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lågvärdig	spillvärme	
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Sammanfattning	
Energianvändningen i världen ökar vilket medför en ökad belastning på miljön. Många industrier har 

idag ett överskott av värme som vid ett ökat nyttjande skulle kunna reducera andelen primärenergi 

och således belastningen på miljön samtidigt som ekonomiska besparingar kan erhållas. 

DIBO  Produktionspartner  AB  är  en  verkstadsindustri  i  Katrineholm  som  bearbetar  metall‐  och 

plastkomponenter  i CNC‐maskiner.   Maskinparken består  av  14 CNC‐maskiner och  en  kompressor 

som  förser  maskinerna  med  tryckluft.  Ventilationssystemet  består  av  två  delar,  ett  till‐  och 

frånluftssystem  kopplat  till  verkstaden  samt  ett  FTX‐system  kopplat  till  den  intilliggande 

kontorsbyggnaden. Företaget har idag ett värmeöverskott på grund av aktiviteten från de olika CNC‐

maskinerna och  tryckluftskompressorn  vilket medför höga  temperaturer  i  verkstaden.    I dagsläget 

öppnas en ytterport för att ventilera ut värmeöverskottet så att en lägre temperatur erhålls.  

Arbetet syftade till att kvantifiera mängden överskottsvärme tillgänglig  i verkstaden för att därefter 

undersöka  möjliga  externa  och  interna  användningsområden.  Värmeöverskottet  uppskattades 

genom  att  ställa  upp  en  energibalans  för  verkstaden  där  tillskott  och  förluster  av  värmeenergi 

jämfördes.  Både  tillskotten  och  förlusterna  av  värmeenergin  beräknades  genom  inventering  av 

verkstadslokalerna,  mätningar  av  el,  temperatur  och  ventilation  samt  genom  simuleringar  av 

verkstadens inomhusklimat. 

Värmeöverskott i verkstaden förekommer under årets alla månader, även om det är starkt beroende 

av utomhustemperaturen och aktiviteten i verkstaden, och uppgår årligen till 137 MWh.  

Beträffande  externa  användningsområden  studerades  faktorer  som  påverkar  ett 

spillvärmesamarbete, den teknik som skulle behövas för att leverera värme externt och möjligheten 

för DIBO att  leverera värme till Katrineholms fjärrvärmenät. Det finns många faktorer som man bör 

ha  i  åtanke  vid  ett  samarbete  varav  några  är  förtroendet  mellan  de  båda  parterna, 

investeringsuppdelning  samt  värdering  av  spillvärmen.  För  externa  värmeleveranser  varierar  den 

utrustning  som  krävs  beroende  på  de  aktuella  förhållandena,  men  generellt  gäller  att 

anslutningspunkter, en anslutningsledning och i en del fall en cirkulationspump samt en värmepump 

för  uppgradering  av  värmen  behövs.  Som  ett  resultat  av  att  tryckluftskompressorns  effekt  är 

förhållandevis låg och värmen luftburen har en värmepump av lämplig storlek ej hittats. Efter kontakt 

med Tekniska verken i Katrineholm framgick även att energimängden som skulle kunna levereras är 

för  liten för att ett samarbete ska vara av  intresse vilket medför att en  leverans till fjärrvärmenätet 

inte är aktuellt i dagsläget.  

De  interna  åtgärderna  som  studerats  finns  listade  i  Tabell  1  där  även  besparingspotential  och 

återbetalningstid framgår. 

Tabell 1. Besparing samt återbetalningstid för respektive åtgärdsförslag. 

Åtgärd  Beskrivning  Besparing 
[SEK/år] 

Återbetalningstid [år] 

1  Utökad värmeåtervinning  26 900  ‐ 

2a  Frånluftsvärmepump – Fjärrvärme som spets  14 000  15 

2b  Frånluftsvärmepump – El som spets  27 400  7 

3  Värmeväxlare kopplad till tryckluftskompressorn  23 000  3 

4  Fjärrvärmeleverans av spillvärme  ‐  ‐ 
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Abstract	
The  Energy  use  is  increasing  throughout  the  world,  which  causes  an  increased  load  on  the 

environment.  Today,  a  lot  of  industries  have  unused waste  heat, which  by  extended  use would 

reduce  the  amount  of  primary  energy  sources  and  thus  the  environmental  load  together  with 

economical savings that would apply for the industry. 

DIBO  Produktionspartner  AB  is  a  manufacturing  industry  that  processes  metal‐  and  plastic 

components in CNC‐machines. The machinery consists of 14 CNC‐machines and one compressor that 

provide  the machines with  compressed  air.  The  ventilation  system  consists  of  two  systems,  one 

supply  and  exhaust  air  system  for  the workshop  and one heat  exchange  system  for  the  adjacent 

office building. Due  to  activity  from  the machines  and  compressor,  the  company has  excess heat 

which causes high temperatures in the workshop. Today, a gate is opened in order to vent the excess 

heat and lower the temperature. 

This  project’s  aim  was  to  quantify  the  amount  of  excess  heat  available  in  the  workshop  and 

afterwards investigate possible internal and external uses. The excess heat was estimated by setting 

up an energy balance for the workshop where heat energy contributions and losses were compared. 

Both  the  contributions  and  losses  of  heat  energy  were  calculated  by  a  workshop  inventory, 

electricity,  temperature and ventilation measurements and  through  simulations of  the workshop’s 

indoor climate. 

Results show that excess heat occurs in the workshop every month of the year, largely dependent on 

the outdoor temperature and activity level in the workshop, and amounts to 137 MWh yearly. 

Regarding the external uses, factors that affect waste heat cooperation, technology to deliver heat 

and  the  possibility  for  DIBO  to  deliver  heat  to  the  district  heating  system  in  Katrineholm,  was 

evaluated.  Among  all  the  factors  to  keep  in  mind  in  cooperation,  trust  between  the  parties, 

investment division and valuation of waste heat, are some. The  technology needed to deliver heat 

varies, but common equipment includes connecting points and lines and in some cases a circulation 

pump as well as a heat pump for upgrading the heat. As a result of an air compressor with relatively 

low power and airborne heat, a suiting heat pump has not been found. Contact with Tekniska verken 

in Katrineholm showed that the potential amount of heat energy deliverable to the district heating 

system  is too small to be of  interest and therefor a delivery to the district heating network  is today 

not relevant.  

The internal measures are listed in Table 1 along with their potential savings and payback time. 

Table 1. Savings and payback time for the different measures. 

Measure  Description  Savings 
[SEK/year] 

Payback time 
[year] 

1  Extended heat recovery  26 900  ‐ 

2a  Exhaust air heat pump and district heating   14 000  15 

2b  Exhaust air heat pump and electricity  27 400  7 

3  Heat exchanger connected to the air compressor  23 000  3 

4  Delivery of waste heat to district heating system   ‐  ‐ 
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Förord	
Vi har under vår sista  termin på vår civilingenjörsutbildning  inom maskinteknik med  inriktning mot 

energisystem och miljöteknik på Linköpings Universitet utfört ett examensarbete åt konsultföretaget 

Indoor Energy. 

Handledare för examensarbetet har varit Curt Björk på Linköpings Universitet samt Svante Villman på 

Indoor Energy. 

Förutom till våra handledare skulle vi även vilja  lämna ett stort tack främst till Jakob Rosenqvist på 

avdelningen för Energisystem som under arbetets gång varit mycket hjälpsam och visat stort intresse 

och engagemang.  

Andra personer som vi även vill tacka och som på olika sätt hjälpt till är:  

Hans‐Erik Svedin, platschef på DIBO Produktionspartner AB 

Shahnaz Amiri, universitetslektor på avdelningen för Energisystem vid Linköpings Universitet 

Erik Sjölund, projektledare på Indoor Energy. 

Patrik Rohdin, docent i byggnaders energisystem vid Linköpings Universitet 

 

Linköping, maj 2014 

 

Robert Källman      David Pettersson 
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Nomenklatur	
Beteckning  Benämning  Enhet 

  Effekt  [W] 

  Massflöde  [kg/s] 

a  Årligt inbetalningsöverskott  [SEK/år] 

A  Area  [m2] 

c  Koncentration  [kg/m3] 

Cp  Specifik värmekapacitet  [J/(kg∙K)] 

d  Tjocklek  [m] 

dt  Relativ drifttid  ‐ 

DPP  Återbetalningstid  [år] 

E  Energi  [J] 

f  Korrektionsfaktorer  ‐ 

Gt  Gradtimmar  [°C∙h] 

G  Grundinvestering  [SEK] 

I  Solinstrålning  [W/m2] 

k  Värmeledningsförmåga  [W/(m∙K)] 

n  Omsättningshastighet  [1/h] 

P  Effekt  [W] 

p  Genererade föroreningar  [kg/h] 

Q  Förlustfaktor  [W/K] 

q  Flöde  [m3/s], [m3/h] 

r  Kalkylränta  ‐ 

Rse  Utvändigt övergångsmotstånd  [m2∙°C/W] 

Rsi  Invändigt övergångsmotstånd  [m2∙°C/W] 

T  Temperatur  [°C] 

t  Tid  [s], [h] 

U  Värmemotståndskoefficient  [W/m2∙°C] 

V  Volym  [m3] 

W  Arbete  [W] 

ν  Verkningsgrad  ‐ 

ρ  Densitet  [kg/m3] 
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1	Inledning	
I  detta  kapitel  presenteras  de  bakomliggande  faktorerna  för  projektet  vilka  svarar  på  frågor  som 

varför  projektet  görs  och  vilka  ändamålen  för  projektet  är.  Information  ges  även  om  tidigare 

forskning  inom  industriell  spillvärme  samt  en  övergripande  beskrivning  av  den  studerade 

verkstadsindustrin. 

1.1	Bakgrund	
Frågor  gällande  energi  och miljö  får  i  dagens  samhälle  allt  större  fokus  och  dessa  frågor  blir  allt 

viktigare  i  och  med  att  energianvändningen  i  världen  ökar  vilket  samtidigt  medför  negativa 

konsekvenser för miljön.  

I  Sverige  använde  industrin  144  TWh  under  år  2013  vilket  motsvarar  38  %  av  den  totala 

energianvändningen  i  landet  (Energimyndigheten,  2013).  Ett  sätt  att minska  påverkan  på miljön 

skulle vara att utnyttja de  resurser  som  finns mer effektivt. Många  industrier har ett överskott av 

värme som  idag släpps ut  i  luften, men genom att  istället utnyttja denna värme skulle behovet av 

primärenergi minska vilket skulle reducera belastningen på miljön samtidigt som det  för  industrin  i 

många fall skulle innebära en ekonomisk besparing. 

1.2	Problembeskrivning	
DIBO har  i verkstaden ett överskott av värmeenergi  från kompressorer och maskiner, vilket gör att 

temperaturen under större delen av året anses vara för hög. För att bli av med värmen öppnas idag 

en ytterport  i verkstaden för att ventilera ut värmen. På tryckluftskompressorn finns även en kanal 

monterad som vid behov kan leda ut värme ur lokalen. 

1.3	Syfte	
Arbetet  syftar  till  att  kvantifiera mängden överskottsvärme  från maskinparken  genom  att  göra en 

energianalys och undersöka  ifall det är möjligt att använda värmen  internt på  företaget alternativt 

externt i form av leverans till fjärrvärmenätet samt vad som skulle krävas för ett samarbete med ett 

närliggande företag. 

1.3.1	Frågeställningar	
 Hur stort värmeöverskott finns i verkstaden? 

 Hur  kan  värmeöverskottet  användas  internt  inom  företaget  och  vilka  ekonomiska 

konsekvenser skulle detta medföra? 

 Vilka  krav  ställer  fjärrvärmebolaget  på  spillvärmeleverantören  och  vilken  teknik  skulle 

behövas  för  att  leverera  värme  till  fjärrvärmenätet  samt  vilka  ekonomiska  konsekvenser 

skulle detta medföra? 

 Vilken  teknik  i  form  av  utrustning  skulle  krävas  för  att  leverera  värme  till  ett  närliggande 

företag med värmebehov och vilka faktorer kan komma att påverka ett spillvärmesamarbete 

mellan två aktörer? 

1.4	Avgränsningar	
De avgränsningar som har gjorts i denna rapport är följande. 

 Vid  beräkningar  gjorda  över  byggnadens  värmebalans  är  systemgränsen  placerad  runt 

verkstaden.  
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 Köldbryggor i klimatskalet har vid värmebalansberäkningarna inte beaktats. 

 De  lösningsförslag där  leverans av värme  till  fjärrvärmenätet har  ingått, har  fokus  lagts på 

DIBOs ekonomiska vinning. Hur en värmeleverans påverkar Katrineholms  fjärrvärmesystem 

har inte beaktats i denna rapport. 

1.5	Tidigare	forskning	
I detta avsnitt presenteras vilka metoder som använts i projekt där syftet varit att beräkna industriers 

spillvärmepotential. Dessa har sedan legat till grund för de metoder som genomförts i denna rapport. 

I  de  flesta  rapporter  där  företags  potential  till  spillvärme  studerats  har  den mest  energiintensiva 

branschen, pappers‐ och massabruk, utvärderats. Fallstudierna  i dessa rapporter har ofta  innefattat 

ett  flertal  industrier,  vilket  har  försvårat möjligheten  att  noggrant mäta  deras  energianvändning. 

Istället har mer lättillgänglig information om branschers totala energianvändning baserats på statistik 

från Statistiska  centralbyrån  (Lindqvist  Land, 2002; Cronholm, 2009).  I de  fall  fallstudier utförts på 

enstaka  industrier  har  utgångsmaterialet  ofta  varit  tidigare  utförda  energianalyser  och 

kompletteringar i form av intervjuer (Agnell, 2013; Gabrielii, 2002). 

Bland de studier som utfört energianalyser har främst två stycken studerats i denna rapport. Den ena 

inkluderar  tre olika  fallstudier av Fredrik Olsson  (2003) där  spillvärmepotentialen beräknats. Detta 

genomfördes genom att elmätningar utfördes på de olika industriprocesserna samt att temperaturer 

och  flöden  från  processerna  uppmättes.  Genom  denna  information  kunde  spillvärmekällor 

upptäckas. Den andra rapporten är en utredning av Nyström och Franck (2002) där förekomsten av 

lågvärdig spillvärme inom temperaturintervallet 20 ‐ 50°C på olika industrier i Sverige har undersökts. 

I  rapporten  har  man  dels  via  en  energibalans  uppskattat  det  totala  värmeöverskottet.  I  denna 

energibalans kartläggs alla energiflöden, till och från företaget och därefter tas spillvärmepotentialen 

för respektive industri fram. 

1.6	Företagsbeskrivning	
DIBO  Produktionspartner  AB  är  en  verkstadsindustri  belägen  i  Katrineholm  som  grundades  1989. 

DIBO omsätter ungefär 24 miljoner kronor per år och är en del i en koncern där Irvator Holding AB är 

moderbolag  och  fastighetsägare  till  dotterbolagen  AB  Momento,  beläget  i  Flen,  samt  DIBO. 

Fastigheten där DIBO huserar är byggd 1977 och är en enplansbyggnad med källarplan och den totala 

ytan uppgår till 1720 m2. Källarplanet är beläget under kontorsdelen på företaget och rymmer bland 

annat matsal, omklädningsrum och monteringslokal medan markplanet består av entré, kontor samt 

verkstadslokaler, där all produktion sker.  

Verkstaden  består  av  tre områden  som  skiljs  åt med  väggar med  en  öppen  passage mellan  varje 

lokal,  se  Figur  4.  Lokalerna  benämns  i  denna  rapport  som  yttre  och  inre  produktionshallen  samt 

manuella verkstaden och går att  skåda  i Figur 4.  I anslutning  till den yttre produktionshallen  finns 

även en nyligen tillbyggd lagerlokal, kallad kallager i rapporten, med en takmonterad port mellan den 

yttre  produktionshallen  och  kallagret.  Samma  typ  av  port  finns  även  monterad  på  kallagrets 

yttervägg  som  leder ut  från  företaget. Denna port öppnas vid behov av  transport av material och 

varor till eller från byggnaden, eller då inomhustemperaturen i verkstaden anses för hög. 
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Figur 1. DIBO med verkstaden (till vänster) och kontorsdelen (till höger). 

1.6.1	Produktion	
DIBO  inriktar sig på bearbetning av metall‐ och plastkomponenter främst  i mindre serier till kunder 

inom en rad olika branscher och produkterna de producerar varierar därför  i storlek och utseende. 

Produktionen  sker  i  alla  tre produktionshallar  i  form  av  skärande bearbetning  i CNC‐maskiner där 

materialen  fräses  eller  svarvas  medan  skäret  i  ingrepp  besprutas  av  en  oljebaserad  skärvätska. 

Bearbetningen  av  komponenter  består  oftast  av moment  som  kräver  hög  precision  och modern 

utrustning. Nyinvesteringar till maskinparken i verkstaden görs därför kontinuerligt och antalet CNC‐

maskiner uppgår  i dagsläget  till 14  stycken,  varav 12  av dessa är  inkapslade. Alla  skärvätskeångor 

sugs upp och leds via rör till en av tre gemensamma oljedimsavskiljare som finns utplacerade i varje 

verkstadslokal. För en mer detaljerad beskrivning över maskinparken och placering av varje maskin 

finns i Tabell 19 i bilaga 1 samt ritningen i Figur 4. 

Utöver CNC‐maskiner  finns  även  stödprocesser  i  verkstaden. Då  tryckluft  används  frekvent  i både 

CNC‐maskiner och handverktyg  finns  således en  tryckluftskompressor  i den  inre produktionshallen 

som förser alla maskiner med tryckluft. Kompressorn är innesluten och överskottsvärmen samlas upp 

och leds via en kanal ut ur byggnaden. Skulle temperaturen i verkstaden anses vara för låg kan flödet 

via ett handtag riktas om och värmen behållas i lokalen. 

1.6.2	Arbetstider	
På  företaget arbetar  för  tillfället 16 personer  som operatörer  i verkstaden  i  skift enligt Tabell 20  i 

bilaga 3. Övertidsarbete sker på helger vid behov och detta förekommer i genomsnitt med en till två 

arbetare under en dag varannan helg, enligt Helena Nygren, orderhanterare m.m. på DIBO. Montörer 

samt  kontorsarbetare  arbetar  dagtid,  vilket  innebär  07.00  till  16.00  alla  vardagar.  Antalet 

semesterveckor  för de anställda uppgår  till 3‐4  veckor och då håller  företaget  stängt. Detta gäller 

även röda dagar samt alla aftnar. 

1.6.3	Elanvändning	
Elektricitet  från  Vattenfall  AB  transporteras  via  elnätet,  ägt  av  Tekniska  verken  AB,  till  DIBO. 

Elanvändande  processer  är  dels  stödprocesser  som  exempelvis  kontorsutrustning,  belysning, 
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ventilation  samt  tryckluftskompressor  samt  produktionsprocesser  i  form  av  de  nyligen  beskrivna 

CNC‐maskinerna. 

1.6.4	Uppvärmning	och	kylning	
Kontorslokaler  och  källare  på DIBO  värms med  fjärrvärme,  levererat  av  Tekniska  verken  AB. Den 

inkommande  fjärrvärmen  värmeväxlas  i  fjärrvärmecentralen  dels  i  VVX  1 med  det  inkommande 

kallvattnet, men även med det interna värmesystemet på DIBO  i VVX 2 (se Figur 2). Värmesystemet 

består av ett slutet system där varmvatten cirkulerar och avger värme i radiatorer placerade runt om 

i  lokalerna  på  företaget.  Radiatorsystemet  är  högtempererat,  vilket  innebär  att 

framledningstemperaturen  håller  80°C  och  returtemperaturen  60°C.  Efter  att  fjärrvärmens 

framledning  värmeväxlats  med  både  kallvattnet  och  värmesystemet  återgår  flödet  till 

fjärrvärmenätets  returledning. Uppvärmning  sker även av  tilluften  till kontorsdelen  som vid behov 

kan värmas av  fjärrvärme genom ett värmebatteri kopplat  till  tilluftsaggregatet.  I verkstaden  finns 

inga radiatorer placerade, men däremot en aerotemper1 monterad i respektive produktionshalls tak. 

Då verkstaden större delen av året har ett värmeöverskott används dessa sällan.  

Kylning sker via ett kylbatteri  installerat vid det aggregat som förser kontorsdelen med tilluft. Detta 

kyls genom en kylanläggning  installerad på byggnadens tak. I dagsläget används  inte kylbatteriet då 

anläggningens köldmedium inte längre är tillåten. 

 

Figur 2. Fjärrvärmecentralen på DIBO. 

                                                            
1 En aerotemper använder sig av en fläkt för att blåsa ner värmen som avges från värmeslingor. 
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1.6.5	Ventilation	
Ventilationssystemet på DIBO är uppdelat i två delar, kallat ventilationssystem 1 och 2 i denna 
rapport, vilka visas i en schematisk skiss i Figur 3. Båda systemen är installerade samma år som 
fastigheten byggdes och är belägna i fläktrummet i verkstaden, se Figur 4. 

Ventilationssystem 1 förser kontor‐ och källarlokaler med tilluft och för bort frånluft. Dessa två 
flöden värmeväxlas i en dubbel korsvärmeväxlare. Utöver detta har även tilluftsaggregat 1 ett 
värmebatteri samt ett kylbatteri installerat för värmning respektive kylning av tilluften.  

Ventilationssystem 2 består av från‐ och tilluftaggregat, utan värmeväxling, och används för 
ventilering av verkstaden. Ventilationskanalerna i verkstaden är dock få och består endast av två 
frånluftsdon i takhöjd samt två deplacerande tilluftsdon i den manuella verkstaden medan det i den 
inre produktionshallen finns ett till‐ och ett frånluftsdon. Den yttre produktionshallen samt kallagret 
saknar ventilationskanaler utan ventileras genom självdrag då porten ut ur lagerlokalen öppnas. 

 

Figur 3. En schematisk skiss över de båda ventilationssystemen på DIBO. 
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1.7	Katrineholms	fjärrvärmesystem	
På  Tekniska  verken  i  Katrineholm  budgeterar  man  för  221  GWh  fjärrvärmeproduktion  år  2014. 

Fördelningen  av  de  bränslen  som  används  för  produktionen  visas  i  Figur  5.  Där  ses  att 

fjärrvärmeproduktionen  till  största del består  av  förnyelsebara bränslen. Rester  från  skogsindustri 

(trä)  tillsammans  med  återvunnet  trä  från  återvinningscentraler  (returträ)  utgör  98  %  av 

produktionen. Det dyraste bränslet (olja) används som topplast vid höga värmeeffektbehov och står 

för 2 % av produktionen. Till stor del sker även produktion av el och värme samtidigt i kraftvärmeverk 

i Katrineholm (Tekniska verken, 2014). 

Figur 5.  Fördelningen av de bränslen  som används  vid  framställning av  fjärrvärme på Tekniska  verken  i Katrineholm. 
Källa: Bearbetad data från Tekniska verken (2014) 

Framledningstemperaturen  i Tekniska verkens  fjärrvärmenät  i Katrineholm varierar under året  från 

80°C under sommaren till maximalt 115°C när utomhustemperaturen är som kallast. Störst nytta gör 

spillvärme  under  vintermånaderna  när  värmebehovet  är  som  störst,  men  det  kan  även  finnas 

intresse av värmeleverans under de tillfällen under sommaren då revisionsstopp  i kraftvärmeverket 

förekommer.  Under  vår  och  höst  är  behovet  av  spillvärme  i  nätet  som minst, men  det  varierar 

beroende på hur stora effekterna på spillvärmeleveransen är (Bennstam, 2014). 

I  returledningen  strävar  man  att  hålla  så  låga  temperaturer  som  möjligt  för  att  möjliggöra  att 

värmeenergi utvinns  från  rökgaskondenseringen  i kraftvärmeverket. Däremot går det  inte alltid att 

tillvarata all värme från kondenseringen av rökgaser, vilket gör att en förhöjd returtemperatur skulle 

vara av intresse under vissa perioder. Spillvärmeleverans till returledningen värdesätts dock betydligt 

lägre än till framledningen (Bennstam, 2014). 

Värdet för spillvärmen baseras dels på vilka temperaturer och effekter som kan levereras samt vilket 

bränsle som kan ersättas  i produktionen.  Information om vilka värmeeffekter som  finns tillgängliga 

under vilka  tider är även viktigt att delge  till Tekniska verken  för att de ska kunna beakta den  i sin 

planerade drift av den egna produktionen (Bennstam, 2014). 

Temperaturen  på  spillvärmen  bör  helst  hålla  de  intervaller,  80°C  till  115°C,  som  förekommer  i 

Katrineholms framledning under året. Spillvärmetemperaturen bör således aldrig understiga 80°C för 

att möjliggöra värmeväxling till fjärrvärmen. Vidare tillåter Tekniska verken något lägre temperaturer 

vid  låga  värmeeffekter, medan  det  är  viktigare  att  hålla  rätt  temperatur  på  spillvärmen  vid  stora 

leveranser (Bennstam, 2014). 
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2	Teori	
I nedanstående kapitel presenteras begreppet spillvärme tillsammans med information om hur läget 

för spillvärmeanvändning ser ut i Sverige och i Europa idag. Kapitlet behandlar såväl potentialen som 

finns  för  spillvärmeanvändning  som  vilken  teknik  som  behövs  för  att  utnyttja  spillvärme.    Även 

byggnadens  energibalans  behandlas  då  denna  är  av  stor  betydelse  vid  kvantifieringen  av  det 

potentiella spillvärmeöverskottet. 

Som  svar  på  en  av  arbetets  frågeställningar  finns  även  ett  avsnitt  om  spillvärmesamarbeten  som 

behandlar  fördelar  och  hinder  vid  samarbeten  samt  viktiga  faktorer  som  kan  påverka  hur  väl  ett 

samarbete lyckas. 

2.1	Definition	spillvärme	
Med rest- eller spillvärme menas i denna rapport den värmeenergi som avges i gas- eller vätskeform 

som avges från processer och räknas som en biprodukt (Cronholm et al., 2009).  

Värmen kan även variera i temperatur, vilket gör att användningsområdena för spillvärmen varierar. 

Därför används begreppen  låg-  respektive högvärdig  spillvärme  i denna  rapport  för att  särskilja de 

olika  typerna  av  spillvärme.  Den  högvärdiga,  även  kallad  primära,  spillvärmen  har  tillräckligt  hög 

temperatur för att den direkt ska kunna  levereras till fjärrvärmenätets framledning. Den  lågvärdiga, 

även kallad sekundära, spillvärmen har däremot  inte  tillräckligt hög  temperatur  för ändamålet. För 

att leverera den lågvärdiga spillvärmen till fjärrvärmenätet krävs en uppgradering av värmen via t.ex. 

en värmepump (Cronholm et al., 2009). 

I verkstaden på DIBO förekommer spillvärmen som  lågvärdig  i form av hetluft från CNC-maskinerna 

samt tryckluftskompressorn. 

Det  som  skiljer  spillvärme  från  överskottsvärme  är  att  spillvärme  avges  från  enskilda  processer, 

medan överskottsvärme avser den totala värmen som överstiger värmebehovet. 

2.2	Fjärrvärme	
Kortfattat  innebär  fjärrvärme  att  varmt  vatten  produceras  centralt  för  att  sedan  distribueras  via 

nedgrävda ledningar till kunder där det användas för exempelvis uppvärmning av bostäder. I Sverige 

kommer ca 41 % av värmen  i fjärrvärmenätet från svenska kraftvärmeverk (Statistiska centralbyrån, 

2012). Vattnet används då som kylning  för de pannor som genom värmegenerering producerar el, 

och där överskottsvärmen endast räknas som en biprodukt. Istället för att värmen kyls bort i kyltorn 

och går till spillo, kan värmen tillvaratas i vattnet (Svensk fjärrvärme, 2013). 

De  rörledningar  som  transporterar  hetvatten  kallas  framledningar.  Framledningstemperaturerna 

varierar  beroende  på  flera  faktorer  som  t.ex.  avstånd  och  utomhustemperatur  men 

temperaturintervallet ligger vanligtvis mellan 70-130°C (Arnell et al. 2013). Dagens standard är att vid 

den dimensionerande utomhustemperaturen hålla en vattentemperatur på 100°C (Cronholm et al., 

2009).  

Vattnet  från  framledningen  kan  sedan  värmeväxlas  i  en  fjärrvärmecentral  för  att  värma  upp  det 

interna radiatorvattnet och tappvarmvattnet hos kunden. Då värmeenergi från vattnet avges betalas 

en  avgift  baserat  på  den  temperaturskillnad  samt  vattenflöde  som  använts  av  kunden.  Vattnet 

återgår  sedan  i  returledningen  till  fjärrvärmebolaget  för  att  återupprepa  proceduren.  En  låg 
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returledningstemperaturen  föredras  från  fjärrvärmebolagens  sida,  då  det  gynnar  en mer  effektiv 

kraftvärmeproduktion  (Cronholm  et  al.,  2009).  Därför  är  det  idag  vanligt  bland 

fjärrvärmeproducenter att genom en höjd avgift  straffa de konsumenter  som  levererar en  för hög 

returtemperatur. Temperaturerna i returledningen beror även denna på distans till kund, men främst 

på hur mycket värmeenergi som utnyttjades av kunden. Vanligt är dock att temperaturintervallet på 

returledningen ligger mellan 30-60°C (Arnell et al. 2013).  

Leveranserna av fjärrvärme har i Sverige ständigt ökat sedan fjärrvärmesystemets bebyggelse i slutet 

av fyrtiotalet, vilket kan ses i Figur 6 där mätningar över den årliga fjärrvärmeleveransen från 1955 till 

2012  visas. Den  senaste mätningen  för år 2012  visade att  ca 52,3 TWh  fjärrvärme  levererades  till 

slutkunder, vilket är en uppgång med 8,9 % sedan föregående år (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

 

Figur 6. Levererad fjärrvärme Källa: Bearbetad data från Svensk fjärrvärme (n.d.) 

2.3	Spillvärme	i	Sverige	
I  en  rapport  från  Naturvårdsverket  skriver  Byman  m.fl.  (2005  s.  19)  ”Det  är  huvudsakligen 

lokalisering,  energimängder  och  temperaturnivåer  som  avgör  en  industris  lämplighet  som 

spillvärmeleverantör”. Tack vare den höga graden av tunga industrier i Sverige finns således även ett 

stort överskott av värme med höga temperaturer från energiintensiva processer (Arnell et al., 2013). 

Tillsammans med  ett  välutbyggt  fjärrvärmenät  (Trygg,  2009),  som  underlättar  tillvaratagandet  av 

spillvärmen och ett värmebehov större delen av året finns det stora möjligheter att nyttja industriers 

spillvärme  för  att  värma  upp  bostäder.  På  grund  av  ökande  elpriser,  hårdare  krav  på  minskad 

miljöpåverkan  och  oron  för  att  energiförsörjningen  inte  räcker  till  är  utnyttjande  av  industriell 

spillvärme därför ett ämne som växer  i  relevans  i Sverige och övriga Europa  idag  (Cronholm et al., 

2009). 

2012  fanns  i  Sverige  75  stycken  samarbeten mellan  kommunala  fjärrvärmebolag  och  intilliggande 

industrier,  som  tillsammans  levererade  4,1  TWh  spillvärme  till  det  kommunala  fjärrvärmenätet.  

Majoriteten  av  alla  industrier  som  ingick  i  samarbetet  räknas  till  energiintensiv  industri,  vilket 

innefattar  pappers-  och  massabruk,  stålindustrin,  kemikalietillverkning  samt  raffinaderier  och 

framställning  av  kärnbränsle  (Arnell  et  al.  2012).  Den  totala  tillförda  energin  som  användes  vid 
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produktion av fjärrvärme samma år var ca 63,7 TWh. Av dessa stod spillvärme från industrier för 6 %, 

vilket även kan ses i Figur 7 (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

 

Figur  7.  Insatt  bränsle  till  fjärrvärmeproduktion  år  2012.  Den  totala  energin  uppgår  till  63,7  TWh.  Källa:  Statistiska 
centralbyrån (2012) 

Enligt  Cronholm m.fl.  (2009)  och  Lindqvist m.fl.  (2002)  har  det  under  00-talet  skett  en märkbar 

ökning av  spillvärmeleveranser.  Jämför man data  från Energimyndigheten  (2012)  i Figur 8 över de 

årliga  leveranserna  av  spillvärme  syns  en  jämn, men  jämfört med  exempelvis  biobränslen,  liten 

ökning sedan  leveranserna påbörjades  i mitten av sjutiotalet. De uppmättes då till  i genomsnitt 0,2 

TWh spillvärme per år. Därefter har en ökning skett fram till mitten av 00-talet, då leveranserna 2004 

var så mycket som 6,4 TWh, men har sedan dess avtagit något.  

Att  tillvaratagandet  av  spillvärme  från  industrier  och  leverans  till  fjärrvärmenätet  har  ökat  under 

tvåtusentalets  mitt  har  en  stark  koppling  till  svensk  industris  ekonomiska  tillväxt.  På  grund  av 

möjligheterna till nyinvesteringar av processer och att produktionstakten ofta ökar vid en ekonomisk 

uppgång  följer  även  en  ökad  energianvändning  som  leder  till  ytterligare  värmeproduktion  och 

spillvärme (Cronholm et al., 2009). 

Trots  en  ökning  av  spillvärmeleveranser  står  de  idag  fortfarande  för  omkring  6 %  av  den  totala 

bränsletillförseln  till  fjärrvärmenätet, vilket är  samma andel  som  spillvärmen  stod  för under  större 

delen av nittiotalet. Detta beror dels på att behovet av fjärrvärme och den totala tillförseln har ökat 

samtidigt som spillvärmeutnyttjande i landet gjort detsamma (Cronholm et al, 2009). 

Bränslefördelning till fjärrvärmeproduktion 
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Figur 8. Den årliga totala mängden tillförd energi till fjärrvärmenätet. Källa: Bearbetad data Energimyndigheten (2012) 

2.3.2	Spillvärme	fördelat	på	industribransch	
Som  beskrivits  i  avsnitt  2.3  står  den  energiintensiva  industrin  för  majoriteten  av  all 

spillvärmeleverans till fjärrvärmenätet, vilket kan ses i Figur 9. Tillsammans utgör den energiintensiva 

industrin mer än 90 % av den totala spillvärmeleveransen (Cronholm et al., 2009). Detta beror främst 

på  att  energiåtgången  är  stor  och  koncentrerat  till  ett  fåtal  processer,  vilket  underlättar 

tillvaratagandet av spillvärme (Lindqvist Land et al, 2002). 

 

Figur 9.  Levererad  spillvärme  från olika branscher  inom  industrin år 2007. Källa: Bearbetad data  från Cronholm et al. 
(2009)  

Trots  att  de  energiintensiva  industrierna  står  för  en  övervägande  del  av  den  totala 

spillvärmeleveransen  bör  fokus  inte  enbart  riktas  mot  dessa  när  det  gäller  att  utöka 

spillvärmeutnyttjandet från industrier. Till skillnad från den energiintensiva industrisektorn är de små 

och medelstora industrierna inte väl kartlagda när det kommer till spillvärmepotential och det finns 
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därför större möjlighet att utöka leveranserna från dessa företag (Lindqvist Land et al., 2002). De små 

och  medelstora  företagen  har  visserligen  en  lägre  energianvändning,  och  således  lägre 

spillvärmepotential,  men  sett  till  antalet  är  de  betydligt  fler  och  är  samtidigt  ofta  lokaliserade 

närmare fjärrvärmenäten, vilket underlättar ett spillvärmesamarbete (Cronholm et al. 2009).  

Då det ibland endast krävs enstaka processer, med tillräckligt hög värmeavgivning, för att ett företag 

ska  ha  möjlighet  till  spillvärmeleverans,  kan  det  även  i  de  minst  uppenbara  företagen  finnas 

processer med hög spillvärmepotential (Lindqvist Land et al, 2002). Till exempel är sportanläggningar, 

livsmedelsindustrin och stora köpcentrum  typiska exempel på anläggningar som ofta  förbises, men 

där stora kylutrustningar kan ha hög värmeutveckling som kan utnyttjas (Cronholm et al., 2009). 

Spillvärmeleveranser  från  verkstadsindustrier  är  även  det  relativt  ovanligt,  jämfört  med  t.ex. 

pappers- och massabruk, trots att de räknas till en av de större  industrisektorerna  i Sverige när det 

kommer till antalet företag och antal anställda. År 2007 var endast ett verkstadsföretag registrerat i 

Sverige  för  leverans  av  spillvärme  till  fjärrvärmenätet. Att  spillvärme  vanligtvis  inte  utnyttjas  från 

dessa  branscher  beror  ofta  på  att  produktionsprocesserna  är många  till  antal,  utspridda  och  inte 

tillräckligt energikrävande, vilket  försvårar uppfångandet av högvärdig värme.  Istället är det oftast 

bland stödprocesserna man finner de mest energianvändande processerna som i vissa fall genererar 

tillräckligt med  värme  för  att  direkt  leverera  den  till  fjärrvärmenätet.  Bland  dessa  stödprocesser 

räknas oftast tryckluftskompressorer, vilka är vanligt förekommande i många verkstäder, samt större 

kylanläggningar (Cronholm et al., 2009). 

De flesta verkstadsindustrier  i Sverige tillhör dock mindre företag där spillvärme från processer  inte 

förekommer i tillräckligt stor mängd eller hög temperatur för att värmen ska vara värd att ta tillvara 

på.  Därför  är  det  oftast  bara  bland  de  större  aktörerna  inom  branschen  där  det  är  ekonomiskt 

motiverat att tillvarata och leverera spillvärme till fjärrvärmenätet (Lindqvist Land et al, 2002).  

2.3.3	Spillvärmepotential	
Den  fulla potentialen av  spillvärme  som  finns  tillgängligt hos  svenska  industrier utnyttjas  idag  inte 

fullt ut. Detta är ett slöseri på en användbar resurs, som kan ses som svår att utnyttja fullt ut, men 

tack  vare  att  det  svenska  fjärrvärmenätet  är  väl  utbyggt  och  utbrett  i  landet  finns  därmed  stora 

möjligheter att tillgodogöra sig överskottsvärme som annars hade gått förlorad (Trygg et al., 2009). 

Det  finns  flera  rapporter  där  beräkningar  av  den  totala  potentialen  av  spillvärme  från  svenska 

industrier gjorts och som  tyder på att den är betydligt högre än vad som  idag  faktiskt utnyttjas  till 

fjärrvärmenätet  (Lindqvist  Land et al., 2002).  I  Industriell  spillvärme – Processer och potentialer av 

Lindqvist  Land m.fl.  (2002)  beräknades,  i  samarbete med  Statistiska  Centralbyrån,  att  den  totala 

tillgängliga spillvärmen  i Sverige år 2002 var så mycket som 9,5 TWh, vilket var mer än dubbelt så 

mycket  mot  den  dåvarande  mängden  spillvärme  som  utnyttjades.  I  en  annan  rapport  skriver 

Cronholm m.fl.  (2009) att potentialen år 2009 beräknades  ligga på så mycket som 7,9 TWh per år, 

vilket även det var nära en fördubbling av de dåvarande spillvärmeleveranserna. 

Det är dock  svårt att kartlägga den exakta potentialen av spillvärme  i Sverige då det krävs mer än 

vetskapen om ett  företags antal anställda och ekonomi  för att avgöra  ifall spillvärmepotentialen är 

hög eller inte (Cronholm et al, 2009). Det är viktigare att se till företagets energianvändning för att på 

så sätt bilda sig en uppfattning om olika processers potential till värmeavgivning. Denna information 

är dock inte alltid lättillgänglig på grund av sekretesskäl från företagen (Lindqvist Land et al, 2002). 
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2.2.4	Anledningar	till	spillvärmeutnyttjande	
Ur ett  resurssynsätt är det viktigt att hushålla med energin och utnyttja så stor andel som möjligt. 

Genom  att  nyttiggöra  spillvärme  från  processer  främjas  miljön  genom  att  värmen  vid  en 

fjärrvärmeleverans kan ersätta primärbränslen och således minska utsläppen från dessa (Arnell et al. 

2013).  Ur  en  miljösynpunkt  är  spillvärme  till  och  med  att  föredra  framför  biomassa  för 

fjärrvärmeproduktion. Beräkningar av Arnell m.fl. (2013) visar att det bidrar till minskade utsläpp av 

främst CO2-gaser. De tar i sin rapport upp två verkliga fall i Sverige där beslut i att använda biobränsle 

som  resurs  till  fjärrvärme  haft  negativa  konsekvenser  på  miljön,  jämfört  med  vad  ett  utökat 

utnyttjande av  spillvärme  från en närliggande  industri  skulle ha haft. Bland annat  togs ett beslut  i 

Oskarshamn  att  investera  i  en  biobränsleeldad  panna  istället  för  ett  ökat  spillvärmeutnyttjande. 

Detta beslut beräknades bidra till större åtgång av primärbränsle och utsläpp av växthusgaser (Arnell 

et al., 2013). 

2.4	Spillvärme	i	Europa	
Sverige är världsledande när det gäller  fjärrvärmeutnyttjande  i världen  (Svensk  fjärrvärme, 2013).  I 

Sverige  svarar  fjärrvärmen  för  ungefär  hälften  av  alla  bostäders  uppvärmning  (Svensk  fjärrvärme, 

2013) jämfört med endast ca 12 % i EU272 (Connolly et al., 2013). 

Sett  till andelen  fjärrvärme som  idag utgörs av spillvärme  från  industrier  ligger Sverige, även där,  i 

framkant jämfört med övriga  länder  i Europa, vilket kan ses  i Tabell 2. Anledningarna till att Sverige 

har  markant  högre  spillvärmeutnyttjande  är  inte  helt  fastställt.  En  trolig  aspekt  är  Sveriges 

utbredning av fjärrvärmenätet leder till kortare avstånd mellan industri och fjärrvärmenät vilket ökar 

möjligheterna  för  spillvärmesamarbete  mellan  dessa.  I  de  flesta  europeiska  länder  förekommer 

näten endast i de större städerna, vilket är en orsak till att många industrier utanför städerna inte har 

lika  stor möjlighet att  leverera värme. Sverige har även  jämförelsevis mycket mer  tung  industri än 

övriga Europa och har därför en större potential för högvärdig värmeavgivning från processer (Arnell 

et al., 2013).  

Tabell 2. Den årliga  leveransen av  spillvärme  till  fjärrvärmenätet  i  fem  Europeiska  länder. Källa: Bearbetad data  från 
Arnell et al. (2013) 

Spillvärmeutnyttjande i Europa 
 Frankrike Sverige Danmark Tyskland Italien 
Energi [TWh/år] 0,3 4,9 0,8 0,9 0,03 

2.5	Tekniska	lösningar	för	spillvärmeutnyttjande	
Tekniken  för  att  tillvarata  värme  från  processer  eller  lokaler  varierar  beroende  på  vilken  typ  av 

industri  eller  process  och  tillgängligt  utrymme  för  tekniken.  Ska  leverans  ske  till  fjärrvärmenätet 

varierar lösningsförslagen även beroende på fjärrvärmesystemets förutsättningar (Byman, 2005). 

Den  vanligaste  tekniken  för  att  tillvarata  värmen  är  dock  genom  värmeväxling  av  varm  gas  eller 

vätska  från en process mot ett  lämpligt medium som kan  transportera värmen  (Byman, 2005). Vid 

högtempererad  spillvärme kan värmeväxling  ske direkt mot den externa  framledningen  för extern 

leverans  till  fjärrvärmenätet  eller  användas  internt  genom  att  värmeväxlas  mot  radiator-  och 

tappvarmvattnet (Olsson et al., 2003). Utnyttjas värmen internt till uppvärmning minskar behovet av 

en alternativ värmekälla, t.ex. fjärrvärme, och besparingar kan göras därefter.  

                                                            
2 De 27 första medlemsländerna i EU 
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2.5.1	Värmepumpar	
Är  temperaturen  på  spillvärmen  inte  tilläckligt  hög  för  extern  leverans  till  fjärrvärmesystemets 

framledning krävs att värmen uppgraderas genom exempelvis en värmepump (Olsson et al., 2003). 

För att denna  lösning ska vara  lönsam krävs att spillvärmen till att börja med har en tillräckligt hög 

temperatur för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att lyfta den (Arnell et al., 2012).  

Värmepumpar är  idag  frekvent  förekommande  för  leverans av värme  till  fjärrvärmenätet. År 2012 

producerade värmepumpar nära 5,8 TWh fjärrvärme till det svenska nätet (Statistiska centralbyrån, 

2012).  

2.5.1.1	Användningsområde	
Syftet med värmepumpar är att  transportera värme  från ett område med  lägre  temperatur  till ett 

med högre. Normalt sker värmeflödet i motsatt riktning, från varmt till kallt, enligt termodynamikens 

andra huvudsats  (Beckman, n.d.). För att  få det motsatta att  ske måste man därför  tillföra energi, 

vilket man gör i värmepumpar genom att tillföra elektricitet till kompressorn.  

En  värmepump  används  vanligtvis  till  uppvärmning  av  en  byggnad  eller  en  lokal  genom  att  avge 

värme till omgivningen. Att en temperaturminskning uppstår vid källan på grund av värmeupptagning 

är  endast  ett  nödvändigt  ont  för  att  processen  ska  fungera.  Värmepumpar  används  även  inom 

industrier  i  syftet  att  uppgradera  värmen  som  avges  från  processer  till  den  grad  att  den  går  att 

leverera  till  fjärrvärmenätet. Dessa värmepumpar benämns ofta som  industriella och särskiljer sig  i 

och med att de källor för värmeupptagning oftast håller en högre temperatur, ofta mellan 30°C och 

100°C, till skillnad från övriga värmepumpar som används till bostäder. Samtidigt kan de industriella 

värmepumparna  utnyttjas  oftare  då  industriernas  produktion  ofta  är  igång  året  om  (Westermark, 

1996). 

2.5.1.2	Ångkompressionscykeln	
Den  grundläggande  principen  för  hur  en  värmepump  fungerar  kan  ses  i  Figur  10  och  kallas 

ångkompressionscykeln. Den består av ett köldmedium som rör sig motsols  i en sluten krets mellan 

fyra komponenter. Dessa komponenter är  förångare, kompressor, kondensor och  strypventil, även 

kallad  expansionsventil.  Processen  baseras  på  köldmediets  fysikaliska  egenskaper  där  mediet 

förångas och upptar värme vid en  låg temperatur och tryck och på motsatt sätt kondenserar vid en 

hög temperatur och tryck, vilket möjliggör värmeavgivning (Eriksson, 2003).    
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Figur  10.  Ångkompressionscykeln  där  ett  köldmedium  rör  sig  moturs  mellan  fyra  komponenter.  Komponenters 
energiutbyte med omgivningen symboliseras av pilar tillsammans med en storhet. 

Köldmediet förångas och övergår till gasform i förångaren genom att absorbera värme, QL i Figur 10, 

från  omgivningen.  Temperaturen  för  köldmediumet  måste  i  detta  steg  vara  lägre  än  källans 

temperatur samt hålla ett lågt tryck för att vätskan ska förångas (Eriksson, 2003). I nästa steg tillförs 

elektricitet, WIN  i  Figur 10,  till  kompressorn  som  komprimerar  gasen och  skapar ett högtryck över 

kondensorsidan. Den fungerar även som en pump genom att den får köldmediet att flöda  i kretsen 

(Eriksson, 2003). I kondensorn uppnår köldmediet ett högre tryck och temperatur vilket gör att gasen 

kondenserar och avger värme, QH  i Figur 10, till omgivningen. Det sista steget som sluter kretsen är 

stryp-, eller expansionsventilen där trycket  i köldmediet sjunker. Ventilen används  för att bibehålla 

en  hög-  respektive  lågtryckssida  över  kondensorn  och  förångaren  genom  en  areaminskning  i 

köldmediets rörledning. Beräkningar som görs på avgiven och upptagen värmeeffekt enligt formel (I) 

och  (II), visar även på att dessa  storheter påverkas av  strypningen. Genom en  strypning  förändras 

massflödet,  , samt temperaturdifferensen. 

∙ ∙            (I) 

∙ ∙           (II) 

Den avgivna värmeeffekten,  ,  i formel (I) avges från kondensorn, medan upptagandet av värme, 

	i  formel  II,  sker  i  förångaren.  I  formlerna  görs  beräkningar  på  köldmediets  förmåga  att  avge 

respektive  uppta  värme,  vilket  betyder  att  alla  storheter  syftar  till  köldmediets  egenskaper  och 

indexeringen  för  respektive  temperatur  symboliserar  temperaturen  före  och  efter  respektive 

komponent i Figur 10.   
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2.5.1.3	Värmefaktor	
För att kvantifiera hur väl en värmepump uppfyller sitt primära syfte används ofta värmefaktorn COP, 

Coefficient of Performance. På motsvarande sätt kan även för en kylanläggning beräkna köldfaktorn. 

Det som  jämförs är hur stor andel av den nyttiga värmeeffekten en anläggning avger eller  tar upp 

gentemot hur stor andel elektrisk effekt man måste tillföra systemet. För värmepumpar gäller formel 

(III)  där  den  avgivna  värmeeffekten,  ,  räknas  som  den  nyttiga, medan man  i  formel  (IV)  för 

kylanläggningar använder den upptagna värmeeffekten,  . 

           (III) 

            (IV) 

För båda formlerna betyder en högre siffra på COP en bättre och mer effektiv process. Med ett värde 

högre än 1 betyder det att anläggningen avger eller tar upp en större andel värmeeffekt jämfört med 

andelen elektricitet som måste tillföras. 

Rent  tekniskt  finns  det  inget  som  begränsar  den  temperaturökning  som  sker  i  samband med  en 

värmepump. Ökningens storlek för ett visst medium begränsas endast av kompressorns förmåga att 

bygga  upp  en  tryckskillnad mellan  förångar-  och  kondensorsidan.  En  för  hög  temperaturhöjning 

innebär dock  i regel en sämre prestanda  för värmepumpen  i  form av ett  lägre COP. Samtidigt ökar 

mängden elektricitet som måste tillföras systemet och därför måste ekonomiska avvägningar göras 

över  systemets  lönsamhet  och  investeringskostnad  jämfört med  alternativa  uppvärmningssystem 

(Ericsson, 2003).   
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2.6	Industriell	Symbios	
Industriell  symbios  är  ett område  inom  industriell  ekologi  som handlar om  att  företag  genom  att 

samarbeta  ska  kunna  dra  nytta  av  fördelar  som  de  annars  inte  skulle  erhålla.  Samarbetet  sker  i 

normala  fall genom att de olika aktörerna bildar ett nätverk där  flöden av material, vatten, energi 

eller någon form av biprodukt går från ett företag till ett annat, vilket medför att värdeskapande och 

kostnadsreducerande  såväl  som  miljömässiga  fördelar  kan  erhållas  (Chertow,  2000;  Agarwal  & 

Strachan, 2008). 

Namnet  Industriell symbios baseras på det  i naturen symbiotiskt  förhållande som kallas mutualism 

och som kan uppstå mellan olika arter där exempelvis material eller energi delas mellan parterna och 

som leder till att ett mer fördelaktigt läge uppstår för de inblandade än vad som skulle ha varit fallet 

ifall de levt helt avskilt från varandra (Chertow, 2000). 

För att den industriella symbiosen ska vara framgångsrik krävs förutom ett stort engagemang från de 

inblandade även en medvetenhet gällande olika faktorer (Chertow, 2000).  Ett exempel på en sådan 

faktor  är när det  finns  alternativa  lösningar  som  tillgodoser  samma behov  som  samarbetet  skulle 

tillgodose, vilket kan medföra att satsningen på en  industriell symbios kan anses oattraktiv. Om det 

är fallet krävs ytterligare incitament för att företaget i fråga ska välja att investera i satsningen på en 

industriell symbios (Chertow, 2000). 

En annan faktor  innebär att samtliga parter behöver vara medvetna om vilka risker som satsningen 

medför, både  finansiella och andra  risker. En  tredje  faktor är att  flödena  som går mellan de olika 

parterna  i  samarbetet  måste  vara  av  sådan  storlek  och  ha  en  kontinuitet  som  de  involverade 

parterna anser är tillräckligt bra (Chertow, 2000).  

2.6.1	Kalundborg	
Ett  exempel  på  industriell  symbios  finns  i  Kalundborg  i  Danmark.  Huvudaktörerna  består  där  av 

Kalundborg  stad,  ett  oljeraffinaderi,  ett  kraftverk,  en  farmaceutisk  industri  och  en  industri  som 

tillverkar gipsskivor. 

Samarbetet  fungerar  så  att  de  olika  aktörerna  delar  yt-,  grund-  och  avloppsvatten  såväl  som 

elektricitet, ånga och olika biprodukter. Biprodukterna som delas går från att vara en restprodukt för 

den ena aktören till att fungera som råvara för en annan.  

Samarbetet  har  medfört  ett  årligt  utbyte  av  restprodukter  på  2,9  miljoner  ton  och  den  totala 

vattenanvändningen  har  reducerats med  25 %  (Chertow,  2000). Även  invånarna  i  Kalundborg har 

gynnats då samarbetet har medfört att fem tusen hushåll numera förses med fjärrvärme (Chertow, 

2000). Fördelarna i Kalundborg har således varit dels ekonomiskt fördelaktiga för industrierna själva 

men har även gynnat miljön och de boende i Kalundborg. 

I en rapport skriven av Engberg (1993, citerad i Chertow, 2000, s316) finns det skrivet att begreppet 

Industriell symbios myntades av kraftverkschefen i Kalundborg och innebär:  

”A cooperation between different industries by which the presence of each…increases the viability of 
the  other(s),  and  by  which  the  demands  [of]  society  for  resource  savings  and  environmental 
protection are considered” 
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2.7	Spillvärmesamarbeten	
Samarbeten där värme går från att vara en biprodukt hos en aktör till att bli en värdefull produkt för 

en annan och som medför att de båda aktörerna tillsammans uppnår ett bättre tillstånd än vad som 

skulle ha varit fallet om de inte samarbetat, påminner om vad som är fallet i en industriell symbios.  I 

nedanstående avsnitt presenteras fördelar som kan erhållas genom ett spillvärmesamarbete, hinder 

som kan motverka ett samarbete samt viktiga faktorer som kan komma att ha en stor påverkan på 

hur väl samarbetet kommer fungera. 

2.7.1	Fördelar	och	hinder	vid	spillvärmesamarbeten	
Vilka fördelar och hinder som förekommer vid spillvärmesamarbeten varierar och är beroende av de 

lokala förutsättningarna i varje enskilt fall.  

Om en  industri  samarbetar med ett  fjärrvärmebolag kan  samarbetet medföra att en mindre andel 

primärenergi behöver användas i fjärrvärmeverket vilket medför såväl ekonomiska som miljömässiga 

fördelar. Dels minskar bränslekostnaderna för fjärrvärmebolaget och dessutom reduceras utsläppen 

av exempelvis koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och olika typer av partiklar i luften vilket gynnar hela 

samhället. (ÅF-Process, 2008) 

För  industrin som  levererar spillvärmen kan  leveranserna av spillvärme till fjärrvärmenätet medföra 

ett  ekonomiskt  tillskott  samtidigt  som  PR-mässiga  vinster  kan  erhållas då  spillvärmeanvändningen 

bidrar till att ge industrin en miljövänlig profil. 

Det finns dock ett antal hinder som försvårar för spillvärmesamarbeten att äga rum.  Investeringarna 

som krävs för ett spillvärmesamarbete är tunga vilket ofta medför långa återbetalningstider och det 

kan  vara  svårt  inom  industrin  att  få  tillräckliga  medel  av  ägarna  för  något  som  ligger  utanför 

huvudverksamheten. Detta  gäller  speciellt  i de  fall där  industrierna har utländska  ägare. Även  för 

kommunalägda  fjärrvärmebolag  kan  svårigheter  finnas  gällande  anskaffandet  av  medel  från 

finansiärer även i de fall där lönsamhetsanalyserna visar positiva resultat (Byman, 2005). 

Alternativa  lösningar  med  kortare  återbetalningstider  kan  finnas  vilket  medför  att  ett 

spillvärmesamarbete inte prioriteras och det kan även vara så att de förpliktelser och risker i form av 

avtal och investeringar har en avskräckande effekt. Avtalet som tecknas mellan de båda parterna kan 

sträcka  sig  över  flera  år,  åtminstone  till  investeringskostnaderna  är  återbetalda,  vilket medför  att 

flexibiliteten  och  därmed  friheten  hos  parterna  är  reducerad  under  denna  tid  (Fors,  2003;  ÅF-

Process, 2008).  

När  det  gäller  fjärrvärmeleveranser  så  kan  fjärrvärmebolagen  se  risken  för  uteblivna 

spillvärmeleveranser som ett hinder  för att  ingå ett samarbete medan  industrin  istället kan se den 

ofta  politiska  styrningen  av  kommunala  fjärrvärmebolag  som  en  osäkerhet  gällande  framtiden  på 

lång  sikt  (ÅF-Process,  2008).  Det  kan  vara  svårt  att  förutspå  framtida  nationella  förändringar  i 

energipolitiken,  vilka  kan  komma  att  ha  stor  påverkan  på  fördelarna  som  idag  finns  med 

spillvärmesamarbeten.  Hittills  har  spillvärmen  varit  skattebefriad  (Byman,  2005)  vilket  gynnar 

spillvärmesamarbeten  men  ifall  detta  kommer  vara  fallet  i  framtiden  är  svårt  att  säga.  Även 

förändringar  av  styrmedel  som  inte  direkt  rör  spillvärme  kan  komma  att  ha  en  stor  inverkan  på 

spillvärmesamarbeten.  Exempel  på  sådana  är  styrmedel  är  bidrag  till  kraftvärmeproduktion  och 

deponiavgifter för avfall (Byman, 2005).  
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Det  finns även andra hinder som  inte är av  teknisk eller ekonomisk karaktär. Det kan dels vara en 

kommuns strävan efter att vara oberoende och därmed ha ett eget fjärrvärmeverk men det kan även 

vara kulturella skillnader mellan en kommun eller ett fjärrvärmebolag och den aktuella industrin som 

försvårar samarbetet (ÅF-Process, 2008). 

Hur beslutsfattning går  till  skiljer  sig mellan  industrier och kommunalägda bolag. På  industrier kan 

beslut oftast  tas  snabbare än på  kommunalägda energibolag då ett beslut på det  sistnämnda  kan 

behöva  följa  en  av  kommunen  förutbestämd  demokratisk  beslutandeprocess.    Från  industrins 

perspektiv  kan  den  utdragna  beslutsprocessen  tolkas  som  ett  tecken  på  ointresse  att  ingå  i 

samarbetet (Byman, 2005).  

Styrning av verksamhet och  lönsamhetskrav är även de  faktorer som skiljer sig mellan kommunala 

energibolag och kommersiella  industrier. För fjärrvärmebolaget är fjärrvärmen en viktig och central 

fråga medan den för industrin kan ligga långt utanför verksamhetens kärnfrågor (ÅF-Process, 2008). 

För fjärrvärmebolag kan det även vara så att tillräckliga incitament ibland saknas då lönsamheten är 

god  för  avfalls-  och  biokraftvärme.  Det  förekommer  att  avfallsförbränning  genererar  negativa 

kostnader  samtidigt  som  biokraftvärme  medför  möjligheten  att  erhålla  el-certifikat  för  den 

producerade elektriciteten vilket således leder till ett minskat intresse för spillvärmesamarbeten (ÅF-

Process, 2008). 

2.7.2	Framgångsfaktorer	
När beslutet att  ingå  i ett samarbete har tagits krävs ett antal  faktorer  för att samarbetet ska vara 

framgångsrikt. För att  lyckas behövs engagerade personer från båda sidor, så kallade eldsjälar, som 

vill  driva  igenom  samarbetet. Det  är  dessutom  viktigt  att  det  finns  ett  effektivt  informationsbyte 

mellan de båda parterna. Tillit och öppenhet är andra exempel på viktiga faktorer i samarbetet som 

har en direkt påverkan på  informationsbytet eftersom många  frågor helt eller delvis kan besvaras 

genom samtal eller annan kontakt med den motstående parten. Jan Fors skriver i en rapport (2003 s. 

5) att: 

”En  fungerande  personkemi mellan  nyckelpersonerna  hos  båda  parter  är  en  förutsättning  för  ett 

lyckat spillvärmesamarbete” 

För att båda parterna ska vara medvetna om förutsättningarna behöver energikartläggningar göras. 

De behöver göras både på industrin och på fjärrvärmenätet så att de inblandade erhåller information 

om vilken utrustning som finns samt vilka och hur stora de olika energiflödena är. Ett sätt att i detta 

skede gynna samarbetet är att låta en högt uppsatt person på industrin beställa energikartläggningen 

vilket  skickar  signaler  till de anställda  att  samarbetet är något  som prioriteras av  ledningen  (Fors, 

2003).  

Det är även viktigt att båda parterna ser samarbetet utifrån ett systemperspektiv, ett helhetstänk där 

de  inte enbart fokuserar på sig själva och sina egna  intressen utan även  inkluderar motparten samt 

det  omgivande  samhället  (ÅF-Process,  2008). Vinsten  från  samarbetet  får  heller  inte  vara  ensidig 

utan båda parterna måste tillåtas tjäna pengar och därmed göra en vinst på samarbetet. Återigen så 

är tillit en viktig faktor i och med att ett försök att tjäna pengar på motpartens bekostnad snabbt kan 

leda till att förtroendet försvinner och samarbetsplanerna stoppas (Fors, 2003).  
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2.7.3	Spillvärmeavtal	
Förloppet  till  ett  fungerande  spillvärmesamarbete  kan  ta  lång  tid  och  det  är  inte  alltid  enkelt  för 

företag att komma överrens om ett avtal där båda parter är nöjda.   

Svenska  fjärrvärmeföreningens  Service  AB  har  tagit  fram  en  avtalsmall  bestående  av  vägledande 

material  som  avtalet  mellan  industrin  och  fjärrvärmebolaget  bör  innehålla.  Enligt  en  rapport 

(Lindqvist Land et al., 2002) som de skrivit bör avtalet innehålla följande rubriker: 

 Avtalets parter 

 Bakgrund 

 Syfte 

 Anläggningar 

 Investeringar 

 Leveranspunkt 

 Leveranser 

 Kvalitet 

 Insyn/sekretess  

 Avbrott 

 Ägarbyte 

 Nedläggning 

 Mätning 

 Avgifter, betalning 

 Drift, skötsel, underhåll 

 Befrielsegrunder 

 Omförhandling 

 Överlåtelse 

 Tvist 

 Skadestånd, hävning 

 Avtalstid 

 Försäkring 

De påpekar även  i samma rapport att beroende på  lokala omständigheter kan även andra rubriker 

förutom de ovanstående behöva inkluderas. 

2.7.3.1	Förtroende	
För  att  kunna  komma  överrens  om  ett  avtal  är  det  som  även  påpekats  tidigare  viktigt  att  båda 

parterna har förtroende för varandra och det är något som ska visas vid tecknandet av avtalet. 

I  avtalsmallen  (Engström  et  al.,  1997  s.  9)  utgiven  av  Svenska  fjärrvärmeföreningen  går  att  läsa 

nedanstående rekommendation: 

”Syftet med avtalet är att parterna genom samverkan och med omsorg om miljön skall tillvarata den 

industriella spillvärmen på ett för båda parter fördelaktigt ekonomiskt sätt.” 

Förutsatt  att  ovanstående  syfte  följs  och  överensstämmer  med  de  båda  parternas  tankar  om 

samarbetet ökar chanserna att parterna ska komma överrens vid avtalsskrivandet och att de får ett 

lyckat och fungerande samarbete (Lindqvist Land et al., 2002). 

Att  båda  parterna  har  förtroende  för  varandra  är  även  viktigt  när  det  gäller  insyn  i  varandras 

processer.   Även  vid problem, exempelvis  leverans- eller mottagningsproblem underlättar det  ifall 

parterna  kan  lita på  varandra och öppet  kan diskutera eventuella driftstopp eller ombyggnationer 

som kan komma att påverka samarbetet. Ifall oförutsedda händelser skulle inträffa är det bra ifall det 

i  avtalet  står  skrivet  att omförhandling  av  avtalet  är möjligt  så  att det  kan  anpassas  efter de nya 

förutsättningarna (Lindqvist Land et al., 2002). 

För  att  ge  varandra  viss  insyn  i  den  motstående  partens  verksamhet  är  det  möjligt  att  skapa 

exempelvis ett handelsbolag som ägs gemensamt av båda parter och som har till uppgift att köpa in 

spillvärme från  industrin och därefter sälja den vidare till fjärrvärmebolaget. För att handelsbolaget 

ska  kunna  gå  med  vinst  krävs  det  en  skillnad  mellan  inköps-  och  försäljningspris  och  eftersom 

handelsbolaget ägs gemensamt av båda parterna  får  fjärrvärmebolaget  incitament  till att ge  skälig 

ersättning  för  spillvärmen  samtidigt  som  industrin  får  incitament  till  att  sälja  spillvärmen  till  ett 

rimligt  pris.  Nackdelen  med  en  lösning  som  denna  är  att  både  det  administrativa  arbetet  och 

omkostnaderna för industrin och fjärrvärmebolaget ökar.  Ifall parterna redan har ett bra förtroende 
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för varandra är det möjligt att denna lösning inte är nödvändig men i annat fall kan det vara ett bra 

alternativ då det kan vara enklare att komma överrens med hjälp av ett gemensamt bolag (Lindqvist 

Land et al., 2002). 

2.7.3.2	Leverans	och	mottagning	
För  att  undvika  framtida  osämjor  mellan  parterna  är  det  viktigt  att  det  i  avtalet  framgår  vilka 

skyldigheter som  leverantören och mottagaren av spillvärmen har. Leveransen kan anges  i  form av 

effekt,  energi  och  temperatur.  Tillåtna  avvikelser  från  den  specificerade  leveransen  bör  framgå 

samtidigt som vilka påföljderna blir vid överskridning av dessa avvikelser. Påföljder kan exempelvis 

vara  att  fjärrvärmebolaget  betalar  en  lägre  ersättning  för  spillvärme  som  inte  uppfyller 

specifikationerna alternativt att industrin erhåller någon form av kompensation för utebliven inkomst 

ifall all spillvärme inte tas emot. Även i de fall när båda parterna har förtroende för varandra är det 

bra  ifall påföljderna finns nedskrivna  i avtalet då det  i vid  initiering av ett samarbete kan vara svårt 

att veta exakt hur stora energimängder som kommer kunna levereras (Lindqvist Land et al., 2002).  

Något som  ibland  förekommer  i avtalet är  från vilken del av  industrins anläggning som spillvärmen 

ska komma  från. Fördelen  för  fjärrvärmebolaget vid en sådan specifikation är att de kan hävda att 

spillvärmen är av exempelvis miljövänlig härkomst medan det för industrin medför en nackdel genom 

att  avtalet  kan  behöva  omförhandlas  eller  avbrytas  vid  eventuella  förändringar  av  de  industriella 

processerna (Lindqvist Land et al., 2002). 

2.7.3.3	Avgifter	och	betalning	
För att  lyckas med ett samarbete är det viktigt att båda parterna är överrens om prissättningen på 

spillvärmen.  Som  sagts  tidigare måste  båda  parterna  tillåtas  tjäna  på  samarbetet men  hur  del  av 

vinsten som  tillfaller  respektive part kan bero på hur stor del av  investeringskostnaden de betalat. 

Prismodellen för spillvärmen kan innehålla dels en årlig fast avgift samt en rörlig avgift beroende på 

levererad  energimängd.  Den  fasta  avgiften  kan  variera  beroende  på  leveranskraven  på  effekt, 

temperatur och  kontinuitet och  ska motsvara merkostnaden  som dessa  leveranskrav  innebär. Hur 

hög den  rörliga  kostnaden på  spillvärmen blir  är  förutom energimängd beroende  av hur parterna 

väljer att värdera spillvärmen (Lindqvist Land et al., 2002). 

2.7.3.4	Värdering	av	spillvärme	
Tvetydigheter gällande värdering av spillvärme och således prissättning av denna kan medföra att ett 

spillvärmesamarbete aldrig blir av. Grönkvist m.fl. skriver i en rapport (ÅF-process, 2008) att Profus i 

en  förstudie  fann att det saknas ett vedertaget sätt att värdera spillvärme på, samt att en generell 

värdering  inte är att  rekommendera då  förutsättningarna  i olika  fall många gånger är väldigt olika. 

Istället bör de lokala förutsättningarna styra hur spillvärmen värderas. 

Enligt  en  rapport  från  Svensk  Fjärrvärme  (2005)  har  Profu  i  ett  projekt  finansierat  av  Svensk 

Fjärrvärme gjort en enkätundersökning där de identifierat de vanligaste principerna vid värdering av 

spillvärme.  Utfallet från undersökningen visar att de vanligast förekommande värderingsprinciperna 

för värdering av spillvärme är följande: 

1. Värdering  utifrån  alternativ  kostnad  för  fjärrvärmebolaget  att  ersätta  spillvärmen  med 

producerad fjärrvärme. 

2. Ingen speciell princip för värdering. 

3. Värdering utifrån marginalkostnaden för produktionen. 
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4. Värdering utifrån priset på fjärrvärme. 

2.7.3.5	Uppdelning	av	investeringskostnad	
Att besluta om en investering ska göras eller inte är en balans mellan risk och återbetalningstid. Om 

ett fjärrvärmebolag går med på att ta emot en någorlunda förutbestämd mängd spillvärme under en 

period medför detta en låg risk för företaget som levererar värmen. Från fjärrvärmebolagets sida är 

osäkerheten dock större då förutsättningen att det spillvärmelevererande företaget finns kvar efter 

en tid är beroende av marknaden på vilken företaget vistas. 

När det gäller återbetalningstider har industrier oftare krav på korta återbetalningstider i jämförelse 

med energiindustrin. Investeringskostnaderna som krävs för att ett spillvärmesamarbete ska fungera 

är ofta stora vilket medför  långa återbetalningstider som tillsammans med de ovan nämnda kraven 

på korta återbetalningstider gör att det kan vara svårt att motivera ett sådant projekt inom industrin, 

speciellt då energiinvesteringar  inte hör  till  företagets kärnverksamhet utan  istället  räknas  som en 

biverksamhet. 

I en rapport (ÅF-process, 2008) skriver Grönkvist m.fl. att det enligt intervjuade industriföreträdare i 

en förstudie gjord av Profus finns olika syn på vilken part som ska stå för investeringskostnaderna: 

 Ett  synsätt  är  att  fjärrvärmebolaget  bör  stå  för  investeringskostnaderna  eftersom 

industriföretagets  ledning  då  inte  behöver  be  om medel  för  investeringen  samt  eftersom 

industrierna  har  högre  krav  på  kort  återbetalningstid  för  den  typen  av  investering  som 

spillvärmeutnyttjande utgör exempel på. 

 Ett  annat  synsätt  är  att  industrin  bör  göra  investeringen  eftersom  de  inte  vill  släppa  in 

utomstående  parter  i  sina  industriella  processer.  Eftersom  kärnfrågan  är 

tillverkningsprocessen vill de ha full kontroll över denna vilket de erhåller  ifall de själva står 

för investeringskostnaden. 

Nedan  visas  exempel  på  hur  fjärrvärmebolag  och  industrier  på  fyra  olika  orter  valt  att  dela  upp 

investeringskostnaden samt hur vinsten från samarbetet har fördelats (Fors, 2003): 

 Fjärrvärmebolaget står för hela investeringskostnaden och erhåller värmeleveranserna gratis 

eller till lågt pris. (Borlänge) 

 Industrin  står  för  investeringskostnaderna  medan  fjärrvärmebolaget  därefter  hyr 

anläggningen  över  en  lång  tid  och  betalar  en  förskottshyra  som  täcker 

investeringskostnaden.  All  spillvärme  säljs  till  fjärrvärmebolaget  och  industrin  får  köpa 

tillbaka den värme de behöver. (Avesta) 

 Industrin  och  fjärrvärmebolaget  betalar  lika  stor  del  av  investeringskostnaderna  och  delar 

lika på vinsten på spillvärmen. (Göteborg) 

 Fjärrvärmebolaget står för hela investeringskostnaden och får spillvärme upp till en bestämd 

effekt utan kostnad. Minst 20 % av den  levererade värmen ska betraktas som prima värme, 

det vill säga ånga som kan användas för att spetsa spillvärmen. (Varberg) 

Aktörerna i de olika samarbetena finns listade nedan i Tabell 4. 
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Tabell 4. Fyra svenska orters fjärrvärmebolag samt vilken industri de samarbetar med. 

Ort  Fjärrvärmebolag  Industri 

Borlänge  AB Borlänge Energi  SSAB Tunnplåt AB 

Avesta  Avesta Energi (nu Fortum)  AvestaPolarit AB 

Göteborg  Göteborg Energi AB  Preem Raffinaderi AB 

Varberg  Varberg Energi AB  Södra Cell Värö 

2.7.3.6	Tvister	
Svenska Fjärrvärmeföreningen  rekommenderar även att det  i avtalet  ska  stå  skrivet att potentiella 

tvister ska avgöras av en allmän domstol (Lindqvist Land et al., 2002). En skiljeklausul skrivs ibland in i 

avtalen för att undvika att tvister prövas av just domstol vilket kan bero på att offentlig rättsprocess 

kan påverka ett företags image negativt. 

2.7.3.7	Avtalsperioder	
Det första avtalet som tecknas sträcker sig vanligtvis över en längre period. För att investeringen ska 

hinna återbetala sig är det inte ovanligt att avtalet sträcker sig i upp till tio år.  

För  fjärrvärmebolaget medför  den  långa  avtalstiden  en  säkerhet  i  och med  att  den  signalerar  att 

industrin kommer stanna kvar på orten och  inte byta ut den spillvärmealstrande processen medan 

den samtidigt medför nackdel  ifall spillvärmen skulle komma att konkurrera om värmeunderlaget  i 

framtiden.  För  industrin  innebär  den  långa  avtalstiden  en  nackdel  eftersom  snabba 

marknadsförändringar kan medföra att industrin behöver anpassa sina processer efter nya produkter 

varvid avtalet då skulle fungera som ett hinder för denna anpassning. 

Efterföljande avtal varierar och kan till viss del bero på hur väl samarbetet mellan de båda parterna 

fungerat. I de fall där samarbetet fungerat bra så kan avtal över  längre tidsperioder tecknas medan 

avtalstiderna i samarbeten som inte fungerat lika bra tecknas över kortare perioder, alternativt inte 

alls. Dessa senare avtal sträcker sig normalt över perioder på mellan två och fem år (Lindqvist Land et 

al., 2002). 

2.8	Spillvärmeleverans	
I detta kapitel undersöks vad som skulle krävas av en industri för att leverera värme till en mottagare, 

om det så är  till ett närliggande  företag med värmebehov eller  till  fjärrvärmenätet. Vilka krav som 

ställs på spillvärmen som ska levereras samt vad för kostnader ett samarbete skulle innebära tas upp. 

2.8.1	Kostnader	för	spillvärmeleverantören	
För att  transportera  värme  krävs ett nätverk  liknande ett  fjärrvärmenät där ett medium med hög 

specifik  värmekapacitet,  d.v.s.  en  hög  termisk  tröghet,  flödar  i  välisolerade  ledningar  nedgrävda 

under mark  i så kallade kulvertar. Värme kan då tillföras eller bortföras av en  leverantör respektive 

konsument  genom  värmeväxling.  I  fall  då  fjärrvärmebolag  ej  är  inblandat,  utan  där 

spillvärmesamarbetet  endast  gäller  mellan  exempelvis  två  industrier,  tillkommer  utgifter  för 

byggande av ett nät liknande fjärrvärmens. Ledningar för transport av värme behöver därför byggas 

tillsammans med en cirkulationspump för att få det värmebärande mediet att cirkulera i ledningarna 

(Byman, 2005). 

För  att  överföra  eller  tillgodogöra  sig  av  värmen  i  ett  nät  krävs  anslutningspunkter  och 

anslutningsledningar där emellan. Via en anslutningsledning kan inkoppling till ett fjärrvärmenät ske 



41 
 

och värme  tillföras av en  leverantör,  t.ex. en  industri. Då ett  fjärrvärmenät har ett begränsat antal 

punkter där värme kan tillföras behöver således anslutningsledningen vara så lång att den når till den 

närmast möjliga anslutningspunkten. Förutom kostnader  för  investering och  installation tillkommer 

även  kostnader  för  underhåll  av  anslutningsledningar.  Vid  större  mängder  spillvärme  som  ska 

levereras  krävs  ofta  även  att  en  cirkulationspump  installeras  vid  en  ny  anslutning  för  att  inte 

anslutningen ska påverka trycket i systemet (Heldesten, 2013). 

Anslutningspunkten  fungerar  som  den  punkt  i  fjärrvärmenätet  där  värme  tillförs  eller  bortförs.  I 

exempelvis  en  bostad,  agerar  fjärrvärmecentralen  anslutningspunkt  där  värmen  kan  tillföras  det 

interna  värmesystemet  genom  värmeväxling.  På  samma  sätt  kan  värme  istället  tillföras 

fjärrvärmenätet  och  kallas  då  indirekt  anslutning.  Fjärrvärmen  är  då  avskilt  från  spillvärmen  och 

dessa två medium beblandas aldrig fysiskt. På motsatt vis kan värme överföras via direkt anslutning. 

Spillvärmen tillkommer då fjärrvärmevattnet via en direkt anslutning där de båda vätskorna blandas. 

Fördelen med direkt anslutning är att kraven på spillvärmens temperatur inte är lika högt ställda som 

vid  indirekt anslutning, där spillvärmen behöver ha en  temperatur som överstiger  fjärrvärmens  för 

att möjliggöra värmeväxling (Heldesten, 2013).  

Är spillvärmen lågvärdig och i behov av temperaturhöjning krävs även utrustning för att uppgradera 

värmen. Detta är vanligt för  lågvärdig spillvärme som genom  indirekt anslutning ska  leverera värme 

till fjärrvärmenätet och då behöver uppgraderas för att komma upp  i en tillräckligt hög temperatur 

för  att överföra  värme. Kostnader  tillkommer därför  vid  investering  i  en  värmepump  samt  rörliga 

kostnader i form av elektricitet till värmepumpen (Heldesten, 2013). 

2.8.2	Fjärrvärmebolagets	och	spillvärmeleverantörens	krav	och	skyldigheter	
Enligt  fjärrvärmelagen 37 §  (SFS 2008:263) har en säljare av värme till  fjärrvärmenätet rätt att  föra 

förhandlingar med det berörda fjärrvärmebolaget om ett eventuellt samarbete och tillträde till nätet. 

Om fjärrvärmebolaget nekar anslutning till nätet måste de ange anledning för detta. 

För fjärrvärmebolaget råder inga förpliktelser att köpa in extern värme från en spillvärmeleverantör. 

Istället  bör  den  externa  värmen  värderas  på  samma  grund  som  övrig  värmeproduktion  för 

fjärrvärmebolaget. Råder ett visst värmebehov som kan täckas upp av en spillvärmeleverans, bör den 

köpas  in  om  kostnaderna  understiger  de  för  en  alternativ  värmeproduktion.  Leder  den  inköpta 

värmen  till ökade kostnader på grund av att  fjärrvärmesystemet på något sätt missgynnas eller att 

övrig produktion måste anpassas minskar värdet  för den externa  spillvärmen. För att den externa 

värmen  ska  kunna  nyttiggöras  i  fjärrvärmesystemet  fordras  därför  att  fjärrvärmebolaget  har 

produktion som baseras på dyrare bränslen, som kan ersättas med inköpt spillvärme. Dock används 

främst  dyrare  bränslen  under  korta  intensiva  perioder  för  att  spetsa  fjärrvärmesystemet  och 

påverkas  inte  nämnvärt  av  en  extern  värmeleverans.  Spillvärme  konkurrerar  istället  med 

fjärrvärmebolagets basproduktion, som sällan utgörs av fossila bränslen (Heldesten, 2013). 

Om  värmebehovet  i  ett  fjärrvärmesystem  till  största  del  förses  av  externa  spillvärmeleveranser 

förekommer  ytterligare  krav  på  spillvärmens  tillgänglighet  för  att  inte  riskera  en  otillräcklig 

värmetillförsel till konsumenterna. Tillgängligheten för värmen syftar främst till storheter som flöde 

och temperaturer, som tillsammans ger en värmeeffekt, samt under vilka tidsperioder dessa effekter 

är  tillgängliga,  vilket  ger  energi.  För  fjärrvärmebolaget  är  det  därför  viktigt  att  detaljer  om  dessa 

storheter ingår i ett avtal för att kunna planera sin drift och värmeproduktion (Heldesten, 2013). 
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När en extern värmeleverans ska anslutas till  fjärrvärmenätet gäller det att den  levererade värmen 

passar  in  i de  rådande  förutsättningarna och  inte påverkar balansen  i  systemet. Därför  fordras att 

spillvärmens tryck och temperatur överensstämmer med fjärrvärmesystemets (Heldesten, 2013).  

2.8.3	Temperatur	
Spillvärmens  temperaturnivåer  bör  motsvara  den  i  fjärrvärmenätets  framledning.  Dessa 

temperaturer  varierar  främst  beroende  på  utomhustemperatur  samt  på  värmebehovet  hos  de 

konsumenter  som  nyttjar  fjärrvärmen.  Den  inmatade  värmen  bör  hålla  sig  inom  hela 

temperaturintervallet,  från  den  lägsta  till  högsta,  för  att  kunna  tillgodogöras  fullt  ut  i 

fjärrvärmesystemet.  Som  regel  gäller  dock  att  temperaturen  aldrig  ska  understiga  den  nivå  som 

möjliggör  tappvarmvattenproduktion hos mottagaren. Dock väljer många  fjärrvärmebolag att hålla 

framledningstemperaturer  betydligt  högre  för  att  dels  underlätta  värmeuttaget  på mottagarsidan 

men  även  då  det  tillåter  mindre  rördimensioner  i  fjärrvärmenätet  tack  vare  minskade  flöden. 

Däremot  vill man  undvika  onödigt  höga  temperaturer  då  detta  leder  till  ökade  värmeförluster  i 

ledningarna (Heldesten, 2013). 

Fördelen med att  leverera spillvärmen  till returledningen är att  temperaturkraven  inte är  lika höga 

och  att  spillvärmen  i  vissa  fall  därför  inte  behöver  uppgraderas.  Nackdelen  uppstår  i 

fjärrvärmebolagets  kraftvärmeverk  vars  primära  mål  är  att  framställa  el  och  där  en  hög 

returtemperatur  minskar  möjligheterna  för  kylning  i  samband  med  elproduktionen.  Även 

fjärrvärmeproducenter  som  använder  rökgaskondensering  för  att  förse  framledningen med  värme 

missgynnas av värmeleverans till returen (Heldesten, 2013). 

2.9	Energibalans		
För en byggnad är det möjligt att sätta upp ett jämviktstillstånd eller en balans mellan energitillförsel 

och energiförluster. En sådan balans kallas för byggnadens energibalans. 

Energi kan exempelvis tillföras genom 

 Värmesystem 

 Solinstrålning  

 Aktiviteter i byggnaden som utförs av människor eller maskiner 

 Belysning 

 Kringutrustning som använder elektricitet  

Energiförluster  kan  förslagsvis  vara  transmissionsförluster  och  olika  typer  av  ventilationsförluster. 

Transmissionsförluster  sker  genom  värmeledning  genom  klimatskalets  olika  ytor  och  genom  så 

kallade  köldbryggor.  Förlusterna  är  proportionella  mot  temperaturdifferensen  mellan  inom-  och 

utomhustemperaturen  samtidigt  som  de  är  beroende  av  ytornas  storlek  och 

konstruktionsmaterialens värmeledande egenskaper (Warfvinge, 2000). 

Ventilationsförluster är ett begrepp som kan delas upp  i kontrollerade och okontrollerade förluster. 

De kontrollerade ventilationsförlusterna uppstår  som  följd av att ventilationssystem  leder ut varm 

inomhusluft  som  sedan  ersätts  med  tilluft  som  behöver  värmas  upp  till  den  önskade 

rumstemperaturen (Warfvinge, 2000).  
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Okontrollerade ventilationsförluster uppstår på grund av otätheter i byggnadens klimatskal. Läckor i 

form av hål och springor bidrar till att värme snabbare bortförs från byggnaden och således behöver 

ersättas genom byggnadens värmesystem (Warfvinge, 2000).  

För att kompensera för ovanstående energiförluster kan olika typer av värmesystem installeras. Olika 

byggnader  har  olika  energibehov  vilket  har  en  inverkan  när  det  gäller  dimensionering  av 

värmesystem.  De  faktorer  som  påverkar  byggnadens  energibehov  och  värmesystemets 

dimensionerande storlek listas nedan (Warfvinge, 2000). 

 Värmeavgivning inuti byggnaden 

 Värmetröghet i byggnaden 

 Täthet och val av isolering i byggnaden 

 Väder 

Förutom  ovanstående  faktorer  kan  effekt-  och  energibehovet  även  påverkas  av  olika  typer  av 

byggnadsfel  vilka  kan  öka  byggnadens  effekt-  och  energibehov.  Denna  typ  av  fel  bör  inte 

kompenseras  för  genom  en  ökning  av  värmesystemets  effekt,  utan  istället  åtgärdas  genom 

fokusering på klimatskalet och därmed genom att reparera eller på annat sätt åtgärda byggnadsfelet. 

Energibalansen  för en byggnad,  för ett stationärt  tillstånd, kan beskrivas enligt nedan där bortförd 

energi  i form av transmissionsförluster och ventilationsförluster  ingår samtidigt som värmetillskott  i 

form av installerad effekt, solinstrålning och gratistillskott är inkluderat (Warfvinge, 2000). 

           (V) 

där 

Pt  representerar  transmissionsförluster  som  sker  genom  värmegenomgång  genom  klimatskalet  på 

grund av temperaturdifferensen mellan uteluften och inomhusluften. 

Pv är ventilationsförluster som både består av kontrollerade ventilationsförluster, Pkv, till följd av ett 

installerat ventilationssystem men även okontrollerade ventilationsförluster, Pov, på grund av läckage 

i klimatskalet. 

Pw är den effekt som tillförs från det installerade värmesystemet. 

Ps står för instrålad effekt till följd av solinstrålning. 

Pg representerar det gratistillskott av värme som tillförs från människor, maskiner och apparater som 

finns inuti lokalen. 

2.9.1	Transmissionsförluster	
Transmissionsförlusterna  för  ett  rum  eller  för  en  byggnad  kan  beräknas  genom  att  summera 

värmegenomgången  genom  respektive  yta  i  rummets  eller  byggnadens  klimatskal.  Formeln  för 

beräkning av de  totala  transmissionsförlusterna  kan  ses nedan  som  formel  (VI) och beräknas  som 

summan av transmissionsförlusterna genom respektive yta (Warfvinge, 2000).  

∑ 	          (VI) 
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2.9.2	Ventilationsförluster	
De okontrollerade ventilationsförlusterna är beroende av såväl  luftflödet genom byggnaden som av 

temperaturdifferensen  mellan  rumstemperaturen  och  utetemperaturen.  Dessa  förluster  kan 

beräknas med hjälp av formel (VII) (Warfvinge, 2000).  

         (VII) 

där 

Pov = Okontrollerade ventilationsförluster [W] 

qov= Okontrollerade luftflödet genom klimatskalet [m3/s] 

ρ= Luftens densitet [kg/m3] 

cp= Luftens specifika värmekapacitet [J/(kg°C)] 

Storleken  på  de  kontrollerade  ventilationsförlusterna  är  beroende  av  ventilationsflödet  samt  på 

skillnaden mellan  rumstemperaturen  och  utomhustemperaturen.  Förlusterna  kan  beräknas  enligt 

formel (VIII) (Jensen, 2001). 

1        (VIII) 

där 

Pkv = Kontrollerade ventilationsförluster [W] 

qkv= Kontrollerade luftflödet genom ventilationssystemet [m3/s] 

ν= Verkningsgrad för värmeåtervinning 

dt= Relativ drifttid för ventilation där d=1 motsvarar kontinuerlig drift 

2.9.3	Gratistillskott	
Gratistillskott  av  värme  innefattar  värme  som  erhålls  oberoende  av  uppvärmningsbehovet  för 

byggnaden.  Gratistillskottet  inkluderar  således  inte  det  installerade  värmesystemet  vars  tillskott 

varierar beroende på  temperatur, utan består  istället  av  värme  som  tillförs byggnaden  genom de 

människor och maskiner som utför någon  form av aktivitet  inuti byggnaden. Även  lampor, datorer 

och andra typer av elektronisk kringutrustning bidrar till att värma upp byggnaden och räknas således 

som gratistillskott av värme. 

2.9.4	Solinstrålning	
Tillskott  av  värme  erhålls  även  från  solintrålning  som  transmitteras  genom  byggnadens  fönster. 

Värmetillskottet  är  som  störst  under  sommarmånaderna  och  den  totala  solinstrålningen  som  når 

jorden  består  av  både  diffus  och  direkt  solinstrålning  som  tillsammans  bidrar  till  en 

temperaturökning i byggnaden. Den direkta solinstrålningen kommer direkt från solen medan diffus 

instrålning har reflekterats av exempelvis moln eller partiklar (SMHI, 2013). Solinstrålningens effekt 

är  beroende  av  fönsterarean,  den  direkta-  och  diffusa  solinstrålningen  men  även  av  olika 

korrektionsfaktorer som bidrar  till att  reducera effekten. Solinstrålningseffekten kan beräknas med 

formel (IX) (Warfvinge, 2000). 

, ,        (IX) 
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Där 

A= Total fönsterarea [m2] 

fa= Andel glas av total fönsterarea, 
ö

  

faf= Avskärmningsfaktor för solavskärmning eller glastyp 

fdi= Korrektionsfaktor för smuts på ytan 

fsk=Korrektionsfaktor för skuggor på fönstret 

It,dir= Direkt strålning genom fönstret [W/m2] 

It= Total solinstrålning genom fönstret [W/m2] 

2.9.5	Effektbehov:	
Effektbehovet för byggnaden kan beskrivas enligt nedan där hänsyn tas till såväl olika förluster som 

till det gratistillskott av värme erhålls i byggnaden (Jensen, 2001).  

         (X) 

Där 

∑ 1        (XI) 

Vid beräkning  av den dimensionerande  effekten  bortses  gratiseffekten och utetemperaturen,  Tute, 

ersätts med den dimensionerande utomhustemperaturen, DUT, för byggnaden 

2.9.6	Energibehov	
Energibehovet för en byggnad är beroende av effekten under varje tidpunkt. Mängden energi erhålls 

genom  att  multiplicera  effekt  med  den  tid  under  vilken  effekten  verkar  vilket  medför  att 

energibehovet över ett år kan beräknas genom att integrera effektbehovet över ett års tid.  

Energibehovet är således: 

	              (XII) 

2.9.7	Gränstemperatur	
Gränstemperaturen  är  den  utetemperatur  då  aktiv  uppvärmning  inte  längre  är  nödvändig  för  att 

uppnå den önskade inomhustemperaturen, det vill säga den utetemperatur varvid gratistillskottet av 

värme  bidrar  till  att  höja  temperaturen  till  den  önskade  nivån.  Om  utetemperaturen  överstiger 

gränstemperaturen  kommer  inomhustemperaturen  överstiga  den  önskade  vilket  medför  att  ett 

kylbehov  uppstår.  Formeln  för  beräkning  av  gränstemperaturen  visas  nedan  som  formel  (XIII) 

(Warfvinge, 2000): 

ä            (XIII) 

Genom att kombinera formel (XIII) samt formel (X) kan formel (XII) skrivas om till följande: 

ä          (XIV) 
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2.9.8	Gradtimmar	
Integralen ä   i  ovanstående  formel  kan  visualiseras  med  hjälp  av  ett 

varaktighetsdiagram,  se  Figur  11,  där  utomhustemperaturen  visas  som  funktion  av  tiden. 

Varaktighetsdiagrammet erhålls genom att sortera utomhustemperaturen för året i stigande ordning 

för att därefter visa dessa värden  som en  funktion av  tiden, vanligtvis ett år. Genom att  införa en 

horisontell  linje  som  visar  gränstemperaturen  kan  integralen  ses  som den  area  som  spänns upp  i 

området mellan kurvan för utomhustemperaturen och gränstemperaturen. 

Om  även  den  önskade  inomhustemperaturen  visas  i  varaktighetsdiagrammet  representerar  det 

område  som  begränsas  av  inomhus-  och  gränstemperaturen  den  del  som  täcks  upp  av 

gratistillskottet  av  värme.  Vid  utomhustemperaturer  som  överstiger  gränstemperaturen  kommer 

gratistillskottet av värme att bidra till ett kylbehov. Enheten för en area i varaktighetsdiagrammet är 

°C∙h och kallas för gradtimmar. 

 

Figur 11. Ett exempel på ett varaktighetsdiagram med utomhustemperaturer för Borlänge under ett år. 

Med hjälp av begreppet gradtimmar, Gt, kan energibehovet  i formel (XIV) skrivas som produkten av 

det totala energiflödet och antalet gradtimmar: 

            (XV) 

Där 

ä            (XVI) 

Antalet  gradtimmar  går  att  erhålla  från  tabeller  där  det  är  baserat  på  gränstemperaturen  och  på 

ortens normaltemperatur. Med normaltemperatur menas medianvärdet  för utomhustemperaturen 

för orten under ett år. 
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3	Metod	
Detta  avsnitt  tar  upp  de metoder  som  ligger  till  grund  till  de  resultat  som  beskrivs  i  kapitel  4. 

Metoden är indelad i fyra delar: Informationsinsamling, mätning, beräkning och åtgärdsförslag.  

3.1	Informationsinsamling	
Den  första delen  av metoden  tar upp  tillvägagångssätten  för  att  tillskansa  sig  information  genom 

observationer och sökande i fakturor och dokument. 

3.1.1	Inventering	
Under ett första besök på DIBO i Katrineholm samlades information över företaget in. Fakturor över 

inköpta  energislag,  som  el  och  fjärrvärme,  tillhandahölls  samt  inloggningsuppgifter  till  respektive 

leverantörs  hemsida.  Via  hemsidan  gavs  detaljerad  information,  ända  ner  till  timvärden,  över 

företagets användning av de båda energislagen.  

Även  kostnader  för  inköpt  fjärrvärme  och  elektricitet  studerades  via  fakturor  från  Vattenfall  och 

Tekniska verken. Från Tekniska verkens fakturor erhölls dels information angående fasta avgifter för 

fjärrvärmen,  baserat  på  DIBOs  signatureffekt3,  samt  för  elnätet,  baserat  på  DIBOs  abonnerade 

effekt4, men  även  fjärrvärmens och elnätets  rörliga  kostnader. Det  rörliga och  fasta elenergipriset 

erhölls från fakturor från Vattenfall. 

Informationen användes även för att uppskatta hur stor del av fjärrvärmeanvändningen som används 

för uppvärmning av tappvarmvatten. Vid beräkningarna har 90 % av fjärrvärmeanvändningen under 

juli månad antagits gå till uppvärmning av tappvarmvatten vilket genom multiplicering med tolv ger 

en approximation av hur mycket energi per år som används för att fylla detta syfte. Resterande del 

fjärrvärme har antagits gå till uppvärmning av fastigheten. 

Ritningar utförda vid byggnadsåret över fastigheten erhölls från DIBOs arkiv och utifrån dessa kunde 

en  egenkonstruerad uppdaterad  ritning  skapas  som  inkluderade placering  av maskiner och  annan 

relevant  utrustning. Måttband  och  avståndsmätare  användes  för  att mäta  avstånd  och  längder  i 

verkstaden och användes som understöd för den ritning som skapades. 

I  verkstaden  på  DIBO  gjordes  även  en  inventering  över  all  eldriven  utrustning  som  skulle  kunna 

tänkas  avge  värme  till  omgivningen.  I  inventeringen  noterades  antal  och modell  av  varje  process 

samt placering  i  verkstaden,  för  att  sedan  föras  in  i  ritningen. Under  inventering  av belysningen  i 

verkstaden kunde typ av armatur, lysrör och installerad effekt även antecknas. Övriga processer som 

inventerades  var  stödprocesser  såsom  kylutrustning  och  tryckluftskompressorn  samt 

produktionsprocesser.  Under  inventeringen  av  de  processer  som  används  i  produktionen  i 

verkstaden studerades endast CNC-maskinerna. För dessa maskiner noterades även huruvida de var 

inkapslade för att samla in oljedimmor till oljedimsavskiljarna.  

3.1.2	Byggnadskonstruktion		
Vid  beräkning  av  de  termiska  transmissionsförlusterna  behövs  information  gällande  klimatskalets 

konstruktion  och  genom  att  studera  olika  konstruktionsritningar  från  när  byggnaden  uppfördes 

kunde konstruktionsmaterial och geometriska mått för de flesta av klimatsskalets olika delar erhållas. 

                                                            
3 Signatureffekten är den värmeeffekt DIBO behöver vid utomhustemperaturen -17,7° och baseras på 
mätningar över DIBOs värmeeffektbehov under föregående års vintermånader. 
4 Den abonnerade effekten är den högsta elektriska effektuttaget från föregående år. 
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Då  ritningar  saknades  för  kallagrets  ytterväggar  samt  golv medförde  detta  att  antaganden  gjorts 

gällande konstruktionsmaterial och tjocklek. 

3.1.2.1	Tak	
Taket  som  täcker  verkstaden  och  kallagret  är  ett  sadeltak med  en  area  på  864m2. Det  består  av 

trapetsplåt som är övertäckt med mineralull för att ytterst ha ett lager med papptäckning. 

3.1.2.2	Väggar	
Väggkonstruktionen skiljer sig mellan kallagret och verkstaden.   Ytterväggen  i verkstaden består ut- 

och invändigt av ett lager med trapetsplåt.  Mellan dessa finns ett skikt mineralull samt ett tunt lager 

av plastfolie och vindtät papp. Utanpå  trapetsplåten på  insidan av verkstaden  finns även ett  lager 

träskiva som täcker väggen. 

I kallagret är ytterväggskonstruktionen tjockare än den i verkstaden och då ritningar på dessa väggar 

saknades antogs en  liknande konstruktion som  i verkstaden men med ett  tjockare  lager mineralull 

som motsvarar skillnaden i tjocklek mellan de olika väggarna. 

Under ytterväggarna i både kallagret och i verkstaden finns sockelelement med en höjd på 54cm från 

marken  i  verkstaden  och  20cm  i  kallagret.  De  är  konstruerade  av  betong  och  cellplast men  då 

måttsättning  av  de  båda materialen  saknades  på  konstruktionsritningarna  har  antaganden  gjorts 

gällande dessa. 

3.1.2.3	Golv	
Förutom väggkonstruktionen  skiljer  sig även golvkonstruktionen mellan verkstaden och kallagret.  I 

verkstaden  består  golvet  av  armerad  betong  följt  av  ett  lager makadam.  I  kallagret  består  golvet 

istället  av  asfalt.  Information  om  tjocklek  samt  eventuella  underliggande  material  saknas  så 

antaganden har därför gjorts. 

3.1.2.4	Köldbryggor	
I  denna  rapport  har  inget  fokus  lagts  på  eventuella  köldbryggor.  De  köldbryggor  som  tagits  i 

beaktning  i  denna  rapport  är  de  aluminium-  och  ståldörrar  som  finns  i  verkstaden  samt  de 

brandgasventilatorer som förekommer i taket. Övriga, mindre köldbryggor har ej beaktats. 

I Tabell 25  i bilaga 4 visas klimatskalets olika material och dess värmeledande egenskaper vilka har 

använts vid beräkningarna. 

3.2	Mätning	
Under  en  veckas  tid  utfördes  flera  olika mätningar  i  verkstaden  på  DIBO  för  att mäta  flera  av 

processernas elanvändning samt lokalernas temperatur och ventilationsflöden. 

3.2.1	Elektricitet	
Elmätningarna  utfördes  under  en  veckas  tid  och  utgjorde  grunden  för  den  uppskattade  årliga 

elanvändningen  på  företaget.  För  att  konstatera  ifall mätveckan  var  representativ  jämfördes  den 

uppskattade elanvändningen 2014 med tidigare års användning från Tekniska verken. 

3.2.1.1	Stöd‐	och	produktionsprocesser	
Vid  mätningarna  användes  en  amperemeter  samt  strömtänger  av  olika  storlekar.  Mätningarna 

utfördes på  tre  av de olika CNC-maskinerna,  tryckluftskompressorn  samt  ventilationssystemet. De 

utfördes  i  två steg och  först uppmättes den momentana effekten samt effektfaktorn på respektive 
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maskin med hjälp av en amperemeter. Därefter lämnades en programmerad strömtång kvar på en av 

de tre faserna för respektive maskin och loggade mätdata under en vecka.  

3.2.1.2	Inkommande	ström	
Förutom  mätningar  på  de  enskilda  maskinerna  i  verkstaden  gjordes  även  mätningar  på  den 

inkommande  strömmen  till  fastigheten.  Den  inkommande  strömmen  till  DIBO  passerar  först  en 

gruppcentral  bestående  av  fyra  huvudsäkringar  på  160A  vardera  kallade  A1,  B1  C1  och D1.  Från 

gruppcentralen passerar strömmen olika undercentraler för att slutligen nå maskiner, belysning och 

annan utrustning. 

Via A1 går elektriciteten till dels kontorsbyggnaden men även till belysning på hela företaget. B1, C1 

och D1 går samtliga till maskinparken via kanalskenor längs taket. Loggande strömtänger placerades 

vid den  inkommande strömmen  till A1,B1 samt C1. Utifrån dessa mätningar  tillsammans med data 

från Tekniska Verken AB över DIBOs totala elanvändning kunde även strömmen genom D1 beräknas. 

3.2.2	Temperatur	
Luftens temperatur runt om i verkstaden mättes genom att temperaturloggers (mätpunkt 1-5 i Tabell 

3) placerades ut på olika platser  i verkstaden under en veckas  tid. Då  temperaturen även varierar 

beroende på höjd mättes luftens momentana temperatur på två olika punkter i höjdled med hjälp av 

en varmtrådanemometer (mätpunkt 6  i Tabell 3). Mätpunkternas placering  i verkstaden går att se  i 

Figur 12. 

Tabell 3. Temperaturmätningarna som utfördes i verkstaden samt vid vilken höjd och tidsperiod de är utförda. 

Temperaturmätningar 

Mätpunkt  Placering  Höjd [m]  Tidsperiod 

1  Kallager  1  4 feb – 11 feb 

2  Yttre prod.  1,5  4 feb – 11 feb 

3  Inre prod.  1,5  4 feb – 11 feb 

4  Yttre prod.  4  10 mars – 18 mars 

5  Tryckluftskomp.  -  10 mars – 18 mars 

6  Inre prod.  5 och 1,5  18 mars 
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Figur 12. Ritning över verkstaden där alla mätpunkter för temperaturmätningarna är utmärkta. 
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3.2.3	Ventilation	
I  fläktrummet utfördes, med hjälp av en varmtrådsanemometer och ett pitotrör, mätningar på det 

totala  frånluftsflödet  från  kontoret  och  verkstaden.  Temperaturmätningar  gjordes  därefter  vid 

värmeväxlarens olika in- och utlopp för att kunna beräkna dess temperaturverkningsgrad. 

3.2.4	Koldioxid	
En  koldioxidlogger  placerades  i  den  inre  produktionshallen  under  en  veckas  tid  där  den  samlade 

information om den aktuella koldioxidhalten i luften. 

3.3	Beräkningar	
Utifrån de data som samlades  in  i  föregående kapitel genom  informationssamlande och mätningar 

kunde sedan flera beräkningar göras. Resultatet från beräkningarna visas i avsnitt 4.3. 

3.3.1	Värmetillskott	
De beräkningar som görs för att bestämma det tillskott av värme som tillkommer verkstaden beskrivs 

i detta avsnitt. 

3.3.1.1	CNC‐maskiner	och	tryckluftskompressor	
För  att  uppskatta  hur  mycket  värmeenergi  som  årligen  alstras  från  processerna  i  verkstaden 

användes  resultatet  från  elmätningarna  under  en  vecka  tillsammans med  antalet  veckor  per  år 

produktionen är igång, även benämnt som produktionsveckor i rapporten. 

Produktionsveckorna bestämdes genom att värden över den  totala elektriska energin  levererad  till 

DIBO hämtades från inloggning på Mina sidor på Vattenfalls hemsida5. Den totala elanvändningen för 

varje vecka under 2013 summerades och rangordnades  i storleksordning för att sedan föras  in  i ett 

diagram,  se  Figur  35  i  bilaga  2.  Utifrån  diagrammet  kunde  de  veckor  med  betydligt  lägre 

elanvändning urskiljas och antalet produktionsveckor uppskattas. Den uppmätta energin under en 

vecka  för  respektive produktionsprocess  samt ventilation och  tryckluftskompressor multiplicerades 

sedan med  det  uppskattade  antalet  produktionsveckor  vilket  resulterade  i  en  veckovis  och  årlig 

energianvändning. 

3.3.1.2	Belysning	
Antalet  timmar  under  ett  år  då  belysningen  i  verkstaden  är  påslagen,  kallad  belysningstimmar  i 

rapporten, behövde bestämmas  för att  få  information om hur mycket elektrisk energi belysningen 

använder  under  ett  år.  Därför  utnyttjades  informationen  över  de  olika  skifttiderna  i  verkstaden, 

listade i Tabell 20 i bilaga 3, för att ta reda på hur tidigt på dagen lysena tänds och när de släcks. Alla 

lampor antogs  lysa då minst en arbetare vistades  i verkstaden. Därför summerades antalet timmar, 

från  dess  att  det  första  skiftet  börjar  till  att  sista  skiftet  slutar,  för  en  hel  vecka  för  att  sedan 

multipliceras  med  det  tidigare  bestämda  antalet  produktionsveckor.  Detta  resulterade  i  antalet 

belysningstimmar per år i verkstaden på DIBO. 

Antalet  lysrör  och  deras  effekt  erhölls  från  den  tidigare  utförda  inventeringen  i  verkstaden  och 

tillsammans  med  de  framräknade  belysningstimmarna  kunde  en  årlig  energianvändning  för 

belysningen i verkstaden beräknas enligt formel (XVII), vilket kan ses i bilaga 3. 

	 ö ∙ 	 ö ∙     (XVII) 

                                                            
5 http://www.vattenfall.se/sv/mina-sidor.htm 
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3.3.1.3	Personal	
Den  totala  mängden  värme  som  alstras  från  operatörerna  i  verkstaden  och  som  avges  till 

omgivningen  beräknades  utifrån  information  om  bemanningen  i  verkstaden  och  varje  anställds 

skifttid  från  Tabell 20  i bilaga 3. Genom  att multiplicera  en  antagen  värmealstring per person,  se 

Tabell  23  i  bilaga  3,  med  varje  anställds  antal  timmar  i  verkstaden  kunde  den  totala  årliga 

värmeavgivningen från all verkstadspersonal beräknas. 

3.3.1.4	Solinstrålning	
Vid  beräkning  av  det  årliga  energitillskottet  från  solinstrålning  användes  programvaran  ParaSol6.  I 

programmet kunde ett fönster i taget studeras och genom att införa geometriska mått, väderstreck, 

geografiskt  läge  för  fastigheten  samt  fönstertyp  kunde den  årliga  solinstrålningen  genom  fönstret 

simuleras.  

Simuleringar  utfördes  för  samtliga  fönstertyper  som  förekommer  i  verkstadslokalen  och 

informationen importerades därefter till Microsoft Excel. Från simuleringen erhölls timvärden på den 

instrålade medeleffekten genom respektive fönster. Genom att summera dessa värden för hela året 

kunde  den  totala  instrålade  energin  per  fönster  fås.  Multiplicering  av  den  fönsterspecifika 

energimängden med antalet  fönster av  respektive  slag gav den  totala årliga  instrålade energin  till 

verkstaden. 

3.3.2	Värmeförluster	
Vid beräkning av värmeförlusterna utgick beräkningarna från formel (XIX) som beräknar en byggnads 

effektbehov  där  inomhustemperaturen  valdes  enligt  arbetsmiljöverkets  rekommendationer 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

        (XIX) 

Där 

∑ 1    (XX) 

De tre förlustfaktorerna,  , 	 	  beräknas i nedanstående avsnitt. 

3.3.2.1	Transmission	genom	tak	och	väggar	
Värmemotståndskoefficienten, U, beräknades för de olika delarna av klimatskalet genom formel (XXI) 

och går att se i Tabell 25 i bilaga 4. 

⋯
	         (XXI) 

Efter att värmemotståndskoefficienten beräknats för klimatskalets olika delar kunde förlustfaktorn Qt 

beräknas  genom  att  multiplicera  arean  för  respektive  del  med  motsvarande 

värmemotståndskoefficient. Detta gjordes för klimatskalets olika ytor med undantag för golvytorna i 

verkstaden och i kallagret. 

                                                            
6 ParaSol är en programvara utvecklad vid Lunds tekniska högskola som kan användas vid 

projektering och ombyggnation av exempelvis skolor och bostäder.  
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3.3.2.2	Transmission	genom	golv	
Vid beräkningen av  transmissionsförlusterna genom golvytorna användes  schablonvärden  (Hamrin, 

1996) för att erhålla värmemotståndet i marken. 

Tabell 4. Värmemotstånd hos jord beroende på yta, jordart och avstånd från ytterväggar. 

Värmemotstånd hos jord, R [m2∙K/W]  Källarvägg Golv på mark Källargolv 

  Djup under markyta Avstånd från yttervägg  Avstånd från yttervägg

  0-1 1-2 >2 0-1 1-6 >6 0-6  >6 (m)

Jordart       

Lera, Dränerad sand eller grus  0,50 1,70 3,40 1,00 3,40 4,40  3,40  4,40

Silt, morän. Ej drän. Sand eller grus  0,35 1,10 2,20 0,70 2,20 2,70  2,20  2,70

Sprängsten  0,30 0,90 1,80 0,60 1,80 2,20  1,80  2,20

Berg  0,25 0,70 1,40 0,50 1,40 1,80  1,40  1,80

Kontakt togs med samhällsbyggnadsförvaltningen vid Katrineholms kommun varvid  information om 

aktuell jordart erhölls. Därefter delades golvarean i verkstadslokalen och i kallagret upp i olika zoner 

beroende  på  avståndet  från  ytterväggarna  enligt  Tabell  4.  Zonuppdelningen  gjordes  separat  för 

kallagret och  för verkstaden då materialen av vilka golven är  tillverkade av skiljer sig mellan dessa 

områden. 

En schematisk bild av zonuppdelningen för respektive område går att se nedan i Figur 22. 

 

Figur  13.  De  olika  zonerna  som  kallagret  och  verkstaden  delades  upp  i.  Zonerna  är  uppdelade  efter  avstånd  från 
ytterväggen. 

Värmemotståndskoefficienterna  för  de  olika  zonerna  räknades  därefter  ut  och  förlustfaktorn  för 

golvet  kunde  beräknas  enligt  formel  (VI). Marken  under  DIBO  antogs  i  beräkningarna  ha  samma 

temperatur som årsmedeltemperaturen i Katrineholm. 

3.3.2.3	Ventilation	
För  att  beräkna  det  okontrollerade  luftflödet  genom  klimatskalet  behövdes  information  om 

luftomsättningshastigheten  i  byggnaden  varvid  data  från  de  koldioxidmätningar  som  utförts  i 
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verkstaden  användes.  Genom  att  utgå  från  formel  (XXII),  vilken  gäller  för  beräkning  av 

föroreningskoncentrationer,  och  ansätta  den  genererade  mängden  föroreningar  till  noll  kunde 

omsättningshastigheten lösas ut och formel (XXIII) kunde erhållas.  

1          (XXII) 

	
             (XXIII) 

Där 

c=koncentration efter tiden t [kg/m3] 

c0=koncentration vid tiden t=0 [kg/m
3] 

cb=koncentration i tillförd luft [kg/m
3] 

n=omsättningshastighet [1/h] 

t= tid [h] 

p= genererade föroreningar i lokalen [kg/h] 

q=luftflöde genom lokalen [m3/h] 

Genom att  införa parametrar  i  formel  (XXIII) kunde omsättningshastigheten  i  lokalen beräknas. Vid 

beräkningarna antogs utomhusluften ha en koldioxidkoncentration på 400 ppm  (NOAA, n.d.). Data 

från fyra olika dagar användes och ett medelvärde av omsättningshastigheten beräknades.  

Genom att därefter multiplicera omsättningshastigheten med luftvolymen erhölls det okontrollerade 

ventilationsflödet genom klimatskalet, se formel (XXIV). 

           (XXIV) 

Förlustfaktorn Qkv och Qov kunde därefter beräknas genom  insättning av beräknade värden  i formel 

(XX). 

3.3.3	Energibehov	
Vid  beräkning  av  energibehovet  användes  formel  (XV)  vilken  är  en  funktion  av  den  totala 

förlustfaktorn Qtot  och  antalet  gradtimmar.  Förlustfaktorn Qtot  erhölls  genom  att  addera  de  olika 

förlustfaktorerna  som  tidigare beräknats  förutom  transmissionsförlusterna genom golvet då denna 

förlust  beräknades  separat.  Antalet  gradtimmar  erhölls  från  Figur  36  i  bilaga  5  och  vid  denna 

approximation behövdes dels gränstemperaturen, samt normaltemperaturen för Katrineholm. 

Vid beräkning av gränstemperaturen användes  formel  (XIII) där Pgratis  inkluderar avgiven effekt  från 

belysning samt den personal som utför aktivitet i verkstaden. De maskiner som finns i lokalen antas 

representera det installerade värmesystemet.  

Vid bestämmandet av antalet gradtimmar användes årsmedeltemperaturen  (SMHI, n.d.)  istället  för 

normaltemperaturen  och  som  enligt  Warfvinge  (2000)  fungerar  som  en  god  approximation  av 

normaltemperaturen.  När  både  gränstemperaturen  och  den  approximerade  normaltemperaturen 

var kända kunde antalet gradtimmar räknas ut genom interpolering. 
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Genom  insättning  i  formel  (XV)  erhölls  det  årliga  energibehovet  för  ventilationsförluster  samt 

transmissionsförluster  genom  väggar  och  tak.  För  att  erhålla  det  totala  energibehovet  adderades 

därefter energibehovet som behövs för att kompensera för värmeförluster genom golvet. 

3.3.4	Värmeöverskott	
Värmeöverskottet  på  företaget  beräknades  dels  för  ett  helt  år  men  även  månadsvis  under 

månaderna september till maj då det enbart är under dessa månader som ett värmebehov finns. 

3.3.4.1	Årligt		
Genom att subtrahera energibehovet från det totala tillskottet av energi till verkstadslokalen kunde 

den årliga överskottsvärmen uppskattas. 

ö         (XXV) 

Där Etillskott är den energi som tillförs  i form av solinstrålning och avgiven värme från maskinparken. 

Energitillskottet  från belysning och personal är redan  inräknad vid beräkning av energibehovet och 

tas således inte med i termen för energitillskottet. 

3.3.4.2	Månadsvis		
Vid  beräkning  av  de  månadsvisa  energibehoven  användes  formel  (X)  och  (XII)  där 

medeltemperaturen  för  respektive  månad  (SMHI,  n.d.)  användes  som  utomhustemperatur. 

Värmeöverskottet beräknades för en veckas vardagar där energiförlusterna antogs ske kontinuerligt 

medan  energitillskottet  enbart  tillfördes  under  arbetstid.  Vid  beräkningarna  försummades 

energitillskottet som härrör  från solinstrålning på grund av svårigheter att urskilja enskilda datum  i 

programvaran  ParaSol.  För  transmissionsförlusterna  genom  golvet  användes  även  i  detta  fall 

årsmedeltemperaturen  för Katrineholm  istället  för utomhustemperaturen. Överskottet beräknades 

därefter med formel (XXV). De månadsvisa värdena erhölls genom att summera 4,3 veckors förluster 

respektive tillskott. 

3.3.5	Värmeväxlare	
Med  hjälp  av  formel  (XVIII)  kunde  värmeväxlarens  temperaturverkningsgrad  beräknas  (Warfvinge, 

2000): 

ν
å

           (XVIII) 

3.4	Åtgärdsförslag	
Vid  utvärdering  av  möjliga  åtgärdsförslag  studerades  möjligheten  till  punktuppsamling  från 

tryckluftskompressorn samt nyttjande av den befintliga frånluften. En kalkyl gjordes dels på hur stora 

besparingar varje åtgärdsförslag innebar för den rörliga fjärrvärmekostnaden men även för den fasta, 

i  de  fall  då  signatureffekten  samt  den  abonnerade  effekten minskar,  baserat  på  energipriserna  i 

Tabell  6.  Utifrån  investeringskostnaden  för  varje  åtgärdsförslag  kunde  sedan  återbetalningstiden 

beräknades  med  den  diskonterade  payback-metoden,  och  en  antagen  kalkylränta  på  5  %.  Den 

diskonterade payback-metoden redovisas som formel XXVI i bilaga 8. 

Beräkningar  gjordes  även  för  att  se  hur  de  olika  åtgärdsförslagen  indirekt  påverkar  utsläppen  av 

koldioxid  genom  att  de  antingen  ökar  eller  reducerar  användningen  av  olika  energislag. 

Koldioxidutsläppen beräknades utifrån två olika synsätt, dels med data för svensk elproduktion men 
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även  för kolkondenskraftverk på marginalen,  se Tabell 5. För  fjärrvärmeproduktion användes data 

från Tekniska verken i Katrineholm.  

Tabell 5. Koldioxidutsläpp för svenskproducerad el och fjärrvärme samt för elproduktion på marginalen. 

  Koldioxidutsläpp [g/kWh]  Källa 

Medelel – Svensk elproduktion (normalår)  20  (Svensk energi, n.d.) 

Marginalel  1000  (Trygg, n.d.) 

Fjärrvärmeproduktion (Katrineholm)  20  (Tekniska verken, 2014) 

3.4.3	Åtgärdsförslag	1	–	Utökad	värmeåtervinning	
I  nuläget  leds  den  varma  luften  från  verkstaden  ut  ur  byggnaden  genom  frånluftsaggregatet  för 

verkstaden.  För  att  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  använda  denna  värme  skulle  denna  avluftskanal 

istället  kunna  ledas  till  frånluftskanalen  från  kontoret  som  leds  in  i  värmeväxlaren. Genom denna 

implementering  skulle  överskottsvärmen  kunna  nyttjas  till  att  ytterligare  värma  den  inkommande 

tilluften till kontoret och då minska behovet av fjärrvärme till radiatorsystemet. Gjorda beräkningar 

över den månadsvisa värmeenergin som kan utnyttjas vid värmeåtervinning visas i bilaga 9.  

Förutom beräkningar på de minskade  rörliga  fjärrvärmekostnaderna beräknades även besparingen 

av  en  minskad  signatureffekt.  Den  nya  signatureffekten  beräknades  genom  att  den  befintliga 

signatureffekten,  PS  från  Tabell  6,  reducerades  med  mängden  återvunnen  värme  vid 

utomhustemperaturen  -17,7°C. För att bestämma  frånluftstemperaturen vid detta  fall  simulerades 

verkstadens inomhustemperatur vid den valda utomhustemperaturen i IDA ICE. En känslighetsanalys 

gjordes därefter för att se hur de ekonomiska besparingarna för de fasta kostnaderna varierar med 

frånluftstemperaturen. 

En konsekvens av en anslutning av verkstadens avluft till kontorets frånluft blir således att det totala 

frånluftsflödet  till  frånluftsaggregat  1 ökar. Risken  finns  att  aggregatet  i nuläget drivs på maximal 

effekt och därmed  inte kan hantera ytterligare  flöden. Därför undersöktes aggregatets effektfaktor 

för att se  ifall möjligheten  fanns att öka kapaciteten. En uppmätt effektfaktor som är  lägre än den 

angivna  effektfaktorn  i  motorns  märkdata  visar  på  att  dess  kapacitet  går  att  öka,  enligt  Jakob 

Rosenqvist (2013). 

3.4.4	Åtgärdsförslag	2	–	Frånluftsvärmepump	
Genom att installera ett värmeväxlarbatteri i verkstadens frånluftskanal och använda en värmepump 

är  det  möjligt  att  använda  den  varma  luften  från  verkstaden  för  att  tillgodose  företagets 

varmvattenbehov och samtidigt täcka en del av det årliga värmebehovet. Värmepumpen ansluts då 

till  den  befintliga  fjärrvärmecentralen  på  företaget  där  den  värmer  upp  tappvarmvatten  och 

radiatorvatten. 

Kontakt togs med Thommy Gustavsson, platschef på Mählqvist Rör AB i Katrineholm som med hjälp 

av ett dimensioneringsverktyg från Thermia tillsammans med ett uppmätt frånluftsflöde, en antagen 

temperaturdifferens samt ett årligt värmebehov för DIBO tog fram en energibesparingskalkyl för en 

frånluftsvärmepump. 

Genom att  installera en  värmepump  för att  täcka  tapp- och  radiatorvattenbehovet  skulle även en 

varmvattenberedare behöva  införskaffas.  Information  från Gelia  (n.d) användes vid dimensionering 

av denna.  



57 
 

Även för detta åtgärdsförslag beräknades en besparing dels på minskade rörliga fjärrvärmekostnader, 

men även fasta. Signatureffekten, PS  i Tabell 6, antogs minska med den avgivna värmeeffekten från 

frånluftsvärmepumpen. Samtidigt skulle denna åtgärd även medföra att DIBOs  totala elanvändning 

höjs i och med driften av värmepumpen.  

3.4.5	Åtgärdsförslag	3	–	Värmeväxlare	kopplad	till	tryckluftskompressorn	
Tryckluftskompressorn är den process som enskilt använder mest energi på företaget således avger 

mest  värme.  Punktuppsamling  från  denna  har  således  undersökts  för  att  se  ifall  det  skulle  vara 

lönsamt  att  använda  värmen  till  uppvärmning  av  radiator-  och  tappvarmvatten  för  att  på  så  sätt 

reducera behovet av fjärrvärme. 

Atlas Copco, tillverkaren av tryckluftskompressorn, erbjuder en enhet för detta ändamål kallad ER-S1 

som  är  anpassad  för  att  fungera med  Atlas  Copco GA  30  VSD.  Enheten  är  en  värmeväxlare  som 

fungerar som en extern oljekylare som ansluts till kompressorn. 

Kontakt togs med Cecilia Lord, produktingenjör på Atlas Copco kompressorteknik, varvid information 

erhölls dels muntligt från henne men även i form av en produktmanual till värmeväxlaren ER-S1. 

Besparingarna beräknades utifrån tryckluftskompressorn uppmätta elanvändningen vilken tilldelades 

årets  alla  månader  förutom  juli,  som  är  semestermånaden  vid  vilken  ingen  produktion  antas 

förekomma. Tillsammans med en antagen verkningsgrad kunde mängden värme som kan tillvaratas 

varje månad  från  tryckluftskompressorn  beräknas.  Baserat  på  den  återvunna  värmen  antogs  en 

motsvarande  besparing  kunna  göras  på  fjärrvärmens  rörliga  kostnad.  Även  den  fasta  kostnaden 

antogs minska  i  och med  en  implementering  av  åtgärdsförslag  3.  Detta  på  grund  av  att  DIBOs 

signatureffekt, PS i Tabell 6, antogs minska med tryckluftskompressorns tomgångseffekt. 

3.4.6	Åtgärdsförslag	4	–	Fjärrvärmeleverans	av	spillvärme	från	tryckluftkompressorn	
I  detta  åtgärdsförslag  undersöktes  de möjligheter  och  eventuella  ekonomiska  konsekvenser  som 

försäljning av spillvärme till Katrineholms fjärrvärmenät skulle innebära för DIBO 

Tryckluftkompressorns  frånluft  utvärderades  som  en  potentiell  källa  till  fjärrvärmeleverans.  Då 

spillvärmen  räknas  som  lågvärdig  och  alltså  inte  kan  värmeväxlas  direkt med  fjärrvärmen  krävs 

uppgradering  av  värmen  med  hjälp  av  en  värmepump.  Genom  litteraturstudier  söktes  efter 

potentiella värmepumpar som skulle klara av att arbeta med låga effekter och luftburen värme, men 

samtidigt lyfta temperaturen till tillräckliga nivåer utifrån vad Tekniska verken kräver. 
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4	Resultat	
Resultatet  från  varje  delavsnitt  i  metoden  presenteras  nedan.  Kapitelindelningen  följer  samma 

upplägg som metoden. 

4.1	Informationsinsamling	
Från  Tekniska  verken  erhölls  data  över  fjärrvärmeanvändningen  vilken  kan  ses  nedan  i  Figur  14 

tillsammans med medelutomhustemperaturen för varje månad. 

 

Figur 14. Den månadsvisa fjärrvärmeanvändningen för DIBO tillsammans med ett medelvärde av utomhustemperaturen 
för respektive månad. 

Värmeeffektbehovet under 2013 rangordnad i storleksordning visas i varaktighetsdiagrammet i Figur 

15. Den maximala fjärrvärmeeffekten på 37 kW nås under januari månad när utomhustemperaturen 

är som kallast. 
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Figur 15. DIBOs fjärrvärmeeffektbehov under 2013 ordnad i storleksordning. 

Avgifterna, uppdelade i fasta och rörliga, för de båda energislagen elektricitet och fjärrvärme visas 

nedan i Tabell 6. Dessa värden användes som underlag till de besparingskalkyler som görs för 

åtgärdsförslagen. 

Tabell 6. Avgift för fjärrvärme och el. Alla kostnader visas inkl. Moms. 

Energikostnader 

Elenergikostnad (Vattenfall)       

Fast    3000 SEK/år 

Rörlig    0,68 SEK/kWh 

       

Elnätskostnader (Tekniska verken)       

Abonnemang    10875 SEK/år 

Abonnerad effekt, 123 kW    427,5 SEK/kW/år 

Rörlig    0,12 SEK/kWh 

       

Total rörlig elkostnad    0,80 SEK/år 

       

Fjärrvärmekostnad (Tekniska verken)       

Fast, PS=27 kW    1000+744∙PS  SEK/år 

Rörlig    0,5025 SEK/kWh 

Total årlig fjärrvärmekostnad    62 857 SEK/år 
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4.2	Mätning	
Resultatet  från  de mätningar  som  utfördes  på  verkstaden  under  en  veckas  tid  redovisas  i  detta 

kapitel. 

4.2.1	Elektricitet	
Mätningarna över elanvändningen för olika processer och elskenor på DIBO utfördes under en veckas 

tid mellan den 4 februari och den 11 februari 2014. Resultatet från elmätningarna som utfördes på 

tre CNC-maskiner, ventilationssystemet och tryckluftskompressorn i verkstaden kan ses i Tabell 7 och 

elmätningarna som utfördes på de fyra skenorna, A1, B1, C1 och D1, kan ses i Tabell 8.  

Tryckluftskompressorn  svarar  för  den  enskilt  klart  högsta  medeleffekten  under  drift  bland  alla 

uppmätta processer samt även den största energianvändningen. Ventilationssystemets medeleffekt 

är lägst av alla uppmätta processer, men sett över en längre period har ventilationssystemet en hög 

energianvändning på grund av att den under mätperioden var  igång konstant. Effektvariationen var 

heller  inte  stor  för denna process, utan  var under hela mätperioden  konstant  runt medeleffekten 

3,28 kW. 

Tabell 7. De fem uppmätta processernas medeleffekt under drift samt totala elanvändning. 

Process  Medeleffekt under drift 
(kW) 

Elanvändning/vecka 
(kWh) 

Elanvändning/år 
 (MWh) 

DMU 65  4,00  204  9,8 

DMU 40eVo  3,46  176  8,4 

FH‐4800  9,60  494  23,7 

Kompressor  12,26  1363  65,4 

Ventilation  3,28  551  26,5 

Figur 16 visar tryckluftskompressorns elanvändning från torsdag 06.00 till lördag 18.00. I figuren ses 

att även kompressorns effekt varierar under drift såväl som nattetid då  ingen produktion sker. Den 

högsta effekten erhålles under arbetstiderna 07.00 till 16.00, då verkstaden är som mest bemannad, 

och når då som högst en effekt på 20,31 kW. Därefter sjunker effekten fram till dess att sista skiftet 

avslutas vid midnatt. Då ingen produktion är igång och tryckluft ej används pendlar effekten konstant 

mellan 6,77  kW och ner  till 0,5  kW,  såväl under helger. Det  går utifrån  figuren  att  konstatera  att 

kompressorn är påslagen och använder elektrisk energi konstant under hela mätperioden.  
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Figur 16. Effektvariationen för tryckluftskompressorn mellan torsdag 06.00 och lördag 18.00. 

En jämförelse mellan de fyra förgreningarna, A1 till D1i Tabell 8, visar att den största andelen el går 

till  A1,  dit  majoriteten  av  alla  stödprocesser  är  kopplade.  Bland  de  skenor  som 

produktionsprocesserna är kopplade till (B1, C1 och D1) har D1, dit flest CNC-maskiner är kopplade, 

högst elanvändning. Den årliga elanvändningen för 2014 är beräknad till 434 MWh. 

Tabell 8. Den inkommande elen fördelat på de fyra skenorna. 

Elskena  Elanvändning/vecka (kWh)  Årlig elanvändning (MWh) 

A1  3414  164 

B1  1366  66 

C1  1914  99 

D1  2345  113 

Totalt  9039  434 

Det  totala  värmetillskottet  till  verkstaden erhålls  genom att  summera elanvändningen  från B1, C1 

och D1. Detta ger 270 MWh/år. 

I Figur 17 visas DIBOs  totala energianvändning  i  form av  fjärrvärme och elektricitet.  I  figuren visas 

även en systemgräns som omsluter de processer som anses bidra med värme till produktionslokalen. 
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Figur 17.  Storleken och användningsområdet för de olika energislagen som köps in till DIBO.  

I Figur 18 visas den årliga elanvändningen tillsammans med den uppskattade elanvändningen utifrån 

veckan då elmätningar gjordes. 
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Figur  18.  I  blå  färg  visas  den  årliga  energianvändningen  för  åren  2009  till  2013.  I  grönt  visas  den  beräknade  årliga 
elanvändningen som baseras utifrån de elmätningar som utfördes 4 till 11 februari 2014. 

4.2.3	Temperatur	
Resultatet från de temperaturmätningar som utfördes under en veckas tid i verkstaden och som finns 

listade i Tabell 3 i kapitel 3.2.2 visas nedan i Figur 19 till Figur 23 samt i Tabell 9. I samtliga diagram 

över varje lokals inomhustemperatur ses att de når sitt maximum under eftermiddagen för att sedan 

avta när det  sista  skiftet  för dagen avslutats. Under helger, när  ingen produktion är  igång,  sjunker 

temperaturen  kraftigt  och  når  sin  lägsta  nivå  precis  före  den  nya  arbetsveckan  påbörjas måndag 

morgon. 

I Figur 19 över kallagrets temperatur ses tydligt att temperaturen sjunker hastigt under vissa perioder 

på dygnet på grund av att utomhusporten i kallagret öppnas. 

	
Figur 19. Den uppmätta temperaturen i kallagret under mätperioden 4 februari till 11 februari. 

I  Figur 20  ses att medeltemperaturen  i den  yttre produktionshallen högre  jämfört med  i  kallagret 

(Figur  19).  Det  ses  även  att  temperaturen  i  den  yttre  produktionshallen  påverkas  av  att 

utomhusporten i kallagret öppnas. Detta visar sig som mindre avvikelser i temperaturen. 
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Figur 20. Den uppmätta temperaturen i den yttre produktionshallen under mätperioden 4 februari till 11 februari. 

I  den  inre  produktionshallen  (Figur  21)  är  medeltemperaturen  högre  än  både  den  yttre 

produktionshallens och kallagrets temperatur. Då denna  lokal befinner sig  längre bort från kallagret 

påverkas temperaturen inte till lika hög grad när porten i kallagret hålls öppen. 

 

Figur 21. Den uppmätta temperaturen i den inre produktionshallen under mätperioden 4 februari till 11 februari. 

Vid  fyra meters höjd visar mätningar  i Figur 22 att  temperaturen  i den yttre produktionshallen är 

högre än vid arbetshöjd på 1,5 meter från Figur 20. Dock är de två resultaten inte direkt jämförbara 

då de inte är uppmätta under samma tidsperiod. 
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Figur 22. Den uppmätta temperaturen  i den yttre produktionshallen vid fyra meters höjd under mätperioden 10 till 18 
mars. 

Temperaturvariationerna från tryckluftskompressorns frånluft under mätveckan ses nedan i Figur 23. 

Där ses att temperaturintervallet ligger mellan 40 och 60°C.  

 

Figur 23. Den uppmätta temperaturen i frånluften från tryckluftskompressorns under mätperioden 10 till 18 mars. 

Den vertikala temperaturgradient som uppmättes  i den  inre produktionslokalen visas  i Tabell 9. Där 

ses att temperaturen är som högst närmast taket och att den vertikala medeltemperaturen är 23,1°C.  

Tabell 9. Den vertikala temperaturgradienten uppmättes i den inre produktionshallen. 

Mätpunkt 6 – Inre produktionshall 

Höjd [m]  Temperatur [°C] 

5  24,4 

1,5  21,8 
Medeltemperatur  23,1 
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4.2.4	Ventilation	
Luftflödena  från de olika ventilationsmätningarna visas  i Tabell 27 och Tabell 28  i bilaga 4. Bredvid 

varje tabell visas även en bild på ventilationskanalens tvärsnitt tillsammans med de mätpunkter där 

mätningarna utfördes. 

De olika luftflödena finns sammanställda nedan i Tabell 10. 

Tabell 10. En sammanställning över medelvärdet för frånluftsflödet från kontor och verkstad. 

Ventilationsflöden  [l/s] 

Frånluft ‐ kontor  1 015 

Frånluft ‐ verkstad  337,5 

4.3	Beräkningar	
Resultatet från de beräkningar som beskrivits i metoden presenteras i detta kapitel. 

4.3.1	Värmeförluster	
För att bestämma den totala förlustfaktorn   och slutligen värmeförlusterna beräknas först de tre 

förlustfaktorerna  , 	och	  i nedanstående avsnitt. 

4.3.1.1	Transmission	genom	tak	och	väggar	
Utifrån formel (XX) beräknades de olika värmemotståndskoefficienterna och tillsammans med arean 

för  respektive del av klimatskalet beräknades  förlustfaktorn  för klimatskalets  tak och väggar vilken 

kan ses i Tabell 25 i bilaga 4: 

Utifrån dessa data kunde förlustfaktorn Qt för tak och väggar beräknas till 

, ä 	 	 ∑ 535,4	 /           

4.3.1.1	Transmission	genom	golv	
Efter kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen vid Katrineholms kommun erhölls information om 

att jordarten under DIBO består av Dränerad sand eller grus. 

Golvytorna  i kallagret och  i produktionslokalerna delades upp  i olika zoner beroende på avståndet 

från  ytterväggarna  och  finns  listade  i  Tabell  26  i  bilaga  4  tillsammans  med  de  beräknade 

värmemotståndskoefficienterna  för  respektive område. Utifrån  informationen  tabellen beräknades 

förlustfaktorn för golvet till: 

, ∑ 237	 /   

Den normala årsmedeltemperaturen  i Katrineholm är 5°C och tillsammans med en rekommenderad 

inomhustemperatur på 20°C medför det en förlusteffekt genom golvet enligt nedan: 

, , 3	555	   

Detta ger en årlig energiförlust genom marken på 31,1 MWh. 

4.3.1.1	Ventilation	
Omsättningshastigheten beräknades med mätdata utifrån  fyra olika dagar och  kan  ses  i Tabell 11 

tillsammans med ett medelvärde av dessa. 
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Tabell  11.  Koldioxidkoncentrationen  vid  de  start‐  och  slutpunkter  som  användes  vid  beräkning  av  luftens 
omsättningshastighet. 

Datum   Konc. vid start 
[ppm] 

Konc. vid slut 
[ppm] 

Tid 
[h] 

Omsättningshastighet 
 [oms/h] 

2014‐02‐13    426  413  3,3  0,210 

2014‐02‐14   437  415  4,6  0,202 

2014‐02‐18   442  421  4,2  0,165 

2014‐02‐19   464  440  3,8  0,124 

2014‐02‐20  460  433  3,9  0,155 

Medelomsättning:  0,171 oms/h       

Omsättningshastigheten varierade kraftigt beroende på vilka mätpunkter som valdes  för start- och 

slutkoncentration  varvid  simuleringar  i  IDA  ICE  istället  gjordes  där  iterationer  utfördes  för  det 

kontrollerade  ventilationsflödet  tills  dess  att  inomhustemperaturen  överensstämde  med  det 

uppmätta fallet. Resultatet från modelleringen och simuleringen i IDA ICE finns beskrivet i bilaga 6. 

Medelomsättningen 0,4 oms/h,  framtagen  i  IDA  ICE,  användes därefter  för  att beräkna det  totala 

okontrollerade ventilationsflödet. 

Luftflödet  erhölls  genom  multiplicering  av  medelomsättningen  med  den  totala  rumsvolymen  i 

verkstaden: 

0,48   

Där V=4 305 m3 

När  luftflödena  för den okontrollerade och den  kontrollerade  ventilationen beräknats  kunde även 

förlusttermerna Qov och Qkv beräknas till:  

407	 /   

577	 /   

De parametrar som användes vid beräkningarna kan ses i Tabell 29 i bilaga 4. 

4.3.2	Värmetillskott	
I  nedanstående  avsnitt  presenteras  den  tillförda  energin  från  solinstrålning  och  belysning  samt 

personal. 

4.3.2.1	Solinstrålning	
Solinstrålningen beräknades i programmet ParaSol till 3 239,2 kWh/år 

4.3.2.2	Belysning	och	personal	
I Tabell 12 visas det totala tillskottet av gratisenergi och – effekt från belysning och personal. Antalet 

produktionstimmar beräknades till 4 320 timmar per år. 
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Tabell 12. Gratisenergi i form av belysning och aktivitet från personal verkstaden. 

  Energi [MWh/år]  Effekt [kW] 

Belysning  50,6   

Personal  5,7   
Totalt  56,3  13,0 

4.3.3	Energibehov	
Genom  addering  av  förlustfaktorerna  som  beräknats  för  den  kontrollerade  ventilationen, 

okontrollerade  ventilationen  samt  för  transmissionsförlusterna  genom byggnadens  tak och  väggar 

erhölls en total förlustfaktor som användes vid beräkningen av det årliga energibehovet. Tillsammans 

med  gränstemperaturen  och  antalet  gradtimmar  kunde  det  årliga  energibehovet  beräknas. 

Energibehovet visas nedan i Tabell 13. 

Tabell 13. Det årliga energibehovet för DIBO. 

Årligt energibehov   

Förlustfaktor Qtot [W/K]  1 519,3 

Tgräns [°C]  11,4 

Gradtimmar [°Ch]  76650 

Totalt energibehov (inkl. golvförluster)  136,2 MWh 

4.3.4	Värmeöverskott	
I nedanstående avsnitt presenteras det årliga och månadsvisa värmeöverskottet. 

4.3.4.1	Årligt		
Det årliga värmeöverskottet beräknades som differensen mellan det årliga energitillskottet och det 

årliga energibehovet enligt Tabell 14. 

Tabell 14. Det årliga värmeöverskottet för verkstaden på DIBO 

Energitillskott och energibehov  [MWh/år] 

Solinstrålning  3,2 

Avgiven värme från maskiner  270 

Energibehov  136,2 

Värmeöverskott  137,0 

4.3.4.2	Månadsvis	
I  Figur  24  visas  överskottsvärmen  månadsvis  för  månaderna  september  till  maj.  De  beräknade 

bakomliggande värdena visas månadsvis  i Tabell 31  i bilaga 7 tillsammans med medeltemperaturer 

för Katrineholm under dessa månader.  
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Figur 24. De månadsvisa överskotten av värme i verkstaden på DIBO. 

4.3.5	Värmeväxlare	
Genom att mäta temperaturen vid värmeväxlarens in- och utblås kunde temperaturverkningsgraden 

beräknas. I Figur 25 visas en schematisk bild på värmeväxlaren tillsammans med olika in- och 

utloppsflöden. 

 

Figur 25. En schematisk bild över värmeväxlaraggregatet bestående av dubbla korsvärmeväxlare med tillhörande in‐ och 
utloppsflöden. 

I Tabell 15  visas de olika  temperaturerna  som uppmättes  vid  värmeväxlaren  samt den beräknade 

temperaturverkningsgraden. 

Tabell 15. Temperaturerna i värmeväxlarens olika in‐ och utblås samt den beräknade temperaturverkningsgraden. 

Värmeväxlare  Temperatur [°C] 

Tilluft  20,4 

Frånluft  23 

Avluft  16,7 

Uteluft  11 

Temperaturverkningsgrad  78 % 
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4.4	Åtgärdsförslag	
I detta kapitel redovisas resultatet för de åtgärder som föreslås för utnyttjandet av spillvärmen från 

verkstaden på DIBO. I förslagen ingår utrustning för tillvaratagandet av värmen, inkoppling av denna i 

den  nuvarande  fjärrvärmecentralen  samt  besparingskalkyler  där  åtgärdernas  återbetalningstid  har 

beräknats.  Den  potentiella  miljöpåverkan  för  varje  åtgärdsförslag  har  även  beräknats  i  form  av 

minskade eller ökade utsläpp av koldioxid. 

4.4.1	Åtgärdsförslag	1	–	Utökad	värmeåtervinning	
Istället  för  att  verkstadens  frånluft  leds  ut  ur  byggnaden  genom  frånluftsaggregat  2,  se  Figur  3, 

ansluts  kanalen  till  kontorets  frånluftskanal  och  kan  således  värmeväxlas med  den  inkommande 

tilluften till kontoret. En schematisk bild över hur detta skulle kunna se ut visas i Figur 26. 

Den uppmätta effektfaktorn för de båda ventilationssystemen är 0,58 vilket enligt Jakob Rosenqvist 

(2014) är lågt vilket medför att kapaciteten bör gå att öka. 

 

Figur 26. En schematisk bild över hur verkstadens avluftskanal kan anslutas till kontorets frånluftskanal. 

I Figur 27 visas hur mycket av kontorets uppvärmningsbehov varje månad som kan förses av 

värmeåtervinning från verkstadens frånluft. Under fyra månader, januari till mars samt december, 

räcker inte värmen från frånluften till utan värmebehovet behöver kompletteras med fjärrvärme. 

Under sommarmånaderna, juni till augusti, antas att det ej föreligger ett uppvärmningsbehov. 
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Figur 27. Andelen av kontorets uppvärmningsbehov som täcks upp av värmeåtervinningen från verkstadens frånluft. 

Enligt resultatet i Tabell 16 skulle anslutningen medföra att fjärrvärmeanvändningen skulle kunna 

reduceras med 35 000 kWh/år som, om man enbart räknar med den rörliga fjärrvärmekostnaden, 

skulle innebära en besparing på upp till 16 800 SEK/år. Tillsammans med de fasta besparingarna 

uppgår de totala ekonomiska besparingarna till 26 900 SEK/år. Material- och arbetskostnader för 

anslutningen har då ej beaktats.  
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Tabell 16. Beräkningar gjorda över ekonomisk besparing samt miljöpåverkan för åtgärdsförslag 1. 

Besparingskalkyl (inkl. moms) & Miljöpåverkan 

Månad 
Uppvärmningsbehov 

[kWh] 
Ersättning av 

uppvärmningsbehovet [kWh] 

Januari  12 884  5 968 

Februari  7 296  4 835 

Mars  9 190  5 187 

April  3 525  4 469 

Maj  855  4 334 

Juni  0  0 

Juli  0  0 

Augusti  0  0 

September  847  4 034 

Oktober  2 147  4 358 

November  4 324  4 744 

December  8 143  5 779 

Summa  49 211  35 000 

Återvunnen värme vid Tute=-17,7 °C  10,9  kW 

Ny signatureffekt  16,1  kW 

     

Ekonomisk besparing     

Fast kostnad  10 125  SEK/år 

Rörlig kostnad  16 817  SEK/år 

Totalt  26 942  SEK/år 

     

Koldioxidbesparing  700  kg/år 

Beroende på bland annat vilken dag på året och antalet maskiner som är i drift vid 

utomhustemperaturen -17,7 °C kommer verkstadens frånluftstemperatur att variera och således 

även besparingsmöjligheterna för den fasta fjärrvärmekostnaden. En högre frånluftstemperatur vid 

den dimensionerande utomhustemperatur ger upphov till större ekonomiska besparing av den fasta 

kostnaden, vilket ses i Figur 28.  
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Figur 28.  Besparingen av den fasta kostnaden beroende på aktuell frånluftstemperatur i verkstaden. Den 
frånluftstemperaturen som använts i beräkningar över besparingar av fasta kostnader är markerad med rött. 

4.4.2	Åtgärdsförslag	2	–	Frånluftsvärmepump	
En värmepump  som  skulle kunna användas  för att uppgradera  frånluften och värma  radiator- och 

tappvarmvatten  är  Diplomat  Duo  Optimum  från  tillverkaren  Thermia.  Värmepumpen  kräver  en 

separat  varmvattenberedare  och  därför  har  en  varmvattenberedare  med  300  liters  kapacitet, 

Thermia  MBH  300,  använts  till  detta  åtgärdsförslag.  Värmeväxlarbatteriet,  som  kopplas  in  i 

verkstadens frånluftskanal, är ett spiroanslutet kanalbatteri av modell CC-E från tillverkaren Aircoil. 

Med  en  antagen  temperaturdifferens  över  värmeväxlarbatteriet  på  15°C  avger  värmepumpen  en 

värmeeffekt på ca 10 kW och ca 53 MWh värmeenergi under ett år. På grund av att radiatorsystemet 

på företaget är ett högtemperatursystem samt att värmebehovet under vissa delar av 2013 var högre 

än 10 kW behöver värmepumpen kompletteras under dessa timmar för att kunna förse fastigheten 

med värme året runt. I Figur 29 visas det totala fjärrvärmebehovet från 2013 samt hur stor del, grön 

area,  som  täcks  av  frånluftsvärmepumpen.  Resterande  del,  blå  area,  är  det  återstående 

värmebehovet där en kompletterande värmekälla behövs för att täcka hela det årliga värmebehovet. 

Åtgärdsförslag 2 är därför uppdelat i två olika scenarion, där två olika system används för att spetsa 

värmen till radiatorkretsen vid behov. 
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Figur 29. Andelen av det årliga värmebehovet som täcks upp av värmepumpen. 

4.4.2.1	Scenario	1	
Genom att ansluta värmepumpen enligt Figur 30 erhålls scenario 1 där värmepumpen används som 

huvudkälla  vid  uppvärmning  av  radiator-  och  tappvarmvatten  och  där  fjärrvärmen  använts  som 

spetsvärme till radiatorkretsen under årets kallaste dagar. 

Den årliga besparingen som erhålls genom att installera en värmepump och använda fjärrvärme som 

spets  beräknas  till  cirka  14 000  SEK/år  och  medför  en  återbetalningstid  på  15  år.  I  ett  fall  då 

värmepumpens  effekt  skulle  öka  DIBOs  abonnerade  effekt  ytterligare  med  4,2  kW  skulle 

besparingarna för åtgärdsförslag 2 – scenario 1 istället bli 12 300 SEK/år med en återbetalningstid på 

19 år. 

De globala koldioxidutsläppen skulle vid beräkning med marginalel öka med 30,6 ton per år medan 

svensk  elproduktion  istället  ger  en minskning med  0,6  ton  per  år.  De  utförda  beräkningarna  för 

ovanstående kalkyler finns listade i Tabell 17. 
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Figur 30. Scenario 1 där värmepumpen tillsammans med det befintliga fjärrvärmesystemet används för uppvärmning av 
tapp‐ och radiatorvatten. 

4.4.2.2	Scenario	2	
I  scenario  2  används  värmepumpen  för  samma  ändamål men med  skillnaden  att  en  elkassett  av 

modell  Thermia  EK15E,  med  en  effekt  på  15  kW,  använts  som  komplement  för  att  spetsa 

värmesystemet. En bild över hur detta skulle kunna se ut visas nedan i Figur 31. 

Genom att använda en elkassett för spetsvärme, istället för fjärrvärme, erhålls en årlig besparing på 

cirka  27 400  SEK/år,  vilket  medför  en  återbetalningstid  på  7  år.  I  ett  fall  då  elkassettens  och 

kompressorns samlade effekt skulle bidra till en ökad abonnerad effekt på 19,2 kW skulle den årliga 

besparingen för scenario 2 istället bli 19 200 SEK/år och en återbetalningstid på 11 år. För att undvika 

detta skulle laststyrning av elkassetten kunna införas så att driften av denna inte sker samtidigt som 

maskinerna i produktionen använder som högst effekt.  
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Beräkningar  på  en  ökad  användning  av marginalel  ger  ökade  globala  koldioxidutsläpp med  42,9 

ton/år, medan beräkningar med  svensk elproduktion  visar en minskning med 0,6  ton/år.  Samtliga 

beräkningar, för både scenario 1 och 2, visas i besparingskalkylen i Tabell 17. 

Figur  31.  Scenario  2  där  en  värmepump  tillsammans  med  en  elkassett  används  för  uppvärmning  av  tapp‐  och 
radiatorvatten. 
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Tabell 17. Beräkningar gjorda över ekonomisk besparing och återbetalningstid samt miljöpåverkan för åtgärdsförslag 2, 
scenario  1  och  2.  Energibesparingarna  är  baserade  på  den  energibesparingskalkyl  som  erhölls  från  Thermias 
dimensioneringsverktyg. 

Besparingskalkyl (inkl. moms) & Miljöpåverkan
Energibehov [kWh/år]     

Totalt energibehov (90 % verkningsgrad)  65 700   

 – varav varmvatten  23 000   

Energi till och från värmepumpen [kWh/år]     

Avgiven energi från värmepump   53 156   

 – varav varmvatten  23 000   

Total energianvändning för värmepump  31 778   

Årsverkningsgrad värmepump (exkl. cirk.pumpar & tillsats)  3   

Spetsvärme     

Återstående uppvärmningsbehov [kWh/år]  12 544   

Erforderlig tillsatseffekt [kW]  17,3   

Fjärrvärmepris     

Fast avgift (för Ps=17kW) [SEK/år]  17 060   

Kostnader & Besparingar [SEK/år]  Scenario 1  Scenario 2 

Energikostnader efter åtgärd  48 786  35 458 

Besparing  14 071  27 399 

Investeringskostnader [SEK]     

Värmepump (Thermia Diplomat Duo Optimum)7, 8  116 000  116 000 

Varmvattenberedare (Thermia MBH 300)8  14 000  14 000 

Värmeväxlarbatteri (Aircoil CC-E)  11 000  11 000 

Anslutning till radiatorkrets8  5 000  5 000 

Elkassett (Thermia EK15E)  -  12 000 

Summa  146 000  158 000 

Diskonterad payback     

Grundinvestering [SEK]  146 000  158 000 

Årliga besparingar [SEK/år]  14 071  27 399 

Återbetalningstid [år]  15,0  7,0 

Miljöpåverkan [ton CO2/år]     

Reducerade koldioxidutsläpp     

- Medelel - Svensk elproduktion  0,6  0,6 

- Marginal-el  – 30,6  – 42,9 

	
  	

                                                            
7 Inkl. arbetskostnader för installation av värmepump. Exkl. kostnader för inkoppling till värmeväxlarbatteri.  
8 Prisuppskattning av Thommy Gustavsson på Mählqvist Rör AB. 
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4.4.3	Åtgärdsförslag	3	–	Värmeväxlare	kopplad	till	tryckluftskompressorn	
Enligt Atlas Copco kan 50 - 94% av den avgivna energin från tryckluftskompressorn kan samlas upp i 

värmeväxlaren och avges till en inkopplad vattenledning där temperaturer på upp till maximalt 90°C 

kan uppnås.  

Genom  att  ansluta  tryckluftskompressorn  till  värmeväxlare  och  koppla  in  den  sistnämnda  till  den 

befintliga  fjärrvärmecentralen  skulle  det  varma  vattnet  kunna  användas  till  att  värma  upp 

radiatorvatten samt värma tappvarmvatten. Värmeväxlaren skulle därmed fungera som komplement 

till det befintliga fjärrvärmesystemet. 

En principskiss över hur värmeväxlaren skulle kunna anslutas till det befintliga fjärrvärmesystemet 

visas i Figur 32. 

.  

Figur 32. En schematisk skiss över hur värmeväxlaren ER‐S1 potentiellt skulle kunna kopplas in i den befintliga 

fjärrvärmecentralen för att kunna förse fastigheten med radiator‐ och tappvarmvatten. 

Värmeväxlaren  är  konstruerad  så  att  ifall  värmeunderlaget  skulle  vara  lågt  och  oljetemperaturen 

skulle vara högre än 75°C kommer en bypass-ventil tillsammans med en temperaturgivare se till att 

oljan  leds till kompressorns huvudkylsystem efter att den passerat värmeväxlaren. På  liknande sätt 

finns en  inbyggd  funktion, även  i detta  fall en bypass-ventil  tillsammans med en  temperaturgivare, 

som  ser  till  att  den  kylda  oljan  kan  spädas  ut med  het  olja  från  kompressorn  ifall  avkylningen  i 

värmeväxlaren skulle vara högre än önskat. På så sätt  får oljan en önskvärd  temperatur  innan den 

leds tillbaka in i kompressorn. Det är även möjligt att manuellt reglera ifall återvinningssystemet ska 
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användas  eller  inte.  Således  skulle  värmen  från  kompressorn  fortfarande  kunna  användas  för 

uppvärmning av verkstaden på samma sätt som innan åtgärden implementerades. 

I Figur 33 visas hur stor andel av det årliga värmebehovet som skulle kunna täckas upp av värme från 

tryckluftskompressorn samt hur stor andel som behöver täckas upp med fjärrvärme. 

 

Figur 33. Andelen av det totala värmebehovet under respektive månad som skulle kunna erhållas från värmeväxlaren ER‐
S1. 
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Hur den totala månadsvisa överskottsvärmen skulle påverkas av implementeringen av värmeväxlaren 

visas nedan i Figur 34.  

 

Figur 34. Hur mycket värmeöverskottet på verkstaden skulle kunna reduceras ifall värmeväxlaren ER‐S1 skulle användas.  

Genom  implementering av ovanstående åtgärd skulle fjärrvärmen kunna reduceras med upp till 35 

MWh/år vid en systemverkningsgrad på 60 % vilket skulle medföra årliga besparingar på upp till 23 

000 SEK/år. Återbetalningstiden för enheten skulle med den diskonterade payback-metoden vara 3 

år och den skulle förutom de ekonomiska besparingarna även medföra reducerade koldioxidutsläpp 

på  0,7  ton/år,  ty  reducerad  fjärrvärmeanvändning.  Besparingskalkylen  och  beräkningarna  för 

miljöpåverkan visas i Tabell 18. 
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Tabell 18. Beräkningar gjorda över ekonomisk besparing och återbetalningstid samt miljöpåverkan för åtgärdsförslag 3 

Besparingskalkyl (inkl. moms) & Miljöpåverkan 
Kompressoranvändning     

Medeleffekt under tomgång  6  kW 

Energianvändning per månad  5 861  kWh 

Potentiell värmeåtervinning     

Antagen systemverkningsgrad  60 %   

Potentiell återvunnen energi per månad  3 516,6  kWh 

 
Månad  Användning 2013 

[kWh] 
Ersättning  från  spillvärme 
[kWh] 

Januari  14 783  3 516,6 

Februari  9 195  3 516,6 

Mars  11 089  3 516,6 

April  5 424  3 516,6 

Maj  2 754  2 754 

Juni  2 259  2 259 

Juli  2 110  09 

Augusti  2 290  2 290 

September  2 746  2 746 

Oktober  4 046  3 516,6 

November  6 223  3 516,6 

December  10 042  3 516,6 

Summa  72 961  34 665,1 

Fjärrvärme ‐efter åtgärd     

Fast fjärrvärmekostnad (Ps=21 kW)  20 780  SEK/år 

     

Potentiell besparing      

 – rörliga kostnader  17 419  SEK/kWh 

 – minskad fast kostnad  5 580  SEK/år 

Totalt  22 999  SEK 

Investeringskostnad     
Atlas Copco ER-S110  50 000  SEK 

Varmvattenberedare  13 750  SEK 

Summa  63 750  SEK 

     

Diskonterad payback     

Grundinvestering  63 750  SEK 

Årliga besparingar   22 999  SEK 

Återbetalningstid  3,1  år 
     
Miljöpåverkan      
Reducerade koldioxidutsläpp (20g CO2/kWh)  693  kg/år 

                                                            
9 Kompressorn avstängd under semestern. 
10 Exkl. material- och arbetskostnader för inkoppling till värmesystemet. 
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4.4.4	Åtgärdsförslag	4	–	Fjärrvärmeleverans	av	spillvärme	från	tryckluftkompressorn	
I  denna  åtgärd  utvärderas möjligheterna  att  använda  spillvärme  från  tryckluftskompressorn  som 

potentiell källa  för  leverans  till Katrineholms  fjärrvärmenät  samt Tekniska verkens krav på externa 

spillvärmeleveranser. 

Då den totala fjärrvärmeproduktionen  i Katrineholm uppgår till 221 GWh årligen betyder det att en 

spillvärmeleverans  65 MWh  per  år  skulle motsvara  0,03  %  av  fjärrvärmeproduktionen.  Tekniska 

verken  i  Katrineholm  anser  därför  att  mängden  energi  och  effekt  som  potentiellt  skulle  kunna 

levereras till fjärrvärmenätet är för lågt för att vara av intresse (Bennstam, 2014). Då spillvärmen inte 

är av intresse och en lämplig värmepump, anpassad för lågvärdig luftburen värme, ej har hittats har 

heller inte en värmepump tagits fram för detta åtgärdsförslag.  	
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5	Diskussion	
Alla  beräkningar  och  föreslagna  åtgärder  i  denna  rapport  är  baserade  på  de  mätningar  och 

antaganden som gjordes under perioden januari till mars 2014. Därför gäller alla resultat i rapporten 

för de förhållanden som rådde under denna period och åtgärdsförslagens besparingskalkyler under 

förutsättningen att samma  förhållande skulle  fortsätta att gälla även  i  framtiden. Under projektets 

gång  har  dock  verkstadens  och  kontorets  energibalans  förändrats  i  och  med  att  12  stycken 

luftvärmepumpar, 8 i verkstaden och 4 på kontoret, installerats i syfte att reglera inomhusklimatet på 

DIBO. Hur mycket dessa påverkar mängden  spillvärme  i verkstaden är  svårt att  förutsäga, men en 

trolig  konsekvens  är  att  mängden  spillvärme  minskar  då  den  upptas  av  de  nyinstallerade 

värmepumparna och avges till utomhusluften. Den beräknade andelen överskottsvärme tillgänglig  i 

verkstaden kommer då troligtvis att bli  lägre än beräknat. De framtagna åtgärdsförslagen och deras 

kostnadsberäkningar borde däremot inte påverkas nämnvärt då de inte är baserade på all tillgänglig 

spillvärme  i verkstadsluften, utan på den del som  tas upp  i  frånluftskanalerna samt den som avges 

från tryckluftskompressorn. 

DIBOs omsättning har de senaste fyra åren ökat i takt med att nyinvesteringar i maskinparken gjorts. 

Denna utvecklings konsekvenser går att se i Figur 18, där även den årliga elanvändningen de senaste 

fem åren ökat. Det är därför  rimligt att den uppmätta elanvändningen  för 2014 är något högre än 

tidigare år. Troligtvis kommer elanvändningen även att fortsätta öka kommande år då planen, enligt 

platschefen Hans-Erik  Svedin,  är  att öka omsättningen  ytterligare  genom  investeringar  i nya CNC-

maskiner. Det är även möjligt att tryckluftskompressorns effekt och energianvändning ökar som en 

följd av att  fler maskiner ansluts och  tryckluftsbehovet ökar. En  följd av detta blir  således att mer 

spillvärme avges  från kompressorn som kan tas tillvara av värmeväxlaren ER-S1, vilket även ger att 

besparingarna ökar. 

5.1	Metod	
I ett  tidigt  stadie  i projektet utvärderades även möjligheten att  samla upp  spillvärmen direkt  från 

CNC-maskinerna utan att värmen avgivits till omgivningen. Varje maskins utblås, där en fläkt driver ut 

den interna värmen, skulle då vara direkt kopplade till ett rör som samlar upp värmen och leder den 

bort. Detta  skulle då bidra  till att verkstadens värmeöverskott och  temperaturnivåer minskar  samt 

troligtvis högre  effekter på den uppsamlade  värmen,  vilket  skulle underlätta utnyttjandet  av den. 

Flera faktorer försvårar dock denna lösning. Dels varierar antalet utblås och deras placering för varje 

maskintillverkare  och modell.  Lösningen  skulle  därför  bli  anpassad  för  varje  enskild  CNC-maskin  i 

verkstaden och därmed bli en komplicerad och kostsam lösning i och med att rören skulle bli många 

till  antal  och  behöva  ledas  långa  avstånd.  Det  leder  även  till  komplikationer  vid  eventuella 

omplaceringar  eller  utbyten  av  CNC-maskiner  då  hela  rörsystem  kan  behövas  byggas  om.  Därför 

antogs det enklare alternativet; att låta spillvärmen som avges från maskinerna spridas ut i lokalerna 

för att sedan samlas upp i frånluftssystemet. 

En stor del av underlaget  för beräkning av energiförlusterna är baserade på mätningar och således 

finns  risken  att  det  vid  dessa  mätningar  har  förekommit  olika  typer  av  mätfel.  För  att  vid 

ventilationsmätningar få ett så korrekt mätvärde som möjligt bör dessa göras efter en tillräckligt lång 

raksträcka  så att hastighetsprofilen  inuti  röret har hunnit utvecklas  fullt ut och  flödet därmed har 

hunnit stabiliserats. Sådana raksträckor var  i verkstadens  fläktrum svåra att hitta vilket således kan 

ha medfört fel vid dessa mätningar. 
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Vid  uppskattning  av  omsättningshastigheten  gjordes  mätningar  av  koldioxidhalten  i  lokalen. 

Beroende  på  vilken  dag  som  användes  vid  beräkningarna  uppstod  dock  stora  skillnader  i 

omsättningshastigheten.  Efter samtal med Curt Björk på avdelningen för Energisystem vid Linköpings 

Universitet och efter jämförande med schablonvärden (Frico, n.d) för omsättningshastigheter, ansågs 

även värdet vara alltför lågt vilket gjorde att metoden kändes opålitlig. Simuleringar gjordes därför i 

IDA  ICE där omsättningshastigheten varierades  tills dess att modellen överensstämde med  tidigare 

uppmätta temperaturer i verkstaden. 

Vid  beräkningarna  togs  ingen  direkt  hänsyn  till  andra  köldbryggor  i  klimatskalet  än  dörrar  och 

rökgasventilatorer på grund av svårigheter att lokalisera och beräkna deras inverkan. Köldbryggorna 

är dock inte helt uteslutna eftersom omsättningshastigheten i modellen för simuleringarna i IDA ICE 

justerades för att överrensstämma med de uppmätta temperaturerna i verkstaden.   Köldbryggorna 

kompenseras därmed  för genom en högre omsättningshastighet än vad som annars skulle ha varit 

fallet. 

Ett alternativt tillvägagångssätt istället för att använda medeltemperaturer vid beräkningar vore att 

istället använda uppmätta timdata över utomhustemperaturen. På grund av att informationen som 

erhålls från Temperatur.nu (n.d.) dels gäller för området Valla och samtidigt inte gäller för ett 

normalår användes inte dessa utan istället medeltemperaturer för ett normalår. 

5.2	Resultat	
Beräkningarna av värmeöverskottet  i verkstaden visar att det  finns ett värmeöverskott även under 

vinterhalvåret  på  företaget  även  om  storleken  på  detta  varierar  kraftigt  beroende  på 

utomhustemperaturen. Värmeöverskottet finns främst under vardagar när produktionen är igång, se 

Figur 19 till Figur 22, vilket är anledningen till att värmeöverskottet i resultatet visas under perioden 

måndag till fredag. Således behöver värmen användas under dessa dagar då den annars kommer gå 

förlorad  under  de  helgdagar  när  ingen  produktion  sker.  Ifall  energiöverskottet  istället  skulle  ha 

redovisats  för  en  hel  vecka  kan  resultatet  istället  ge  indikationer  på  att  värmeöverskott  saknas 

eftersom bristen på aktivitet under helgerna under kalla perioder kan medföra ett värmeunderskott 

under dessa dagar.  

Värmeöverskottet är beräknat inklusive energianvändningen för tryckluftskompressorn vilket medför 

att överskottet som visas gäller ifall de spjäll som finns monterade på kompressorn är riktade så att 

värmen leds in i lokalen. 

Vid  beräkning  av  energiförlusterna  från  verkstaden  är  dessa  beräknade  för  ett  fall  där 

inomhustemperaturen  är  20°C.  Denna  temperatur  varierar  i  verkligheten  och  således  även 

värmeförlusterna.  Som  ett  resultat  av  att  förlusterna  från  verkstaden  beräknats  för  denna 

inomhustemperatur  har  förlusterna  samt  tillskottet  från  transmissionsförluster  med  kontoret 

bortsetts  från då de  båda  lokalerna har  ansetts ha  samma  temperatur.  I praktiken  skulle  värmen 

ledas åt båda håll beroende på ifall temperaturen i verkstaden är över eller under temperaturen på 

kontoret. 

På  företaget  finns  det  som  nämnt  i  avsnitt  1.6.5,  en  dubbel  korsvärmeväxlare  installerad  som 

återvinner  värme  från  kontoret.  Aggregatet  är  37  år  gammalt  och  mätningar  gjordes  på  detta 

aggregat för att se ifall det skulle vara lönsamt att investera i ett nytt aggregat för att då även kunna 

ta  spillvärme  från verkstaden. Utifrån mätningarna kunde  temperaturverkningsgraden beräknas  till 
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78 %  vilket  tyder  på  att  värmeväxlaren  fungerar  bra  och  därför  ansågs  det  inte  aktuellt med  en 

nyinvestering av en värmeväxlare. 

5.2.1	Åtgärdsförslag	1	–	Utökad	värmeåtervinning	
Åtgärden medför ingen enskild tung investering utan istället materialkostnader i form av 

ventilationskanaler och anslutningar tillsammans med arbetskostnader för installation samt justering 

av frånluftsaggregat 1. På grund av svårigheter att uppskatta dessa kostnader, framförallt 

arbetskostnaderna, har ingen investeringskalkyl gjorts för denna åtgärd utan istället har enbart de 

årliga besparingarna redovisats i rapporten.  

5.2.2	Åtgärdsförslag	2	–	Frånluftsvärmepump		
Resultatet  visar  att  en  värmepump  kopplad  till  frånluften  ger  ekonomiska  besparingar  även  ifall 

återbetalningstiden är  lång. Besparingarna är dock baserade på data  främst  från en kalkyl gjord av 

tillverkaren  Thermia. Då  de  är  en  tillverkare  av  värmepumpar  och  därmed  har  som mål  att  sälja 

värmepumpar  finns  det  en  risk  att  den  del  av  fjärrvärmeanvändningen  som  kan  täckas med  en 

värmepump  är  optimistiskt  framtagen.  En  förutsättning  för  att  åtgärden  ska  vara  möjlig  att 

implementera är att frånluftsaggregatet är tillräckligt starkt för att upprätthålla frånluftsflödet trots 

att värmeväxlarbatteriet installeras i kanalen. Detta är något som i dagsläget inte beaktats utan som 

behöver studeras mer i detalj ifall åtgärdsförslaget skulle bli aktuellt att fullfölja. 

Även om en ekonomisk vinst går att erhålla efter en tid så betyder det dock inte att åtgärden är att 

föredra  utifrån  andra  perspektiv.  Åtgärdsförslagets  båda  scenarion medför  en  ökad  elanvändning 

vilket ur ett miljöperspektiv  inte att  rekommendera  ifall marginalel används som utgångspunkt vid 

beräkning av hur de globala koldioxidutsläppen kommer påverkas. 

5.2.3	Åtgärdsförslag	3	–	Värmeväxlare	kopplad	till	tryckluftskompressorn		
Genom att ansluta en värmeväxlare till tryckluftskompressorn skulle, som resultaten visar, en del av 

fjärrvärmebehovet  kunna  reduceras  och  en  ekonomisk  vinst  erhållas  efter  en  inte  allt  för  lång 

återbetalningstid. Denna åtgärd är den som snabbast skulle återbetala sig själv och som därmed efter 

kortast tid skulle ge företaget ekonomiska besparingar. 

Temperaturen på det flöde som erhålls från värmeväxlaren ER-S1 är dels beroende av kompressorns 

användningsgrad men  även på  vattenflödet.  Enligt Atlas Copco  kan  temperaturer på upp  till 90°C 

erhållas och  i  kostnadsbesparingarna har  antagandet  gjorts  att  värmeväxlaren  alltid  kan  avge den 

uppsamlade energin till anslutna vattenledningen. 

I  både  åtgärdsförslaget med  en  värmepump  kopplad  till  frånluftssystemet  samt  förslaget  där  en 

värmeväxlare kopplas till tryckluftskompressorn används fjärrvärme som spetsvärme. Detta  innebär 

att  fjärrvärme  enbart  används  under  de  kallaste  dagarna  på  året  vilket  medför  ökade  krav  på 

fjärrvärmebolaget. Istället för att fjärrvärmebolagen får ett jämnt värmeunderlag över året kommer 

istället värmeunderlaget markant öka under de kallaste dagarna på året vilket ställer krav på en hög 

kapacitet hos  fjärrvärmebolagen. Risken  finns att denna kapacitet enbart kommer användas  för att 

täcka  upp  för  det  tillfälligt  ökade  behovet  under  dessa  dagar  och  således  inte  kommer  användas 

under  resterande del av året vilket gör åtgärden  tvivelaktig ur ett systemperspektiv. Fördelen med 

att använda  fjärrvärme som spets är  i detta  fall att det är en värmekälla med hög temperatur som 

hela  tiden  finns  tillgänglig  vilket  är  att  föredra  då  det  installerade  värmesystemet  är  ett 
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högtempererat  radiatorsystem  som  kräver  upp  till  80°C  i  framledningstemperatur  när 

utomhustemperaturen är som lägst. 

5.2.4	Åtgärdsförslag	4	–	Fjärrvärmeleverans	av	spillvärme	från	tryckluftkompressorn		
Flera  av  de  värmepumpar  som  är  anpassade  för  att  användas  i  industriella  sammanhang,  och  i 

synnerhet för att uppgradera värme till fjärrvärmetemperaturer, är utformade efter andra typer av 

spillvärmekällor.  Det  är  vanligt  i  dessa  källor  att  värmen  är  vattenburen  och  levereras  vid  höga 

effekter.  Att  värmen  från  tryckluftskompressorn  är  bunden  i  luften  och  samtidigt  avges  vid  låga 

effekter är därför en nackdel då det försvårar möjligheterna att utnyttja värmen. Troligtvis var detta 

också anledningen  till att en  lämplig värmepump  för ändamålet  inte heller hittades. Värmepumpar 

med  kompressorer  anpassade  för  att  klara de höga  kompressioner  som  krävs  för  att uppnå  stora 

temperaturlyft kan antas vara dyra i såväl investering som i drift, vilket ställer krav på att spillvärmen 

bör vara av betydande mängd för att vara  lönsam. Värmepumpens värmefaktor är direkt beroende 

av  temperaturskillnaden mellan  förångare  och  kondensor,  vilket  leder  det  till  att  andelen  nyttig 

värme som erhålls från kondensorn blir låg i förhållande till hur mycket el som tillförs. 

Som nämnts i kapitel 4.4.4.1 baseras prissättningen dels på vilket bränsle Tekniska verken kan ersätta 

i  den  egna  fjärrvärmeproduktionen.  Baslasten  i  Katrineholms  fjärrvärmeproduktion  baseras  på 

förnyelsebara  bränslen  och  då  dessa  räknas  som  en  restprodukt  köps  de  troligtvis  in  till  låga 

kostnader, vilket gör att värdet på inköpt extern värme minskar. Det är därför istället mer intressant 

för  Tekniska  verken  att  köpa  in  värme  då  behovet  är  som  störst  och  produktionen  som  dyrast.  I 

Katrineholm gäller detta under de perioder där produktionen baseras på olja, som används till 2 % i 

den årliga produktionen, och som räknas som spetslasten i systemet. Samtidigt är temperaturerna på 

fjärrvärmen  som  högst  under  dessa  perioder,  vilket  ställer  högre  krav  på  temperaturhöjningen  i 

värmepumpen och ger högre driftkostnader för spillvärmeleverantören som följd. 

Förutom de små mängderna värmeenergi  från tryckluftskompressorn är även dess tillförlitlighet en 

tänkbar faktor till att ett samarbete med Tekniska verken troligtvis inte är önskvärt. Stora variationer 

i effekt och avgiven  temperatur gör det  svårt att på  förhand  förutspå hur mycket värme  som kan 

levereras vid en given tidpunkt, vilket är vad Tekniska verken behöver veta för att planera driften av 

den egna produktionen. 
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6	Slutsats	
DIBO  Produktionspartner  AB  har  varje  månad  ett  värmeöverskott  som  är  starkt  beroende  av 

utomhustemperaturen och aktiviteten  i verkstaden. Värmeöverskottet uppgår  till 137 MWh per år 

med nuvarande produktion. 

Internt kan värmen användas för uppvärmning av  lokaler samt för uppvärmning av tappvarmvatten 

vilket  skulle  medföra  ekonomiska  besparingar  på  mellan  14 000  –  27 400  SEK/år  med 

återbetalningstider på mellan 3 - 15 år. 

Spillvärmesamarbeten  påverkas  av  en  rad  faktorer  varav  några  är  förtroendet  mellan  de  båda 

parterna,  investeringsuppdelningen  samt  värderingen  av  spillvärmen.  Vid  leverans  av  spillvärme 

skulle  utrustning  i  form  av  anslutningspunkter,  en  anslutningsledning  och  i  vissa  fall  en 

cirkulationspump  samt  även  en  värmepump  för  uppgradering  av  värmen  behövas.  Leverans  till 

fjärrvärmenätet är i dagsläget inte aktuellt då ingen lämplig värmepump kunde hittas samtidigt som 

intresse från fjärrvärmebolaget i Katrineholm saknas. 
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7	Framtida	arbete	
Det befintliga ventilationssystemet på företaget är väldigt gammalt och det är svårt att säga hur lång 

livslängd det har kvar. När det är dags att installera ett nytt sådant kan det vara värt att ha i åtanke 

att bygga ut ventilationssystemet  i verkstaden så att det täcker ett större område så att mer värme 

kan  samlas  upp  och  högre  flöden  kan  erhållas  vilket  skulle  innebära  att mer  värme  skulle  kunna 

återanvändas  samtidigt  som  en  svalare  och  därmed  behagligare  arbetsmiljö  skulle  uppnås  för  de 

anställda. Möjligheten  att  leverera  spillvärme  till  fjärrvärmenätet har  visats  vara  små på grund  av 

kraven på högvärdig värme. Däremot är det möjligt att en  leverans  till en närliggande  industri kan 

vara aktuellt då ett sådant samarbete inte ställer samma krav på värmen som ska levereras. 
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Bilaga	1	
Tabell 19. De värmeavgivande processerna i verkstaden. 

Processer 

Produktionsprocesser 

Tillverkare  Modell  Produktionsgrupp Lokal  Inkapslad  Elskena 

Mazak  FH-4800  M 412  Yttre  Ja  D1 

  FH-4800  M 413  Yttre  Ja  D1 

  Multiplex  420 
Mark II 

M 208  Inre  Ja  C1 

  Quickturn 15 N  M 204  Inre  Ja  B1 

  Integrex 200-IV  M 212  Manuella  Ja  B1 

  Quickturn N20  M 209  Inre  Ja  C1 

  Quickturn N20  M 211  Inre  Ja  B1 

Deckel Maho  DMU 65  M 418  Inre  Ja  C1 

  DMU 40eVo  M 419  Inre  Ja  C1 

  DMU 50  M 415  Yttre  Nej  D1 

  DMU 635V  M 414  Yttre  Ja  D1 

Quaser  HX504BP  M 416  Yttre  Ja  D1 

  HX504BP  M 417  Yttre  Ja  D1 

‐  -  M 305  Yttre  Nej  D1 

Tryckluftskompressor 

Atlas Copco  GA 30 VSD FF    Inre  Ja  C1 
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Bilaga	2	

Produktionsveckor	
Utifrån data över DIBOs veckovisa elanvändning kunde de 52 värdena ordnas efter storlek och föras 

in ett diagram enligt Figur 35. Varje punkt  i diagrammet markerar en vecka och de  rödmarkerade 

symboliserar  de  veckor  med  en  betydligt  lägre  elanvändning  än  den  genomsnittliga  veckovisa 

elanvändningen. I diagrammet ses att 4 av veckorna har en betydligt lägre elanvändning än de övriga 

48 och anses därför vara veckor då  ingen produktion  i verkstaden  förekommer. Slutsatsen blir att 

antalet produktionsveckor är 48 per år. 

 

Figur 35. Den totala elanvändningen för varje vecka under 2013 rangordnade i storleksordning. 
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Bilaga	3	

Gratisvärme	från	belysning	
Beräkningar över verkstadsbelysningens årliga energianvändning började genom att antalet timmar 

beräknades då minst en anställd vistades i verkstaden. Uppgifter om de olika skiften i verkstaden, se 

Tabell  20,  gavs  av  Helena  Nygren  på  DIBO.    Under  eftermiddagsskiftet  arbetar  en  anställt  i  ett 

förlängt skift, inom parateser i Tabell 20, vilket innebär att denna persons skift slutar 00.15 istället för 

23.15.  I  framtida beräkningar gjorda över antalet belysningstimmar räknas att  lamporna  lyser  fram 

till och med 00.15 mellan måndag och torsdag varje vecka. 

Tabell 20. Skifttider under en vecka i verkstaden på DIBO samt antalet anställda som arbetar varje skift. 

Skifttider i verkstaden på DIBO 

  Mån ‐ Tors  Fre  Arbetstimmar/vecka  Antal personer 

Förmiddag  05.30 – 13.45  05.30 – 13.45  41,25  2 

Eftermiddag  13.30  –  23.15 
(00.15) 

-  39 (43)  2 (1) 

Dagtid  07.00 – 16.00  07.00 – 16.00  45  12 

Utifrån  skifttiderna kunde de  timmar under veckan  som minst en person vistas  i verkstaden, även 

kallad belysningstimmar, beräknas. Helgarbete antogs till 4,5 timmar per vecka. Detta baserades på 

information  given  av  Helena  Nygren  om  att  i  genomsnitt  arbetar  en  anställd  varannan  helg  ett 

dagtidsskift.  Tillsammans  gav  detta  antalet  timmar  under  en  vecka  då  belysningen  var  påslagen. 

Genom multiplicering med antalet produktionsveckor erhölls sedan belysningstimmar per år, vilket 

kan ses i Tabell 21. 

Tabell 21. Antalet timmar belysningen är påslagen i verkstaden på DIBO. 

Belysning i verkstaden på DIBO 

Belysningstimmar (mån‐fre)  85,5 

Belysningstimmar (lör‐sön)  4,5 

Belysningstimmar/vecka  90 

Produktionsveckor  48 

Arbetstimmar/år  4320 

Under inventeringen i verkstaden noterades antalet lysrör samt deras angivna effekt, vilket går att se 

i Tabell 22. Då den angivna effekten inte alltid överensstämmer med den verkliga effekten de faktiskt 

använder,  användes  värden  för  varje  lysrörs  verkliga  effekt  från Nordenaudit11  till  beräkningarna. 

Tillsammans med belysningstimmarna kunde en årlig elektrisk energianvändning av belysningen, och 

således den värmeenergi som avges i verkstaden, beräknas och anges i Tabell 22. 

   

                                                            
11 Nordenaudit är ett energikartläggningsprogram utvecklat av Thollander, P. & Karlsson, M. 
(Nordicenergyaudit, 2013) 
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Tabell 22. Beräkningar gjorda över belysningens energianvändning. 

Gratisvärme från belysning 

Lysrörstyp   T8  T8  T5     

Angiven effekt  58  36  39     

Verklig effekt  69,6  43,2  42,9  Total effekt (W)  Total energi (MWh/år) 

Inre produktionshall  68  3  -  4 862,4  21 005,6 

Yttre produktionshall  60  -  -  4176  18 040,3 

Manuella verkstaden  26  -  -  1 809,6  7 817,5 

Kallager  -  -  20  858  3 706,6 

Totalt          50,57 

Gratisvärme	från	personal	
Värmealstringen från en person varierar mellan olika  individer och beroende på vilken typ av fysisk 

aktivitet  som  utförs, men  antogs  i  detta  fall  till  93 W/m2. Denna  värmeproduktion  är  typiskt  vid 

ståendes, lätt aktivitet t.ex. lättare industriarbeten (The Engineering Toolbox, n.d.). Tillsammans med 

varje  persons  kroppsyta,  som  antogs  till  1,8 m2  per  person  (Warfvinge,  2000),  kunde  den  totala 

värmealstringen per anställd beräknas enligt Tabell 23. 

Tabell 23. Värmeproduktionen för en arbetare i verkstaden. 

Gratisvärme per person 

Värmeproduktion per area (W/m2)  93 

Area (m2)  1,8 

Värmeproduktion (W)  167,4 

Därefter  multiplicerades  varje  anställds  värmeeffekt  med  antalet  timmar  per  år  de  vistades  i 

verkstaden,  från  Tabell  20,  för  att  slutligen  ge  det  årliga  tillskottet  av  värme  som  erhålls  från 

personalen i verkstaden i Tabell 24. 

Tabell 24. Den totala värmeproduktionen från alla anställda i verkstaden. 

Gratisvärme från personer 

  Värmeproduktion 
(kWh/vecka) 

Värmeproduktion 
(MWh/år) 

Förmiddag  13 810,5  0,66 

Eftermiddag  13 057,2  0,63 

Dagtid  90 396  4,34 

Helg  1 506,6  0,07 

Totalt  118 770,3  5,70 
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Förlustfaktor	för	tak	och	väggar	
Tabell 25. Arean och värmegenomgångskoefficienten för limatskalets olika ytor. 

Yta  Area [m2]   U‐värde 
[W/m2K] 

U∙A 
[W/K] 

Källa 

Verkstadsvägg   199,4  0,29  57,53  Beräknat 

Kallförrådsvägg  187,1  0,15  27,60  Beräknat 

Sockelelement  36,4  0,41  15,00  Beräknat 

Tak exkl. rökluckor  858,6  0,43  368,15  Beräknat 

Fönster 2glas  16,0  2,90  46,40  (Adalberth & Wahlström, 2008) 

Fönster 3glas  2,3  1,00  2,30  (Adalberth & Wahlström, 2008) 

Stora porten  9,0  0,60  5,40  (Bebeco, 2004) 

Verkstadsdörrar  9,0  0,63  5,67  Beräknat 

Brandgasventilator  5,0  1,22  6,10  (Inflexor, n.d) 

Kallagerdörr  2,0  0,63  1,26  Beräknat 

Transmissionsförluster	genom	golv	
Tabell 26. Arean och värmegenomgångskoefficienterna för de olika zoner som golvet i verkstaden och kallagret delades 
upp i. 

Golvzoner  U‐värde [W/m2K]  Area [m2]  U∙A [W/K] 

1. Betong, zon1  0,70  54,4  38,31 

2. Betong zon2  0,26  354,2  92,72 

3. Betong zon3  0,21  290,44  60,26 

4. Asfalt zon1  0,49  36,3  17,68 

5. Asfalt zon2  0,22  121,5  27,28 

6. Asfalt zon3  0,18  4,11  0,75 

Ventilationsförluster	
Tabell 27. Medelvärdet av frånluftsflödet från verkstaden tillsammans med de mätvärden som uppmäts. 

 

   

Luftflöde i frånluftsaggregat 2 
D= 315 [mm] 

Mätpunkt  [l/s]  [l/s] 

1  374  366 

2  358  382 

3  272  273 

Medelflöde  337,5  
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Tabell 28.  Medelvärdet av kontorets frånluftsflöde tillsammans med de mätvärden  som uppmätts. 

 

 

 

Tabell 29. De beräknade förlustfaktorerna för den kontrollerade och okontrollerade ventilationen.. 

Förlustfaktorer för kontrollerad och okontrollerad ventilation 

Cp,luft  1005  J/(kgK) 

ρluft  1,2  kg/m3 

qov  0,48  m3/s 

qkv  0,34  m3/s 

Qkv= qkv∙ρluft∙ Cp,luft  407  W/K 

Qov= qov∙ρluft∙ Cp,luft  577  W/K 

 

   

Luftflöde i frånluftsaggregat 1 
BxH = 700x400 [mm] 

Mätpunkt  Flöde [l/s] 

1  1000 

2  1000 

3  1060 

4  1000 

Medelflöde  1015 
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Bilaga	5	

 

Figur 36. Antalet gradtimmar beroende av normaltemperaturen och gränstemperaturen. (Warfvinge, 2000) 
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Modellering	i	IDA	ICE	
En modell av verkstaden samt kontorsdelen ritades upp  i energiberäkningsprogrammet  IDA  ICE  för 

att  bestämma  omsättningshastigheten  i  verkstaden.  Modellen  är  tänkt  att  simulera  de 

förutsättningar som rådde under 4  till 11  februari och baserades därför på  indata som erhölls  från 

utförda  ventilations-  och  elmätningar  samt  utomhustemperaturer  från  samma  period.  Både 

verkstaden  och  kontorsdelen  ritades  upp  utifrån  mått  angivna  i  en  ritning  över  fastigheten. 

Kontorsdelen  tilldelades  en  konstant  inomhustemperatur  på  21°C medan  skapandeprocessen  av 

verkstaden och gjorda antaganden beskrivs nedan. 

Klimatskal	
Konstruktioner  för  verkstadens  interna  och  externa  väggar,  tak  och  golv  erhölls  från 

konstruktionsritningar  över  fastigheten.  De  specifika  måtten  som  användes  för  varje 

byggnadsmaterial  är densamma  som  i  Tabell 25  i bilaga 4, men  värmegenomgångskoefficienterna 

tilldelades automatiskt av IDA ICE förinställda materialegenskaper. 

Utomhusport	
Den takmonterade porten som leder ut från kallagret hålls stundtals öppen dels för att transportera 

gods  till och  från byggnaden men även  för att  sänka  inomhustemperaturen  i verkstaden. För att  i 

modellen simulera detta användes temperaturmätningar utförda  i kallagret (mätpunkt 1  i Tabell 3). 

De hastiga temperatursänkningar som sker i lokalen antogs bero på att porten öppnas och att värme 

flödar ut genom öppningen. Genom att studera antalet temperatursänkningar samt hur  länge varje 

sänka varande erhölls en uppskattning över portens öppettider som kunde läggas in i modellen i IDA 

ICE. 

Utomhustemperatur	
Katrineholms  utomhustemperatur  antogs  följa  den  uppmätta  temperaturen  från  en  väderstation 

belägen i Valla12. Medelutomhustemperaturerna för varje timme under mätperioden hämtades från 

denna väderstation från Temperatur.nu (n.d.) och lades in i modellen i IDA ICE. 

Produktionsprocesser	
För  att  i  modellen  simulera  den  värmealstring  som  uppkommer  från  produktionsprocesserna, 

utnyttjades de tidigare utförda elmätningarna på elskenorna B1, C1 och D1. Baserat på vilken elskena 

varje process  tillhörde samt vilken  lokal varje process befann sig  i  (Tabell 19  i bilaga 1) kunde den 

uppmätta elenergin för varje skena fördelas på respektive produktionslokal enligt Tabell 30.  

   

                                                            
12 Valla är en tätort beläget cirka en mil öster om Katrineholm och tillhör Katrineholms kommun (Katrineholm, 
n.d.) 
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Tabell 30. Den uppmätta elanvändningen för varje skena fördelat på verkstadslokalerna. 

Fördelning av el 

Skena  B1  C1  D1 

Yttre produktionshall  -  -  100 % 

Inre produktionshall  66 %  100 %  - 

Manuella verkstaden  33 %  -  - 

Då  den  fördelade  elanvändningen  för  varje  lokal  gällde  för  en  hel  vecka  dividerades  värdet med 

antalet  dagar  och  timmar  produktionen  var  igång  under  den  uppmätta  veckan  för  att  erhålla 

processernas effekt. Arbete  antogs endast  gälla  vardagar mellan 06.00 och 00.00, baserat på den 

uppmätta tryckluftskompressorns energianvändning under samma vecka från Figur 16. 

Belysning	
Utifrån den  inventering som utfördes och det resultat som presenteras  i Tabell 22  i bilaga 3 kunde 

motsvarande information läggas in för varje lokals belysning. 

Personal	
Under  fliken Occupants  i  IDA  ICE  kunde  information om de  anställda  i  varje  lokal beskrivas. Antal 

anställda samt varje persons värmealstring i MET erhölls från tidigare antagandet gjorda i Tabell 23 i 

bilaga 3. 

Maximal	inomhustemperatur	
Mätningen som utfördes över inomhustemperaturen i varje produktionshall enligt Tabell 3 anger den 

aktuella  lufttemperaturen  vid  mätpunktens  höjd.  Däremot  visar  IDA  ICE  vid  simulering  istället 

lufttemperaturen13  i varje  lokal som ett medelvärde av den vertikala temperaturgradienten. Därför 

uppskattades  en  vertikal  medeltemperatur  vid  den  uppmätta  temperaturen  i  den  inre 

produktionshallen genom att kombinera mätningar över lokalens temperatur (mätpunkt 3 i Tabell 3) 

med mätningar utförda på olika höjder i lokalen (mätpunkt 6 i Tabell 3). Det ses att den temperatur 

som mäts vid 1,5 m höjd, vilket är fallet i mätpunkt 1 till 3 i Tabell 3, har 1,3°C och ungefär 6 % lägre 

temperatur  än medeltemperaturen.  Därför  korrigerades  de  uppmätta  temperaturerna  i  den  inre 

produktionshallen  från mätpunkt  3 med  en  faktor  1,06  för  att  bättre  överrensstämma med  den 

simulerade medellufttemperaturen från IDA ICE. 

Omsättningshastighet	
Då alla faktorer som påverkar inomhusklimatet i verkstaden antingen var uppmätta eller uppskattade 

kunde  omsättningshastigheten  bestämmas  genom  iteration  där  värdet  varierades  för  varje 

simulering  till  dess  att  den  tidigare  korrigerade medeltemperaturen  i  den  inre  produktionshallen 

motsvarade den simulerade lufttemperaturen.  

Resultat	
Modellen över verkstaden och kontorsdelen som skapades i IDA ICE visas nedan i Figur 37.  

                                                            
13 Lufttemperaturen, kallad dry bulb air temperature i IDA ICE, är en temperatur uppmätt av en termometer 
som är skyddad från fukt och strålning. 



102 
 

 

Figur 37. Företaget DIBO med verkstad och kontor modellerat i IDA ICE. 

I IDA ICE simulerades den inre produktionshallens medeltemperatur mellan 08.00 och 16.00 torsdag 

den 6 februari från 0,3 till 0,6 omsättningar per timme och jämfördes med den uppmätta korrigerade 

medeltemperaturen  i samma  lokal.  I Figur 38 ses att den omsättningshastighet som vid simulering 

ger  en  lufttemperatur  som  bäst  stämmer  överrens  med  det  korrigerade  uppmätta  är  vid  0,4 

omsättningar per  timme. Omsättningshastigheten  i verkstaden antogs därför  till 0,4 omsättningar  i 

timmen. 

 

Figur  38.  En  jämförelse mellan  den  uppmätta  korrigerade medeltemperaturen  i  den  inre  produktionshallen  och  de 
simulerade medeltemperaturerna från IDA ICE med varierande omsättningshastigheter.  
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Bilaga	7	
Tabell 31 visar förlusterna, tillskottet samt överskottet av värme för månaderna september till maj. 

Tabell 31.  Tillgänglig överskottsvärme månadsvis. 

Månadsvis  Medeltemp [°C]  Förluster [kWh]  Tillskott [kWh]  Överskott 
[MWh] 

September  11  8890  24983  16,09 

Oktober  6  12810  24983  12,17 

November  1  16729  24983  8,25 

December  – 3  19865  24983  5,12 

Januari  – 4  20649  24983  4,33 

Februari  – 5  21433  24983  3,55 

Mars  – 1  18297  24983  6,69 

April  4  14378  24983  10,61 

Maj  10  9674  24983  15,31 

Totalt      82,1 
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Den diskonterade payback-metoden för konstanta inbetalningsöverskott visas nedan (Bhandari, 

2009): 

	

	
      (XXVI) 
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Bilaga	9	
Den tillgängliga värmeeffekten i verkstadens frånluft beräknades genom formel (VII) där de använda 

parametrarna gäller för inomhusluften och är listade i Tabell 32.  

Tabell 32. Parametrar för inomhusluften. 

Verkstadens frånluft 

Luftflöde  0,3375  m3/s 

Värmekapacitet  1005  J/kgK 

Densitet  1,205  kg/m3 

 

Medeltemperaturen på verkstadens frånluft erhölls från simuleringar i IDA ICE. Genom att simulera 

verkstadens inomhustemperaturer med den varierande medelutomhustemperaturer från Tabell 31 

erhölls en månadsvis medeltemperatur för verkstadens frånluft för respektive månad, enligt Tabell 

33. 

Tabell 33. Den månadsvisa medeltemperaturen för verkstadens frånluft vid medelutomhustemperaturen för respektive 
månad. 

Månad  Månadsmedeltemp [°C] 

Januari  21,2 

Februari  17,6 

Mars  20,9 

April14  23,5 

Maj14  28,3 

Juni14  29,9 

Juli14  30 

Augusti14  30,4 

September14  28,6 

Oktober14  24,4 

November  21,7 

December  21,4 

Tillsammans med en temperaturskillnad för respektive månad (frånluftstemperatur i Tabell 33 och 

utomhustemperatur i Tabell 31) och värmeväxlarens verkningsgrad (se Tabell 15) kunde en 

värmeeffekt beräknas. Då ventilationen är i drift dygnet runt multiplicerades effekten med det totala 

antalet timmar för respektive månad och en månadsvis värmeenergi, vilket kan ses i Tabell 34. 

   

                                                            
14Riktningen på tryckluftskompressorns frånluft är antagen utåtriktad. 
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Tabell 34. Månadsvid tillgänglig värmeenergi i verkstadens frånluft. 

Månad  Värmeenergi från verkstadsfrånluften [kWh] 

Januari  5968 

Februari  4835 

Mars  5187 

April  4469 

Maj  4334 

Juni  3415 

Juli  3553 

Augusti  3884 

September  4034 

Oktober  4358 

November  4744 

December  5779 

 

Uppvärmningsbehovet i erhölls genom att subtrahera det månadsvisa tappvarmvattenbehovet på 

1899 kWh per månad från fjärrvärmeanvändningen. Det reducerade uppvärmningsbehovet erhölls 

genom att subtrahera verkstadsfrånluftens värmeenergi för respektive månad från det beräknade 

uppvärmningsbehovet, vilket visas i Figur 27. 

Den värmeeffekt som finns tillgänglig i verkstadens frånluft vid den dimensionerande 

utomhustemperaturen -17,7°C beräknades med de parametrar för luften som är listade i Tabell 32. 

Genom att simulera ett fall i IDA ICE där utomhustemperaturen var den dimensionerande kunde en 

frånluftstemperatur på 16,5°C erhållas och en effekt på 10,9 kW beräknas. Besparingarna över de 

fasta fjärrvärmekostnaderna kunde därefter beräknas enligt Tabell 35. 

Tabell 35. Beräkningar över besparingar för fjärrvärmens fasta kostnader i samband med implementering av 
åtgärdsförslag 1. 

Besparingskalkyl, fast fjärrvärmekostnad 

Signatureffekt före  27 kW 

Fast fjärrvärmekostnad före  26 360 SEK 

Signatureffekt efter  16,1 kW 

Fast fjärrvärmekostnad efter  16 235 SEK 

Ekonomisk besparing, fast kostnad  10 125 SEK 
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