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I 

Sammanfattning 
 

TanumsFönster ABs fabrik utanför Tanumshede i Bohuslän är byggd i många etapper. Spånsugssystemet 

och delar av allmänventilationen har inte anpassats tillräckligt till nuvarande byggnad och verksamhet. 

Det saknas också ritningar och kunskap om aktuella luftflöden. De luftflöden som krävs för att spån-

utsugen ska fungera bra ersätts inte av kontrollerad tilluft, istället läcker uteluft in genom otätheter och 

runt portar på grund av det stora undertryck som finns i byggnaden. Detta skapar, främst vintertid, 

problem i form av drag och höga uppvärmningskostnader.  

I detta examensarbete dokumenteras huvuddelarna av spånsugssystemet i maskinhallen med ritningar 

och flödesmätningar. En rökstudie har gjorts, vilken tydliggör luftrörelserna i hela fabriksdelen av 

byggnaden, och åtgärder föreslås för att minska undertrycksproblemet. Besök och mätningar i fabriken 

är gjorda under perioden november 2011 till april 2012. Flödesmätningarna gjordes med Prandtl-rör och 

ett antal nödvändiga uppskattningar gjordes med stöd av underhållsansvarige Morgan Gustavsson. 

I nuläget är skillnaden mellan bortfört luftflöde och retur i maskinhallen ca 16 m3/s. Då returen inte 

lämnas där luften bortförs saknas i två inbyggda fräsrum ca 8 m3/s respektive ca 12 m3/s. Bland de 

åtgärdsförslag som ges för att minska problemen finns bättre utnyttjande av befintlig ventilation, 

skapande av en avgränsad kall zon, nya luftöppningar med ljuddämpning och effektivisering av 

spånsugsflöden. 

 

Abstract 
 

TanumsFönster AB's factory outside Tanumshede in Bohuslän is built in several stages. The dust 

collection system and part of the general ventilation system are not sufficiently adapted to the current 

production structure and operations. There is also a lack of drawings and knowledge of current air flow. 

The air flow required for well-working dust collection is not replaced by controlled supply air, but with 

outdoor air leaking in for example around doors because of the large negative pressure in the building. 

This gives, especially in the winter, an unsatisfying working environment and high heating costs. 

In this work the main parts of the dust collection system is documented and air flow measured. With the 

use of smoke a study of the air movements in the factory parts of the building has been done, and some 

measures that can be taken to reduce the negative pressure are presented. Visits and measurements in 

the factory were made from November 2011 to April 2012. Flow measurements were made with a pitot-

static tube and a number of necessary estimations made with the help of Morgan Gustavsson, in charge 

of maintenance. 

Currently, the difference between the exhaust flow and return flow to the machine shop is about  

16 m3/s. Since the return flow is not directed to where the air is removed, two small rooms with 

machines “lack” about 8 m3/s and 12 m3/s of air respectively. Among the suggestions given on how to 

reduce the problems are: better utilization of existing ventilation system, creation of a cold zone, new 

air vents with noise reduction and streamlining of dust collection air flow.  



   
 

II 

Förord 
 
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Malin Enarsson som utrett behovet av allmän-
ventilation i de olika delarna av TanumsFönster ABs fabrik. Inledande undersökningsarbete och 
mätningar har gjorts tillsammans. Enarssons arbete har titeln Ventilation hos TanumsFönster AB – 
Nulägesbeskrivning och åtgärdsförslag i en industribyggnad. 
 
Förmedlingen av uppdraget har skett via Miljöbron, där Linda Gustavsson varit kontaktperson. 
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ett annat examensarbete. 
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fått rota i er anläggning och lära oss massor! 

Tack också till Robert Andersson och Hans Nilsson på KVE Konsult för att ni tog er tid och diskuterade 
arbetet och våra idéer med oss. 

 

Karlstad, juni 2012 

Rebecka Hedenbo  



 
 

III 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Industriventilation och spånsugssystem ...................................................................................... 2 

1.2 Flödesmätning i luftkanaler .......................................................................................................... 3 

2. Fabriken ............................................................................................................................................ 4 

2.1 Spånsugssystemet ........................................................................................................................ 5 

2.2 Problemhistorik ............................................................................................................................ 7 

3. Metod ................................................................................................................................................. 8 

4. Resultat & åtgärdsförslag ........................................................................................................ 12 

4.1 Resultat av mätningar ................................................................................................................ 12 

4.2 Resultat av beräkningar .............................................................................................................. 13 

4.3 Åtgärdsförslag ............................................................................................................................ 13 

5. Diskussion ..................................................................................................................................... 15 

6. Slutsatser ....................................................................................................................................... 17 

7. Referenser ..................................................................................................................................... 18 

 

Bilagor:  Flödesscheman Bilaga 1 

Översikt över ventilation och spånsugssystem i hela fabriksdelen Bilaga 2 

 



 
 

1 

1. Inledning 
TanumsFönster AB i Bohuslän startade som ett litet familjeföretag 1949. Fram till 1980 hette företaget 
Tanums Snickeri och sålde många olika träsnickeriprodukter, men sen beslutade man att satsa på enbart 
fönster och bytte namn. Företaget har nu vuxit till drygt 150 anställda och omsätter nära 200 miljoner 
kronor. TanumsFönster ingår sedan 2005 i den norska koncernen NorDan AS där Hans Thulin är VD för 
Sverigedelen. I fabriken utanför Tanumshede tillverkas ca 80 000 fönster och fönsterdörrar per år, vilket 
gör TanumsFönster till Sveriges tredje största fönsterproducent. Företaget tillverkar både standard-
fönster och specialbeställningar liksom fönster i gammal stil till ”K-märkta” hus. Glaspaketen beställs 
utifrån, men träbearbetning, impregnering och målning såväl som ihopmontering av fönstren sker i den 
flera gånger utbyggda fabriken som nu täcker ca 15 000 m2. Platsen är densamma som från första början 
och i huset finns också kontor där man jobbar med till exempel produktutveckling och marknadsföring. 
Figur 1 och 2 nedan visar en flygbild av fabriken och en bild från entrésidan mot vägen.  

Figur 1. TanumsFönster ABs fabriks- och kontorsbyggnad. (©2012 Google maps) 

Figur 2. Fasad nordväst, mot riksväg 163 mellan Tanumshede och Grebbestad. (©2012 Google maps) 

I fabriken finns flera fräsmaskiner som kräver spånutsug med stora luftflöden för att spån inte ska ligga 

kvar och göra märken i det bearbetade träet när det transporteras vidare. En del av luften returneras till 

lokalen när spånet avskilts, men utsugen orsakar ändå ett stort undertryck i byggnaden då ett 
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ersättande tilluftssystem saknas. Följden blir att uteluft läcker in runt portar och i andra otätheter. På 

vintrarna går mycket energi åt till att värma den kalla inkommande luften. En stor del av luften kommer 

dessutom in långt bort från maskinhallen där utsugen finns. Detta medför ett drag tvärs igenom fabriken 

vilket försämrar arbetsmiljön. En annan sida av problemet är att det i maskinhallen inte går att stänga 

dörrarna till de två rum som byggts runt fräsmaskinerna. Görs detta orkar spånsugsfläktarna inte dra in 

tillräckliga luftmängder och man förlorar spånsugseffektivitet. I nuläget kommer därför störande buller 

ut till arbetsytorna.  

De aktuella luftflödena är inte kända och även ritningar saknas, på både spånsugssystemet och delar av 

ventilationen i anläggningen. Byggnaden och systemen har byggts ut i etapper och ingen genomgång 

eller analys av helheten har gjorts. 

Projektets mål är därför att: 

 Översiktligt dokumentera spånsugssystemets kanaler och rita flödesscheman för fläktar och 

annan centralutrustning. I viss mån även rita in ventilationskanaler i fabriksdelen av byggnaden. 
___ 

 Kartlägga luftens rörelser i fabrikens olika delar.  
___ 

 Mäta utgående och returnerade luftflöden i spånsugssystemet för att konstatera var och hur 

mycket ersättningsluft som saknas.  
____ 

 Analysera nuläget och presentera förslag för hur spånutsugen ska behålla en bra funktion med 

stängda dörrar och liten påverkan på luftrörelserna i resten av lokalerna.  

Luftflödena styrs olika sommar- och vintertid och undersökningarna gäller vinterperioden eftersom det 

är då problemen är störst. I åtgärdsförslagen ligger fokus på enkelhet och låg energiförbrukning. 

Närmast i rapporten ges en introduktion till industriventilation och spånsugssystem samt flödesmätning 

i luftkanaler. I nästföljande avsnitt presenteras TanumsFönsters lokaler och system närmare och 

därefter beskrivs de metoder som valts för att nå arbetets mål. Resultat av mätningar och beräkningar 

presenteras tillsammans med analys och åtgärdsförslag i avsnitt 4. Sist diskuteras allt detta samt 

arbetets genomförande. Ritningar återfinns som bilagor. 

1.1 Industriventilation och spånsugssystem 
Med ventilation menar många den luftväxling som behövs för att vädra ut fukt och föroreningar från 

lokaler där människor vistas. Detta kallas i facklitteraturen för allmänventilation och skiljs från 

processventilation som finns i de flesta industrier. Denna har som uppgift att transportera bort olika 

föroreningar, partiklar eller värme från delprocesser, innan de sprids i lokalerna. Hit räknas till exempel 

spånsugssystem. Den bortförda luftmängden ersätts antingen genom att luft kommer in genom 

otätheter eller med kontrollerad tilluft, och detta utbyte är enligt Rhodin (2008, s.33f) i vissa fall 

tillräckligt som allmänventilation för en god arbetsmiljö.  

De krav som ställs på luftkvaliteten i industrilokaler är dels gränsvärden för farliga ämnen och dels regler 

runt termiskt klimat (Lindhe, 2006, s.9). Är dessa uppfyllda kan vanliga rekommendationer för allmän-

ventilation användas. Man räknar då att en god luftkvalitet kräver ett friskluftflöde på 0,35 l/s,m2 och  

7 l/s,person eller, specifikt anpassat för snickerier, 2,5-5 l/s,m2 (Enberg, 2004, s.K4). Eftersom industriers 

verksamhet och processer är så olika finns ingen gemensam metod för att konstruera effektiv 
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industriventilation. Man bör dock tänka på att process- och allmänventilation är samverkande system 

men lämpliga för olika uppgifter (Lindhe, 2006, s.10).  

Att processventilationen i snickerilokaler fungerar är viktigt då trädamm förutom förhöjd brandrisk och 

störningar i produktionen också kan orsaka olika hälsoproblem (Bhuiyan & Khan, 2011, s.410). För spån-

sugssystem gäller också att lufthastigheten i kanalerna är lika viktig som hastigheten i utsugsmunstycken 

då det annars finns risk att spån samlas i kanalerna. Ett svenskt företag som arbetar med process-

ventilation anger att lufthastigheten som krävs för att transportera smått sågspån är ca 15 m/s, medan 

större träspån kräver 20-25 m/s (CENTAB). Bhuiyan & Khan (2011, s.411) anger att för transport av 

trädamm krävs en hastighet av ca 20,3 m/s i kanalgrenar och ca 17,8 m/s i huvudkanaler.  

1.2 Flödesmätning i luftkanaler 
Det finns flera olika metoder för flödesmätning i ventilationskanaler. De flesta mäter luftens hastighet, 

vilken sedan räknas om till volymflöde. En enkel och tillförlitlig metod är mätning med varmtråds-

anemometer. Denna känner av lufthastigheten genom att mäta jämviktstemperaturen på en uppvärmd 

metalltråd som placeras i luftflödet. Man kan också använda en vinghjulsanemometer som liknar de 

instrument som ofta används vid mätning av vindhastigheter utomhus. Dessa mäter hastigheten via 

rotationen av en liten turbin. En varmtrådsanemometer kräver ett mycket litet hål i kanalväggen, medan 

en vinghjuls-anemometer kräver ett större hål. 

Ett annat sätt att ta reda på lufthastigheten i en kanal är genom att jämföra olika tryck. Ett Prandtl-rör är 

böjt 90˚ och kan enkelt stickas in i en kanal. Röret har dubbla rörväggar och öppningar åt sidan till 

utrymmet mellan dessa och öppning i spetsen till mittenutrymmet. Det kopplas till någon form av 

manometer eller U-rör som då visar skillnaden mellan totaltryck och statiskt tryck i kanalen. Skillnaden 

motsvarar det dynamiska trycket, pdyn (hastighetstrycket) som är direkt kopplat till flödeshastigheten. En 

metod för flödesmätning med Prandtl-rör finns beskriven i Metoder för mätning av luftflöden i 

ventilationsinstallationer (Johansson & Svensson, 2007, s.30f) och där anges mätfelen vara i storleken 4-

6 %. Detta förutsätter givna störningsfria kanalsträckor före och efter mätplanet, d.v.s. raka och utan 

avstickare eller tillflöden. För cirkulära kanaler krävs en sträcka motsvarande 5 diametrar före och 2 

diametrar efter mätplanet. Antalet mätpunkter i ett tvärsnitt av kanalen bör vara minst fyra. 

Att mäta med Prandtl-rör i kanaler med spåntransport bör enligt Lars Pettersson, utvecklingsingenjör vid 

Karlstads universitet, fungera lika bra som i ventilationskanaler. Varmtråds- och vinghjulsanemometrar 

störs troligtvis av spån och träflagor.  
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2. Fabriken 
Detta avsnitt bygger på egna iakttagelser, muntlig information från anställda på TanumsFönster och ett 

energibesiktningsprotokoll från projektet Energieffektivt Näringsliv (Skälegård, 2011). 

TanumsFönster ABs fabriks- och kontorsbyggnad disponeras enligt figur 3 nedan. Ovanpå omklädnings-

rummen och den närmaste måleridelen finns en övervåning med kontor, matsal och utställningslokaler. 

Undervåningen borträknat omklädning och gym kallas fortsättningsvis fabriksdelen. Produktionen pågår 

i huvudsak endast dagtid men arbetstiden varierar något med efterfrågan under året. Från mars till 

november är det hög arbetsbelastning. I målerierna jobbar personalen tvåskift. 

Examensarbetets fokusområde är markerat med blått. I maskinhallen och CNC-hallarna bearbetas 

trämaterial från sågat virke till färdiga fönsterdelar i många olika maskiner. Maskinhallens yta är  

ca 1550 m2 och där arbetar normalt omkring 16 personer. 

Figur 3. Översikt över verksamheter i fabriksvåningen av byggnaden, fokusområde blåmarkerat. 
Bearbetad planritning från TanumsFönster. 

Fabriken har byggts ut stegvis för nya maskiner, lager, arbets- och kontorsytor. Det första steget från 

källarsnickeri till fabrik togs i mitten av 50-talet och då byggdes det ”inre” måleriet, den närmaste av 

CNC-hallarna och smårum däremellan. Maskinhallen byggdes på 70-talet och nyast är ”hörnmåleriet” 

och delar av övervåningen samt spröjs och virkeslagret som byggdes 1998 respektive 2008. 

Den relativa luftfuktigheten i produktionslokalerna måste hållas nära 52 % för att träet ska få rätt 

egenskaper för målningen. På många ställen i fabriksdelen sitter därför luftfuktare i taken. Det finns 

också ett väl utbyggt sprinklersystem. 

Uppvärmningen av fabriken sker mestadels med eget träspån som eldas i en hetvattenpanna på 465 kW. 

En oljepanna på ca 50 kW används som spetsvärme. Vatten cirkulerar i ett öppet värmesystem och i 

fabriksdelen överförs värmen till luften främst med fläktkonvektorer. Det finns också en brikettpanna 

för varmluft med effekt på ca 60 kW som används vid behov. Briketter tillverkas på plats av spån som 
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inte går åt i den egna pannan och överskottet säljs, 2010 såldes runt 50 m3 briketter. Till uppvärmning av 

ventilationsluft hämtas också värme från ”sandlådan”, en sandbädd med mycket hög temperatur där 

luft med mycket lösningsmedel i renas genom förbränning. Ca 12 700 m3 luft per timme förs bort från 

målerierna och impregneringen och går igenom sandlådan. 

Allmänventilationen i fabriken har fokus på målerierna samt kontors- och personallokaler. Matsal, 

omklädningsrum och äldre kontorsdelar delar på ett aggregat och träningslokalen har ett eget. Två nya, 

större aggregat finns varav det ena tar in ersättande tilluft till hörnmåleriet. Genom det andra går till- 

och frånluft för nya delar av kontorsvåningen och för det inre måleriet. Det går också en kanalgren ut 

över impregneringen till montering och detaljlager. Ute i resten av anläggningen finns tre små 

ventilationsanordningar för mindre kontor vid utlastningen samt vid glas- och materiallagren. Det finns 

också ett ventilationsaggregat i maskinhallen (F4. i figur 5). Vintertid tar detta inte in friskluft utan 

cirkulerar endast luft från lokalen genom ett värmebatteri. 

Figur 4. Maskinhallen mot CNC-hallarna, returluftkanal med filter. 
Foto: M. Enarsson  

2.1 Spånsugssystemet 
Spånsugssystemet är liksom ventilationen utbyggt i flera steg och drivs av olika fläktar som finns runt 

maskinhallen. Placeringen av dessa, tillsammans med en översikt av kanalsystemet visas i figur 5. Tre 

fläktar (F1, F2 och F3) står på en innergård och luften som går ut genom dessa renas från spån i varsin 

cyklon. Från fläkt F1 och F3 går luften vintertid i retur in. Returkanalen efter F3 syns i bilden ovan (figur 

4). Utsugen i CNC-hallarna drivs av två små fläktar (F7 och F8) och flödet från dessa går till cyklonen för 

F3 och returluften är alltså gemensam. Runt 1995 byggdes ett fläkt- och filterrum med fläktarna F5 och 

F6 som jobbar med ett gemensamt strumpfilter. Även här returneras luft vintertid. I SCM-hallen finns 

spjäll vid utsugen som öppnas när respektive maskin är igång och när belastningen är låg körs bara 

fläkten F5. Flödesscheman för innergården (inkl. ventilationsaggregatet) samt fläkt- och filterrummet 

finns i Bilaga 1. 

De största luftmängderna tas från fräsmaskinerna ”Harbs” och ”Skåningen” som byggts in i varsitt rum. 

Maskinernas smeknamn kommer av fabrikat respektive geografiskt ursprung. I både Harbs och 

Skåningen görs fönsterkarmar, och i Skåningen även vinklade profiler, trösklar och andra delar i ädelträ 
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till bland annat skjutdörrar. Från Harbs sugs luft av fläkt F1 och av F5 och F6. Returluft från F1 leds direkt 

in i rummet, medan retur från de andra lämnas i SCM-hallen. Även Skåningen betjänas av två fläktar, F2 

och F3. Ingen returluft leds ända in till Skåningen då F2 saknar retur och F3 lämnar retur i norra 

maskinhallen. 

Figur 5. Översikt av spånsugssystemet i maskinhallen och närliggande områden. Orangemarkerade 

kanaler tillhör ventilationen och blåmarkerad är den inaktiva uteluftintags-kanalen. Egen ritning.  

Fläkt- och 

filterrum 

Brikett- 

lager 

CNC-hallarna 

Norra  

maskin-   hallen 

Skåningen 

SCM-hallen Harbs 

Innergård 

Kontor      Förråd 

 

 

                   Toaletter 

R 

Returluft 

R R 

F6. 

 

 
F5. 

F1.                                             F2.                       F3.                                  F7.              F8.                                        

 

 

F4.           

 

 

I dessa områden ger ritningen en förenklad 

men illustrativ bild av verkligheten. 
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2.2 Problemhistorik 
Eftersom Skåningen nästan helt saknar tillflöde av ersättande luft är problemen störst här. En kanalgren 

från ventilationsaggregatet går in i rummet men ger mycket litet flöde. Personal arbetar nära utanför 

dörren till rummet och det är angeläget att hitta en lösning så att den kan stängas och bullret utanför 

minskas. Därför testade man runt 2005-2006 att ta in uteluft direkt till Skåningen för att ersätta utsugen 

luft. Detta gjordes genom en isolerad kanal (diameter 450 mm) som finns med i figur 5, blåmarkerad. 

Luften togs in på taket till ett förråd och transporterades med hjälp av en axialfläkt med märkeffekt  

4 kW, vilken hämtats från ett torkutrymme vid måleriet. Fläktdiagram för fläkten saknas. Inne vid väggen 

till Skåningen finns ett motorspjäll som stängdes när maskinen inte var igång, för att undvika kallras. 

Figur 6 ger ett exempel på hur spånutsugen till Skåningen ser ut. 

 Figur 6. En gren av utsug för Skåningen. Foto: M. Enarsson 

Personalen uppger att lösningen med direktintag aldrig riktigt fungerade, dörren gick inte att stänga och 

det var svårt att veta vilka luftmängder som kom in liksom vilka som fördes bort genom spånsugs-

systemet. Det finns dock inga produktionsmässiga hinder för att ha ett kallare och torrare klimat i detta 

rum. Väggarna mot maskinhallen är också isolerade, vilket gjorts för att minska ljud ut från rummet.   
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3. Metod  
Den 16 nov 2011 gjorde författaren och Malin Enarsson ett första introduktionsbesök på fabriken. Efter 

den egentliga uppstarten av arbetet på vårterminen gjordes ett till besök den 9 feb med en förtydli-

gande genomgång av problemet och instudering av anläggningen. Under nästa besök den 7 mars ritades 

en översikt över spånsugssystemet och delar av ventilationen i CAD-programmet Revit. Rökstudie och 

flödesmätningar gjordes under ett längre besök 21-22 mars och 4 april gjordes ett kompletterande 

besök för att notera ytterligare information. Under alla besök fanns underhållsansvarige Morgan 

Gustavsson till hands med nödvändig information, hjälp med uppskattningar och i praktiska frågor. Efter 

alla undersökningarna var författaren och Enarsson den 17 april på besök hos KVE Konsult i Karlstad. Då 

diskuterades problemen i de respektive arbetena och de åtgärdsförslag som börjat ta form med VVS-

konstruktörerna Robert Andersson och Hans Nilsson.  

Vid uppritningen av spånsugssystem och ventilation i och runt maskinhallen lades fokus på huvud-

kanaler och att visa vilka områden som luften tas ifrån och var returluft tillförs. Detta för att kunna 

planera mätpunkter som ger bra kontroll över behovet av ersättningsluft. Innan besöket gjordes en grov 

3D-ritning av byggnaden i Revit Architecture, utifrån planritningar, för att på plats snabbt kunna rita in 

kanalerna med god noggrannhet. Under besöket ritades kanalerna direkt med Revit MEP och 

tilläggsprogrammet MagiCad.  

 Figur 7. Bild från rökstudien, halvt utspridd rökpuff i monteringen/detaljlagret.  

                                  Den vita, runda fläcken är smuts på linsen. Foto: M. Enarsson 

Den rökstudie som gjordes för att kartlägga luftens rörelser genom de olika fabriksdelarna gjordes efter 

att produktionspersonalen gått hem. Detta för att rörelserna till största del skulle komma från 

luftströmningarna genom huset och inte vara tillfälliga virvlar orsakade av människor eller maskiner. Ett 

bärbart rökaggregat användes, vilket producerar rök av paraffinolja. Röken är av samma typ som 

används på konserter och andra föreställningar. På en mängd punkter i fabriken gjordes en rökpuff som 

oftast kunde följas runt tio meter innan den spreds ut i rumsluften (se figur 7). I de områden där 

rörelserna var otydliga eller varierade mycket gjordes tätare mätpunkter. Röken visade främst åt vilket 

håll luften rörde sig och gav en uppfattning om hastigheten på tydliga luftströmmar. Riktning 

antecknades med en färgkodning för att visa en enkel hastighetsklassning i tre nivåer. Rökens 

”beteende” antecknades när rökpuffen tydligt betedde sig på ett avvikande sätt, såsom tydligt stigande 
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eller sjunkande, med snabb omblandning eller som en svävande ”rökmatta”. Puffarna gjordes normalt 

ca två meter över golvet. 

Figur 8. Mätningar och antaganden i maskinhallen och närliggande utrymmen. Egen ritning. 

9. 
10. 

12. 

17. 

13. 
14. 

11. 

16. 

18. 

. 

Harbs SCM-hallen 

Skåningen 

Norra  

maskin-   hallen 

CNC-hallarna 

G. 

F. 

E. 

B. 
A. 

C. 

D. 
H. 

 

Siffrorna visar mätpunkter för flöde, resultat redovisas i 

tabell 3 under Resultat. 

Bokstäver visar punkter där antaganden gjorts, vilka 

redovisas i tabell 1. 

I. 
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För flödesmätning i kanaler användes ett Prandtl-rör och en digital manometer. Alla mätpunkter som 

använts redovisas med siffror och svarta ringar i figur 8. Hela bilden motsvarar ungefärligt det område 

som markerats med blått i figur 3. Ett hål per mätställe borrades i kanalen och Prandtl-röret vinklades 

för att ta dynamiskt tryck i mitten samt i fyra i tvärsnittet så jämt som möjligt fördelade punkter, minst 3 

cm från kanalväggen. Ett medelvärde gjordes sedan för punkterna i varje mätplan och medelvärdet har 

använts för flödesberäkningen enligt ekvation (1) och (2) nedan. Manometern startade på ett dynamiskt 

tryck på ca 0,03 Pa även när Prandtl-röret hölls skyddat från luftrörelse, vilket därför räknades bort från 

mätresultatet. 

      
   

 
   (1) 

   
 ̇

  
 (2) 

Det dynamiska trycket är kopplat till flödeshastigheten, v (m/s), enligt ekvation (1), där ρ är luftens 

densitet (ca 1,2 kg/m3 i rumstemperatur). Ekvation (2) ger kopplingen mellan hastigheten och 

volymflödet,  ̇ (m3/s). Ø är diametern för en rund kanal (m) och ger tillsammans med konstanten π 

kanalens tvärsnittsarea. 

På kanalgrenar där är inga helt lämpliga mätpunkter fanns gjordes ibland mätningar ändå för att få en 

uppfattning om flödet. Med viss hjälp av Morgan Gustavsson uppskattades proportioner mellan flöden i 

kanaler som mätts och kanaler där åtkomst för mätning inte var praktisk möjlig. Detta gäller exempelvis 

andel luft från olika områden där kanalgrenar går ihop innan en mätpunkt. Uppskattningarna redovisas 

nedan i tabell 1. Bokstäverna återfinns i figur 8 tillsammans med grå ringar som visar vilken kanal 

uppskattningen avser. 

Tabell 1. Uppskattningar av proportioner mellan flöden i olika punkter i figur 8. 

Punkt  

A. Flödet från Harbs antas vara lika stort som flödet i 12. 

B. Flödet i punkt 17 tillsammans med 2 gånger flödet i 18. antas ge en bra uppskattning av totala 
utflödet. 

C. Den del av returluftflödet i 9. som tillförs i norra maskinhallen antas vara 7 %. 

D. Ett litet anslutande spånutsug antas bidra med ytterligare 7 % av flödet i punkt 10. 

E. Delflödet från Skåningen antas vara 90 % av flödet i 11. 

F. Delflödet från Skåningen antas vara ca 70 % av flödet i 13. 

G. Flödet antas vara lika stort som 14., men antas över tid motsvara halva flödet i 14. 

H. Returluften kommer från den gemensamma cyklonen för flödena 13., 14., och G. Förhållandet 
mellan bortförd luft och returluft antas vara samma som för flödet i 10., med korrektion för D., 
och returflödet i 9. 

I. Flödet antas tillsammans med 16. ge lika stor andel retur som för H. 

 

För det befintliga men i nuläget oanvända uteluftintaget till Skåningen (blåmarkerad i figur 5) har en 

tryckfallsberäkning gjorts. Detta för att uppskatta vilken nyttig fläkteffekt (efter verkningsgrader för  

fläkt och drivmotor) som teoretiskt behövs för att föra in den luftmängd som ”saknas” till Skåningen och 

ge underlag för ett bra fläktval. Beräkningen är gjord med ekvation (2) samt (3) och (4) på nästa sida. 

Alla slutliga indata finns i tabell 2. Skillnaden mellan lufttrycket ute och inne har försummats. 
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 (3) 

             ̇ (4) 

Δpf i ekvation (3) är den totala tryckförlusten i Pascal. Tryckfall per meter kanal (Δpk) liksom tryckfall 

för 90˚-böj (Δp90) beror av hastighet och kanaldiameter och utlästes ur diagram från Warfvinge & 

Dahlbom (2010, s.2:90f). Engångsmotståndet för inlopp respektive utlopp (   och   ) är tabellvärden 

från Berghel & Renström (2001, s.8). Ekvation (4) ger krävd nyttig fläkteffekt (Pfläkt) för transport av 

 ̇över en tryckförlust Δpf. 

Tabell 2. Indata för tryckfallsberäkningar i ekv. (2), (3) och (4). 

Ø, m  ̇, m3/s Δpk, Pa/m L, m Δp90, Pa ζi , - ζu , - ρ, kg/m3 

0,45 12,4 2,5 6,3 10,0 0,5 1,0 1,2 

 

Beräkning har också gjorts på förväntat returflöde om retur installeras även efter F2 (se avsnitt 2.2).  

Här antogs samma andel returluft som i H. i tabell 1.  

Även ventilationsbehov i maskinhallen har beräknats, både enligt 0,35 l/s,m2 + 7 l/s,person och enligt  

5 l/s,m2 (se avsnitt 1.1). 1550m2 golvyta och 16 personer har använts som indata.  
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4. Resultat & åtgärdsförslag 
Flödesscheman över utrustningen på innergården och i fläkt- och filterrummet återfinns som bilaga 

tillsammans med en översiktlig ritning över ventilationen och spånsugssystemet. För en tydligare bild av 

kanalerna i maskinhallen hänvisas till figur 5 under Fabriken, vilken baserats på ritningen i bilagan. 

4.1 Resultat av mätningar 
Resultatet av rökstudien redovisas i figur 9 nedan. Rökpuffarna gjordes där pilarna börjar. Pilarnas färg 

visar den enkla klassning som gjordes av luftrörelsernas hastighet. Bokstäverna vid vissa av pilarna anger 

att rökpuffen tydligt betedde sig på ett avvikande sätt. Förklaringar finns i textrutan i figuren. ”Högt eller 

stigande” innebär att puffen gjordes ovanligt högt upp eller att röken steg och sedan rörde sig i pilens 

riktning. ”Lågt eller sjunkande” ska tolkas på motsvarande sätt. Den blå punkten mitt i figuren markerar 

en rökpuff som bara rörde sig rakt uppåt. Examensarbetets fokusområde är också markerat med blått.  

Figur 9. Ungefärliga luftrörelser i TanumsFönsters fabrik, resultat av rökstudie. Bearbetad planritning. 

Resultat av mätningar med Prandtl-rör och omräkning av det dynamiska trycket via hastighet till 

volymflöde visas i tabell 3 nedan. I de fall rekommenderade raksträckor före och efter mätpunkten inte 

kunde hållas kommenteras mätpunktens läge kort.  

Tabell 3. Mätresultat för flödesmätning i punkter enligt figur 8 under Metod. 

 Ø, mm pdyn, Pa v, m/s  ̇, m3/s Kommentar om mätpunkt 

9. 1000  40  8,2  6,4   

10. 800  135  15,0  7,5   

11. 630  395  25,7  8,0   

12. 400  365  24,7  3,1   

13. 550  597  31,5  7,5  1,8 m före fläkt, 1 m e. krök & gren 

14. 350  760  35,6  3,4   

16. 800  363  24,6  12,4  Mycket nära fläkt, krök innan 

17. 800  250  20,4  10,3  Nära efter ”hopgrening” 

18. 550  254  20,6  5,0  Grenar före och efter 
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4.2 Resultat av beräkningar 
Flödesmätningarna i tabell 3 tillsammans med uppskattningar (se tabell 1 under Metod) ger för 

respektive del av fokusområdet de flöden som visas i tabell 4. Det ersättande luftflöde som behöver tas 

in till maskinhallen är ca 16 m3/s. Returförhållandet H. i tabell 1 är ca 80 %. 

Tabell 4. Luftflöden i kanaler in och ut ur maskinhallen, för respektive delområde. 

Rumsdel  SCM-hallen   Harbs Skåningen 
Norra 
maskinhallen   

CNC-hallarna 

Storlek, m3/s 

Ut 13,8  13,7  12,4  3,6  5,1  

In 16,2  6,0  0  10,6  0  

Tot. 2,4  -7,7  -12,4  7,0  -5,1  

  Totalt saknat ersättningsflöde ca 16 m3/s  

 

Om 12,4 m3/s ska tas in till Skåningen genom det befintliga uteluftintaget krävs teoretiskt ca 1,2 kW 

nyttig fläkteffekt. Tryckfallet vid detta luftflöde är ca 95 Pa. 

Retur av 80 % av luften från F2 skulle ge ca 6,4 m3/s.  

Ventilationsbehovet i maskinhallen är mellan ca 650 l/s och ca 7800 l/s (ca 0,7 – 7,8 m3/s) vid 

normalberäkning respektive med det högsta värdet på flöde anpassat för snickerilokaler. 

4.3 Åtgärdsförslag 
Här analyseras fakta och resultat, vilket leder fram till förslag på åtgärder för att minska problemen i 

fabriken. De fyra första åtgärdsförslagen går att genomföra utan omfattande, ytterligare undersök-

ningar. De senare kräver mer beräkningar och också större investeringar. 

Det är tydligt underskott av luft i maskinhallen och det ventilationsaggregat som finns används inte för 

friskluftintag på vintern, utan cirkulerar rumsluft. Resultatet blir att uteluft läcker in någon annanstans 

och värms indirekt. Om luft tas in genom aggregatet kan spridningen av friskluft ske mer kontrollerat 

och drag undvikas samtidigt som samma värmemängd åtgår. Ventilationssystemet är dessutom byggt 

för undertempererad luft. När varm luft blåses ut når den inte vistelsezonen lika bra utan tenderar att 

lägga sig i taket. Ett något större flöde genom ventilationskanalerna kan också förväntas om fläkten och 

atmosfärstrycket samarbetar för att transportera in luften jämfört med nuläget när fläkten suger in luft 

från rummet där trycket är lågt. Man behöver dock vara säker på på att aggregatet klarar minusgradig 

uteluft, det vill säga att frysvakten fungerar. Det är viktigt att denna stoppar fläkten om det blir ett 

avbrott i varmvattenförsörjningen och det finns risk att värmebatteriet fryser sönder. 

  Kontrollera frysvakten i Bacho-aggregatet och börja ta in uteluft året runt. 

Det är helt klart en energi-ekonomisk lösning om man kan skapa en zon med lägre temperatur i 

Skåningen-rummet. Om uteluft tas in och bara värms upp något innan den blåses ut igen genom 

spånsugssystemet sparas mycket uppvärmningsenergi jämfört att blåsa ut helt uppvärmd luft från 

byggnaden. Den luft som i detta fall sugs ut till fläkt med retur (F3) kommer dock tillbaka till 

maskinhallen kall. Detta ger fortfarande, om man ser över hela fabriken, inget högre totalt uppvärm-

ningsbehov än om luften läcker direkt in. Luften genom F3 blandas också i cyklonen med uppvärmd luft 

innan den kommer i retur vilket minskar risken för drag jämfört med att kall luft läcker in exempelvis 

runt portar. För att få in tillräckligt luftflöde behövs troligtvis en annan fläkt än den nuvarande, bättre 

anpassad för den aktuella kombinationen av flöde och tryckfall. 

  Återuppta uteluftintag direkt till Skåningen.  
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Ett annat konkret förslag är att utrusta även den spånsugslinje (med fläkten F2) som nu saknar retur 

med detta. Om detta kombineras med föregående förslag gäller här samma resonemang om kall luft i 

retur. Eftersom luften troligtvis kommer att värmas några grader fast den tas in i en kall zon är det ändå 

bättre att returnera den än att låta ny uteluft läcka in. Då detta returflöde inte är blandat med varmare 

luft behöver hänsyn tas till hur och var i lokalen det tillförs för att man inte ska skapa drag. Möjligheten 

finns också att installera ett värmebatteri i returkanalen för att bättre kunna kontrollera luft-

temperaturen. Beräkningarna i avsnitt 4.2 visar att det friskluftflöde som behövs för att fylla 

allmänventilationsbehovet kommer in, med god marginal, även om 80 % av luften från F2 returneras. 

  Installera returmöjligheter för luften även efter den återstående spånsugsfläkten. 

Bullerproblemet vid fräsmaskinerna löses genom att ta in luft till Skåningen och Harbs på annan väg än 

genom dörrarna. Om detta inte görs med luft direkt utifrån kan rumsluft från maskinhallen tas in andra 

vägar. Det bör gå relativt enkelt att göra ”överluftsdon” för stora flöden genom att ta upp ett hål i 

väggen och förse detta med någon sorts ljuddämpning. Om man för Skåningen gör detta i väggen mot 

SCM-hallen kan man dessutom skapa en ny väg för luft från spröjsavdelningen så de som arbetar vid 

SCM-maskinerna får bättre luftväxling. 

  Gör luftöppningar med ljuddämpning till fräsrummen. 

En åtgärd som kräver stor ansträngning men också bör ger tydliga resultat när det gäller både 

undertryck, värmebehov och elanvändning är att styra på mer detaljerad nivå vilka utsug som är igång. 

Detta görs redan i SCM-hallen och om spjäll installeras vid maskinerna även i resten av maskinhallen bör 

luftmängderna som transporteras ut kunna minska. Det är då lämpligt att varvtalsstyra fläktarna vilket 

ger en lägre elförbrukning. 

  Sätt spjäll till fler spånsugsmunstycken och varvtalsstyr fläktar. 

I många av kanalerna där mätningar gjordes var lufthastigheterna markant högre än vad som i 

referenserna anges nödvändigt för spåntransport. Kanske kan munstycken vid maskinerna byggas om så 

att hastigheten där behålls medan hastigheten i kanalerna (och därmed flödet) kan minskas utan att 

utsugens effektivitet minskar. Även i detta fall skulle fläktarnas varvtal kunna sänkas. 

  Undersök möjligheter att anpassa utsugsmunstycken till lägre luftflöden. 

Om en mer kontrollerad balans i lufttrycket ska åstadkommas föreslås att företaget investerar i ett 

tilluftsaggregat vars fläkt regleras på undertrycket i byggnaden. Luftmängden som tas in kan då varieras 

för att kompensera bortfört flöde medan ett litet undertryck på exempelvis 5 Pascal lämnas, vilket man 

normalt eftersträvar i byggnader för att undvika fukttransport i ytterväggarna. Placering av ett sådant 

aggregat bör vara i anslutning till maskinhallen och värmeväxling mot något utgående flöde är 

naturligtvis önskvärt. Om fläkten F2 inte förses med returmöjligheter kan detta flöde vara ett sådant. 

  Bygg ett luftintag med tryckreglerad fläkt.   
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5. Diskussion 
Under arbetet har det blivit tydligt att industriventilation är ett brett och komplext kunskapsområde. Allt 

måste anpassas till den verksamhet som finns i den aktuella industrin och få allmängiltiga metoder och 

principer finns. Att arbeta med en byggnad där så mycket byggts stegvis har också varit en utmaning då 

det bitvis varit svårt att följa de olika systemen. 

När det gäller mätningarna i detta arbete bör det sägas att rökstudien inte är någon exakt vetenskap. 

Det märktes när den gjordes att röken rörde sig olika snabbt på olika höjd, ibland också i olika riktningar. 

Man får därför ta resultatet som en indikation och inte en absolut kunskap om hur luften totalt sett rör 

sig. Vad man kan se är dock att luft rör sig mot impregnering och målerier samt in i maskinhallen. I 

huvudsak gäller detta överallt där mätningar gjorts. Den snabba, motriktade rörelsen i materiallagret (till 

vänster i figur 9), som också påverkar glaslagret, orsakas av ett utblås av uppvärmd kompressorkylluft. 

Till flödesmätningarna i spånsugssystemet valdes Prandtl-rör trots att andra metoder i många fall ger 

säkrare resultat vid mätningar i ventilationskanaler. Industrimiljö och spån är mer krävande och 

bedömning gjordes att det var stor risk att känsligare instrument hade störts eller förstörts. Att mätning 

med Prandtl-rör dessutom ger liten påverkan på anläggningen bidrog också. Den mätmetod som 

beskrivits i avsnitt 1.2 följdes då det var möjligt, men fick ofta frångås. De mätningar som gjordes på 

olämpliga ställen har använts i beräkningar utan vidare hänsyn till den större osäkerheten. Osäkerheten 

är svår att ange en storlek på men bedöms inte vara av någon större betydelse då rapportens syfte är att 

ge en överblicksbild snarare än exakta siffror. De uppskattningar som en stor del av flödesberäkningarna 

bygger på har troligtvis en mycket större påverkan på resultaten. En annan reflektion i 

flödesberäkningarna har varit hur hänsyn kan tas till varaktigheten av olika flöden. De mätningar som 

gjorts är ögonblicksbilder och för att få ett mer komplett resultat hade de behövt göras flera gånger eller 

med stationär utrustning som sammanställer resultat över en längre tid.  

Sammantaget gör detta att det är olämpligt att använda studien till en precis balansering av lufttrycket. 

Ska till exempel ett nytt tilluftsaggregat byggas vore det bra med ytterligare bekräftelse på att siffrorna 

är nära verkligheten. Det skall dock betonas att den använda arbetsgången har varit det enda praktiskt 

genomförbara alternativet att få en övergripande uppfattning av luftmängderna och räcker för att 

bedöma vad de olika åtgärdsförslagen kan göra för nytta.  

Något som hade varit bra att mäta, främst för att kunna bedöma det första åtgärdsförslaget ännu 

bättre, är storleken på flödet i maskinhallens ventilationsaggregat. En gissning är dock att det är 

dimensionerat för allmänventilationsbehovet enligt normalberäkning, alltså ca 0,7 m3/s. Att använda det 

för uteluft istället för cirkulation gör i så fall ingen större skillnad för den ”saknade” luftmängden och 

undertrycket, men är ändå något. Att man får mer friskluft till vistelsezonen är också en viktig vinst med 

genomförande av det förslaget. 

Att uteluftintaget till Skåningen hittills inte fungerat bör bero på fläktens egenskaper. I dess ursprungliga 

uppgift, att skapa ett luftflöde som påskyndar torkningen av målade trädelar, var tryckfallet var mycket 

litet. Dimensionen på intagskanalen är bra och med en annan fläkt finns det goda chanser att detta blir 

en bra lösning. Även Andersson och Nilsson på KVE Konsult gillade idén att göra en avgränsad kall zon 

och därmed inte behöva värma upp den luft som bara har som syfte att transportera spån. De var också 

delaktiga i förslaget med luftöppningar och uppmärksammade frysrisken för vattenslingor, i till exempel 

värmebatterier, i eller nära uteluftintag. 
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En intressant fråga som ställts under arbetet är vart de 20 % av den bortförda luften tar vägen som inte 

kommer i retur i det fall där båda sidor mätts (och som varit grund för samma antagande i resterande 

returer). Det vill säga, det finns läckage i fläktar och kanaler som antagligen inte är nödvändigt. Att få 

tillbaka större andel av den uppvärmda luften skulle vara av stort värde och en undersökning och tätning 

av kanaler exempelvis på innergården kan också ses som ett åtgärdsförslag. 

Alla åtgärder, utom luftöppningarna, som föreslås för maskinhallen kommer att påverka luftrörelserna i 

resten av fabriken. Detta är ju en del av syftet, men man bör hålla i tanken att ventilationen till stor del 

drivs av det nuvarande undertrycket då det i många fabriksdelar inte finns något kanalsystem för 

allmänventilation. Viss ventilation sker troligtvis även med självdrag, men om inget undertryck kvarstår i 

maskinhallen blir skillnaden i luftväxling troligtvis stor jämfört med nuläget. Detta utreds mer i Malin 

Enarssons examensarbete med titeln Ventilation hos TanumsFönster AB – Nulägesbeskrivning och 

åtgärdsförslag i en industribyggnad. 

 

Som i många projekt tog uppstartsfasen av arbetet, inklusive definieringen av problemen, mer tid än 

förväntat. Målen var i början inte heller anpassade till förutsättningarna. Det var exempelvis en önskan 

att kunna presentera konkreta tekniska lösningar med ritningar för hur undertrycket i maskinhallen 

skulle balanseras helt, vilket inte fanns vara rimligt då så mycket grundläggande undersökningar och 

mätningar behövdes. Uppdelningen av uppgiften mellan författaren och samarbetspartner Malin 

Enarsson krävde också visst arbete.  

Gentemot företaget hade en tydligare och tidigare specifikation från författaren på vilka data som 

behövts för att lösa uppgiften varit till god hjälp. Här ingår också att själv bilda sig en bättre uppfattning 

om detta. Det var emellanåt tydligt att det fanns en informationsassymetri där företaget kände till sina 

system och författaren hade teoretiska kunskaper om liknande system och deras samverkan. Men då 

dessa inte kommunicerades tillräckligt visste inte företaget vilka delar av anläggningen som var 

relevanta att informera om. Detta kan illustreras med det faktum att författaren och Malin Enarsson 

under det sista besöket i undersöknings- och mätningsfasen upptäckte ett ytterligare 

processventilationssystem än de som tidigare undersökts. Det finns ett utsugssystem för spackeldamm 

från bland annat måleriet vars flöde alltså inte mätts men hade varit intressant för att ge en mer 

komplett bild av anläggningen.  

Svårigheterna att göra mätningar på flera ställen av de som önskats var också ett moment som var ovant 

jämfört med utbildningens mer teoretiska och tillrättalagda problem. I linje med föregående 

resonemang hade det varit bra med någon slags ansvarsfördelning gentemot företaget; om data på A 

och B finns kan examensarbetet svara på C och D. Samtidigt har problemet främst legat i hur 

osäkerheterna hanteras i den akademiska rapporten, då TanumsFönster har varit tillmötesgående och 

inte ställt orimliga krav. Ett tydligare samarbete och en kontaktperson med mer tid avsatt för projektet 

kunde dock ha önskats, men samarbetsmöjligheterna har också begränsats av det stora avståndet 

mellan Tanumshede och Karlstad. Resorna har krävt mycket tid, samtidigt som de gav en struktur; innan 

nästa planerade resa måste E och F vara gjort. Besöket hos KVE Konsult var nyttigt både för att få lite 

inblick i hur de hade tagit sig an en uppgift av det här slaget och för att höra deras tankar runt 

åtgärdsförslagen. 

Under en tid i början av arbetet fanns en önskan att kunna mäta absoluttrycket på olika punkter inne i 

byggnaden. Syftet var att undersöka luftens drivkraft för att röra sig åt olika håll, men själva rörelserna 
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studerades sen istället med hjälp av rök. Det konstaterades nämligen att det inte finns lämpliga 

instrument för mätning av absoluttryck i en ensam punkt. En jämförelse av trycken inomhus och 

utomhus kunde ha gjorts, och kunde kanske varit till nytta, men författaren skulle ändå gärna se en 

utredning runt hur ett noggrant absoluttryck skulle kunna mätas. 

6. Slutsatser 
 

Ett luftflöde på 16 m3/s ”saknas” i maskinhallen vilket ger tydliga rörelser genom fabrikslokalerna in mot 

maskinhallen. Luft dras också mot impregneringen och målerierna. Dessa rörelser utgör samtidigt en 

betydande del av ventilationen i fabriken. Då returflöden till maskinhallen efter spånavskiljning inte förs 

in till fräsrummen Harbs och Skåningen saknas där ca 8 m3/s respektive ca 12 m3/s. En stor del av de 

beräknade flödena bygger på uppskattningar och siffrorna bör därför inte användas för en exakt 

balansering av lufttrycket, men olika åtgärder föreslås för att minska problemen:  

 Kontrollera frysvakten i Bacho-aggregatet och börja ta in uteluft året runt. 

 Återuppta uteluftintag direkt till Skåningen.  

 Installera returmöjligheter för luften även efter den återstående spånsugsfläkten. 

 Gör luftöppningar med ljuddämpning till fräsrummen. 

 Sätt spjäll till fler spånsugsmunstycken och varvtalsstyr fläktar. 

 Undersök möjligheter att anpassa utsugsmunstycken till lägre luftflöden. 

 Bygg ett luftintag med tryckreglerad fläkt. 

  



   
 

18 

7. Referenser  
 

Skriftliga källor 
Berghel, J. & Renström, R. (2001) Energitekniska formler och tabeller, utgåva 8. Karlstad: Karlstads 

universitet. 

Bhuiyan, M.Y. & Khan, A.I. (2011) Analysis of design and purchase decision of central dust collection 

system. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 

IEEM2011, December 6, 2011 - December 9, s. 410-414. 

CENTAB, Att tänka på vid val av spånutsug, projekteringsunderlag. Hämtat 2012-04-17 från 

http://www.centab.se/download/pdf/Projekteringsunderlag_sp%E5nsug_22-4-03.pdf  

Enberg, H. (2004) Minimikrav på luftväxling. En tolkning av Boverkets Byggregler, Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, Socialstyrelsens allmänna råd och andra dokument, utgåva 6. Enköping: H Enberg 

Ventilationskonsult 

Johansson, P. & Svensson, A. (2007) Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. 

Stockholm: Formas. 

Lindhe, J. (2006) Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar. Lund: Avdelningen för 

installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola, Lunds 

universitet. 

Rohdin, P. (2008). Energy efficiency and ventilation in Swedish industries : Barriers, simulation and 

control strategy. Linköping: Division of Energy Systems, Department of Management and 

Engineering, Linköping University.  

Skälegård, A. (2011) Responsprotokoll Energi Tanums Fönster AB. Energieffektivt Näringsliv Etik & Energi. 

Warfvinge, C. & Dahlbom, M. (2010) Projektering av VVS-installationer. Lund: Studentlitteratur 

Muntliga källor 
Andersson, Robert & Nilsson, Hans. VVS-konstruktörer på KVE Konsult. April 2012. 

Gustavsson, Morgan. Underhållsansvarig Tanums Fönster. Nov 2011-maj 2012. 

Pettersson, Lars. Utvecklingsingenjör Karlstads universitet, Avdelningen för energi-, miljö- och 

byggteknik. Mars 2012.  



  Bilaga 1 

Flödesschema för innergården inkl. ventilationsaggregat. 

 

 

Flödesschema för fläkt- och filterrummet.  



  Bilaga 2:A 

 

 

Översikt över ventilation och spånsugssystem i hela fabriksdelen, del A 

20 m 
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Översikt över ventilation och spånsugssystem i hela fabriksdelen, del B 


