptäcktes under intervjuerna var att emulsionen 

för kylning och smörjning av valsarna sprutade ut över valsarna även då ingen valsning pågick. Enligt 

personalen var detta ett läckage vilket också har påpekats tidigare och åtgärdats. Dock är detta ett fel 

som ofta återkommer så personalen har slutat att rapportera det. 
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5.11 Resultat av intervjuer genomförda med personal i valsverk 2051 

angående portöppning och fläktstyrning 
Frågorna som ställdes och sammanfattning av svar från personalen redovisas i nedanstående text. 

Totalt intervjuades åtta personer. 

Hur går fläktstyrningen till? (Är den automatiserad? När och varför stängs den av?) 

Det är operatörens uppgift att styra fläkten, fläkten går idag inte att reglera utan sätts igång av 

operatören då valsningen startar och stängs av då valsning inte sker, t.ex. vid underhållstopp, 

skiftbyte och vid dagsavstängning av verket. 

Portöppning: När sker det och vem lämnar den öppen?  

Operatörerna har tidigare under skiftet försökt att stänga porten eftersom det var kallt i hallen och 

det snöade utomhus. Operatörerna lyckades dock inte att stänga porten och visste inte om den var 

avstängd eller trasig.  
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5.12 Resultat av yrkeshygienisk mätning av oljedimma vid varmvalsverk 

2051 
I valsningsprocessen förs aluminiumbandet fram och tillbaka på en rullbana, rullarna på banan smörjs 

med en mineralolja vid namn MedicWay 68. Kontakten mellan de smorda rullarna och det varma 

götet ger upphov till oljedimma som sprids i Hall 7. Grunden till mätningen är att utreda 

exponeringsnivån för oljedimma. Gränsvärdet för oljedimma inomhus är 1 mg/m3 och överskrids inte 

under mätperioden. Två yrkeshygieniska mätningar har studerats, båda genomförda på samma sätt. 

Den första 2006-05-03 och den andra 2012-04-05. Provtagningen skedde på tre platser i Hall 7 vilka 

illustreras Figur 25 och Figur 26 nedan. 

 
Figur 24. Mätutrustning för 
yrkeshygienisk mätning 
 

 
Figur 25. Mätpunkter för yrkeshygienisk mätning markerade 2006 
 

 
Figur 26. Mätpunkter för yrkeshygienisk mätning 2012 

 

Tabell 13. Mätresultat från yrkeshygienisk mätning 06-05-30 

Mätresultaten från mätning utförd 2006-05-30 

Provplats Oljedimma (mg/m3)  

1. Rullbana 0,68 

2. Saxen 0,23 

3. Personburen 0,27 
 

Tabell 14. Mätresultat från yrkeshygienisk mätning 12-04-05 

Mätresultaten från mätning utförd 2012-04-05 

Provplats Oljedimma (mg/m3)  

1. Utgående rullbana 0,39 

2. Referens 0,23 

3. Ingående rullbana 0,25 

4. Personburen 0,20 
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5.13 Resultat av mätning av oljeemission i processfrånluft för valsverk 

2051 
På begäran av SHT utför Sapa Technology AB varje år mätningar av oljeemission i processfrånluften 

för varmvalsverk 2051. Dessa mätningar sammanställs i en miljörapport som skickas till Länsstyrelsen 

i Östergötland, Miljövårdsenheten, Finspångs Kommun och berörda parter inom SHT. Mätning av 

oljeemission sker i utgående kanaler efter fläkt för processfrånluft (i skorsten), fem till sju meter 

ovanför tak. Idag använder SHT en mineraloljebaserad emulsion som består av fem procent olja och 

resten vatten. Senast SHT använde oljeemulsionen i valsverket var år 2006, därför har mätdata från 

2006 och 2012 använts. Mellan 2007 och till januari 2012 användes en emulsion bestående av 90 % 

vatten och 10 % polyglykol, dock frångick SHT detta alternativ eftersom den ledde till kvalitetsbrister. 

Anledningen till att oljeemissionsmätning är viktig är för att veta hur mycket olja som släpps ut i 

luften och för att kunna dimensionera framtida processfrånluftssystem med dess reningsrutiner. 

Mätningar för oljeemission är genomförda under en åttatimmarsperiod vilket medför att resultatet 

kan variera kraftigt mellan mätningarna. I tabellerna nedan visas resultatet från mätningarna 2006 

och 2012. 

Tabell 15. Oljeemissionsmätning 2006-07-11 

Mätning 2006 [6,67 m3/s] 2051 

  Norra Södra 

Olja i gasform  
[mg C/Nm3]* 6,5 9,1 

Olja i aerosolform 
[mg C/Nm3] 8,3 9,5 

Flöde [Nm3/h] 10890 13130 

mg C/h 160000 240000 

kg C/h 0,16 0,24 

ton C/h 0,00016 0,00024 

Totalt [ton C/h] 0,00041 

Drifttid för fläkt [h/år] 3200 

Årligt utsläpp [ton C/år] 1,30 

*Nm3 står för Normalkubikmeter. 

Tabell 16. Oljeemissionsmätning 2012-04-05 

Mätning 2012 [7,31 m3/s] 2051 

  Norra Södra 

Olja i gasform  
[mg C/Nm3]* 6,4 23 

Olja i aerosolform 
[mg C/Nm3] 0,8 25 

Flöde [Nm3/h] 13000 13600 

mg C/h 94000 653000 

kg C/h 0,094 0,653 

ton C/h 0,000094 0,000653 

Totalt [ton C/h] 0,0007464 

Drifttid för fläkt [h/år] 3200 

Årligt utsläpp [ton C/år] 2,39 
 

5.14 Beräknad oljeemission i processfrånluft för valsverk 2051 med nya 

flödet 
För att beräkna hur stor oljeemissionen blir med det nya flödet, 16,67 m3/s användes det uppmätta 

värdet för olja i aerosolform och olja i gasform från Tabell 16. Oljeemissionsmätning 2012-04-05. Det 

beräknade utsläppet utan rening blir 5,29 ton C per år vilket är 2,9 ton C per år mer än med dagens 

flöde. 
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5.15 Beräkning av energiförluster från öppning av Port 7:1 
Portar kan ha en stor påverkan på en byggnads värmeenergiförbrukning. Det viktigaste är att 

portarna har så kort öppningstid som möjligt. Porten som har störst påverkan på Hall 7 benämns som 

Port 7:1 och har vid full öppning en area på 25 m2. Öppningstiden för porten är enligt uppskattning av 

YIT två timmar per dag, sju dagar i veckan.33 Idag råder undertryck i Hall 7 vilket medför att 

utomhusluft dras in i Hall 7 genom Port 7:1. För att beräkna hur mycket energi som går åt till att 

värma den inströmmande luften används följande formel. 

Formel 6. Energiinnehåll i luftflöde Port 7:1 

                
 

  
  = luftens densitet, 1,2 (kg/m3)    = luftflöde, 43,82 (m3/s) 

Cp = luftens specifika värmekapacitet, 1,005 (kJ/kgK)    = Tinne-Tnormalmånadstemperatur 
d = Öppen tid, 732 (h)  

 

Enligt flödesmätning och formeln ovan blir den beräknade energianvändningen för uppvärmning av 

den luft som dras in genom Port 7:1 under ett år ca 415 MWh med dagens flöde, 43,82 m3/s. Dock 

kan inte portöppning under alla årets månader ses som negativ, under de fem varmaste månaderna 

krävs ingen förvärmning av tilluften och därför räknas dessa månader bort. Detta medför att den 

totala energianvändningen för att värma upp den tillförda luften är 363 MWh. 

                                                           
33

 (YIT Sverige AB, 2011) 
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6. Åtgärdsförslag 
Här redovisas förslag på åtgärder för ökad kapacitet för processfrånluft samt utbyggnad av tilluft. 

Förslagen är framtagna under projektets gång och av YIT tillsammans med konsulter från Bengt 

Dahlgren AB. Här pressenteras också arbetsmiljöförbättringar. 

6.1 Åtgärdsförslag för processfrånluft och ny tilluft 
Den beräknade värmeförbrukningen för TA1, TA2 och TA4 är med nuvarande system för Hall 7 ca 900 

MWh/år, utifrån detta har sedan de olika förslagens besparing beräknats.  

Eftersom renovering av processfrånluften för 2051 samt ökning av tilluften måste genomföras så 

räknas dessa inte in i kalkylen för energieffektivisering. De kostnader som räknas in i denna kalkyl är 

kostnader för de direkt energieffektiviserande åtgärderna. Detta medför att de energibesparande 

åtgärderna bara behöver bära sin egen kostnad vilket också medför att det blir enklare att finansiera 

dem samt genererar en kortare återbetalningstid.  

6.1.1 YIT:s åtgärdsförslag 

YIT har tillsammans med konsulter från Bengt Dahlgren AB kommit fram till ett förslag med ett nytt 

processfrånluftsaggregat för 2051 (16,67 m3/s). Detta aggregat är konstruerat med värmeåtervinning 

genom värmebatterier sammankopplade via ett vätskeburet system med det befintliga systemet 

bestående av TA1, TA2 och TA4 samt FA1-FA6. I batterisystemet renas processfrånluften genom att 

valsolja fälls ut på batterierna som följd av temperatursänkning som sker. Den olja som fälls ut 

samlas upp via tråg i golvet, oljan rinner vidare till större uppsamlingstank alternativt återförs till tank 

för valsolja. Batterierna i värmeåtervinningssystemet kommer att spolas rent med ångtvätt. 

Tidsintervallet för rengöring är svår att förutse men antas ske en till två gånger per månad. Under 

vintertid är utfällningen störst och kan uppgå till 300 liter kondenserad vätska per timma vilken 

består av mestadels vatten. De två befintliga ventilationskanalerna anslutna till kåpan ersätts med 

fem. Detta för att kunna uppnå de önskade flödena samt för att bättre fånga upp oljedimman.   

Det nya frånluftsaggregatet kommer att 

placeras ovanpå taket på hallen som huserar 

växellådan till 2051 samt ett flertal elcentraler. 

Det nuvarande fläktrummet på taket med 

tillhörande skorstenar kommer att rivas för att 

ge plats för de fem nya ventilationskanalerna. 

Aggregatet kommer att konstrueras på ett 

sådant sätt att det lätt kan öppnas för till 

exempel rengöring av batterierna. Motorerna 

som driver fläktarna kommer också att vara 

inbyggda i ett separat rum för att skärma av 

dessa från den oljedimma som inte fälls ut på 

batterierna. Aggregatet kommer att levereras i 

sektioner och kommer till stor del monteras 

innan rivning av det gamla systemet påbörjas. 

Figur 27. Skiss över åtgärdsförslag värmeåtervinning 
varmvalsverk 2051. Det vätskeburna systemet är ej 
inritat. 
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Ett nytt tilluftsaggregat (22,22 m3/s) konstrueras vilket tar luft från Homhallen och blandar luften 

med utomhusluft för att sedan tillföra den i Hall 7 mellan Homhallen och Svalstation 3. Detta 

aggregat kompenserar för annars ökat undertryck skapat av den ökade processfrånluften. 

Åtgärden kommer generera en besparing om 600 MWh per år vilket resulterar i en energianvändning 

för TA1, TA2 och TA4 om 300 MWh per år. Detta förslag innebär en total investeringskostnad på ca 5 

miljoner kronor varav kostnaden för de energibesparande åtgärderna uppgår till ca 3,5 miljoner 

kronor. 

6.1.2 Billigare alternativ från YIT 

Ny processfrånluft för 2051 (16,67 m3/s) utan värmeåtervinning och då heller ingen oljeutskiljning. 

Nytt tilluftsaggregat enligt 6.1.1 YIT:s åtgärdsförslag 

Förslaget ger ingen minskning av den inköpta fjärrvärmen till TA1, TA2 och TA4 vilket inte genererar 

någon energieffektivisering. Luften från det nya tilluftsaggregatet använder utomhusluft som värms 

av luft från Homhallen. Uppvärmningen ses som gratis vilket annars hade behövt ske med hjälp av 

fjärrvärme. Investeringskostnaden för detta förslag är ca 1,5 miljon kronor. 
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6.1.3 Värmeåtervinning från Homhall 

Ny processfrånluft för 2051 (16,67 m3/s) utan värmeåtervinning och då heller ingen oljeutskiljning. 

Ny värmeåtervinning som tar luft från Homhallen och använder värmebatterier i ett vätskeburet 

system som kopplas samman med det befintliga systemet för tilluft bestående av TA1, TA2 och TA4.  

Det nya frånluftsaggregatet kommer att 

placeras som i tidigare förslag. Den nya 

förenklade konstruktionen gör att det inte 

kräver lika omfattande ombyggnad och 

troligen inte heller någon förstärkning av 

taket. Det nuvarande fläktrummet på taket 

med tillhörande skorstenar kommer rivas för 

att ge plats för de fem nya 

ventilationskanalerna. Motorerna som driver 

fläktarna i det nya aggregatet kommer vara 

inbyggda i ett separat rum för att skärma av 

dessa från den förorening som kommer med 

processfrånluften. Aggregatet kommer att 

levereras i sektioner för att snabbt kunna 

monteras då det gamla har rivits. 

Installationen kommer att genomföras under 

ett inplanerat stopp för att inte störa 

produktionen.  

Ett nytt tilluftsaggregat (22,22 m3/s) konstrueras vilket tar luft från Homhallen och blandar den med 

utomhusluft för att sedan skicka in luften i Hall 7 mellan Homhallen och Svalstation 3. Aggregatet 

kompenserar för ökat undertryck skapat av den ökade processfrånluften. 

Åtgärdsförslaget ger en möjlig energipotential från Homhallen på 7400 MWh vilket är tillräckligt för 

att täcka energianvändningen för Hall 7 samt hela Byggnad 21.  Förslagets totala investeringskostnad 

blir ca 4,5-5 miljoner kronor varav den energibesparande kostnaden uppgår till 3-3,5 miljoner kronor. 

  

Figur 28. Skiss över åtgärdsförslag för värmeåtervinning 
Homhall. Det vätskeburna systemet är ej inritat. 
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6.1.4 Större tilluftsaggregat med Homhallsluft 

Ny processfrånluft för 2051 (16,67 m3/s) utan värmeåtervinning och då heller ingen oljeutskiljning. 

Nytt tilluftsaggregat (33,33 m3/s) som tar luft från Homhallen och blandar den med utomhusluft för 

att sedan skicka in luften i Hall 7 mellan Homhallen och Svalstation 3. Detta aggregat kommer att 

kompensera undertrycket och även ge ett övertryck i lokalen vilket innebär att driften för TA1, TA2 

och TA4 kan minskas. Den ökade tilluften kan kopplas in på de befintliga kanalerna som fördelar 

luften över flera tilluftsdon för att minska risken för stort drag samt omblandning av luften i Hall 7. 

Minskningen av driften för TA1, TA2 och TA4 med 11,11 m3/s ger en energiminskning om 170 MWh 

per år. Investeringskostnaden för detta förslag är ca 2,25 miljoner kronor varav energibesparande 

kostnaderna uppgår till 0,75 miljon kronor. 
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6.2 Arbetsmiljöåtgärder 
Åtgärder för de arbetsmiljöproblem som uppmärksammats i Hall 7 under projektets gång utifrån 

intervjuer och iakttagelser.  

6.2.1 Minskning av oljedimma 

Den nya processventilationen kommer minska spridningen av oljedimma i Hall 7 men för att utnyttjas 

maximalt krävs en om- och tillbyggnation av kåpan över 2051. Kåpan bör vara så tät som möjligt runt 

om valsverket för att få en högre hastighet på processfrånluften. Enligt personalen finns ingen 

möjlighet att förlänga kåpan ned över valsgapet då denna del ändå kommer köras sönder av 

banangöt34 så fokus läggs på att sluta tätt vid sidan av valsbanan. Över valsgapet föreslås istället att 

kåpan förlängs med ett mjukare material, till exempel svetsgardin som tål värmen och inte går 

sönder vid banangöt. Självklart måste kåpan konstrueras så att valsbyten kan ske lika effektivt som 

idag. För att ytterligare minska spridning av oljedimma bör man se över läckaget av valsolja som nu 

finns i varmvalsverk 2051. Mer om läckande valsolja finns att läsa i 7.3 Analys och diskussion av 

intervjuer genomförda med personal i valsverk 2051 angående arbetsmiljö, portöppning och 

fläktstyrning. 

6.2.2 Optimerad portstyrning 

Idag sker mycket trafik genom Port 7:1 vilken är den enda vägen för golfbilar och truckar till Hall 7. 

För att minska energiförlusten i Hall 7 är förslaget att införa ny styrning för portöppning. Detta 

innebär att porten öppnas till olika höjder beroende av storleken på fordonet som trafikerar Port 7:1. 

Idag styrs portöppning genom radiosändare på samtliga fordon. En enkel åtgärd vore att öppna 

porten halvvägs när mindre fordon såsom golfbilar som ska trafikera porten och öppna porten helt 

för de största truckarna. Då en stor del av trafiken är mindre truckar och golfbilar skulle denna åtgärd 

ge en avsevärd minskning av energiförlusterna i Hall 7. Detta skulle även genererat bättre klimat i 

Hall 7 då oljedimma från varmvalsverk 2051 inte skulle dras söder ut i hallen som den gör idag. 

Personalen skulle också slippa draget från porten under kallare dagar. För att motverka nedkylning av 

hallen på grund av flödet in genom Port 7:1 tillkommer en extra uppvärmningskostnad av 363 MWh 

per år. 

6.2.3 Tryckbalans i Hall 7 

För att uppnå bättre arbetsmiljö i Hall 7 behöver undertrycket minska. Detta för att motverka det 

drag som uppstår in i Hall 7. Vid justering av till- och frånluft bör en övergripande bild beaktas så att 

till- och frånluftsflödena kan justeras korrekt. Vid uppgraderingen av processfrånluften vore det bra 

om fläktarna startas automatiskt vid varje stick35 och varvas ned då ingen valsning pågår vilket skulle 

minska undertrycket. 

 

                                                           
34

 Banangöt, ett göt som under valsning böjer sig.   
35

 Stick, aluminiumets passage genom valsparet 
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras de olika förslagens för- och nackdelar samt eventuella drivkrafter och 

hinder som påverkar möjligheten till en investering. Här sker även analys av intervjuer med personal. 

7.1 Analys, diskussion och jämförelse av åtgärdsförslag 
Samtliga åtgärdsförslag innefattar ökad processfrånluft samt kompensation av denna med ett nytt 

tilluftsaggregat. En ökning av frånluften medför att mer av luftföroreningarna kommer att 

transporteras bort och inte spridas i Hall 7. Detta kommer också minska föroreningen och 

nedsmutsningen av de andra frånluftsaggregaten.  

7.1.1 YIT:s åtgärdsförslag 

Fördelar med detta förslag är att det ger en stor energibesparing vilket är högst intressant för att 

genomföra åtgärden. Detta är också det enda förslaget som medför rening av processfrånluften, 

reningen ger dock högre investeringskostnad. Andra fördelar är minskat undertryck i lokalen samt 

bättre inomhusmiljö. Detta som följd av den ökade processfrånluften vilken i större grad drar ut 

föroreningar. 

Nackdelar är att denna åtgärd kräver en stor investering och systemet kommer kräva omfattande 

underhåll. Underhåll krävs för att inte värmebatterierna ska sättas igen av den olja som förs med i 

processfrånluften och kommer fällas ut på dessa. Eventuellt kommer en förstärkning av taket att 

behövas för att kunna klara av vikten av det nya aggregatet. Detta måste då utredas av en 

hållfasthetsingenjör vilket kommer fördyra åtgärdsförslaget.  

7.1.2 Billigare alternativ från YIT 

Huvudsakliga fördelen med denna åtgärd är att den är billigare än ovanstående 7.1.1 YIT:s 

åtgärdsförslag. Denna åtgärd blir aktuell om investeringskostnaden i det tidigare förslaget skulle 

anses för hög gentemot den energibesparing det genererar. Andra viktiga fördelar är att systemet 

inte blir lika avancerat samt att det blir näst intill underhållsfritt. 

Nackdelar är att åtgärden inte genererar någon energibesparing samt att rening av processfrånluften 

är obefintlig. Då åtgärden inte genererar någon energibesparing kommer inte YIT enligt nuvarande 

kontraktsform kunna stå för investeringen vilket leder till att SHT istället måste står för denna. För 

SHT blir det svårt att genomföra investeringen då den kommer bli lägre prioriterad än investeringar 

som berör huvudprocessen. Att ingen rening sker är idag inget större problem då detta utsläpp med 

god marginal klarar de utsläppskrav som SHT måste följa. 

7.1.3 Värmeåtervinning från Homhallsluft 

Största fördelen med denna åtgärd är att den ger en mycket stor energibesparing. Det tänkta 

systemet kan generera mer energi än vad som idag behövs i Hall 7. Fördelen med detta 

åtgärdsförslag gentemot 6.1.1 YIT:s åtgärdsförslag är att i Homhallen klassas luften som ren.  Detta 

medför att systemet endast kräver en bråkdel av underhållet som 6.1.1 YIT:s åtgärdsförslag kräver. 

Anledningen till att systemet blir billigare och mer underhållsfritt är att det inte behöver konstrueras 

för urskiljning av olja eller uppfångning av den. Nackdelen är att systemet inte ger någon rening av 

processfrånluften för 2051 vilket innebär ett ökat utsläpp av olja. Sker ingen rening av den ökade 

processfrånluften kommer utsläppen att öka från 2,39 ton C per år till 5,30 ton C per år vilket innebär 
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en ökning med ca 120 %.36 En ombyggnation av processfrånluften för 2051 måste bli verklighet. Det 

kan ses som en nackdel att inte samtidigt bygga det nya batteriåtervinningssystemet vid 2051.  

7.1.4 Större tilluftsaggregat med Homhallsluft  

Åtgärden har huvudsakligen samma för- och nackdelar som den tidigare nämnda 7.1.2 Billigare 

alternativ från YIT men med fördelen att denna åtgärd genererar en energibesparing. Besparingen 

blir ca 170 MWh och gör investeringen mer attraktiv och lättare att genomföra då YIT skulle kunna gå 

in med delar av investeringskostnaden. 

7.2 Analys och diskussion av arbetsmiljöåtgärder 

7.2.1 Minskning av oljedimma 

För att minska spridningen av oljedimma i Hall 7 är ombyggnation av kåpan mycket viktig för att 

uppnå en optimal lösning av problemet. Detta medför också att den nya processventilationen 

kommer utnyttjas på bästa sätt. Då vikten i denna rapport har lagts vid processfrånluften samt 

problemen med undertryck i lokalen har konstruktionslösningar för kåpan inte studerats på djupet. 

Läckaget av valsolja bör avhjälpas med bättre underhåll samt en bättre inställning från 

valsverksoperatören, idag är det ingen som uppmärksammar att det läcker valsolja då det är så 

vanligt förekommande. 

7.2.2 Analys av portstyrning 

Fördelen med att införa ny portstyrning för Port 7:1 är att mindre mängd damm kommer dras in i 

Hall 7, draget genom porten kommer att minska och på så sätt även energiförlusterna. Problemet 

med den nya portöppningen är att risken för olyckor i form av påkörning av porten inledningsvis kan 

öka. Anledningen till olyckor är att förare av större fordon kan tro att porten är på väg att öppnas 

fullt men i själva verket bara öppnas halvvägs. För att undvika dessa olyckor behöver samtliga 

fordonsförare aktivera portöppning via sin radiosändare. Detta borde de flesta göra redan idag och 

inte lita på att någon från andra sidan öppnar porten. 

7.2.3 Analys av åtgärder för tryckbalans i Hall 7 

Största fördelen med att uppnå tryckbalans i Hall 7 är en stor förbättring av arbetsmiljön. 

Utomhusluften som drar in i Hall 7 drar med sig smuts vilket är dåligt för båda personalen och för 

produktionen. Luftdraget in i lokalen för också med sig mycket fukt då luften inte förvärmts så som 

tilluften från de olika tilluftsaggregaten. För hög relativ luftfuktighet är inte bra för varken maskiner 

eller för produkten. Ytterligare fördel är att tryckbalansen skulle medföra en minskning av kalldraget 

som upplevs från Port 7:1 under årets kallare månader. 
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7.3 Analys och diskussion av intervjuer genomförda med personal i 

valsverk 2051 angående arbetsmiljö, portöppning och fläktstyrning 
Angående öppning av Port 7:1 framgick att den automatiska styrningen kopplas ur under sommaren 

för att få in friskluft i lokalen och därmed sänka temperaturen. Dock var porten öppen under 

intervjutillfället trots att det snöade. Personalen hade tidigare under skiftet försökt stänga porten 

men utan framgång, de visste inte om den var ur funktion eller fungerande. Ingen felanmälan hade 

lämnats angående porten vilket är underligt då personalen tyckte det var kallt i Hall 7. Angående 

processfrånluftsfläktstyrningen fanns inga nedskrivna rutiner om detta utan fläktarna startades vid 

skiftstart och stängdes av vid skiftbyten och längre stopp.  

Intervjun gav också information om att en motor till en högtrycksfläkt som blåser bort valsolja från 

banden efter valsning är felplacerad. Följderna av felplaceringen blir att motorn sätts igen med olja 

och måste bytas med något års intervall. Att motorn inte omplacerats finns ingen förklaring till men 

någon borde reflekterat över den korta livslängden hos motorn, utrett anledningen och hittat en 

lösning på problemet. 

Under intervjuerna märktes tendenser till uppgivenhet hos personalen, de verkade inte positiva till 

förändringarna med processfrånluften. Inställningen var negativ och den allmänna uppfattningen hos 

personalen var att en ombyggnation av kåpan ändå inte skulle fungera. Samtidigt var personalen 

mycket missnöjd över hur processfrånluften fungerade idag. Förklaringen till detta kan vara att 

tidigare åtgärder för oljedimma inte har fallit väl ut och därför är personalen negativ till ytterligare 

förändringar. Under en av intervjuerna uppmärksammades läckage av valsolja och frågor ställdes om 

hur detta skulle åtgärdas. Svaret var att läckaget hade påtalats och reparerats flertalet gånger men 

personalen hade nu blivit så van vid läckaget att de inte längre orkade bry sig.  
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7.4 Analys och diskussion av mätningar 
För att upprätta en klar bild över Hall 7:s klimatsystem genomfördes ett flertal mätningar. Mätningar 

av temperatur, fukt, lufthastighet och driftstid genomfördes vilka ligger till grund för de resultat och 

åtgärdsförslag som tagits fram i denna rapport. Mätningarna genomfördes utan några större 

problem, för enkel och säker monteringar av utrustningen upprättades ett samarbete med 

underhållsavdelningen. Mätseriernas längd är dock begränsad då detta projekt pågår under en 

kortare tid och under enbart en årstid. Mätutrustningen är lånad av Linköpings Tekniska Högskola 

och det medföljande datorprogrammet fungerade väl samt var lättarbetat. Mätningarna utförda med 

YIT:s utrustning genomfördes också utan större problem. Dock var det vissa svårigheter i att få ut den 

loggade data i ett hanterbart format. Mätningen av relativa luftfukthalten som genomfördes i kåpa 

samt innan processfrånluftsfläkt blev tyvärr inte tillräckligt pålitlig och fick därför uteslutas ur 

resultatet. Mätutrustningen nere i kåpan klarade inte av den mycket höga grad av oljedimma som 

rådde vilket medförde att utrustningen slutade att fungera. Mätningen av relativ fukthalt innan 

processfrånluftsfläkten kunde inte genomförs inne i fläktkanalen då utrustningen inte tillät detta, 

denna mätning fick därför också uteslutas. Oljeemissionsmätningarna utförda av ST har en viss 

osäkerhet. Mätningarna genomfördes under endast åtta timmar och resultatet varierade kraftigt 

mellan de två skorstenarna. Lufthastighetsmätningarna kunde endast genomföras med kortare 

mätserier och under en veckas tid. Mätningarna av flödet genom Port 7:1 genomfördes under 

produktion och därför fick mätserierna anpassas så att det inte störde den trucktrafik som måste ske 

till och från Hall 7. 
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8. Slutsats 
I detta kapitel redovisas det åtgärdsförslag som anses bäst lämpat för att lösa problemet med 

oljedimma i Hall 7. 

8.1 Bäst lämpade åtgärden 
Utifrån mätningar, beräkningar och undersökningar togs fyra åtgärdsförslag fram med stora 

skillnader i energibesparingspotential samt investeringskostnad. Åtgärdsförslagen har alla både för- 

och nackdelar vilka summeras i Tabell 18. Jämförelse av för- och nackdelar av åtgärdsförslag nedan. 

Tabell 17. Jämförelse av kostnad och energibesparing för åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag Total 
Investeringskostnad  

[MSEK] 

Energibesparande 
kostnad  
[MSEK] 

Energibesparing 
[MWh/år] 

6.1.1 5 3,5 600 

6.1.2 1,5 - - 

6.1.3 4,5-5 3-3,5 7400* 

6.1.4 2,25 0,75 170 

*Energipotential 

Tabell 18. Jämförelse av för- och nackdelar av åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag Fördelar Nackdelar 

6.1.1 Rening av processfrånluft och 
värmeåtervinning 

Dyrast och kräver stort underhåll 

6.1.2 Billigast och driftsäker Ingen värmeåtervinning eller 
rening av processfrånluft 

6.1.3 Stor värmeåtervinning och 
driftsäker 

Ingen rening av processfrånluft 

6.1.4 Billig och driftsäker, liten 
energibesparing 

Ingen rening av processfrånluft 

 

Slutsatsen av utredning är att välja åtgärdsförslag 6.1.3 Värmeåtervinning från Homhall på grund av 

att detta förslag ger störst energipotential. Förslaget innebär en total investeringskostnad om 4,5-5 

miljoner kronor varav den energibesparande investeringen är 3-3,5 miljoner kronor vilket ger kortast 

återbetalningstid. Kombinationen av ökad frånluft, ökad tilluft och en minskning av undertrycket 

kommer generera behagligare arbetsmiljö i Hall 7. Värmeåtervinning vid Homhallen kommer 

generera en effektivare uppvärmning. Det nya processfrånluftsaggregatet kommer på ett effektivare 

sätt transportera ut oljedimman ur lokalen vilket leder till ökat yttre utsläpp. Oljedimman från 

varmvalsverk 2051 kommer vara konstant men föroreningen fångas upp i kåpan över varmvalsverk 

2051 och därmed minskar föroreningen i Hall 7 och övriga ventilationsaggregat. 
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9. Fortsatt arbete 
I detta kapitel beskrivs brister som uppmärksammats under examensarbetets gång som SHT bör 

fortsätta att arbeta med. 

9.1 Uppföljning av ventilationsstyrning och minskat undertryck i Hall 7 
I dagsläget finns många kriterier för hur ventilationen ska fungera till exempel när lanterniner ska 

öppna, när och vilka frånluftaggregat som ska vara igång vid givna temperaturer och så vidare. Detta 

system fungerar i teorin mycket bra men kan behöva ytterligare uppföljning för att säkerställa att det 

i praktiken fungerar som det är tänkt.  

Införa övervakning av systemet med en helhetsbild där in- och utflöden hålls i balans. Idag verkar det 

inte som att systemet kontrolleras så att det fungerar som det från början var tänkt och att de olika 

kriterierna följs. En åtgärd för att minska energiförlusterna är att se över rutinerna för när lanterniner 

är öppna. Idag finns styrsystem för detta men lanterninerna är ofta öppna då det inte behövs vilket 

medför onödigt undertryck. En ytterligare åtgärd är att se över styrningen av flöden genom spjällen 

bakom Svalstation 1, Svalstation 3 samt de spjäll som styr tilluften till Homhallen.  

9.2 Kommunikation 
Bättre samarbete och kommunikation mellan avdelningarna. Ett bra exempel för detta är 

kommunikationen mellan operatörerna i varmvalsverk 2051 och underhållsavdelningen där motorn 

till högtrycksfläkten går sönder på grund av förorening. I dessa lägen måste kommunikationen vara 

bättre mellan operatörer och underhåll. Operatörer tillsammans med underhållspersonal måste 

ifrågasätta varför motorns livslängd är så kort istället för att bara byta ut den.    

9.3 Inställningen hos personalen 
SHT måste arbeta med att förändra inställningen hos operatörerna. Känslan vid intervjuerna var att 

operatörerna inte ser några resultat av sina åtgärdsförslag. För att operatörna ska vara nöjda med sin 

arbetsplats och kunna utföra sitt arbete på bästa sätt måste de se resultat av sina åtgärdsförslag. 

Idag råder en ohållbar situation där det förekommer att operatörer inte anmäler samtliga fel de 

uppmärksammar då de känner att ingen lyssnar. Exempel på åtgärdsförslag som mer eller mindre 

ignorerats är läckage av valsolja och felplacerad motor till högtrycksfläkt. Eftersom operatören har 

störst kunskap om sitt arbete är det också viktigt att de får inflytande över sitt arbete och känner sig 

uppskattade. 

9.4 Omkonstruktion av kåpa för processfrånluft för varmvalsverk 2051 
För att maximalt utnyttja den nya processfrånluften bör en omkonstruktion av kåpan ske så att 

denna sluter tätt om valsverket. Detta för att på ett effektivare sätt fånga upp oljedimman samt få en 

högre lufthastighet vilket förhindrar spridning av oljedimman. 
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Bilagor 

B1. Beräkningar 

B1.1 Beräkning oljeutsläpp 2051 

 

  

Mätning 2006 [6,67 m3/s] 2051 

  Norra Södra 

Olja i gasform [mg C/Nm3] 6,5 9,1 

Olja i aerosolform  [mg C/Nm3] 8,3 9,5 

      

Flöde [Nm3/h] 10890 13130 

      

mg C/h 161172 244218 

kg C/h 0,161172 0,244218 

ton C/h 0,0001612 0,000244 

Totalt [ton C/h] 0,00040539 

Drifttid för fläkt [h/år] 3200 

Årligt utsläpp [ton C/år] 1,297248 

   

   Mätning 2012 [7,31 m3/s] 2051 

  Norra Södra 

Olja i gasform [mg C/Nm3] 6,4 23 

Olja i aerosolform [mg C/Nm3] 0,8 25 

      

Flöde [Nm3/h] 13000 13600 

      

mg C/h 93600 652800 

kg C/h 0,0936 0,6528 

ton C/h 0,0000936 0,000653 

Totalt  [ton C/h] 0,0007464 

Drifttid för fläkt [h/år] 3200 

Årligt utsläpp [ton C/år] 2,38848 
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   Planerat flöde [16,67 m3/s] 2051 

  Norra Södra 

Olja i gasform [mg C/Nm3] 6,4 23 

Olja i aerosolform  [mg C/Nm3] 0,8 25 

      

Flöde [Nm3/h] 30000 30000 

      

mg C/h 216000 1440000 

kg C/h 0,216 1,44 

ton C/h 0,000216 0,00144 

Totalt  [ton C/h] 0,001656 

Drifttid för fläkt [h/år] 3200 

Årligt utsläpp [ton C/år] 5,2992 

Reningsgrad [%] 75,00% 

Olja som släpps igenom 25,00% 

Timmar rimlig rening (5 mån) 1333,333333 

Olja som fälls ut i systemet [ton C/år] 4,7472 

Årligt utsläpp efter rening [ton C/år] 0,552 
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B1.2 Energipotential Homhall  
Beräknad energipotential från Homhallen 

  

Mån.med.temp. 2011: Medeltemperatur Normaltemperatur* Energiförlust [MW] Tillgänglig energi [MWh] Energibehov [MWh] 
Drifttid 
[h] 

Januari   -2,40 -3,00 2,15 1 602,96 153 744 

Februari   -4,40 -3,20 2,17 1 455,13 244,8 672 

Mars   1,10 0,00 1,99 1 481,83 292,5 744 

April   9,60 4,50 1,75 1 258,20 83,5 720 

Maj   11,70 10,40 1,43 1 061,91 47,3 744 

Juni   16,60 15,10 1,17 844,01 5,4 720 

Juli   18,50 16,60 1,09 811,58 0 744 

Augusti   16,50 15,50 1,15 856,00 0 744 

September   13,90 11,30 1,38 992,49 8,1 720 

Oktober   8,40 7,20 1,60 1 191,12 132,8 744 

November   5,60 2,20 1,87 1 348,07 133 720 

December   2,50 -1,40 2,07 1 538,36 128,1 744 

        19,82 14 441,64 1 228,50 8760 
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B1.3 Energipotential 2051 
Beräknad energipotential processfrånluft varmvalsverk 2051 

  

Månadsmedeltemperaturer 2011: Medeltemperatur Normaltemperatur* Energiförlust [MW] 
Tillgänglig energi 
[MWh] Energibehov [MWh] 

Januari   -2,40 -3,00 0,24 64,36 153 

Februari   -4,40 -3,20 0,24 64,79 244,8 

Mars   1,10 0,00 0,22 57,92 292,5 

April   9,60 4,50 0,18 48,27 83,5 

Maj   11,70 10,40 0,13 35,61 47,3 

Juni   16,60 15,10 0,10 25,53 5,4 

Juli   18,50 16,60 0,08 22,31 0 

Augusti   16,50 15,50 0,09 24,67 0 

September   13,90 11,30 0,13 33,68 8,1 

Oktober   8,40 7,20 0,16 42,48 132,8 

November   5,60 2,20 0,20 53,20 133 

December   2,50 -1,40 0,23 60,93 128,1 

          533,74 1228,50 
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B2. Mätningar 

B2.1 Fuktmätning i processfrånluften 2051 

Mätutrustningen som användes klarade inte av den förorening som råder i frånluften och visade 

därför ofta 100 % relativ luftfuktighet. Utrustningen torkade och funderade sedan en kortare tid 

innan den igen började visa 100 % relativ luftfuktighet. Ett snitt av den relativa fuktigheten i 

fläktrummet där processfrånluftsfläktarna står var 25,05 % RH. 

 
Graf 12. Uppmätt luftfukthalt i kåpa 

 
Graf 13. Uppmätt luftfukthalt i fläktrummet 
 
 
Uppmätt snittfuktighet i kåpan per dag över mätperioden. 
 
 

Datum Fukthalt i kåpan, [%RH] 

2012-04-10 18,21 

2012-04-11 21,80 

2012-04-12 26,65 

2012-04-13 23,00 

2012-04-14 18,79 

Snitt 21,69 

 
 
Uppmätt snittfuktighet i fläktrummet per dag över 
mätperioden. 
 

Datum Fukthalt före fläkt, [%RH] 

2012-04-10 17,79 

2012-04-11 21,47 

2012-04-12 33,99 

2012-04-13 27,09 

2012-04-14 24,92 

Snitt 25,05 
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B3. Information från YIT  

B3.1 Energianvändning enligt YIT 
Energianvändning för Byggnad 21 år 2011 enligt YIT 

Månad 
Avläsningsdatum 
 

Energianvändning 
[MWh] 

Medeltemperatur  
[C°] 

Normaltemperatur  
[C°] 

Antal graddagar,  
aktuellt år 

Antal graddagar,  
normalår 

Januari 2011-01-25 153,00 -2,40 -3,00 610,00 605,00 

Februari 2011-02-24 244,80 -4,40 -3,20 611,00 554,00 

Mars 2011-03-28 292,50 1,10 0,00 507,00 518,00 

April 2011-04-26 83,50 9,60 4,50 214,00 372,00 

Maj 2011-05-26 47,30 11,70 10,40 93,00 143,00 

Juni 2011-06-28 5,40 16,60 15,10 0,00 12,00 

Juli 2011-07-27 0,00 18,50 16,60 0,00 0,00 

Augusti 2011-08-24 0,00 16,50 15,50 0,00 6,00 

September 2011-09-26 8,10 13,90 11,30 41,00 140,00 

Oktober 2011-10-25 132,80 8,40 7,20 272,00 319,00 

November 2011-11-24 133,00 5,60 2,20 352,00 449,00 

December 2011-12-28 128,10 2,50 -1,40 467,00 566,00 

Summa:   1228,50 8,13 6,27 3167,00 3684,00 

 *Normaltemperaturen är ett värde baserat på temperaturer insamlade mellan 1961 och 1990, SMHI. 
 


