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Sammanfattning 
Med en större medvetenhet om klimatförändringar och ett ökande elpris har 
energieffektiviseringar i industrin blivit allt vanligare. Genom att effektivisera sin 
verksamhet och samtidigt minska utsläppet av växthusgaser kan företag både spara pengar 
och på miljön. För svensk industri har elpriset traditionellt varit relativt lågt vilket har 
resulterat i att användningen av el har varit betydligt högre än andra europeiska länder. 
Genom en avreglering av den europeiska elmarknaden kommer elpriset att jämnas ut mellan 
länderna, vilket medför ett högre elpris i Sverige än vi är vana med. För att den svenska 
industrin inte ska tappa konkurrenskraft mot övriga länder i Europa krävs 
energieffektiviseringar i alla dess former. 
 
ABB Sverige har beslutat att minska sin totala energianvändning med fem procent på två år. 
Detta är ett steg för att effektivisera sin verksamhet samt föregå med gott exempel för andra 
företag och sina kunder. LV Motors är ett företag inom divisionen Automation Products och 
tillverkar lågspända växelströmsmotorer inom axelhöjden 112 - 280 (millimeter). Detta 
arbete är genomfört på LV Motors och är en del av att minska den totala energianvändningen 
på ABB Sverige med 5 procent. 
 
För att kunna energieffektivisera en verksamhet är det väldigt viktigt att först kartlägga den 
totala energianvändningen. Därefter när den totala energin är kartlagd och nedbruten i olika 
enhetsprocesser är det lämpligt att börja se på var effektiviseringar är lämpligt att undersöka. 
På LV Motors ser den totala energianvändningen ut enligt nedan, nedbruten i olika 
enhetsprocesser.  
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Eftersom el är den energiform som förekommer mest och har det högsta priset är det 
elförbrukningen som har undersökts noggrannast. Från denna kartläggning kan man se att 
fördelningen mellan stödprocesser och produktionsprocesser är nästan lika stora. 
Belysningen står för den största enhetsprocessen följ av värmningen till samtliga ugnar. 
Därefter är det ventilationen och tryckluften som står för de största enhetsprocesserna. Med 
kunskaper om energieffektiviseringar i industrin samt genomgång av tidigare utförda 
undersökningar har tyngdpunkten i detta arbete varit effektiviseringar av stödprocesserna. 
 
Utöver alla föreslagna energieffektiviseringar finns en stor potential för LV Motors att 
minska sina elräkningar genom att tillsammans med fastighetsbolaget se till att elräkningarna 
blir någorlunda korrekt debiterade. LV Motors äger inte sina egna lokaler vilket medför att 
processer som belysning, ventilation och uppvärmning av lokalerna ska ingå i hyran. Dessa 
uträkningar för hur elen debiteras är dock inte helt korrekta i dagsläget. Nedan följer en 
sammanfattning över föreslagna effektiviseringar med besparingspotentialer per år. 
 

 
 
Totalt finns det en potential att spara upp till 1,6 miljoner kronor per år i minskade 
driftkostnader. För detta kommer dock krävas relativt stora investeringar. Är man inte villig 
att göra dessa investeringar finns ändå en besparingspotential på 700 000 kronor per år som 
inte kräver några stora investeringar utan främst ett ändrat beteende hos de anställda. 
Eftersom elpriset i Sverige troligtvis kommer att stiga ytterligare de närmsta åren innebär 
detta att alla dessa uträknade besparingar kommer att bli ännu större. 
 
Förutom att spara pengar finns det även en potential att spara mellan 72 till 144 ton mindre 
utsläpp av koldioxid per år. Detta görs genom att energieffektivisera elanvändningen för 
verksamheten. För tillvaratagande av värme tillkommer ytterligare reduktion av 
koldioxidutsläpp, men dessa siffror är ej medräknade här. 
 
Det största hindret dock till att genomföra energieffektiviseringar på LV Motors är skilda 
incitament då företaget inte äger sina egna lokaler. Fastighetsbolaget och LV Motors måste 
då komma överens om vem som ska stå för investeringarna och vem som ska få ta del av 
vinsten. Om dessa två argument inte hänger ihop blir det svårt att motivera till inköp av ny 
energieffektiv utrustning. 
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Abstract 
With a larger awareness of the climate changes and increasing electricity prices, energy 
efficiency measures in the industry have become more common. By rationalize the activity 
and by the same time decrease the emission of greenhouse gases the company can both save 
money and reduce negative environmental impact. For the Swedish industries the electricity 
price have traditional been relative low, which has resulted in a considerable larger usage 
than other European countries. By a deregulation of the European electricity market the 
electricity price will level off between the countries, which will cause a higher electricity 
price in Sweden than we are use to. To prevent that the Swedish industry don’t lose 
competitiveness against the other European countries, it will require energy efficiency 
activities in all different forms.  
 
ABB Sweden has decided to decrease their total energy usage with five percent in two years.  
This is one step to rationalize their activity and set a good example for other companies and 
customers. LV Motors is a company within the division Automation Products that fabricates 
Low Voltage Motors within the shaft height 112 – 280 (millimeter). This Master’s thesis is 
accomplished at LV Motors and is a part of the goal to decrease the total energy usage at 
ABB Sweden with five percent. 
 
In order to increase energy efficiency in a company it is very important that you first find the 
total use of energy. Thereafter when the total energy is spotted and divided in different unit 
processes is it likely to look at where the energy use is benefiting to examine. At LV Motors 
the totally usage of energy looks like this, divided in different unit processes.  
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Since electricity is the energy form that is most common and has the highest price it’s the 
electric power consumption that have been studied the most. From the table above you can 
see that the electricity is divided almost the same between Support processes and Production 
processes. The Lighting is the largest unit process followed by the Heating of all the ovens. 
Thereafter the Ventilation and the Compressed air are the largest unit processes. With 
knowledge in energy efficiency measures in the industry and briefing of former studies the 
concentration in this work has been improvements of the Support processes. 
 
In excess of all suggested energy improvements LV Motors has a large potential to decrease 
their electric bills in order to cooperate with the real-estate concern and make sure that the 
electric bills get correctly charged. LV Motors don’t possess their own building, which 
brings that processes like lightning, ventilation and space heating should be included in the 
rent. These designs for how the electricity charges are however not totally correct. Beneath 
follows a summary with suggested energy improvements and cost savings per year. 
 

 
 
Total there is a potential to save up to 1,6 million crowns per year in decreasing operating 
costs. To accomplish this it will demand relative large investments. If you’re not willing to 
do these investments there are still a cost-saving at 700 000 crowns per year that don’t 
demand any large investments, only a changed behavior at the employees. Since the 
electricity price in Sweden probably will further increase the next years, this results in even 
larger cost-savings than the calculated savings above. 
 
Besides saving money there is also a potential to save between 72 to 144 tonnes less emission 
of carbon dioxide per year. Making the electricity use more effective for the company will do 
this possible. For heat recovery will further reduction of carbon dioxides be added, but these 
numbers are not included here. 
 
The biggest barrier to energy effective at LV Motors is split incentives, as the company 
doesn’t own the buildings. The real-estate group and LV Motors must agree on who stands 
for the investment and who get in on the profit. If these two arguments don’t connect it is 
difficult to motivate the purchase of more energy effective equipment. 
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Förord 
Detta arbete har utförts hos LV Motors som ett avslutande moment i min utbildning till 
Civilingenjör i Maskinteknik på Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet började i augusti 
2007 och avslutades 20 veckor senare i januari 2008. Arbetet har omfattat en total 
energikartläggning och möjliga energieffektiviseringar i hela fabriken. 
 
Jag vill tacka alla på LV Motors som har svarat på mina frågor och hjälpt mig under arbetets 
gång. Ett stort tack till min handledare på LV Motors, Nils Carlsson, som kontinuerligt har 
varit insatt i hela mitt arbete. Samt Inger Ekvall som hjälp mig med rapporten och kommit 
med idéer till arbetet. Vill även tacka Tomas Lostin och övriga elektriker på LV Motors som 
har hjälp mig med alla mätningar inne i elskåpen. 
 
Från skolan vill jag tacka min handledare Patrik Thollander som hela tiden har gett mig bra 
respons på arbetet och kommit med nya idéer. Samt Fredrik Nilsson som försett mig med 
mätutrustning och hjälpt till att samla in mätdata. 
 
Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla på avdelningen AT på LV Motors som har gjort 
dessa 20 veckor väldigt behagliga. Jag kände mig som en i gänget från första dagen. 
Tack!  
 
 
Västerås januari 2008 
 
Henrik Persson 
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1 Inledning 
Termodynamikens första huvudsats lyder ”Värme som flödar in till ett system är lika 
med summan av ändringen i inre energi plus arbete som uträttas av systemet”. Denna 
huvudsats, även kallad energiprincipen, kan enklare uttryckt mena att energi inte kan 
skapas eller förstöras utan endast byta form. Därför är det av stor vikt att man tar 
tillvara på energin som förs in i systemet på ett effektivt sätt och undviker onödiga 
förluster. Resultatet skulle då ge en positiv inverkan på både miljön och den egna 
ekonomin. 
 
Allt eftersom elpriserna stiger och klimatfrågorna blir mer uppmärksammade har 
energieffektiviseringar blivit betydligt mer eftertraktat i industrin. Man har där insett att 
det finns mycket pengar att spara utan att behöva göra några större investeringar 
samtidigt som det även gynnar miljön. Även ur konkurrenssynpunkt är det viktigt för 
de svenska företagen att minska sin energianvändning. Hittills har det svenska elpriset 
varit lågt jämfört med andra länder vilket har fått konsekvenserna att svensk industri 
använder mer än dubbelt så mycket el jämfört med konkurrerande länder.1 Nu när den 
europeiska elmarknaden är avreglerad kommer elpriset i Europa att jämnas ut mellan 
länderna vilket för oss svenskar innebär ett högre elpris. Därmed är effektiviseringar av 
energikrävande utrustning en väldigt prioriterad fråga i svensk industri för att inte tappa 
konkurrenskraft mot övriga länder.2 
 
För att kunna effektivisera en verksamhet genom att sänka sin energianvändning är det 
en bra början att försöka kartlägga flödena av energi. Därefter när man vet var de 
största energikrävande processerna finns är det dags att planera var 
förbättringsåtgärderna bör implementeras. Till sist när effektiviseringen är genomförd 
är den förra kartläggningen ett bra jämförelsemått för att se hur lyckad effektiviseringen 
blev.  
 
ABB är en ledande leverantör inom kraft och automationsteknik med lösningar som 
förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Det 
är därför viktigt att de själva föregår med gott exempel och effektiviserar sin egen 
verksamhet. Därför har ABB Sverige infört ett energibesparingsprogram där de i 
Sverige har bestämt att till och med år 2007 sänka sin energianvändning med 5 procent 
jämfört med år 2005. ABB: s fabriker fastställer individuella beslut vad som ska 
genomföras på respektive verksamhet. Besparingspotentialen räknas sedan ofta ut i per 
enhet eller per anställd. Hos en motorverksamhet som LV Motors räknas 
energianvändningen utifrån tillverkade motorstorlekar i megawatt.3 

                                                 
1 Karlsson B, 2001 
2 Franzén T, 2004 
3 ABB, 2007:a 
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att: 
 

1. Kartlägga den totala energianvändningen för LV Motors 
2. Identifiera de områden där reduktion av energianvändningen är lämplig 
3. Ge rekommendationer till framtida åtgärder 

 
Målet är att ta fram ett underlag där man kan se fördelning av energi på de olika 
processerna, med tyngdpunkt på elförbrukningen. Samt kunna se hur flödena varierar 
under dygnets olika timmar och framförallt se hur mycket energi som används då ingen 
produktion sker. Slutligen ta fram lämpliga åtgärdsförslag och investeringsalternativ.  
 
En stor tyngd har lagts på att kartlägga energin så noggrant som möjligt för att kunna få 
en överblick om hur stora driftkostnaderna på respektive process kan vara. 
 

1.2 Problembeskrivning 
LV Motors har blivit medvetna om att på julafton förbrukade de ungefär hälften så 
mycket el som vid normal produktion. Denna insikt tillsamman med kravet att ABB 
Sverige ska minska sin energianvändning med 5 procent på två år, har lett fram till 
detta examensarbete. Uppgiften blir då att ta fram så mycket underlag som möjligt för 
att kunna se var elen används och när. Därefter kunna effektivisera verksamheten med 
avseende på energianvändning så energin tas tillvara på ett lämpligare sätt än vad som 
sker idag. 
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1.3 Avgränsningar 
• Rapporten är främst inriktad på el där de största besparingarna anses finnas  
 
• Främst är det energianvändningen i fabriken som har studerats medan kontoren 

endast innefattas i nattvandringen  
 
• Om inget annat nämns är samtliga beräkningar från gjorda mätningar baserade 

på hur det såg ut år 2006 i fabriken 
 

• Alla kostnader och besparingar på el är räknade på 2007 års elpris för LV 
Motors som var 64,05 öre/kWh för processel inklusive skatter  

 
• Koldioxid från fossila ämnen ses som det största hotet mot växthuseffekten och 

är därför den enda miljöföroreningen som tas hänsyn till 
 

• Koldioxidutsläpp är räknade på Mälarenergis el- och värmemix, samt 
Naturvårdsverkets siffror vid förbränning av gasol  

 
• Samtliga egna genomförda mätningar är mätta på en fas med antagandet att alla 

tre faser är lika belastade 
 

• Arbete under år 2006 har varit 4 212 timmar där vanligt två-skift förekommit 
och 5 488 timmar där även nattskift har jobbats 

 

1.4 Disposition 
Efter inledningen av rapporten följer en metodbeskrivning som förklarar hur arbetet har 
bedrivits. Därefter följer en liten övergripande information om företagskoncernen ABB, 
sedan följer lite mer specifikt om LV Motors och elmotorer. Därpå kommer teoridelen 
som behandlar energieffektiviseringar och energibranschen som den ser ut idag. Vidare 
följer en nulägesbeskrivning över energisituationen på LV Motors som följs av 
föreslagna effektiviseringsåtgärder. Rapporten avslutas sedan med en diskussion och 
slutsats där tyngdpunkten har lagts på de åtgärder som har högst prioritet. 
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2 Metod 
Första veckan på LV Motors inleddes med en praktik i verkstaden för att få en ordentlig 
överblick av hur det går till och vilken utrustning som används i produktionsprocessen. 
Efter avslutad praktik påbörjades insamlingen av information för att få en ökad 
förståelse om problemet där liknande problem och frågeställningar studerades. För att 
kunna kartlägga energianvändningen har insamlande av material i form av mätningar 
från fastighetsbolag och egna genomförda mätningar varit en viktig del i detta arbete 
för senare framtagna resultat. Från mätningarna har beräkningar gjorts som sedan 
resulterat i en energikartläggning. 

 
Med energikartläggningen som grund har sedan möjliga besparingsalternativ kunnat tas 
fram. För att vissa besparingsalternativ ska bli så gynnsamma som möjligt har även 
lämpliga investeringsalternativ studerats. Alla besparingar kräver dock inte investering 
utan många besparingar handlar endast om ändrat beteende hos personalen. 
 

2.1 Energikartläggning 
För att enkelt få en överblick över de flöden som passerar fabriken har en ”top down” – 
analys används. Denna variant används för att på ett enkelt sätt få en övergripande bild 
på flödena i fabriken. I det första steget ses den totala energianvändningen i företaget. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nästa steg så delas processerna upp i produktionsprocesser och stödprocesser. Där 
produktionsprocesserna består av de producerande maskinernas energianvändning och 
stödprocesserna består av de processer som är till stöd för produktionen. De utför alltså 
ingen direkt produktion själva, dessa kan vara t.ex. belysning, ventilation, tryckluft, 
tappvarmvatten m.fl. 

                                                 
4 Franzén T, 2004 

Materialflöde 

Förluster 

Färdig produkt 

El 
Gasol 
Fjärr-
värme 
m.m. 

Figur 1. "Top down" - perspektiv 
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Fördelen med ”top down” - perspektiv är att man relativt snabbt kan få en överblick av 
energianvändningen. Vilket ger att man enkelt kan identifiera viktiga områden som 
behöver analyseras ytterligare.  
 

2.2 Mätningar 
För att samla in information om olika processers elanvändning har egna mätningar 
genomförts. Till en början användes ett mätinstrument vid namn Kyoritsu Modell 6300 
som tillhandahölls från ABB Fastighet AB. Detta mätinstrument var onödigt avancerat 
för mitt behov då inkopplingen i elskåpen krävde upp till sju olika inkopplingar. Vid 
vissa tillfällen krävdes även att produktionen avbröts för in och urkoppling av 
mätinstrumentet. Därför har ett annat mätinstrument av märket Universal Technic 
använts som lånades från institutionen Energisystem på Linköpings Tekniska 
Högskola. För analys av mätdata användes programmet Easy View 5.6 där resultatet 
från mätningarna gick att behandla på ett enkelt sätt.  
 
Med hjälp från elektriker på LV Motors och forskningsingenjör Fredrik Nilsson från 
Linköpings Tekniska Högskola genomfördes först momentana mätningar med en Fluke 
41B. Med detta instrument fick man bland annat fram momentana värden på strömmen, 
spänningen, effekten och cosϕ. Efter dessa momentana mätningar placerades flertalet 
”tänger” ut som loggade effekten med ett värde per minut.  
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Mätinstrument från Universal Technic 

Produktionsprocesser 

Stödprocesser 

Förluster 

Färdig produkt 

El 
Gasol 
Fjärr-
värme 
m.m. 

Materialflöde 

Figur 2. Utvidgad "top down" analys 
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3 ABB  
ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik med lösningar som förbättrar 
prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industri. ABB finns över 
hela världen och verkar i över 100 länder och har ungefär 110 000 medarbetare. I 
Sverige är ABB en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt 
process- och industriautomation. ABB har cirka 8 800 arbetare i Sverige fördelat på 35 
orter. De största orterna är Västerås och Ludvika med tillsammans cirka 7 000 
anställda.5  
 
ABB tillverkar produkter som fördelar och transporterar elektrisk energi från 
energikälla till konsument. ABB har byggt upp ungefär hälften av hela världens elnät 
men är i Sverige mest kända för sina orangea industrirobotar som endast är en liten del 
av allt som innefattas i ABB’s verksamhet.5  
 

3.1 ABB Historia 
1988 bildas bolaget ABB som är en sammanslagning av svenska ASEA och 
schweiziska BBC Brown Boveri. ASEA’s historia sträcker sig tillbaka till 1883 och 
Brown Boveri grundades 1891. Det nya företaget Asea Brown Boveri (ABB) ägdes till 
hälften av ASEA och hälften av BBC Brown Boveri. Det nya huvudkontoret blev 
placerat i Zürich och koncernchef blev ASEA:s VD Percy Barnevik.6  
 

3.2 LV Motors 
LV Motors tillverkar lågspända växelströmsmotorer och är världsledande i sitt 
storleksområde med axelhöjd 112-280. LV Motors är en lokal enhet inom divisionen 
Automation Products tillhörande bolaget ABB AB. LV Motors har runt 250 anställda 
och omsätter per år cirka 500 miljoner kronor. Årligen produceras cirka 95 000 motorer 
varav 80 % exporteras utomlands. LV Motors är belägna i Västerås i Örjansområdet.7  
 
LV Motors satsar på kundanpassade kvalitetsmotorer med en säker och kort 
leveranstid. En kort beskrivning av LV Motors historia ges nedan.7 
 
 

LV Motors historia 
 
1882 Första patentet togs av Jonas Wenström 
 
1883 Tillverkningen av motorer startar i Arboga 
 
1890 Tillverkningen av motorer startar i Västerås 
 
1893 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) bildas 
 
1947 Örjanverkstaden i Västerås invigs 

                                                 
5 ABB, 2007:c 
6 ABB, 2007:b 
7 ABB, 2007:d 
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1988 ABB bildas 
 
1989 Produktionen av de största motorerna flyttas till Finland 
 
1998 Produktionen av standard gjutjärnsmotorer flyttas från Tyskland till      
         Västerås 
 

 
Tillverkningen av ABB’s lågspända växelströmsmotorer sker i 6 länder: Sverige, 
Finland, Spanien, Italien, Indien och Kina. Utöver tillverkningen så finns det 
centrallager i Sverige, Spanien, Tyskland, USA och Singapore. Mellan dessa fabriker är 
meningen att ingen konkurrens ska förekomma, alla fabriker producerar för samma 
företag. Olika fabriker tillverkar olika storlekar på motorer och Sverige, Finland och 
Spanien är de tre länderna som är ansvariga för respektive storleksområden.8 

 
LV Motors är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och 
miljöledningssystemet ISO 14001.8  
 

3.3 Elmotorer 
En elmotor har till uppgift att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi. 
Verkningsgraden på en motor fås från hur mycket mekanisk energi får man ut från 
motorn dividerat med hur mycket elektrisk energi som stoppas in i motorn.  
 
Storleken på motorerna delas upp efter axelhöjden i tillverkningsprocessen. På LV 
Motors tillverkar man motorer inom området 112-280. Dessa siffror står för hur många 
millimeter det är från marken upp till centrum på axeln. 
 
 

 
 

Figur 4. Sprängskiss över motorns olika delar9 

 
 
                                                 
8 ABB, 2007:d 
9 ABB, 2007:e 
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Huvudkomponenterna i en elektrisk motor är stator, rotor, axel och hölje. Övriga 
komponenter har givetvis en lika viktig funktion eftersom det är helheten som utgör 
resultatet. 
 
Det erforderliga magnetfältet som krävs för att driva motorn skapas genom induktion 
mellan statorn och rotorn. Denna induktion fungerar bara så länge rotorn inte roterar 
synkront med varvtalet hos magnetfältet i statorn. Alltså motorvarvtalet är asynkront 
med magnetfältet i statorn. Därför kallas dessa motorer även för Asynkronmotorer. 
 
Varvtalet på en motor bestäms av antalet poler och frekvensen för motorns 
matningsspänning. Lindningar kan förekomma i 2-, 4-, 6-, 8-, 10- och 12 poliga 
modeller. Beroende på hur många poler motorn har får den en förändrad prestanda. En 
motor med få antal poler har en väldigt hög hastighet men ett lägre moment på axeln, 
medan fler poler innebär lägre hastighet med ett högre moment på den roterande axeln. 
 
Förutom storleksskillnader och poltal på modellerna finns det en mängd olika 
komponenter som kan skilja motorerna åt. Detta medför att LV Motors tillverkar 
tusentals olika varianter av motorer med olika utföranden.10 
 

                                                 
10 Muntligt: Andersson Å, 2007 
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4 Teori 
För en ökad förståelse om problem med energieffektiviseringar följer en generell 
beskrivning om energisituationer som är vanligt förekommande i svensk industri.  
Områden inom hur energibranschen i Sverige är uppbyggd och fungerar kommer även 
att behandlas.  
 

4.1 Elpris och elanvändning 
Elmarknaden i Sverige avreglerades 1996 och för företag avreglerades den europeiska 
elmarknaden 2004.11 Detta har medfört att de europeiska länderna har börjat integrera 
sina elnät i varandra och förutsättningarna för marknadens samtliga aktörer har 
förändrats. Meningen med detta är att konkurrensen på elmarknaden ska öka, vilket bör 
resultera i ett lägre elpris. 
 

4.1.1 Elnät 
Överföringen av el från kraftstation till förbrukare delas in tre nivåer: 
 

- Stamnät 
- Regionnät 
- Lokalnät 

 

 
 

Figur 5. Eldistribution - Från energikälla till konsument12 

 

                                                 
11 Karlsson B, 2001 
12 Sandberg H, 2004 
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I stamnäten levereras elektricitet med en spänning på 400 kV. Anledningen till att 
spänningen är så hög beror på att man vill minimera förlusterna vid transport över långa 
avstånd. Efter transporten transformeras spänningen ner till 130 kV i en stamstation. 
Företag som har ett stort elbehov som t.ex. stålverk köper sin el direkt från dessa nät 
med spänningen 130 kV. Även lägre spänningar som 40 kV är vanligt att företag 
ansluter sig till, vilket spänningen transformeras till i regionstationen. Efter näten med 
en spänning på 40 kV transformeras spänningen till 10 kV i en fördelningsstation. Ute 
på företag placeras understationer och mindre ställverk som transformerar ner 
spänningen till önskad nivå. Lämpliga nivåer för stora motorer är 660 och 500 volt, 
medan medelstora motorer ofta har spänningen 380 volt. För de minsta motorerna, 
belysning, ventilation, kontorsutrustning med mera är 220 volt standard.13  
 

4.1.2 Industrins elanvändning 
I Sverige har det historiskt sett alltid varit ett relativt lågt elpris. Detta förklaras av att 
den svenska elförsörjningen består till största del av vattenkraft och kärnkraft som har 
förhållandevis låga tillverkningskostnader.14 Detta låga elpris har lett till att den 
svenska industrin har använt sig av mycket mer el än motsvarande industrier i andra 
länder.15 Framförallt har det märkts att i Sverige använder man el till så kallade icke el-
specifika processer. En icke el-specifik process är en sådan process som inte 
nödvändigtvis behöver drivas av el som t.ex. värmning, torkning och kylning. Detta har 
varit en av faktorerna till att svenska företag använder sig av nästan upp mot tre gånger 
så mycket el som europeiska företag.16 Även när man ser på den totala elanvändningen 
för hela Sverige per invånare så har de nordiska länderna ett betydligt högre 
användande än övriga Europa.17  
 
 

 
Figur 6. Elanvändning per invånare år 200517 

                                                 
13 Sandberg H, 2004 
14 Energimyndigheten, 2007:a 
15 Franzén T, 2004 
16 Nord-Ågren E, 2002 
17 Energimyndigheten, 2005 
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Kraftsystemet i Sverige sägs vara energidimensionerat medan det europeiska 
kraftsystemet är effektdimensionerat.  I Sverige så är det främst vattentillgången i de 
svenska vattenmagasinen före vårfloden som är av stor betydelse. Detta gör att det 
svenska elpriset varierar över året med ett lågt pris på sommaren och ett högt pris på 
vintern. I Sverige använder vi även el till uppvärmning och har därför ett mycket större 
elbehov på vintern än jämfört med sommaren. Därför har vi ett litet uttag på sommaren 
från vattenmagasinen och ett betydligt större uttag på vintern som gör att priserna stiger 
med behovet.18 
 
I Europa däremot är systemet dimensionerat efter maximala behovet dagtid. Under 
tiden som industrierna är i gång på dagen så är behovet som störst och priset som 
dyrast. Medan priset sjunker nattetid då industrierna har ett lägre effektbehov.18  
 

4.1.3 Elbörsen 
För att enkelt kunna handla med el i Norden finns Nord Pool som är världens första 
internationella elbörs. Nord Pool är en spotmarknad med olika elpris varje timme. 
Aktörerna skickar in sina bud om att köpa och sälja el varje förmiddag och på 
eftermiddagen sätts priset för varje enskild timme nästkommande dygn. Nord Pool ägs 
till hälften av Svenska Kraftnät och andra hälften av motsvarande norska företaget 
Statnett SF.19 Prisutvecklingen på den svenska elmarknaden har sedan 1996 sett ut 
enligt nedan. 
 
 

 

Figur 7. Svenska elprisutvecklingen 1996-200720 

 

                                                 
18 Franzén T, 2004 
19 Svenska Kraftnät, 2007 
20 Nordpool, 2007 
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4.1.4 Elpris 
Enligt tidigare resonemang har det svenska elpriset under många år varit relativt lågt. 
Med en avreglerad elmarknad kommer inte det svenska elpriset kunna hålla samma 
låga nivå. Nu när elen kan skickas enkelt mellan olika länder kommer elpriset i hela 
Europa att jämnas ut och vi kommer även att märka skillnader i vårt svenska 
energidimensionerade system där nu priset kommer att variera mellan natt och dag. Det 
är väldigt svårt att spekulera i framtida elpriser, men försök har gjorts och ett förslag 
visar på att vi kan komma att se fram mot ett elpris kring 80 öre/kWh dagtid och 45 
öre/kWh övrig tid.21 
 

4.2 Koldioxidutsläpp 
Utsläpp av koldioxid har blivit ett större problem i världen med en följd av kraftiga 
klimatförändringar. Tillverkningen av el och värme är i många processer stora frigörare 
av koldioxid. I Sverige produceras den mesta elen från vattenkraft och kärnkraft som 
näst intill är koldioxidfria tillverkningsprocesser. I övriga Europa däremot förekommer 
stora mängder koldioxidrik el-framställning i form av främst kolkraftverk. Dessa 
kolkraftverk har ett utsläpp på ungefär 1 kg koldioxid per producerad kilowattimme.22 
Enligt Energimyndigheten är det dessa kolkraftseldade kondenskraftverk som utgör 
marginalproduktionen i det svenska elnätet.23 Detta innebär att när det svenska behovet 
av el för stunden inte är tillfredställt importeras det el från dessa kolkraftverk utanför 
Sverige. Dessa kondenskraftverk med en låg verkningsgrad runt 30 procent är ett av de 
miljömässigt sämsta alternativen och är då de kraftverk som används i sista hand när 
behovet på el är som störst. 

 

4.2.1 Marginalel 
Eftersom det europeiska kraftsystemet är helt avreglerat är det som kund lite svårt att 
avgöra hur mycket koldioxid som har frigjorts vid framställningen av den el som är 
levererad. Det finns många olika förslag på hur dessa utsläpp bör betraktas ur svenskt 
perspektiv. Enligt professor Björn Karlsson vid Linköpings Tekniska Högskola 
avdelningen Energisystem, bör all el i Sverige räknas som marginalel. Detta innebär att 
ifall Sverige alltid skulle producera så mycket el som möjligt, dygnet runt, sedan 
exportera elen utöver det egna behovet till konsumenter inom Europa som använder sig 
av kolkraftverk. Detta skulle då resultera i en kraftig minskning av koldioxidutsläpp 
globalt sett. Alla tänkbara effektiviseringar i Sverige skulle därför minska det globala 
utsläppet eftersom mer koldioxid snål el kan exporteras till utlandet i stället för att 
konsumeras här. 

 

                                                 
21 Melkersson M & Söderberg S, 2004 
22 Muntlig: Karlsson B, LiTH 
23 Energimyndigheten, 2002 
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4.2.2 Elmix 
Eftersom el framställs på flertalet olika processer som alla är mer eller mindre 
miljöanpassade är det väldigt svårt att få ett rättvist värde på utsläppen från flera olika 
processer sammanräknade. Flertalet olika beräkningar har gjorts för att försöka 
fastställa ett medelvärde för koldioxidutsläpp i olika områden som t.ex. Sverige, 
Norden och Europa. Nedan följer några förslag. 

 

Tabell 1. Koldioxidutsläpp för olika elmix 

 
 HSB24   Naturvårdsverket25 ÅF-Energikonsult AB26 

Svensk elmix  17 g CO2/kWh  12 g CO2/kWh     12 g CO2/kWh   
Nordisk elmix  120 g CO2/kWh  90 g CO2/kWh    95 g CO2/kWh   
Marginalel  1000 g CO2/kWh  720 g CO2/kWh  820 g CO2/kWh 
 

4.2.3 Energibolag 
De svenska energibolagen har ett lågt koldioxidutsläpp jämfört med bolag i övriga 
Europa. Koldioxidutsläpp från enskilda bolag med stora utsläpp räknas och kan därmed 
jämföras med sina konkurrenter och användas för marknadsföring till kunder. Här följer 
koldioxidutsläppen för några av de största energibolagen i Sverige. 

 

Tabell 2. Koldioxidutsläpp för olika kraftbolag 

 
Energibolag   utsläpp 
Vattenfall Sverige elmix  5,8 g CO2/kWh27 
E.ON Sverige elmix  7,2 g CO2/kWh28 
Fortum elmix   107 g CO2/kWh29 
 
Mälarenergi elmix  63,4 g CO2/kWh30  
Mälarenergi värmemix  212,3 g CO2/kWh 
 
 
 
Vattenfall27 och E.ON28 i Sverige har en elproduktion som består till ca 98 procent av 
vattenkraft och kärnkraft. Detta resulterar i ett extremt lågt utsläpp av koldioxid per 
kilowattimme jämfört med övriga energibolag både i Sverige och Europa. 

Fortum är ett finskt energibolag som är noterade på Helsingforsbörsen och är även 
väletablerade i Sverige. Fortums koldioxidutsläpp är då räknat på samtliga Fortums 
anläggningarna runt om Östersjön, vilket inkluderar vissa kolkondenskraftverk i 
Östeuropa.29 Detta ger då en något orättvis jämförelse, för elen som Fortum levererar i 
Sverige bör ha ett lägre värde än så. Har dock inte lyckats få tag i detta värde. 

                                                 
24 HSB, 2007 
25 Naturvårdsverket, 2005 
26 Energimyndigheten, 2001 
27 Vattenfall, 2005 
28 E.ON, 2005 
29 Fortum, 2006 
30 Mälarenergi, 2006:b 



 14
 
 

Mälarenergi använder till stor del kärnkraft och vattenkraft vid leverering av el, övriga 
bränslen är biobränslen och fossila bränslen. Detta ger naturligtvis ett betydligt högre 
utsläpp jämfört med Vattenfall och E.ON men ett lågt värde internationellt sett. Vid 
framställningen av värme har Mälarenergi ett betydligt högre koldioxidutsläpp. Detta 
beror på att man inte använder vattenkraft eller kärnkraft till värme utan här är 
biobränsle och fossila bränslen de största råvaruprodukterna. I Västerås har Mälarenergi 
ett kraftvärmeverk där man producerar både el och värme samtidigt. I kraftvärmeverket 
används ungefär en tredjedel vardera biobränsle, torv och kol. Där både kol och torv 
räknas som fossila bränslen,31 (Se bilaga 1). Det man bör tänka på är att fjärrvärme från 
kraftvärmeverk är ett miljöanpassat alternativ eftersom värmen är en biprodukt som 
man tar hand om när man tillverkar el. Alternativt kan man även se det åt andra hållet 
att elen är en biprodukt vid framställning av värme, jag föredrar dock det tidigare. 
 
LV Motors i Västerås får sin energi levererad via Mälarenergi och jag har därför valt att 
använda mig i detta arbete av de värden på koldioxidutsläpp som gäller för el 
respektive värme från Mälarenergis anläggningar.  
 

4.2.4 Utsläppsrätter 
Under 1990-talet kom hotet om klimatförändringar att framstå som ett av de 
allvarligaste miljöproblemen. Detta fick till följd att klimatfrågan hamnade på agendan 
för internationella diskussioner och förhandlingar. Det första stora mötet som berörde 
klimatfrågan var i Rio de Janeiro 1992 där 189 länder undertecknade en 
överenskommelse om att tackla det globala hotet om klimatförändringar. Fem år senare 
i Kyoto lyckades man enas om ett protokoll som reglerar utsläppen av koldioxid och 
fem andra växthusgaser. Med en utsläppsrätt menas att man har rätt till att släppa ut ett 
ton koldioxid. Enligt Kyotoprotokollet ska industriländernas sammanlagda utsläpp av 
växthusgaser minska med 5 procent från 1990 års nivå mellan perioden 2008 – 2012. 
Fram tills år 2008 har flera EU-länder gjort egna åtaganden och använder åren fram tills 
avtalet börjar gälla som en provperiod.32  
 

4.2.5 Växthuseffekten 
Något som brukar försvinna i debatten om växthuseffekten är att växthuseffekten är ett 
positivt fenomen. Utan växthuseffekten skulle troligtvis inget liv på jorden förekomma. 
Tack vare växthuseffekten har vi idag en medeltemperatur på 15 °C på jorden. Utan 
denna effekt finns det teorier som visar på en medeltemperatur vid markytan på –18 °C. 
Detta klimat skulle innebära en omöjlighet för växtriket att finnas till och för 
mänskligheten att få tag i föda.33 
 
Vad debatten egentligen handlar om är att denna växthuseffekt har börjat bli för kraftig 
till följd av en ökad medeltemperatur på jorden. Även detta är givetvis farligt då många 
system kan sättas ur balans med följd av klimatförändringar. Därför är det av stor vikt 
att minska koldioxidutsläppen och förhindra dessa snabba förändringar i vårt klimat. 

                                                 
31 Mälarenergi, 2006:a 
32 Energimyndigheten, 2002 
33 Natur och miljö, 2007 
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4.3 Effektivisering 
Att effektivisera en process i detta sammanhang innebär att minska energianvändningen 
utan att påverka det slutgiltiga resultatet på ett negativt sätt. Det handlar då om att 
effektivisera hur energin används utan att någon upplever en negativ effekt.  
 
Det är viktigt att få en bra överblick av befintliga energisystem och dess användning för 
att senare kunna bryta ner till enskilda enhetsprocesser. Den första uppdelningen blir att 
dela in i stödprocesser och produktionsprocesser. 
 

4.3.1 Stödprocesser 
En stödprocess är en process som är nödvändig för tillverkningen utan att i praktiken 
producera något. Den är till för att andra processer ska kunna utföra sina uppgifter. 
Typiska exempel på stödprocesser är belysning, ventilation och tryckluft. 
 
Från tidigare studier finns det flera exempel på att stödprocesser kan stå för så mycket 
som upp till 75 procent av ett företags totala elförbrukning.34 Det är därför av stor vikt 
att välja bästa teknik, tidsstyra processerna och dimensionera rätt. 
 
Belysning 
Belysning förekommer i samtliga industrier och är en process som många inte är 
medvetna om hur mycket det egentligen kostar företaget. Vanligtvis på en industri med 
tvåskift utan nattjobb kan belysningen stå på dygnet runt med full effekt. Många 
industrier har idag en allmänbelysning som ska täcka hela belysningsbehovet. För att få 
ett bättre resultat bör man ha en kombinerad allmänbelysning med en mer individuellt 
anpassad arbetsbelysning. Denna arbetsbelysning bör då arbetarna kunna styra manuellt 
och endast ha i drift då den behövs. Samtidigt kan man minska ner ordentligt på 
allmänbelysningen som då inte har samma behov av ljusflöde utan effekten kan sänkas 
betydligt.  
 
I dag finns det såkallade T5 lysrör som tillsammans med nya donet är en mycket mer 
energieffektiv utrustning än den gamla konventionella. Den nya tekniken med HF - don 
(Hög – Frekvens - don) är mycket mer energieffektiv och kan minska effektbehovet 
med en faktor 10 med bibehållet ljusutbyte. De ger alltså mer ljus per watt och kan 
styras efter behovet på ljus. Till exempel kan belysningen styras efter hur mycket 
dagsljus som kommer in i lokalen. En framtida rekommendation kan vara 3 - 5 W/m2 
för den installerade effekten med HF – don.35 För lysrören så ligger kostnaderna på 
samma nivå men däremot är armaturen något dyrare i införskaffning men det tjänar 
man in ganska så snabbt med betydligt lägre driftskostnader.  
 
Vet man effekten på lamporna, drifttiden och antalet armaturer är det enkelt att räkna ut 
ett företags driftkostnader för belysningen. Det man bör tänka på är att den stämplade 
effekten på lysrören inte är den verkliga effekten som hela donet förbrukar. Drosseln 
tillsammans med lysrörets effekt ger en lite högre effekt och hela donet får då en total 
effekt som är något högre. Överst på nästa sida visas några exempel på vanligt 
förekommande belysningsarmaturer i fabriker. 

                                                 
34 Strandsäter P-Å, 1995 
35 Franzén T, 2004 
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Tabell 3. Olika ljuskällor med den verkliga effekten 

Armatur            Verklig effekt36  
Lysrör 36 W    45 W 
Lysrör 58 W    70 W 
Högtrycksnatrium 250 W  285 W 
Högtrycksnatrium 400 W  450 W 
Kvicksilver 250 W   266 W 
Kvicksilver 400 W   425 W 
Glödlampa 40 W   40 W 
Glödlampa 60 W   60 W 
 
 
För att undvika onödig belysning bör ett system för central styrning finnas. Systemet 
bör se till att lampor släcks när inget arbete sker, exempelvis kvällar och helger. Det bör 
även ha en närvarostyrning med rörelsedetektorer i lokaler som inte används frekvent. 
Utnyttjande av solljuset under dagtid kan även tas till nytta genom att sänka effekten på 
belysningsarmaturen.  
 
Ventilation 
Ventilationen delas upp i process- och allmänventilation. Processventilation används 
till att transportera bort föroreningar direkt vid utsläppet, vanligtvis med ett punktutsug. 
Allmänventilation har till uppgift att skapa ett behagligt klimat genom att tillföra frisk 
luft och föra bort milda föroreningar. Dessa två system arbetar ofta parallellt med 
varandra i en och samma lokal. Detta kan ibland vara ett problem eftersom ofta 
levereras dessa två system av olika företag och leverantörer vilket kan leda till att 
systemen inte anpassas efter varandra utan istället motverkar varandra än dra nytta av 
varandra.  
 
Allmänventilation  
Allmänventilationen delas in i olika kategorier beroende av ventilationsprinciper som 
systemet arbetar efter. För att dimensionera ett ventilationssystem finns flera krav eller 
rekommendationer som bör följas. Det finns även gränsvärden framtagna av 
Arbetsmiljöverket som inte får överskridas. Det är väldigt viktigt att man inte blandar 
dessa principer i en och samma fabrik. Detta har visat sig vara ett väldigt vanligt 
problem då företagen ofta har en kombination av flera olika ventilationssystem. Detta 
beror i de flesta fall på att fabriken har blivit utbyggd eller ombyggd i efterhand. Dessa 
olika ventilationssystem kan då komma att motverka varandra och ge en väldigt 
onödigt hög energianvändning. För industriell allmänventilation finns det ett antal 
vanliga ventilationsprinciper, de fyra vanligaste beskrivs nedan.37 
 
Omblandande ventilation  
För att få en omblandande ventilation tillförs luften med en hög hastighet via tilluftsdon 
placerade i taket eller på väggar. Temperaturskillnader och luftföroreningsnivån är 
väldigt jämn i hela lokalen. Det finns två vanliga typer av omblandande ventilation där 
den ena kallas ”vanlig” och den andra divergent omblandning. Bilden nedan beskriver 
dessa två varianter.37 

 

                                                 
36 EnSAM, 2004 
37 Lindhe J, 2006 
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Figur 8. Omblandande ventilationssystem, ”vanlig” t.v. och divergent t.h.38 

 
 
Omblandande ventilation går ut på att späda ut föroreningarna. Den är vanligt 
förekommande och används när mycket värme med låga föroreningshalter ska 
transporteras bort. En nackdel är att vid feldimensionering kan det bli väldigt mycket 
drag i vistelsezonen.38 

 
Deplacerande ventilation 
Kall luft i låg hastighet tillförs lokalen från stora don placerade på marken. Eftersom 
kall luft har en högre densitet än varm så tränger den kalla luften undan den varma och 
två skikt bildas. I vistelsezonen är det kall ren luft medan föroreningarna har följt med 
den varma luften och lagt sig i det övre luftskiktet. Tilluftsdonen behöver vara relativt 
stora om man vill tillföra mycket luft samtidigt som man undviker drag.38 

 
 

 
Figur 9. Deplacerande ventilationssystem38 

 
 
I stora industrilokaler krävs det högt i tak så att den förorenade varma luften får plats. 
Detta kan då effektivt utnyttjas genom att ta tillvara på den varma luften och ha en 
fördelaktig värmeåtervinning på frånluften. Andra fördelar med detta 
ventilationssystem är att luftkvalitén i vistelsezonen är hög då luftföroreningarna trängs 
undan samtidigt som de hindras från att komma tillbaka till den lägre zonen. Nackdelar 
är att systemet är väldigt känsligt för högre luftflöden samt att tilluftsdonen är väldigt 
stora och otympliga.38  
 

                                                 
38 Lindhe J, 2006 
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Utjämnande ventilation 
Genom ett horisontellt monterat don som är placerat direkt ovanför arbetsarean blåses 
tilluften in med en låg hastighet. Detta medför att man kan få en bra luftkvalité på en 
specifik plats som önskas. Den rena luften tränger ner tills den träffar en varmare källa 
och vänder sedan tillbaka uppåt.39  
 
 

 
Figur 10. Utjämnande ventilationssystem39 

 
 
Man kan med fördel placera tilluftsdonet så att det blåser genom en varm källa ner till 
arbetsytan och på så sätt få luften uppvärmd samtidigt. Detta förutsätter dock att luften 
inte får bli förorenad från den varma källan. På bilden ovan så syns det att tilluftsdonet 
hänger ner en bit från taket. Detta är en förutsättning för att den förorenade luften måste 
samlas ovanför denna gränslinje och inte bli nerblåst i vistelsezonen. Största fördelen 
med detta ventilationssystem är att det enkelt går att få ett bra arbetsklimat på en 
specifik yta. Medan nackdelen då är att utanför dessa ytor är luften inte lika ren.39 

 
Kolvströms ventilation 
Luften tillförs från ena sidan väggen och bortförs från motstående vägg. Föroreningarna 
följer då med luftströmmen ut ur lokalen. Denna ventilationsprincip är den minst 
vanliga av de fyra beskriva principerna. Kolvströms ventilation används där man har 
höga krav på luftkvalitén och behöver skydda produkten från föroreningar t.ex. vid 
biolabb där prover inte får förorenas.39  
 
 

 
Figur 11. Kolvströms ventilation39 

                                                 
39 Lindhe J, 2006 
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Flödet av luft behöver inte vara från vägg till vägg. Det kan även vara från golv till tak. 
Denna princip kräver avancerade don och ger ofta ett visst drag i vistelsezonen 
eftersom stora luftflöden krävs. Den är väldigt svår att ställa in helt rätt och få den 
kolveffekten som önskas. Modellen är inte att rekommendera om inte kravet på 
luftkvalitén är väldigt hög.40 
 
Förluster 
Det finns tre metoder att minska ventilationsförlusterna. Dessa är genom 
värmeåtervinning, minskning av uteluftflödet eller sänkning av tilluftstemperaturen. 
För att genomföra värmeåtervinning krävs analyser, investering och montering. Detta är 
relativt omfattande och lönar sig olika mycket beroende på hur stora mängder luft det 
finns att återvinna värme ur. Att minska uteluftflödet, speciellt under vintertid, är en 
enkel åtgärd för att minska ventilationsförlusterna. Vanligtvis regleras det genom att 
strypa spjället och ändra fläktarnas varvtal. Luftens temperatur och styrning bör 
anpassas så att lägsta möjliga inblåsningstemperatur kan utnyttjas.41 
 
Tryckluft 
Tryckluft är en väldigt vanlig stödprocess i de flesta industrier och kan användas till 
många olika applikationer. Tryckluften har en mycket låg verkningsgrad men används 
ändå i nästan samtliga industriella verksamheter. Den svenska industrin använder 3 
procent av industrins totala elenergi till att producera tryckluft, vilket motsvarar ca 1,7 
TWh.42 

 
Under en kompressors livstid står energikostnaden för merparten av den totala 
kostnaden. Undersökningar har gjorts som visar att kostnaderna för en kompressor med 
en livscykel på 15 år är fördelade enligt nedan.42 

 
 

 
Figur 12. Livscykelkostnader för kompressorer42 

 
 
Den teoretiskt högsta verkningsgraden på ett tryckluftssystem är 25 procent, men de 
flesta system ligger mellan 5 och 10 procent. Jämfört med direktdrivna el-verktyg som 
har en verkningsgrad på cirka 90 procent är det underligt att industrierna fortfarande 
använder så mycket tryckluft som de gör.43 
 

                                                 
40 Lindhe J, 2006 
41 Energihandboken, 2007:a 
42 Energimyndigheten, 2006:c 
43 Franzén T, 2004 
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Anledningen till den stora tryckluftsomfattningen inom industrin är att tidigare var 
tryckluft det enda alternativet. Verktygen var små, vägde lite och lätta att använda. Idag 
finns det betydligt bättre elektriska verktyg än det fanns när tryckluften slog igenom. 
Dessa verktyg anses minst lika bra som tryckluftsverktygen är idag. Dessa kostar ofta 
lite mer i investeringskostnad men har en betydligt lägre energikostnad, vilket ger en 
betydligt lägre livscykelkostnad på produkten.  
 
Det finns tre olika typer av eldrivna handverktyg: 
 

• universalverktyg 
• trefasmaskiner 
• högfrekvensmaskiner 
 

Universalmaskiner ansluts till det vanliga 230 V nätet. Nackdelen med dessa är att de 
väger lite mer i förhållande till hur mycket effekt de ger, samt har de en 
varvtalsminskning vid belastning. Trefasmaskinerna är driftsäkra men är också relativt 
tunga i förhållande till effekten. Högfrekvensmaskinerna är de som är mest jämlika med 
tryckluftsverktygen. Dessa verktyg ger en hög effekt trots den låga vikten. Vissa 
verktyg kräver ett separat distributionsnät men de flesta skruv- och mutterdragare kan 
kopplas in direkt på det vanliga 230 V nätet. En jämförelse mellan några vanliga 
skruvdragare genomfördes av Energimyndigheten där inköp av kompressor och 
distributionsnät inte är medräknat i priset, resultatet visas nedan. 
 
 

 
Figur 13. En jämförelse mellan skruvdragare44 

 
 
En av anledningarna till den extremt låga verkningsgraden på tryckluftsystem är det 
oundvikliga läckaget. Tabellen nedan visar hur mycket dessa läckage kan kosta under 
ett år med konstant flöde. Läckageflödet gäller vid 7 – 8 bar och produktion dygnet 
runt. Effektbehovet baseras på 0,1 kWh/m3. 
 

                                                 
44 Energimyndigheten, 2006:c 
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Tabell 4. Kostnader för tryckluftsläckage45 

Håldiameter 
 
 

mm 

Läckageflöde 
 
 

m3/min 

Effektbehov, 
kompressor 
 

kW 

Energikostnad per 
år. (63,55 öre/kWh) 
 

kr/år 
1 0,06 0,4     2 230 
5 1,5 10              55 700 

10 6 40 222 700 
20 25 150 835 000 

 
 
En stor del av energiförlusterna vid tryckluft blir till värme. Dessa värmeförluster kan 
man ta till vara på om man har ett värmebehov. Detta gör att den totala 
verkningsgraden för en kompressor ökar men det är ett väldigt dyrt sätt att värma 
lokaler på. Varifrån luften tas till kompressorn är också avgörande för verkningsgraden. 
Kall luft är lättare att komprimera än varm. 
 
För att minska användningen och behovet av tryckluft finns en mängd olika 
effektiviseringsåtgärder. Nedan följer ett antal av de vanligaste åtgärderna för att 
minska användandet av tryckluft. 
 
 
 

• Undersök om det finns alternativ till tryckluft. Försök alltid byta ut mot eldriven 
utrustning om det är möjligt. 

 
• Ha inte kompressorerna i drift längre än nödvändigt. 

 
• Går det att sänka trycket? Ett lägre tryck medför mindre läckage. 

 
• Stamnätet och distributionsnätet ska vara helsvetsat och tätt. Är det helt tätt är 

det enklare att hitta läckagen som endast kan förekomma vid de direkta uttagen 
av tryckluften. 

 
• Sätt in automatiska avstängningsventiler mot uttag som inte behöver luft 

kontinuerligt. 
 

• Använd flödesmätare per avdelning och räkna ut hur mycket tryckluften kostar. 
 

• Undvik långa slangledningar på grund av tryckfallet. 
 

• Använd alltid en avstängningsventil vid uttaget. 
 

• Utför läckagekontroller kontinuerligt och täta läckaget.45 
 

• Värmeåtervinning.46 
 

 

                                                 
45 Energimyndigheten, 2006:c 
46 Björk C, et al., 2003 
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Värmning och kylning 
Ett väldigt vanligt systemfel är att företag samtidigt värmer och kyler lokaler. Det 
vanligaste felet är att ventilationen som är till för att kyla går kontinuerligt under årets 
alla dagar även när det finns ett värmebehov. Detta medför då att under vintertid kyler 
man först luften och sedan värmer man upp den för att få ett behagligt inomhusklimat. 
En vanlig missuppfattning är att ju mer ventilation desto renare och bättre blir 
arbetsklimatet. Detta är då inte sant. En reducerad ventilation kan ge en bättre 
arbetsmiljö med högre luftfuktighet, minskat drag, mindre mängd damm i luften och ett 
minskat buller.47 
 
För att behålla värmen i lokalen på ett effektivt sätt är det viktigt att minimera 
förlusterna. Väggar, tak, fönster, dörrar och ventilationssystem är de största 
energibovarna vad gäller förluster av värme. Tilläggsisolering av väggar och tak kan 
spara mycket värme i lokaler. Effektiv styrning av portar med eventuellt dubbla portar 
bör ge små värmeförluster. Komplettering med värmeaggregat vid portarna gör att 
inomhusklimatet inte ska behöva påverkas. Idag finns det energiglasfönster som består 
av tre glasskikt med en speciell gas mellan glasrutorna som har extremt små förluster. 
De vanligaste tvåglas fönsterna har en viss mängd förluster, treglas fönster är givetvis 
effektivare men jämfört med energiglasfönstrena är förlusterna betydligt högre.  
 
På lokalens frånluft kan man på ett effektivt sätt ha värmeåtervinning och ta till vara på 
den varma luften som flödar ut. Enligt tidigare resonemang bör man även minska 
effekten på ventilationen under vintertid så att även värmeförlusterna blir mindre. 
  
Pumpning 
Pumpar kan vara väldigt energiintensiva och ofta överdimensionerade. Vanligtvis har 
en industri massvis med pumpar som utför olika uppgifter. Vanligaste uppgiften för en 
pump är att transportera kylvatten till och från en process. En ordentlig undersökning 
av samtliga pumpar kan ofta visa sig vara väldigt lönsamt, eftersom pumpen ofta är 
överdimensionerad. En åtgärd för att få en pump mer effektiv kan vara att 
varvtalsreglera den, men ofta är det enklaste sättet att se till att pumpen stängs av när 
den inte behövs.48 
 

                                                 
47 Ekstrand-Tobin A, 2003 
48 Franzén T, 2004 
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4.3.2 Produktionsprocesser 
De processer som är till för själva tillverkningen av en produkt brukar definieras som 
produktionsprocesser. Några av de vanligaste produktionsprocesserna är hopfogning, 
sönderdelning, blandning, avverkning, formning, påläggning, kylning, smältning, 
värmning, koncentrering och torkning. Alla dessa processer är relativt energiintensiva 
och är här rangordnade efter hur el-specifika de är. Detta på grund av att man gärna vill 
konvertera från el till fjärrvärme om möjlighet finns. Anledningen är att elen kommer 
att bli dyrare och fjärrvärmen billigare, då fjärrvärmen vanligtvis är en biprodukt vid 
framställning av el i kraftvärmeverk.49 
 
Maskiner 
Maskinerna i en verkstad har en väldigt viktig funktion. Det är dessa som många anser 
utgör hjärtat i fabriken. Ofta kan allt för stor vikt läggas vid maskinernas funktion och 
inköpspris utan att ta hänsyn till driftkostnaderna. Vid en investering av ny maskin är 
det viktigt att titta på den totala livscykelkostnaden, där inköpspris, underhåll och 
energikostnader ingår. Ofta kan det vara så att energikostnaderna dominerar upp till så 
mycket som 80 – 90 procent av dess totala kostnader (livscykelkostnad).50 
 
Ett vanligt problem i industrin är att maskinerna ofta aldrig stängs av. Visserligen sänks 
effekten betydligt i tomgångsläge men eftersom maskinerna står på så länge blir det 
dyrt i längden. Många maskiner tar lång tid att starta upp och inställningar kanske inte 
alltid sparas. Men i många fall så är det inga problem alls att stänga av en maskin, ofta 
har ingen ens provat utan endast antagit att det kan bli problem.  
 
Andra vanliga problem kan vara att maskinen är överdimensionerad. Maskinen har en 
högre kapacitet än vad uppgiften kräver. Följderna blir då att investeringskostnaderna 
är onödigt höga och kapaciteten utnyttjas inte fullt ut. För att få den önskade effekten 
stryper man ofta flödet på maskinen så den ger en lägre uteffekt än vad den har 
kapacitet till. Detta skulle kunna jämföras med en bil som har full gas och hastigheten 
regleras med bromsen. 
 
Elmotorer 
Elmotorerna står för cirka 60 – 70 procent av industrins elanvändning.51 Ur 
energisynpunkt är det väldigt stor skillnad på en bra och en dålig elmotor. Ska en 
elmotor användas mycket under en längre tid är det nästan alltid mest ekonomiskt att 
satsa på en lite dyrare motor med en hög verkningsgrad. Elmotorer ingår ofta som 
komponenter i större maskiner och det är därför viktigt att ta reda på prestanda i dessa 
motorer när man har tänkt göra en investering. 
 
Elmotorer har en mängd olika tillämpningsområden och finns i massvis med olika 
storlekar och modeller. För att minska elanvändningen hos elmotorer har ett 
klassificerings- och märkningssystem tagits fram i samverkan mellan EU och den 
europeiska tillverkningsorganisationen CEMEP. Detta system är framtaget för att öka 
köparens kunskap och möjligheter att använda elmotorn effektivt. 
Klassificeringssystemet omfattar idag inte alla modeller utan endast de vanligaste 
motorklasserna med höga verkningsgrader. Klassificeringen är uppdelad i tre olika 

                                                 
49 Strandsäter P-Å, 1995 
50 Strandsäter P-Å, 1995 



 24
 
 

effektivitetsklasser: eff1, eff2 och eff3. Där eff1 är den som omfattar de mest 
energieffektiva motorerna.51  
 
Pumpar och fläktar 
För pumpar och fläktar gäller ungefär samma resonemang som för elmotorer. Alla 
dessa pumpar och fläktar har en mängd olika applikationer och förekommer i massvis 
med olika modeller. Livscykelanalyser visar på att energikostnaderna dominerar och 
effektivitet är att satsa på framför inköpspris.52 Överdimensionering och 
tomgångskörning är väldigt vanligt som då ofta resulterar i strypningar. Den generellt 
effektivaste metoden är även här att se till att dimensionera rätt och att utrustningen 
automatiskt stängs av när den inte behövs.50 

 
Varvtalsstyrning 
Motorer brukar vanligtvis regleras genom strypning eller varvtalsreglering, där det 
senare har visat sig vara mycket mer effektivt ur energisynpunkt.50 Beroende på 
motorns drift i effekt och tid avgörs vilken reglering som är lämpligast. För en motor 
med konstant last och kontinuerlig drift är det mest ekonomiska att dimensionera rätt. 
Men för en motor som har varierande drift med olika laster kan varvtalstyrning vara det 
lämpligaste alternativet. Med tidigare jämförelsen på strypreglering och bilar skulle då 
en varvtalsreglering kunna jämföras med att hastigheten regleras genom att ändra 
varvtalet, alltså släppa på gasen eller gasa på mer. Vilket är en självklarhet för hur vi 
kör våra bilar idag. Krävs däremot ett kraftigare stopp är givetvis bromsen att föredra. 
 
Den effektivaste och mest kostsamma varianten av varvtalstyrning i asynkronmotorer 
är frekvensstyrning, där frekvensen i matningsspänningen varierar. Denna variant 
kräver relativt dyr och avancerad utrustning men lönar sig i längden. Principen är att 
den inkommande nätspänningen likriktas i en strömriktare och därefter via en 
växelriktare åter blir växelspänning. Därmed kan likspänningen förändras i frekvensen 
på den växelström som matar motorn, vilket resulterar i att motorn styrs efter behovet.53 
Dessa frekvensomriktare är idag relativt dyra men precis som övrig 
elektronikutrustning så är priset på väg ner. 
 

                                                 
51 Energimyndigheten, 2006:b 
52 Energimyndigheten, 2008 
53 Energihandboken, 2007:b 
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4.4 Laststyrning 
Laststyrning innebär att planera drift och effektuttag på ett optimalt sätt. Om man 
jämnar ut sitt el-användande och undviker effekttoppar finns det pengar att spara. 
Förutom att betala för sin använda energi debiteras en avgift för maximala effektuttag. 
Företag och även privatpersoner abonnerar på en viss bestämd effekt, går man över 
denna effekt får man betala straffavgifter. Ju högre man sätter effekttaket desto dyrare 
är abonnemanget. Därför är det av stor vikt att man försöker jämna ut el-användandet 
och att utrustning som kräver hög effekt inte behöver köras med full kapacitet 
samtidigt.  Detta leder inte till minskad energianvändning men till minskade 
energikostnader. Att åtgärda en laststyrning och sänka den abonnerade effekten är 
något man gör sist vid en energieffektivisering eftersom många saker kan ändras vid en 
effektivisering. 
 

4.5 Byte av energislag 
Samtliga energislag har ett visst pris och påverkar miljön olika mycket. El och olja är 
oftast dyrare än fjärrvärme och biobränslen och påverkar miljön betydligt mer vid 
framställning. Förutom att man tjänar pengar på att använda billigare bränslen är det 
även mer miljöanpassat. 
 
Processer brukar delas in i el-specifika och icke el-specifika processer. En el-specifik 
process är när el är det enda rimliga alternativet för drift, t.ex. belysning. Icke el-
specifika processer är när både el eller andra drivmedel fungerar för drift. Vanliga 
exempel på sådana processer är torkning, värmning och smältning.  
 
Processer som inte är el-specifika bör då konverteras till miljövänligare och billigare 
alternativ som fjärrvärme och biobränslen. Även vissa delar av en process kan ersättas, 
en ugn kan använda sig av fjärrvärme för basbehov medan man använder sig av el över 
en viss temperatur. Kanske kan en varmhållningsugn ha fjärrvärme som uppvärmning 
när den står på tomgång över nätterna och sedan använder man sig av el när högre 
temperaturer krävs. 
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4.6 Hinder och drivkrafter 
Det finns fyra principiella olika sätt att minska industriella energikostnader: 
 

- Energisnål teknik 
- Laststyrning 
- Byte av energislag 
- Energisnålt beteende 
 

Vilka hinder och drivkrafter finns det då för att implementera energieffektiviseringar på 
ett företag? Ett av de vanligaste hindrena till att företag inte investerar i energieffektiv 
utrustning är givetvis priset. Man ser kortsiktigt på en investering och tar inte lika stor 
hänsyn till driftkostnader som inköpspris. De teoretiska hindren som kan finnas på ett 
företag delas upp i tre olika kategorier: ekonomiska-, organisatoriska- och 
beteendemässiga hinder. Vidare kan hindrena delas upp i ytterligare kategorier enligt 
tabellen nedan54  
 
 

Tabell 5, Olika perspektiv på hinder54 

                                                 
54 Persson J, et al., 2004 

Teoretisk referensram Hinder Förklaring
Ekonomiskt                                           
- ej marknadsmisslyckande

Heterogenitet En åtgärd kan vara kostnadseffektiv

generellt men inte passa alla aktörer

Dolda kostnader Ekonomiska analyser inkluderar inte alla

kostnader relaterade till en teknikinvestering 

Tillgång på kapital Bristande tillgång på kapital kan vara ett

hinder för investeringar i energieffektiv

teknik

Risk Korta payoffkrav för energieffektiva

investeringar kan ha sitt ursprung i en

naturlig riskaversion

Ekonomiskt                                           
- marknadsmisslyckande

Imperfekt information Brist på information riskerar leda till att

kostnadseffektiva investeringar förbises

Skilda incitament Om den ansvarige för en process inte

ansvarar för energikostnaden finns det risk

att en energieffektiv investering förbises

Ogynnsamma val Innebär att energikostnaden riskerar

förbises på grund av transaktionskostnader

och det faktum att produktens karaktäristika

ej är synlig

Relationen chef - underställd Hård styrning, på grund av att den ena

parten ej kan observera den andra parten,

kan leda till att energieffektiva investeringar

negligerasBeteende Begränsad rationalitet Istället för att fatta beslut med fullständig

information fattas beslut "på känn" vilket

kan leda till att energieffektiva investeringar

ej implementeras

Typ av information Effektiv information måste bland annat vara

specifik, personlig och enkel om den ska

komma till nytta

Trovärdighet och förtroende Trovärdighet och förtroende för

informationskällan är viktig om en

energieffektiv teknik ska implementeras 

Tröghet Individer inom en organisation som är

motståndare till förändringar riskerar leda

till att en mängd möjligheter till

energieffektivisering blir förkastade 

Värderingar Motiverade individer med miljövärderingar

kan ge energieffektiva investeringar högre

prioritet 

Organisationsteori Makt Om energiledning har låg status i ledningen

kan detta leda till att energifrågor ej

priotiterasKultur Organisationer kan uppmuntra effektiva

investeringar genom att utveckla en kultur

som strävar efter miljömässiga förbättringar 
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De ekonomiska hinderna kan vara brist av kapital eller information. Man har inte 
kunskapen om vilka dolda kostnader som kan tillkomma som t.ex. utbildning av 
personal. Den ansvarige för inköpet har inte något ansvar för att spara energi och ser 
enbart på pris och funktion på produkten. På större företag där avtal skrivs för en hel 
organisation kan många lokala effektivare lösningar gå förlorade.55 
 
Ett vanligt förekommande problemen i industrin inom de ekonomiska hindrena kan 
vara skilda incitament. Företag som inte äger sina egna lokaler eller utrustning har inte 
samma motivering till att införskaffa ny energieffektiv utrustning i fall det är en annan 
part som står för driftkostnaderna. I fall olika parter står för investering respektive vinst 
uteblir en viktig motivering till att investera och risk för att en energieffektiv 
investering förbises.55  
 
Organisatoriska hinder kan vara makt, den ansvarige för investeringar har för mycket 
inflytande. Ansvariga för energieffektiviserings frågor har ofta många andra 
ansvarsområden och energifrågorna ses på ledningsnivå som en periferi fråga. Detta har 
dock under de senaste åren kraftigt förändrats där energifrågorna nu har en mycket 
högre prioritet.55 

 
Den mänskliga faktorn kan vara det vanligaste beteendemässiga hindret. Beroende på 
typen av information kan den tolkas olika. Trovärdigheten i informationen kan få 
avgörande beslut beroende på hur den värderas. Information från en offentlig källa eller 
en privat källa med vinstintresse kan betraktas olika.55  
 

                                                 
55 Persson J, et al.,2004 
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4.7 Programmet för energieffektiviseringar – PFE  
Ett energiintensivt företag som vill effektivisera sin verksamhet kan dra stor nytta av ett 
energiledningssystem. Programmet för energieffektiviseringar (PFE) är ett ekonomiskt 
styrmedel som riktar sig till svenska industrier med en omfattande 
energianvändningen.56  
 
Den första juli 2004 infördes en skatt på 0,5 öre/kWh på processel. Införandet av 
skatten var en anpassning till EU:s energiskattedirektiv. I Sverige har vi haft en relativt 
miljöanpassad el-framställning och inte sett någon anledning till denna skatt. I övriga 
Europa däremot med en mindre miljöanpassad el-framställning har skatten varit 
befogad. Medlemskap i PFE medför skattebefrielse på processel och därför anledningen 
till bildandet av PFE.56  
 
Företag anmäler sig för ett femårigt program och förutsättningarna är att företaget inför 
ett energiledningssystem och jobbar med livscykelkostnader vid köp av ny utrustning. 
De positiva effekterna blir då en mindre energianvändning, skattereduktion och mindre 
miljöpåverkan. Nackdelar är endast att det krävs arbete för att genomföra detta, vilket 
sedan resulterar i mindre utgifter för företaget.56 

 
För att få delta ställs vissa krav på hur omfattande företagets energianvändning är. 
Energimyndigheten prövar om företag får delta och har rollen som 
tillsyningsmyndighet. Skatteverket hanterar skattereduktionen.56  
 

4.7.1 Livscykelkostnader – LCC 
Livscykelkostnad är en metod som används för att värdera en utrustnings kostnad under 
dess livscykel. Definitionen av livscykelkostnader enligt Energimyndigheten är 
summan av investeringar, driftkostnader, underhållskostnader och miljökostnader 
minus utrustningens restvärde.56 

 
 

 
 

Figur 14. Beräkning av livscykelkostnad 

 
 
Investeringskostnader brukar normalt vara en engångskostnad. Det som kan tillkomma 
investeringskostnaden är normalt installations- och utbildningskostnader. I 
driftkostnader är det främst energikostnader, men andra driftkostnader kan tillkomma. 
Underhållskostnader innefattar alla kostnader under hela dess livstid som krävs för att 
den ska fungera. Vanligaste underhållskostnaderna är service och reparationer. 
Miljökostnader kan vara utgifter som krävs för att uppfylla en miljöpolicy som att 
betala avgifter för utsläpp. Restvärdet är det värde som utrustningen har efter 
brukstiden.56 

                                                 
56 Energimyndigheten, 2006:a 
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4.7.2 Energiledningssystem 
För medlemskap i PFE är ett av kraven att arbeta med ett energiledningssystem. Ett 
energiledningssystem bidrar till att företag lättare ska kunna kontrollera sin 
energianvändning och medvetet kunna planera och strukturera användningen av energi. 
Genom att vara mer medveten om sin energianvändning är det enklare att kunna 
påverka den och minska användningen, därmed också minska kostnaderna. För att nå 
ett bra resultat bör företag arbeta kontinuerligt med energieffektiviseringar och både 
genomföra kortsiktiga och långsiktiga lösningar.57 
 
Det finns en svensk standard för energiledningssystem, SS627750. Denna standard är 
mycket lik miljöledningssystemet ISO 14001, men är lite mer direkt inriktad på 
energi.57 

 

4.7.3 Återbetalningstid för merkostnad – Pay-off-metoden 
En merkostnad i det här fallet är den eventuellt högre investeringen en energieffektiv 
utrustning kostar jämfört med en konventionell utrustning. Återbetalningstiden för 
merkostnaden för PFE beräknas med hjälp av pay-off-metoden. Återbetalningstiden för 
merkostnaden ska beräknas i förhållande till hur mycket mindre driftkostnaderna 
kommer att bli med den energieffektiva utrustningen. Driftkostnaderna i denna metod 
innefattar årliga energikostnader, miljökostnaderna och underhållskostnaderna. 
Återbetalningstiden räknas ut genom att ta differensen i investeringskostnaden dividerat 
med differensen i driftkostnaden för de två olika alternativen.58  
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Investeringskostnaden utrycks i SEK, driftkostnaden i SEK/år vilket då ger antalet år på 
återbetalningstiden. 
 
PFE:s krav på inköp är att det energieffektiva alternativet ska väljas om 
återbetalningstiden på merkostnaden är högst tre år.58 
 
På ABB LV Motors finns ett krav på att återbetalningstiden ska vara under 1,5 år, eller 
maximalt 2 år men då ska det finnas särskilda argument med för att få igenom denna 
investering. Dessa argument skulle t.ex. kunna vara miljöargument. 

                                                 
57 Energimyndigheten, 2004:a 
58 Energimyndigheten, 2006:a 
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5 Nulägesbeskrivning 
För att kunna komma fram till möjliga effektiviseringsåtgärder är det väldigt viktigt att 
kunna kartlägga verksamheten som den ser ut nu. Därefter få en bra överblick om var 
det är som viktigast att sätta in extra resurser. 
 

5.1 Tillverkningsprocess 
Tillverkning av en elektrisk motor med dess alla komponenter sker i flertalet steg. 
Vissa komponenter tillverkas på fabriken medan många komponenter köps in och 
monteras på. Nedan följer en kort beskrivning av tillverkningsprocessen på LV Motors. 
 
 

 
Figur 15. Tillverkningsprocessens olika steg59 

 
 
Tillverkningsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken motormodell som ska 
tillverkas. Alla monteringsvarianter innehåller samma steg men ordningsföljden kan 
skilja. Denna beskrivning innehåller endast de viktigaste stegen i 
tillverkningsprocessen.  
 
Först stansas plåtar till både statorn och rotorn. Samma verktyg stansar samtidigt ut 
plåtarna som sedan skiljs åt i stator- respektive rotorplåtar. Statorplåtarna placeras 
ovanpå varandra och svetsas ihop till ett paket. Därefter skjuts en plast in i spåren som 
ska isolera paketet från trådarna som senare ska lindas in. Detta paket är nu början till 
den del som utgör statorn av motorn. När rotorn ska gjutas börjar man med att smälta 

                                                 
59 Miljö- och produktutbildning, 2006 
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aluminiumtackor i en smältugn som sedan rinner till en varmhållningsugn. Från 
varmhållningsugnen tas smält aluminium in i en pressgjutmaskin. Där skjuts det smälta 
aluminiet in med en hög kraft mellan och runt om rotorplåtarna. Därefter monteras en 
axel i rotorn. Sista steget på rotorpaketet är att svarva och balansera rotorn. 
 
Vidare på statorn så lindas all koppartråd in i paketet efter önskat polantal. Därefter 
separeras ändtrådarna med plasthöljen i olika färger för att underlätta inkopplingen av 
motorn. Båda ändarna på statorn sys därefter för att binda ihop trådarna ännu bättre 
med varandra. Sista steget innan motorn kommer till monteringen är att impregnera 
hela statorpaketet. Sedan placeras statorpaketet i ett hölje och flertalet komponenter 
monteras dit. Därefter placerar man rotorn i statorn och ännu fler komponenter som 
t.ex. lager, fläktar och sköldar monteras dit. Slutligen kontrolleras funktionen hos 
motorn i en provtagningsstation innan den transporteras till ett centrallager som senare 
levererar till kunden. 
 
För kunder som vill ha en extra kontroll på sina motorer finns ett speciellt provrum där 
diverse tester utförs och olika certifikat utfärdas. Dessa tester utförs ofta på motorer 
som har en funktion i marina miljöer och kräver ett visst certifikat för drift.  
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5.2 Karta över LV Motors 
 
 

 
 

Figur 16. Bild över LV Motors lokaler 

 
 
De röda siffrorna är beteckningen för de olika byggnaderna och de gula områdena är 
tomma lokaler som LV Motors inte hyr. AP1 till AP4 är fyra olika monteringslinor som 
alla är belägna i byggnad 401 och är uppdelade efter vilka storlekar och material på 
motorer de monterar. APW är lindningsverkstaden och lindar statorer åt 
monteringslinor AP2, AP3 och AP4, medan AP1 lindar sina flesta statorer själva. Även 
impregnering av statorerna till linorna AP2 och AP3 sker på APW. Lina AP1 är helt 
komplett som både lindar och impregnerar sina statorer. AP4 har också en 
impregneringsmaskin men får sina statorer lindade från APW.  
 
AP3 monterar alla gjutjärnsmotorer som finns i storlekarna 160-280. De övriga tre 
monteringslinorna delar upp övriga aluminiummotorer efter storleken, enligt bild ovan. 
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Byggnad 400 där gjuteriet och stansarna är belägna är uppdelade i tre olika områden 
efter vilken motorstorlek som tillverkas. Varje område har en smältugn, 
varmhållningsugn, pressgjutmaskin, stans och en station där statorerna svetsas och 
spårisoleras. Undantag för smältugn på minsta stationen där varmhållningsugnens 
kapacitet räcker till för att smälta aluminiumtackorna. 
 

5.3 Arbetstider 
Under år 2006 har nattskift förekommit på stationen i gjuteriet som tillverkar 
motorstorleken 200-250, samt rotorlinen. Nattskiftet jobbar kväll till morgon från 
klockan 22.00 till 06.00 från söndag till torsdag. Övriga ställen i verkstaden har vanligt 
två-skift förekommit från 05.42 till 22.42. Helgarbete har oregelbundet förekommit på 
olika avdelningar och någon lättöverskådlig statistik över detta finns ej att få tag i, 
därför har egna antaganden om antalet drifttimmar på utrustningen använts. År 2006 
hade man en industrisemester på tre veckor. Detta medför dock inte att allt var avstängt 
i fabriken. Under denna period så passade man på att reparera och underhålla utrustning 
och lokaler. Så belysning och ventilation kan man räkna med gick som vanligt även 
dessa veckor. 
 
En uppskattning av arbetstiderna på övrig utrustning har antagits till normalt två-skift i 
52 veckor som ska täcka avbrott i produktion samt övertidsarbete. Detta blir då 4 212 h 
på ett år. De stationer där nattskift förekom under år 2006 har det räknats på 44 veckor 
och ger då totalt 5 488 h under år 2006. 
 
Hur rimlig denna uppskattning är, är svårt att bedöma. Men eftersom jag har uppgifter 
på den totala elen som har förbrukats så blir det enbart hur stor del den oidentifierade 
elen får av den totala. Alltså skillnaden mellan summan av samtliga beräkningar och 
totala elmängden från elräkningarna. De olika uppdelningarna kommer få en relativt 
rättvis jämförelse mellan varandra och man kommer enkelt att kunna urskilja vilka 
processer som använder sig av mycket energi. 
 

5.4 Ägande och drift av lokaler 
LV Motors lokaler ägs av ett företag i London vid namn ”London & Regional 
Properties”. Lokalerna hyrs sedan ut tomma och ej uppvärmda till ABB Fastighet AB, 
som i sin tur hyr ut till LV Motors. ABB Fastighet AB ansvarar då för uppvärmning av 
lokalerna, belysning och allmänventilation. Detta ägandesätt är LV Motors inte 
ensamma om, utan de flesta ABB anläggningarna i Sverige drivs på liknande sätt.60 
 
Detta ägandesätt påverkar förutsättningarna gällande energibesparingar. Investeringar i 
energieffektiv utrustning har inte lika hög prioritet hos ett fastighetsbolag som hos 
kunden. Även inhämtande av information angående driften i form av loggning av 
elmätare och värmeförbrukningen blir svårare då företaget inte själva ansvarar för detta. 
 
ABB Fastigheter har skrivit ett avtal med ett företag vid namn YIT som är de som rent 
praktiskt servar lokalerna. För el och fjärrvärme så köper fastighetsbolaget in den från 
företaget Mälarenergi.  
 

                                                 
60 Muntligt: Carlsson N, 2007 
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5.4.1 Fördelning av hyra och energianvändning 
Till ABB Fastighet betalar LV Motors en grundhyra. I denna hyra ingår förutom hyra 
av lokalerna även uppvärmning, ventilation, belysning och el till kontoren. Utöver detta 
debiteras LV Motors på all inköpt processel och gasol. LV Motors betalar 64,05 
öre/kWh inklusive skatter för inköpt processel. Beroende på hur mycket fastighetsel 
som förbrukas så kan hyran förändras till nästkommande år. 
 

5.5 Elanvändningen på LV Motors 
ABB Fastighet som ansvarar för elförsörjningen på LV Motors loggar elförbrukningen 
på ett antal mätare. Jag har fått ta del av vissa mätares resultat och har här nedan 
konstruerat ett diagram för totala elen som förbrukas för vecka 40 år 2006. Beräkningar 
visar att tomgångseffekten uppgår till 30 % av veckans högsta effektuttag. Detta fås 
genom att dividera det lägsta värde på veckan med det högsta uttaget för hela veckan. 
Från diagrammet kan man tydligt urskilja de olika veckodagarna och konstatera att 
effektuttaget på nätterna är väldigt högt med hänsyn till att det sker betydligt mindre 
produktion på natten än på dagtid. I bilaga 3 kan även ett varaktighetsdiagram ses där 
värdena är sorterade efter storleken på energimängden. 
 
 
 

 
Figur 17. Timmedeleffekten v.40 år 2006 
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5.6 Stödprocesser 
Stödprocesserna är inga processer som individuellt har ett stort effektbehov men 
eftersom processerna finns överallt blir det totalt sett en relativt stor energianvändare. 
Många mindre processer med långa drifttider ger tillsammans ett väldigt stort 
energibehov. 
 

5.6.1 Belysning 
De olika varianter på belysningsarmatur som är mest förekommande i fabriken är lysrör 
med effekterna 36 respektive 58 W, samt kvicksilverlampor med en effekt på 400 W. 
Uppdelat på de olika avdelningarna ser den installerade belysningseffekten ut enligt 
nedan. För mer detaljerad information se bilaga 2. 
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Figur 18. Installerad belysningseffekt uppdelad efter olika avdelningar 

 
 
Den totala belysningseffekten är ungefär 200 kW i fabriken. Om all denna belysning 
skulle vara tänd dygnet runt blir kostnaden i elförbrukning drygt en miljon kronor per 
år. Belysningen är tidsstyrd i fabriken men ett problem är att om den behöver ändras för 
att arbete ska ske annorlunda över en viss period så ändras den oftast inte tillbaka till 
normalläget efteråt. Därför är belysningen igång långa stunder då inget arbete sker. 
Inställningarna på timrarna är i dagsläget inställda på att lysa från antingen söndag kväll 
eller måndag morgon fram till fredag kväll. Även på de stationer där nattskift inte 
förekommer är det alltså oftast tänt. Enbart på APW lindningen är det släckt på 
vardagsnätter. Enligt mina beräkningar är det i nuläget tänt ca 64 % av tiden under ett 
år vilket ger en kostnad på över 700 000 kronor per år, (Se bilaga 2). I dessa siffror är 
då inget helgarbete medräknat. För helg och övertidsarbete finns på respektive ställe för 
belysningen en timer som man kan vrida upp för önskat antal timmar.  
 
År 2006 stod belysningen i fabriken för cirka 16 % av företagets totala elförbrukning. 
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5.6.2 Ventilation och uppvärmning 
I samtliga stora lokaler i verkstaden är det deplacerande system. Systemet är inkopplat 
på fjärrvärme och man kan därmed styra temperaturen på luften som blåses in i lokalen.  
 
I byggnaden med gjuteriet är temperaturen underdimensionerad till ventilationen 
eftersom gjutugnarna även tillför en viss värme. Förutom de deplacerande donen finns 
för riktigt kalla vinterdagar extra varmluftsutblås som även är inkopplade på 
fjärrvärmen. Under fönstrena som sitter cirka 10 meter upp finns vattenburna 
aerotemprar som också är inkopplade på fjärrvärmen. På väggen strax under taket i 
närheten av gjutugnarna sitter frånluftsfläktar som transporterar bort den varma 
förorenade luften. Även direkta utsug ovanför gjutugnarna finns som transporterar bort 
värmen till utomhusluften. 
 
I monteringslokalerna och lindningen finns förutom de deplacerande donen vattenburna 
aerotemprar som befinner sig cirka 5 meter över golvet. På vissa ställen finns en 
komplettering till ventilationen med punktutblås som en utjämnande ventilation. Vissa 
är dock placerade där maskiner tidigare har stått medan det nu endast är en lagerplats.  
 
I byggnad 401, 405 och 417 där montering, lindning och lager är lokaliserade finns det 
värmeåtervinning på frånluften. Dock finns ingen värmeåtervinning på frånluften i 
gjuteriets lokaler där värmeflödet är som störst. 
 
Styrningen på ventilationen är datastyrd och drifttiderna på de olika aggregaten 
varierar. Vissa går konstant dygnet runt medan vissa är inställda på att gå vardagar 
mellan klockan 5 – 23. Vid kontinuerligt övertidsarbete ställs ventilationen ofta om och 
återställs aldrig till normalläget, vilket medför att ventilationen ofta står på dygnet runt. 
 
För processventilation finns flera punktutsug för bland annat ugnar, lödning och 
laddning av truckar. Dessa processer står ofta på dygnet runt, framförallt vid 
laddningen av truckar då en truck kan stå på laddning även dagtid. Förutom att själva 
ventilationen drar ström suger även ventilationen ut massor av värme och friskluft som 
då måste tillföras igen.  
 
Årligt energibehov 
Det årliga energibehovet för ventilationen kan räknas ut med följande formel: 
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Specifik fläkteffekt 
Med hjälp av SFP (Specifik Fan Power eller Specifik fläkteffekt) har flöden på 
ventilationsaggregaten räknats ut för att senare kunna ta fram det totala värmebehovet i 
lokalerna. För industrilokaler med lite äldre aggregat har ett SFP värde på 2 antagits i 
dessa beräkningar62. SFP definieras som till- och frånluftfläktarnas summerade 
eleffekter per transporterad luftvolym genom systemet enligt följande:61 
 
 

q

P
SFP =  (2) 

 
 
där  SFP = Specifik fläkteleffekt (kW/m3/s) 
 P = Fläkteffekt för alla fläktar tillsammans (kW) 
 q = Luftflöde (m3/s)  
 
 
Dessa beräkningar ger med ekvation (2) ett luftflöde på cirka 75 m3/s. Detta insatt i 
ekvation (1) med antalet gradtimmar taget från tabell ger ett årligt energibehov på 
ungefär 4 000 MWh, för mer detaljer se bilaga 4. 
 

5.6.3 Tryckluft 
Tryckluften används i väldigt många applikationer och i stort sätt har samtliga maskiner 
i fabriken ett behov av tryckluft. Framförallt vid monteringen krävs det tryckluft till alla 
handverktyg som skruvdragare och dylika verktyg. Vid de större maskinerna som 
använder sig av tryckluft finns det på de flesta platser en avstängningsventil som är 
tydligt utmärkt. 
 
På kompressorerna som förser fabriken med tryckluft finns det värmeåtervinning till 
tappvarmvattnet. Är behovet för varmvattnet fyllt går övrig värme till 
fjärrvärmesystemet. Kompressorn har ett stort energianvändande och läckagen borde 
behöva ses över. Kompressorn går dygnet runt och enligt mätningar utgör förlusterna 
ungefär 75 % av det genomsnittliga maximala behovet. Ett system helt utan läckage är 
näst intill omöjligt men ett läckage under 10 % är något man brukar klassa som mycket 
bra.62 Detta betyder att 65 % av förlusterna skulle kunna undvikas och en besparing på 
235 000 kronor per år i driftkostnader skulle kunna tjänas in.     
 

5.6.4 Pumpar 
Ute på gården i ett pumphus finns en branddamm med huvuduppgiften att finnas till vid 
brand. Förutom detta används vattnet i dammen till att kyla olika processer. För kylning 
av pressgjutmaskinerna pumpas vatten till och från maskinen. Till maskinerna så 
pumpas vatten från branddammen dygnet runt med en pump med medeleffekten 11,7 
kW. Från två av pressgjutmaskinerna pumpas vattnet ner i en kulvert medan det är 
självrinning från den tredje. Vattnet i kulverten pumpas i sin tur tillbaka till 

                                                 
61 Warfvinge C, 2000 
62 Muntligt: Thollander P, 2007 
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branddammen med hjälp av en pump med medeleffekten 4,3 kW. Denna pump regleras 
av en så kallad ”flottör” som ger signal om att starta när vattennivån är för hög. Pumpen 
har en drift där den pumpar cirka en minut, är avstängd i cirka två minuter och sedan 
pumpar en minut igen. Så håller pumpen sedan på dygnet runt, även på helger.  
 
Vid rotorlinen där axeln monteras i rotorn finns ett litet kylbad där rotorerna placeras 
efter axelmonteringen för att svalna. Denna damm har en pump som pumpar vatten till 
dammen och en som pumpar från. Den ena pumpen som mättes hade en medeleffekt på 
5,5 kW medan den andra endast hade en medeleffekt på 0,79 kW. Båda pumparna 
pumpade endast då produktionen var igång. 
 

5.6.5 Reningsutrustning 
För att rena förbränningsångorna från impregneringsmaskiner och målningsstation 
transporteras dessa ångor till en katalysator som förbränner de förorenade avgaserna. 
Dessa gaser innehåller ämnet styren som behöver genomgå en förbränning för att 
minimera utsläppen. Förbränningen i katalysatorn kan drivas på enbart 
förbränningsångorna från processerna men som oftast behöver man tillföra gasol för att 
få en fullständig förbränning. I styrutrustningen till katalysatorn finns även några 
elmotorer som oftast står på dygnet runt och har totalt i el en medeleffekt på 36 kW. 
 
Till flera ugnar och pressgjutmaskiner finns Absolentfilter installerade som renar 
avgaserna och ger tillbaka värmen i lokalerna. Dessa avgaser innehåller en oljedimma 
och går då att rena tillräckligt mycket i dessa filter för att inte inomhusklimatet ska bli 
förorenat. Dessa filter är i drift så länge produktionen är i drift och har en sammanlagt 
effekt på 21 kW. 
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5.7 Produktionsprocesser 
Dessa processer har ett högre effektbehov än stödprocesserna. Men dessa processer är 
inte lika många och kan totalt sett ha ett energibehov liknande stödprocessernas. 

5.7.1 Maskiner 
För att få en bättre känsla av hur energikrävande produktionsprocessen på LV Motors 
är har här maskinerna med störst energibehov radats upp och delats in efter respektive 
avdelning. 
 
APK 

• 2 Smältugnar på gasol 
• 3 Varmhållningsugnar på el 
• 3 Stansar 
• 3 Pressgjutmaskiner på el 
• 3 Liner där paketen svetsas och spårisoleras 
• 1 Rotorline där axeln monteras i rotorn, rotorn svarvas och balanseras 
• 2 HF-ugnar på el, som värmer rotorerna innan axelmonteringen 

 
APW 

• 1 Helautomatisk lindningsmaskin 
• 1 Impregneringsmaskin med 2 elugnar 
• 8 Manuella lindningsmaskiner 
 

AP1 

• 1 Impregneringsmaskin 
• 1 Automatisk lindningsmaskin 
• 1 Monteringspress 
• 1 Provbänk 
• 1 Uppvärmningsugn 
 

AP2 

• 1 Monteringspress 
• 1 Provbänk 
• 1 Uppvärmningsugn  
 

AP3 

• 1 Monteringspress 
• 1 Provbänk 
 

AP4 

• 1 Impregneringsmaskin 

• 1 Monteringspress 

• 1 Uppvärmningsugn 

• 1 Provbänk 
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5.7.2 Tomgångskörning 
Lägsta elförbrukningen dividerat med den dagen det förbrukades mest el ger hur stor 
tomgångsförbrukningen är. För LV Motors så står tomgångsförbrukningen för 30 % av 
den maximala förbrukningen. Tittar man på diagrammet nedan kan man se att oftast är 
tomgångsförbrukningen mer än så.  
 
 

 

Figur 19. Total elförbrukning år 2006 

 
 
I slutet av juli månad kan man utläsa att industrisemestern befann sig. Då förekom 
ingen produktion endast underhåll och reparationer på befintlig utrustning. Ändå fanns 
en relativt hög elförbrukning sett till det normala behovet. Ytterligare iakttagelser från 
diagrammet är att påsk och jul enkelt kan urskiljas från övrig produktionstid, samt att 
produktionen ökade under den senare delen av året vilket stämmer överens med 
verkligheten. För enklare överblick av mängden el med data sorterad i storleksordning 
se varaktighetsdiagram i bilaga 3. 
 

5.8 Total energianvändning 
Under år 2006 debiterades LV Motors för en elförbrukning på 5,8 GWh. Detta ger en 
kostnad på drygt 3,7 miljoner kronor med ett elpris på 64,05 öre/kWh. I denna 
elförbrukning ska då ej belysning och ventilation vara medräknad eftersom dessa ingår 
i hyran. Med fastighetselen inräknad hade LV Motors en total elförbrukning på 7,2 
GWh. För 7,2 GWh el så motsvarar det ett koldioxidutsläpp på över 450 ton och en 
kostnad på 4,6 miljoner kronor.  
 
Företaget förbrukade cirka 90 ton gasol år 2006 vilket kostade drygt 675 000 kronor. 
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Ett kilo gasol har ett energivärde på 12,8 kWh63 vilket ger en total energimängd på 1,16 
GWh för år 2006. Gasol har ett koldioxidutsläpp vid förbränning på 234 ton/GWh64 
vilket resulterar i ett utsläpp på 270 ton koldioxid år 2006. 
 
Fjärrvärmeanvändningen för år 2006 uppgick till cirka 3,6 GWh vilket motsvarar ett 
koldioxidutsläpp på 760 ton och en kostnad på cirka en miljon kronor. Detta är då 
räknat på Mälarenergis prislista65 och genomsnittliga utsläpp av koldioxid vid 
fjärrvärmeproduktion. Nedan följer ett diagram med verklig inköpt fjärrvärme per 
månad utan normalårskorrigering. 
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Figur 20. Fjärrvärmeanvändningen år 2006 

 
 
Totalt med el, fjärrvärme och gasol hade LV Motors en energianvändning på nästan 12 
GWh, en kostnad på drygt 6 miljoner och ett utsläpp på ungefär 1500 ton koldioxid år 
2006. Fördelningen mellan de tre olika energislagen går att se på nästa sida. Med en 
tillverkning på ungefär 95 000 motorer per år ger det en energimängd på cirka 126 kWh 
per tillverkad motor.  
 
För medlemskap i ”Programmet för energieffektivisering” (PFE) skulle en 
skattereduktion på 0,5 öre/kWh innebära cirka 30 000 kronor för LV Motors för år 
2006. Energianvändning består dock av en för liten del av företagets totala kapital för 
att företaget skulle kunna vara medlem i PFE. Dock är det inget krav att hela företaget 
går med utan möjligheterna finns att endast registrera en del av företaget, förslagsvis 
pressgjuteriet. Dock är LV Motors pressgjuteri för litet för att klara PFE’s krav till 
medlemskap. PFE riktar sig till mer energiintensiva industrier än de liknande LV 
Motors. 
 

                                                 
63 SCB, 2005 
64 Liljelund L-E, 2004 
65 Mälarenergi AB, 2007 
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Nedan har diagram konstruerats som visar skillnaderna i användning, kostnader och 
utsläpp för de tre energislagen el, fjärrvärme samt gasol. Detta för att ytterligare visa 
vilket energislag som bör prioriteras för effektiviseringar. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fördelningen mellan de olika energislagen i mängd, kostnader och utsläpp av koldioxid 
missvisar lite det miljöanpassande med fjärrvärme. Normalt tillverkas fjärrvärme som 
en biprodukt vid el-framställning i ett kraftvärmeverk. Så istället för att släppa ut 
värmen till ingen nytta tar man tillvara på den och värmer upp bostäder och andra 
lokaler. Detta är ett mycket mer miljöanpassat alternativ och minskar därmed olje- och 
elberoendet. 

Figur 22. Energianvändning, energikostnader och koldioxidutsläpp fördelat på el, fjärrvärme            

                 och gasol för år 2006 
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5.9 Energikartläggning 

Gasol 
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Figur 21. Energikartläggning 
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Stödprocesserna står nästan för hälften av den totala energianvändningen på LV 
Motors. Därför har tyngdpunkten på detta arbete lagts på dessa processer då de anses 
vara mest gynnsamma att förändra.  
 
I processen ”Reningsutrustning” ingår elen för att driva Absolent filtrena och 
katalysatorn. ”Målningen” består av en ugn och ett antal elmotorer som driver bland 
annat fläktar. ”Övriga processer” är skillnaden mellan den totala elen som LV Motors 
använde sig av år 2006 och den sammanlagda elförbrukningen som har beräknats fram 
med hjälp av egna mätningar och loggad data från elmätarna. 
 
Elkostnaderna för dessa olika processer för år 2006 visas i diagrammet nedan. I bilaga 5 
och 6 finns en mer detaljerad energikartläggning över respektive enhetsprocess. Samt i 
bilaga 8 visas mer detaljer över elanvändningen och kostnaderna för respektive process.  
 
Totalt kostar det ungefär 740 kronor per timme i elkostnader vid full produktion. För 
fjärrvärmen och gasolen är det svårare att räkna ett värde per timme då flödet av värme 
och gasol varierar mycket över dygnet och året. Ett medelvärde för hela året blir 114 
kronor per timme i fjärrvärmekostnader samt 117 kronor per timme för gasol. För mer 
detaljer se bilaga 8. 
 
 

 
Figur 22. Kostnaderna för respektive enhetsprocess per år 
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5.9.1 Energikartläggning per byggnad 
Uppdelat per byggnad ser fördelningen av energi ut enligt nedan. 
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Figur 23. Energianvändningen uppdelad per byggnad år 2006,  

400 = Gjuteriet    401 = Montering    405 = Lindningen    417 = Lager 

 
 
I stapeln ”Att dela upp” ingår tryckluften och all den övriga elen som inte tillhör någon 
av den utrustning där elen har beräknats. Tryckluften är väldigt svår att fördela mellan 
de olika byggnaderna och har därför fått vara med i den gemensamma stapeln. Gasolen 
till katalysatorn har delats upp på byggnad 401 och 405 då denna anläggning är 
placerad utomhus som förbränner ångorna från processer i dessa två byggnader. 
Fjärrvärmen är fördelad efter hur stor area varje byggnad använder sig av för 
tillverkning. En mer detaljerad kartläggning går att se i bilaga 9. 
 

5.9.2 Energikartläggning per motorstorlek 
Energifördelningen mellan de olika motorstorlekarna uppdelat i tre olika områden ger 
en relativt lika uppdelning av energianvändningen. Det minsta området 112-132 
använder cirka 30 % av den totala energianvändningen. Mellanstorlekarna 160-180 
använder 35 % och största storlekarna 200-280 använder också 35 % av den totala 
energianvändningen. För en noggrannare överblicksbild om vad som ingår i respektive 
område se bilaga 10. 
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5.10  Nattvandring 
För att få en bra bild av hur mycket utrustning som står på i onödan genomfördes en 
nattvandring en sen fredagskväll när inget arbete förekom. Normalt slutar arbetet i 
verkstaden vid sex tiden på fredag kväll och vår vandring pågick mellan klockan åtta 
till elva. Både kontorsbyggnader och verkstaden gicks igenom. Eftersom detta 
genomfördes en fredag kväll kan man misstänka att ytterligare utrustning brukar stå på 
under vardagsnätter, medan man med säkerhet kan säga att den utrustning som står på 
under helgen garanterat även står på under vardagsnätter. I samtliga lokaler fanns en 
viss nattbelysning som ska vara tänd med hänsyn till utrymningssäkerhet och 
stöldrisker. Denna vandring är dock till för att undersöka onödigt el-användande.  
 
Kontor 
Först gicks alla kontor igenom, där belysning och datorers användning studerades. De 
flesta kontorsavdelningar har bärbara datorer med en dockningsstation. Denna 
dockningsstation sammankopplar datorn med övrig utrustning som t.ex. skärm, 
tangentbord och mus. Personalen tar med sig sina datorer eller låser in dem efter 
avslutat arbete och därför har främst datorskärmarna behandlats.  
 
Drygt 70 procent av de 94 datorskärmarna som granskades var på och samtliga 
skrivare, skanners eller kopiatorer var igång eller i stand by läge. Vad gäller 
belysningen så uppmärksammades 48 stycken 36 Watts lysrör, 12 energilampor och 8 
halogen spots som var tända i onödan. Främst var det fikarum, kapprum och toaletter 
som belysningen var glömd på. Ett kontor som besöktes hade stationära datorer och där 
var statistiken samma för datorer som för skärmar.  
 
Ventilationsrummen gick ej att besöka men det hördes att flera motorer var igång. 
Övrig utrustning som påträffades igång var lamineringsmaskin, el häftapparat, 
skrivbordslampa och en klockradio. För mer noggranna uppgifter se bilaga 11. 
 
Verkstad   
Första intrycket från verkstaden var hög musik från radioapparater och alldeles för 
mycket belysning. Kom man sen lite närmare maskinerna eller monteringslinorna så 
var tryckluftläckaget det främsta som hörde. I stort sett så var ingen 
produktionsutrustning helt avstängt utan samtliga maskiner stod i tomgångsläge. Övrig 
onödig utrustning var: 
 
 

• På tre skilda ställen påträffades processventilationen i form av punktutsug på för 
fullt  

 
• Kylaggregat i mindre rum och värmeaggregat vid portar stod och flödade ut kall 

respektive varm luft  
 

• Tre kylskåp med frysfack var i behov av avfrostning och har därmed en onödigt 
hög elförbrukning 

 
• Katalysatorn var igång 

 
• Väldigt varmt i ett omklädningsrum, där golvvärmen värmde onödigt mycket 
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• I gjuteriet var ventilationen på för fullt där man normalt har ett väldigt varm 

luftflöde från gjutugnarna 
 

• Gången från APW till AP1 lyste alla lampor, 28 lysrör. Onödigt mycket 
 

• Belysningen i halva gjuteriet med 45 stycken 400 W lampor lyste. Samt hela 
lindningsverkstaden med över 500 stycken 58 W lysrör 

 
 
Denna nattvandring avslutades 22.45 och efter att ha tittat på timrarna för belysningen 
visade det sig att lyset i halva gjuteriet och lindningen var inställda på att slockna 
klockan 23.00. En enkel åtgärd att ändra dessa klockslag till klockan 19.00 skulle ge en 
besparing på runt 8 000 kronor per år.  
 
Enbart belysningen som var tänd i onödan hade tillsammans ett effektbehov på drygt 75 
kW. Under vandringens gång släckte vi givetvis all onödig belysning och rapporterade 
de viktigaste bristerna. Denna genomförda vandring har varit ett bra underlag för att 
vidare hitta möjliga effektiviseringar. 
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6 Möjliga effektiviseringsåtgärder 
Nedan följer förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Vissa förslag går enkelt att räkna 
på hur mycket pengar som teoretiskt går att spara medan andra förslag endast blir som 
rekommendationer att genomföra då ett pris på besparing är mycket svårt att beräkna. 
Framförallt när det gäller att ta till vara på värme är det svårt att säga exakt hur många 
kilowattimmar som idag går till spillo. 
 

6.1 Belysning 
Det första som bör förändras med belysningen är att se till att klockorna på alla timrar 
går rätt. Sedan bör man se över när och var det verkligen arbetas och ställa in timrarna 
efter dessa tider. Viktigt att sträva efter ett ändrat beteende så inte belysning som går att 
stänga av manuellt lyser i onödan. Ska sedan belysningstimrarna ändras så bör en 
person vara ansvarig för detta, förslagsvis bör varje arbetsledare kontakta en ansvarig 
person på LV Motors som i sin tur kontaktar YIT som ser till att drifttiderna ändras. 
Viktigt är att om arbetstiderna sedan ändras tillbaka igen måste även drifttiderna på 
belysningen ändras tillbaka till sitt tidigare läge. En annan åtgärd vore att flytta vissa 
belysningsarmaturer lägre ner. Många lampor sitter fast mot taket och skulle kunna 
sänkas för att få ett effektivare ljusutbyte och därmed plocka bort vissa armaturer helt. 
Där traverser är placerade går givetvis inte att ha lampor som hänger ner men på många 
platser i fabriken skulle belysningen kunna hänga längre ner. 
 
Enligt tidigare resonemang med en rekommendation på belysningseffekten 3 – 5 W/m2 
med ny högfrekvent utrustning kan man räkna på hur stora skillnaderna är i dagsläget. 
Diagrammet nedan visar belysningseffekten per kvadratmeter för verkstaden idag. 
 
 

Belysningseffekt per kvadratmeter

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

AP1 AP2 AP3 AP4 APW APK Rotorline Lagret Totalt

[W/m2]

 
Figur 22. Belysningseffekten per kvadratmeter 

 
 
Under november månad infördes nattskift på flertalet stationer vilket medför att 
belysningen är tänd nästan dygnet runt. Endast från fredag kväll till söndag kväll är 
belysningen släckt ifall inget helgarbete förekommer. Detta kommer medföra att 
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besparingar på utbyte av belysningsarmaturen kommer att bli ännu större med fler skift 
än hur det tidigare har varit. Räknar man med drifttiderna som belysningen är inställd 
på idag och med nyinköpt högfrekvent armatur med en effekt på 5 W/m2 kan man spara 
ungefär 550 MWh per år. Vilket är en minskning med 57 % i effekt jämfört med 
dagsläget. Detta ger då en besparing med över 350 000 kronor per år i driftkostnader 
som man kan använda till att köpa in den nya armaturen. Med ett förmodat stigande 
elpris kommer denna besparing att bli större för varje år som går.  
 
En investeringskostnad för att byta ut befintlig belysning är mycket svår att räkna ut. 
Det finns väldigt många företag som arbetar med belysning och har olika prissättning. 
Det man får göra är att låta flera företag undersöka lokalerna och lämna en offert på 
utbyte av belysningen där både armaturer och arbete bör ingå. Därefter får man ta 
ställning till investeringen när man då vet hur mycket driftkostnaderna kommer att 
minska för varje år. Exempel från andra större svenska industrikoncerner visar 
emellertid på att pay-offtiderna ofta ligger på mellan 2 – 3 år beroende på drifttider.66 
 
En enkel överslagsräkning räknat på 5 W/m2 i hela fabriken med ny armatur och lysrör 
gav en investeringskostnad på ungefär 700 000 kronor. Denna investering skulle då 
vara återbetald på två år om man räknar hur mycket man sparar i driftkostnader med ny 
effektivare belysning. Detta är räknat på två olika företags prislistor där en lämplig 
belysningsarmatur har valts som passar bra i industrimiljö. I detta pris ingår dock ingen 
installation utan endast armatur och lysrör.  
 
För året som har varit där nattskift endast har förekommit på enstaka ställen skulle man 
kunna ha sparat mycket pengar genom att se över belysningstimrarna. Den största 
besparingen vore att minska drifttiden på belysningen i lokal 401 från 6 162 timmar till 
4 264 timmar. Där är det i dagsläget tänt i hela byggnaden från söndag kväll till fredag 
kväll då endast arbete förekommer i en liten del av lokalen på nätterna. Den del av 
byggnad 401 där nattskift förekommer borde man använda sig av de manuella 
knapparna och endast tända det som behövs. Denna förändring skulle kunna ge en 
besparing på över 80 000 kronor per år. 
 

6.2 Ventilation 
Allmänventilationen skulle kunna styras tillsammans med belysningen. När man tänder 
belysningen så startar också ventilationen. Detta kräver endast en enkel installation och 
inga stora kostnader enligt Björn Berglund på YIT. Grannföretaget ABB Cewe Control 
använder sig av denna variant och tycker den fungerar mycket bra.  
 
För ändringar av drifttider på ventilationen är det samma problem som för belysningen. 
Björn Berglund säger att flera olika personer kontaktar honom för att drifttiderna ska 
ändras över en viss period. Däremot blir han aldrig kontaktad om när drifttiderna bör 
ändras tillbaka till ordinarie drift. Här bör en ansvarig person på LV Motors utses som 
kan vara ansvarig för att kontakta Björn Berglund om ändrade drifttider samt alltid 
återkoppla till Björn direkt inställningarna ska återgå till normaldrift. Denna utsedda 
person bör i sin tur ha kontakt med de olika arbetsledarna om vilka tider som är 
lämpligast att ha på respektive avdelning. Så även för ventilationen är det ändrat 
beteende som är en viktig faktor för att effektivisera processen.  

                                                 
66 Muntligt: Thollander P, 2007 
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Processventilationen borde stängas av så fort den inte behövs eftersom förutom att dra 
ström suger den även ut värme och friskluft. Detta är ett stort slöseri med energi och 
bör undvikas i möjligaste mån. Vid respektive område för truckladdning finns ett antal 
slangar som hänger ner från ett centralt utsug. Antingen är alla slangarna i drift eller så 
stänger man av alla centralt. Ofta på dagtid står en truck på laddning medan övriga 
truckar används. Detta innebär då att ventilationen för kanske sex truckar är igång 
medan endast en laddas. Detta måste kunna styras bättre med avstängningsventiler på 
varje slang så slöseriet på friskluft minskas. 
 
Att frekvensstyra ventilationen kan visa sig ge stora energibesparingar, då det är vanligt 
att industrier har ett onödigt stort ventilationsflöde. Genom att reducera luftflödet med 
20 % via en frekvensomriktare, minskas eleffektbehovet med 50 %. Under kalla 
vinterdagar behövs ett mycket mindre luftflöde för att tillgodose behovet av friskluft. 
Genom att minska luftflödet med 50 % reduceras då eleffektbehovet med hela 80 % 
genom att använda sig av en frekvensomriktare.67 
 
En minskning med 20 % av LV Motors luftflöde ger då med frekvensomriktare 50 % 
mindre elförbrukning för ventilationen och en besparing på 250 000 kronor per år. Hur 
rimligt detta antagande att minska luftflödet med 20 % och behålla ett bra 
inomhusklimat är dock svårt att säga. Detta antagande baseras endast på hur det 
vanligtvis ser ut inom den svenska industrin. 
 
För bostäder och allmänna lokaler finns det rekommenderade flöden på ventilationen 
som Boverket har tagit fram. För industrier däremot finns inga speciella 
rekommendationer då föroreningshalten i industrilokaler varierar kraftigt. Därför går ej 
LV Motors luftflöden att jämföras med några exakta rekommenderade flöden utan man 
kan endast prova sig fram för att få ett behagligt klimat i lokalerna. 
 

6.3 Tryckluft 
Tryckluft är dyrt och har en väldigt låg verkningsgrad och bör i möjligaste mån 
undvikas. Tryckluften står för en stor del av energianvändningen på LV Motors. För att 
minska läckaget av tryckluft borde avstängningsventiler vid varje uttag finnas 
lättillgängliga. Robotar kan av driftskäl inte strypas helt från tryckluft då robotarna kan 
tappa sina positioner, därför är det extra viktigt att minimera läckagen där. För mindre 
handverktyg vore det bästa alternativet att byta ut dessa mot eldrivna verktyg som har 
en mycket högre verkningsgrad och mindre livscykelkostnad. Maskiner som använder 
sig av tryckluft och kan stängas av från tryckluft under tomgångsdrift bör givetvis 
luftflödet strypas helt. 
 
Tryckluften till monteringen läcker mycket beroende på att det är väldigt många 
kopplingar och uttag där. Vid fortsatt behållande av dessa verktyg borde en central 
avstängningsventil för respektive monteringslina installeras. Eftersom största läckagen 
sker i kopplingar skulle läckagen kunna minska betydligt genom att stänga av 
tryckluften fram till dessa kopplingar.  
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Ett sätt att uppmärksamma personalen på hur mycket tryckluft som används är att 
installera flödesmätare vid respektive avdelning. Dessa mätare kan då enkelt avläsas 
och läckagen kan enklare uppmärksammas. För att ytterligare förtydliga slöseriet och 
motivera till besparingar kan flödet på tryckluften även konverteras till pengar. 
 
Eftersom det idag inte finns några flödesmätare installerade är det svårt att uppskatta 
hur stor del av läckaget som är fördelat på robotarna respektive övrig utrustning.  
Det totala tryckluftsläckaget däremot är enkelt att utläsa från grafer mätta på 
kompressorerna. Dessa grafer visar att ett medelvärde på effekten från när ingen 
produktion förekommer jämfört med ett medelvärde när det är full produktion, visar att 
75 % av tryckluften består av läckage. Att minska detta läckage till teoretiskt 10 % 
skulle klassas som godkänt och ge en besparing på ungefär 235 000 kronor per år i 
elkostnader. Att lyckas få ned läckaget till 10 % på ett befintligt system är relativt svårt 
utan större investeringar, men att lyckas få ned det långt under 75 % borde inte kräva 
några större insatser. Med kontinuerligt arbete med läckaget kan man kanske sänka det 
20 % jämfört med dagsläget och då erhålla en besparing på 75 000 kronor per år.  
 
Är man villig att lägga ner mer pengar på att täta läckaget är ett alternativ att anlita t.ex. 
Atlas Copco som erbjuder ”Airtjänster” för bättre optimering. Dessa tjänster kan hjälpa 
till att energioptimera och övervaka tryckluftsanläggningen. Med dessa tjänster kan 
man förutom att få ett minskat tryckluftsläckage även få fullständig överblick på 
samtliga luftflöden.68  
 

6.3.1 Livscykelberäkning skruvdragare 
Arbetsledaren på AP3 och 4 har fått en offert på två elektriska skruvdragare och jag har 
med hjälp av Energimyndigheten mall för livscykelberäkningar tagit fram ännu ett 
argument för inköp av dessa skruvdragare. I beräkningarna har jag tagit fram två olika 
alternativ då den första beräkningen gav en skillnad på över 30 000 kronor i rena 
driftkostnader för två skruvdragare, vilket är onaturligt stora skillnader. Den andra 
beräkningen gav efter antagandet att den pneumatiska skruvdragaren har samma varvtal 
som den elektriska även den lägre LCC – kostnader för den elektriska varianten. 
Däremot blev skillnaderna inte lika kraftiga. Min teori är att det verkliga scenariot 
ligger någonstans mellan dessa två olika alternativ. Alternativ ett ger orimliga resultat 
men att varvtalet är lika är inte heller helt rimligt då pneumatiska skruvdragare 
vanligtvis har ett högre varvtal jämfört med elektriska. Båda resultaten visar dock att de 
elektriska skruvdragarna har lägre livscykelkostnader. Det som står oklart är endast hur 
lång återbetalningstiden blir för de elektriska jämfört med de pneumatiska 
skruvdragarna. Den viktigaste slutsatsen att dra från beräkningarna är dock att 
skillnaderna är stora, däremot bör inte siffrorna ses som några exakta värden. 
Beräkningarna och livscykelkostnaderna går att se i bilaga 12. 
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6.4 Pumpning 
Pumpen som pumpar in vatten från branddammen borde regleras efter behov och inte 
stå på dygnet runt. När inget arbete sker står den enbart och pumpar mot stängda 
ventiler. Detta ger en enormt stor onödig elförbrukning. Idag har denna pump en 
energianvändning på över 100 MWh per år. Detta kostar LV Motors över 65 000 
kronor per år i elkostnad enbart på denna pump. Förutom denna pump så finns det tre 
returpumpar som pumpar tillbaka detta vatten till branddammen. Dessa tre pumpar 
styrs av flottörer. Så om pumpen vid branddammen skulle pumpa in mindre vatten 
skulle de tre returpumparna också pumpa mindre vatten. Detta medför alltså att om 
drifttiden på en pump minskas, så minskas automatiskt även drifttiderna på ytterligare 
tre pumpar. Alternativen vore att antingen varvtalsstyra motorn som driver pumpen 
eller helt enkelt installera en timer som enkelt går att justera efter behov. 
 
Anledningen till dimensioneringen på pumparna vid kylbadet i rotorlinen där den ena 
pumpen har en sju gånger högre effekt än den andra kan verka överdimensionerat. Men 
den kraftigare pumpen pumpar upp vattnet på taket där det kyls, sedan rinner vattnet 
ner och den lilla pumpen pumpar sedan in vattnet i dammen igen. Dessa två moment 
kräver naturligt olika mycket kraft, men möjligtvis är den kraftigare motorn något 
överdimensionerad då den stämplade maxeffekten är 15 kW och den använder sig 
endast av max 6 kW. 
 
Hos Sandvik Materials Technology i Sanviken fanns en liknande situation som här där 
det pumpas runt vatten i ledningarna även då produktionen ligger nere. Deras system 
var något större dimensionerat än LV Motors men hade samma funktion och var 
likadant uppbyggt. Vid en ombyggnad av systemet togs slingan bort och två separata 
pumpar och rörledningar installerades. Dessa pumpar körs endas då det behövs vatten i 
systemet och regleras med tryckvakt och flödesmätare. Elanvändningen på systemet 
minskade med 89 % och gav en besparing på 100 000 kronor per år.69 En minskning 
med 89 % av elanvändningen på LV Motors kylsystem skulle ge en besparing på 
ungefär 80 000 kronor per år. 
 

6.5 Tomgång 
Genom att stänga av de produktionsapparater som är i drift när inget arbete sker skulle 
man kunna reducera tomgångseffekten kraftigt. Samma sak gäller givetvis för 
ventilation, belysning och tryckluft. Givetvis går inte alla maskiner att stänga av helt 
t.ex. behöver impregneringsmaskinerna värmning för att lacken inte ska stelna. Men det 
finns flertalet maskiner som skulle kunna stängas av utan att påträffa några 
komplikationer vid uppstarten igen. Ett exempel är uppvärmningsugnen vid AP2, enligt 
mätningar så har den en tomgångseffekt på tre kilowatt vissa nätter medan andra nätter 
finns ingen tomgångseffekt alls. Även rotorgjutmaskiner skulle kunna stängas av vid 
längre driftstopp då dessa har elmotorer i drift även när inget pressas. 
 
I lindningsverkstaden finns en helautomatisk lindningsmaskin och flertalet mer 
manuella maskiner. De manuella maskinerna har samtliga en elmotor där 
maxeffekterna ligger runt 7-8 kW som är i drift så länge personal finns i byggnaden. En 
kort vandring under en lunch visade sig att samtliga motorer stod och gick för fullt fast 
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ingen person befann sig vid arbetsplatsen. Dessa stängs givetvis av vid hemgång men 
skulle även kunna stängas av under raster och luncher. 
 
Mätningar på svarvar, svetsar och katalysatorn visar att det finns en tomgångseffekt på 
samtliga. Dessa bör gå att undvika då dessa maskiner inte borde behöva el vid 
produktionsstopp. 
 
Även på kontoren finns det tomgångseffekter som går att minska. Ett effektivt och 
relativ billigt sätt vore att förse samtliga anställda med varsin grenkontakt som har en 
av och på knapp. Eftersom elektrisk utrustning ofta har en 
tomgångseffekt även när den är avstängd så finns det energi att 
spara även här. Många apparater med en låg effekt under lång tid 
ger tillsammans ett noterbart elbehov. Även vid skrivare och 
kopiatorer vore lämpligt att placera grenkontakter som kan 
stängas av under natten. Att det inte skulle löna sig att stänga 
av dessa apparater för att de har en högre elförbrukning vid 
uppstart är endast en myt. Givetvis använder de sig av en 
högre effekt vid uppstart än vid normaldrift, men endast under en kort tid. Eftersom 
energi räknas som effekt multiplicerat med tid så ger ofta en låg effekt under en längre 
period ett större elbehov än hög effekt under en kort tid. 
 
Enligt digrammet på sidan 32 över hur den totala elförbrukningen varierar över dygnet 
under en vecka kan man se att företaget har en tomgångseffekt på ungefär 400 kW. De 
processer som med hjälp av min handledare anser är nödvändiga att inte vara helt 
avstängda är kompressorn, varmhållningsugnarna, impregneringsmaskinerna, viss 
processventilation, lite elvärme och en viss nattbelysning. Övriga processer bör utan 
problem kunna vara helt avstängda. Dessa processer har tillsammans ett ungefärligt 
tomgångsbehov på 150 kW. Detta medför ett effektbehov 250 kW i onödan. Genom att 
reducera detta tomgångsbehov under icke arbetstid skulle då en teoretisk besparing på 
över 500 000 kronor kunna göras per år. 
 

6.6 Laststyrning 
Genom att styra effektuttagen på ugnarna och pressgjutmaskinerna skulle 
elanvändningen kunna jämnas ut och belastningen minska. På så vis undviker man dyra 
fasta kostnader som tillkommer vid ett högt effektuttag. Mätningar visar på att 
effekttoppar är vanligt förekommande och en laststyrning skulle kunna minska 
kostnaderna. Det som först bör ses över är vilka processer som är lämpliga att laststyra 
och om det är möjligt att styra dessa. De processer som jag anser skulle vara möjliga att 
laststyra är uppvärmningsugnarna och pressgjutmaskinerna, dessa processer har relativt 
höga effektuttag under en kort tid. För att genomföra detta kommer det krävas att en 
avancerad utrustning behöver installeras. Ett argument som dock talar mot att laststyra 
dessa processer är att effektuttagen inte är så speciellt höga om man jämför med lite 
tyngre industri. Det blir svårt att inte få en väldigt lång återbetalningstid då 
besparingarna blir väldigt små per år. För att mer noggrant kunna se hur stor potentialen 
är för laststyrning skulle den totala elanvändningen behöva loggas över en längre tid 
med intervall på maximalt en timme. Detta har jag dock inte haft möjlighet att 
genomföra och kan därmed inte ge en korrekt siffra på hur stor besparingspotentialen 
för laststyrning skulle kunna bli. Grafer över hur effekten varierar med tiden på olika 
maskiner var för sig finns att se i bilaga 15. 

Figur 24. Grenkontakt 
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6.7 Värme och kyla 
I byggnad 401, 405 och 417 finns det värmeåtervinning på frånluften. I byggnad 400 
där gjuteriet är placerat och där de största värmemängderna finns har LV Motors ingen 
värmeåtervinning. Motiveringen till detta är att det lätt kan ”gegga” igen då luften är 
mycket mer förorenad i ett gjuteri. Det finns dock alternativ till värmeåtervinning på 
frånluften även i gjuterier men denna utrustning kräver då avancerade filter som 
kontinuerligt behöver rengöras för att inte smuts från rökgaserna ska komma in i 
värmeväxlaren. Även värmeväxlaren kommer att behöva rengöras kontinuerligt då ett 
filter inte kan hindra samtliga partiklar från att ta sig in. Rengöring av värmeväxlare är 
sannolikt inte så smidigt eftersom det ofta är många tunna kanaler i växlarna.70 
 
Däremot hävdar företaget Absolent att deras filter lämpar sig väldigt bra för rening av 
frånluften i ett gjuteri. Dock anser de att Absolent filtrena är lite onödigt kraftiga för 
rening av frånluft och rekommenderar i stället någon form av 
komfortventilationsfilter.71 Så att även ha rening av frånluften i gjuteriet bör alltså inte 
vara några problem, det krävs däremot lite mer arbete och avancerad utrustning än vad 
som finns i övriga lokaler med återvinning. 
 
Ett tidigare genomfört examensarbete på LV Motors visar att värmeåtervinning ur 
rökgaserna på två smältugnar skulle kunna ge en besparing på 100 000 kronor per år. 
En investering i en värmeväxlare med tillbehör behövs som har en pay-off tid på två 
år.72 Det examensarbetet utfördes för över två år sedan och investeringskostnaden hade 
idag varit återbetald om värmeåtervinning från rökgaserna hade implementerats, men så 
är inte fallet. Enligt Björn Berglund på YIT så föll projektet på att det fanns en risk att 
vatten kunde läcka in i ugnarna och förstöra dessa. 
 
Kylvattnet från olika processer pumpas ut till branddammen som ligger i ett pumphus 
ute på gården. I detta hus är det väldigt varmt vilket ger en indikation om att 
värmeåtervinning på kylvattnet skulle kunna vara en lönsam process. Värmen kan med 
fördel enklare tas tillvara på i vatten jämfört med luft, eftersom fjärrvärmesystemet är 
uppbyggt med vatten som transportör av värme. Endast en värmeväxlare krävs som tar 
tillvara på värmen och sedan leder in det i fjärrvärmesystemet. Det som dock är det 
viktigaste för att processen ska fungera är att vattnet är tillräckligt varmt och att det är 
det under en längre period. Genom att installera en värmepump kan temperaturen på 
vattnet höjas men värmepumpen får inte jobba för hårt så det inte blir lönsamt. 
Sannolikt är detta vatten inte tillräckligt varmt och åtgärder på andra områden vore mer 
lönsamt, men en undersökning från förslagsvis YIT vore ändå värt ett försök. 
 
En lite enklare variant vore att installera en värmepump som tar värmen från det varma 
vattnet och direkt blåser ut det i lokalen. I kulverten som vattnet pumpas ner i är en 
balja placerad med det varma vattnet i. Där skulle man kunna installerar en värmepump 
som då tar värme från kulverten och blåser ut den i gjuteriet. Därmed skulle värmen 
omhändertas på ett mer effektivt sätt än tidigare. Men eftersom det är relativt varmt i 
gjuteriet behöver man kanske inte tillföra mer värme där så många dagar per år. 
 
Katalysatorn förbränner de förorenade ångorna från impregneringsmaskinerna och från 
målningen. Katalysatorn är igång stora delar av dygnet och därmed passerar stora 
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mängder värme genom skorstenen rakt ut i luften. Denna värme skulle kunna tas 
tillvara på ett bättre sätt. Enligt företaget VOC Teknik har de en reningsprocess vid 
namn ”Swingtherm” som skulle kunna tillämpas på LV Motors katalysator. Denna 
process renar luften så pass bra (96 – 98 % reningsgrad) att värmeinnehållet kan 
användas till lokaluppvärmning. Denna process är även väldigt energisnål då endast 
luftfläkten behöver energi för att kunna driva hela processen.73 
 

6.8 Transmissionsförluster  
En enkel undersökning för att se var de största värmemängderna tar vägen är att räkna 
på transmissionsförluster genom väggar, tak och fönster. Mina beräkningar visar tydligt 
att de största värmemängderna försvinner genom taket. Därför är det mest lämpligt att 
lägga resurser på att isolera tak, än att isolera väggar och byta ut fönster. Enligt mina 
generella beräkningar så transporteras cirka 60 procent av den införda fjärrvärmen ut 
genom väggar, fönster och tak. Resterande värme förloras mestadels via 
ventilationsaggregaten. Beräkningarna för transmissionsförlusterna går att se i bilaga 
13. 
 
Värmegenomgångskoefficienten (U-värdet) för väggar och tak har troligtvis ett för lågt 
värde i mina beräkningar. I verkligheten är troligtvis väggar och tak lite sämre isolerade 
än mina beräkningar visar. Även för fönstrena är det svårt att veta hur bra det stämmer 
överens med verkligheten eftersom det förekommer många olika modeller av fönster. 
Det jag vill visa med dessa beräkningar är främst skillnaderna i förluster mellan dessa 
byggnadsdelar än exakta värden för respektive del. 
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Figur 25. Transmissionsförluster genom tak, väggar och fönster 

 

6.8.1 Tilläggsisolering av taket 
Genom att tilläggsisolera taket på hela fabriken finns det mycket pengar att spara i form 
av mindre uppvärmningskostnader. Ett rimligt antagande vore att genom 
tilläggsisolering kunna minska transmissionsförlusterna med minst 50 procent. 
Eftersom taket idag är näst intill oisolerat finns det eventuellt ännu större 
besparingspotential, då de framräknade värdena för transmissionsförluster genom taket 
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kan vara i minsta laget. Dessa beräkningar ger en besparing med minst 200 000 kronor 
per år och 154 ton mindre koldioxid utsläppt i naturen. 
 

6.8.2 Byt till vitt papptak 
Genom att byta ut det svarta papptaket mot vitt skulle stora besparingar i form av 
minskat kylbehov sommartid göras. Samtidigt släpper denna typ av takpapp inte ut lika 
mycket värme under vintertid som den konventionella svarta. Enligt en 
energisystemanalys från Sparkraft skulle kylbehovet på Emmaboda vårdcentral kunna 
minskas med mellan 20 – 35 procent genom att byta från svart till vitt papptak. 
Prisskillnaden mellan svart och vitt papptak är inte stor men den konventionella svarta 
är givetvis lite billigare.74 Skillnaden på gratisenergin (från solen) under vintertid blir 
naturligt mindre men det man tjänar in under sommartiden i form av minskat kylbehov 
är betydligt mer än den extra värmen som behöver tillföras vintertid med vitt papptak. 
Detta utbyte bör dock endast ske när den nuvarande pappen är utsliten eller vid 
nybyggnation för att det ska bli lönsamt.   
 

6.9 Elmätare 
Eftersom belysning och ventilation ska ingå i hyran räknar fastighetsbolaget ut 
processelanvändningen genom att ta den totala elförbrukningen minus fastighetselen. 
Totalt finns det 10 ställverk som förser LV Motors med el. Dessa ställverk har var sin 
mätare som summeras till den totala elanvändningen. För att sedan få fram den rätta 
mängden processel som ska faktureras till LV Motors dras el från belysning, ventilation 
och byggnader som inte tillhör Motors ifrån totala elförbrukningen. Min uppfattning 
efter att ha studerat elmätarna som räknas ifrån är att flertalet mätare saknas på minus 
sidan. Endast belysning och ventilation i vissa lokaler är medräknade. De kontor som är 
placerade i samma lokaler som fabriken är inte heller medräknade som fastighetsel. 
Dessa spekulationer är givetvis inte så uppskattade av fastighetsbolaget men att 
ungefärlig rätt mängd el debiteras vore en självklarhet. Min uppfattning är att ett el-
användande på ungefär 1 500 MWh för år 2006 skulle ha ingått i hyran som fastighetsel 
men har istället betalats av LV Motors för en kostnad på nästan en miljon kronor. För år 
2007 har el-användandet ökat vilket betyder att ännu mer pengar har i onödan lagts på 
el som borde ha betalats av ABB Fastighet AB. 
 

6.10  Hinder till energieffektivisering 
Eftersom LV Motors inte äger sina egna lokaler är det största hindret att 
fastighetsbolaget som äger lokalerna inte är lika intresserade av energieffektiviserings-        
åtgärder som LV Motors. För att fastighetsbolag ska vara villiga att byta ut befintlig 
utrustning och installera energieffektiv utrustning krävs vissa garantier på att 
verksamheten kommer finnas kvar i många år framöver. Dessa garantier är i dagsläget 
svåra att ge eftersom arbetsmarknaden förändras väldigt fort. 
 
Vid besparingar i form av minskad ventilation och mindre belysning märker inte LV 
Motors av några besparingar direkt i hyran. Utan om fastighetsbolaget märker att 
mindre el konsumeras kan en senare sänkning av hyran vara möjlig till nästa år. Denna 
sena återkoppling är inte optimal för att motivera till energibesparingar. 
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Samarbetet mellan fastighetsskötarna YIT, fastighetsbolaget ABB Fastighet och kunden 
LV Motors är det stora problemet när det gäller installationer och styrning av diverse 
utrustning. Behöver t.ex. elektrikerna en matning till en ny process installerar de den på 
ett lämpligt ställe. Detta medför då att avläsningen på elmätarna förändras eftersom 
fastighetsbolaget inte är medvetna om denna förändring. Detta kan medföra både att LV 
Motors betalar för lite el eller att de betalar för mycket beroende på var dessa 
installationer sker. Detta måste ske så att en ansvarig person från fastighetsbolaget alltid 
blir informerad om dessa förändringar och en person från YIT alltid är med vid 
installationen så den blir korrekt märkt och registrerad. Eftersom de olika företagen ofta 
ser till sitt eget bästa blir inte effektiviseringarna så prioriterade. Då den största vinsten 
kanske görs av en annan part. Det gäller att se på helheten och vad som gynnar alla 
parter samtidigt som det är bra för miljön. 
 

6.11  Förslag vid nyinvestering 
För att genomföra ett så bra köp som möjligt vid nyinvestering är det flera punkter som 
bör beaktas innan köpet genomförs. 
 

• Jämför alltid flera alternativ 
• Ställ krav på att få beräkningar på livscykelkostnader 
• Välj utrustning av högsta effektklass (eff1) 
• Undvik tryckluft i möjligaste mån 
• Utrustningen skall enkelt kunna stängas av och startas för att undvika 

tomgångseffekter 
• Pumpar, motorer och fläktar ska vara frekvensstyrda 
• Vid inköp av större utrustning undersök prestanda på inbyggda komponenter 

som t.ex. elmotorer och pumpar  
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7 Diskussion 
För att kunna styra belysning och ventilation på ett effektivt sätt bör man koppla ihop 
dessa. Tänder man lyset på en avdelning ska även ventilationen starta och släcker man 
sedan lyset så stannar även ventilationen. Komplettering till detta är att en ansvarig 
fastighetsskötare alltid blir informerad om förändringar i arbetstiderna så han kan styra 
dessa processer på ett effektivt sätt. Meningen är att knappen för belysning med en 
timer endast ska behövas vid övertid och eventuellt helgarbete. Har man däremot 
kontinuerligt helgarbete bör det rapporteras till fastighetsskötaren. Förutom belysning 
och ventilation så styrs även värmen i lokalen av fastighetsskötaren, vilken även den 
bör ändras efter hur mycket arbete som förekommer.  
 
Eftersom belysning ska ingå i hyran är en nyinvestering inte så prioriterad hos LV 
Motors utan detta skulle snarare beröra ABB Fastighet. För att en investering ska göras 
av fastighetsbolaget krävs garantier på att LV Motors kommer att finnas kvar i 
lokalerna en lång tid framöver. En garanti som är svår att ge med dagens snabba 
utveckling inom industrin. Som hyreskund hos ABB Fastighet är det därför viktigt att 
visa att företaget är intresserade av energisnål utrustning och mina rekommendationer 
om nyinvestering kommer givetvis ABB Fastighet att få ta del av. 
 
Det absolut effektivaste med belysningen vore om företagen lyckades komma överens 
om en nyinstallation av samtliga belysningsarmaturer. Bästa sättet att nå en 
överenskommelse om detta vore att på ett rättvist sätt dela på kostnaderna för inköp och 
installation samt ta del av besparingarna tillsammans.  
 
För att få en någorlunda ordentlig överblick på den elektriska utrustningen bör all 
nyinstallation gå via fastighetsskötarna så driftkostnaderna blir korrekta. Det är mycket 
viktigt med uppmärkningen på el-centraler och ställverk var all ström matas ifrån för att 
kunna få en rättvis direkt återkoppling på om någonting förändras i driften. De ställen 
som elektrikerna anser vara lämpliga för installationer är oftast lämpliga men bör alltid 
meddelas till fastighetsskötarna så inga komplikationer uppstår.  
 
Att få rätt mängd el debiterad borde inte vara så svårt. Tillsammans med representanter 
från ABB Fastighet och YIT skulle kartorna över kopplingsscheman på elen snabbt 
kunna ses över och uppdateras. Ett enklare alternativ vore att fastighetsel inte ingår i 
hyran och LV Motors ansvarar själva för belysning och ventilation. Fortfarande kan 
YIT sköta servicen som tidigare men elförbrukningen står man själva för. Givetvis 
måste detta resultera i en sänkning av hyran från ABB Fastighet. Det som då går att 
diskuteras är ABB Fastighets funktion i sammanhanget. Tar man bort belysning och 
ventilation från deras ansvarsområde är det inte så många funktioner kvar som de 
ansvarar för och kan tyckas fylla en meningslös betydelse i fastighetsskötandet av 
lokalerna, så en uppdatering av el-scheman vore kanske att föredra. Sedan är detta 
ägandesätt ett centralt ABB beslut och går inte att ändra på så lätt. Detta kan anses vara 
det största hindret till energieffektivisering på företaget. 
 
En helt exakt elräkning är inget att sträva efter men en någorlunda rättvis fördelning av 
kostnaderna bör inte vara några problem att komma överens om.  
 
För att minska tryckluftsberoendet böra man byta ut samtliga skruvdragare som 
använder sig av tryckluft och ersätt med eldrivna verktyg. Tryckluftsverktygen finns 
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ofta av tradition eftersom de är lätta och smidiga, men med dagens teknik finns det 
minst lika bra eldrivna verktyg. De eldrivna jämförbara verktygen är ofta lite dyrare i 
inköp men har en mycket högre verkningsgrad och betydligt lägre livscykelkostnad. 
 
Vid behållning av samtliga tryckluftsverktyg bör flertalet avstängningsventiler 
installeras. Eftersom de största förlusterna i ett tryckluftsystem finns vid alla kopplingar 
är det där åtgärder bör vidtas. Både direkt vid varje uttag och även för hela sektioner på 
förslagsvis monteringsstationerna. Utöver detta bör även kontinuerliga undersökningar 
om läckage utföras för att minska förlusterna. Att kontakta Atlas Copco och höra efter 
vad de kan erbjuda med sina ”Airtjänster” för LV Motors vore även att rekommendera. 
Inte endast tätar de läckagen utan även installerar utrustning så LV Motors på egen 
hand kan ha full överblick på samtliga flöden. Detta kommer då sedan kräva ett ändrat 
beteende hos arbetarna att man sedan använder den nya utrustningen och vrider om 
avstängningsventilerna till verktygen när dessa inte behövs. 
 
Tomgångsförlusterna går att minska genom att få ett ändrat beteende för avstängning av 
utrustning när inget arbete sker. T.ex. motorn till provbänken på AP4 bör stängas av 
efter avslutat arbete. Endast denna motor skulle ge en besparing på över 15 000 kronor 
per år i elkostnader genom att endast vara i drift under arbetstid. Detta är bara ett 
exempel och många bäckar små kan ge en ordentlig besparing tillsammans. Mina 
rekommendationer vore att varje arbetsledare går igenom samtliga elektriska maskiner 
på sin avdelning och tar reda på vad som händer ifall maskinen stängs av. I fall det är så 
att det uppstår problem med mjukvaran vid uppstart vore väl det mer prioriterat att fixa 
det problemet än att godta att det är så och lämna utrustningen på. 
 
Elmotorer i alla dess former bör varvtalsstyras med förslagsvis frekvensomriktare för 
att reducera onödig drift. Eftersom elmotorer är LV Motors special område borde detta 
inte vara några problem för företaget. Nackdelen är att frekvensomriktare är dyra men 
bör få en relativt kort återbetalningstid med kraftigt reducerade driftkostnader. För 
respektive elmotor där en frekvensomriktare skulle vara lämplig att installera bör en 
livscykelanalys och återbetalningstid tas fram. En lämplig motor att ändra driften på är 
motorn som driver pumpen i branddammen som pumpar vatten dygnet runt för kylning 
till gjutmaskinerna. Denna pump skulle genom ändrad drift kunna ge en besparing på 
över 30 000 kronor per år genom att endast se till att den pumpar under arbetstid. Styrs 
den sedan även efter behovet just för tillfället går det att göra ännu större besparingar 
eftersom den idag endast har ett driftläge. 
 
Andra motorer som effektivt skulle kunna minska sin energianvändning genom att 
frekvensstyras är motorerna som driver ventilationen. Dessa motorer är många och 
arbetar under långa perioder, därför finns större energimängder att spara. 
 
Att tilläggsisolera taket och samtidigt lägga dit vitt papptak i stället för det svarta 
konventionella vore lönsamt. Återbetalningstiden skulle troligtvis bli relativt lång med 
minskade uppvärmningskostnader men med en låg livscykelkostnad. Denna investering 
skulle även öka byggnadens värde, men eftersom LV Motors inte äger byggnaden är 
denna investering lite svårmotiverad. Ännu ett exempel på nackdelen med att företaget 
inte äger sina egna kostnader. 
 
Alla dessa besparingar ger inte direkta besparingar till LV Motors utan stora delar av 
besparingar i belysning, ventilation och uppvärmning gynnar mest ABB Fastighet. De 
största direkta besparingarna för LV Motors är att få elräkningarna korrekt debiterade. 
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Dessa besparingar är inga besparingar som gynnar miljön, utan endast flyttar 
kostnaderna för el-framställningen till en annan part. Genomförs dessa förändringar 
kommer troligtvis även hyran att förändras för LV Motors. Det viktigaste här är att 
genomföra en vinn-vinn situation där båda parter får en gynnande situation genom 
ändrat beteende och investering i energisnål utrustning och därmed spara både pengar 
och miljö. Eftersom båda företagen ingår i samma koncern (ABB) bör de ha enklare att 
samarbeta än två helt skilda bolag och man bör då kunna se lösningen ur ett perspektiv 
som ett gemensamt företag. 
 
För att räkna ut en total besparingspotential på LV Motors kan man inte bara summera 
alla föreslagna effektiviseringar. Vissa förslag innebär att andra inte är möjliga eller 
snarare att man räknar besparingen två gånger. Genom att förändra elräkningarna så de 
blir rätt debiterade skulle elkostnaderna minska med ungefär en miljon kronor. De 
föreslagna effektiviseringarna på hela fabriken skulle utöver detta bli ungefär 700 000 
till 1,6 miljoner beroende på hur stora investeringarna blir. Dessa siffror är alltså 
möjliga besparingspotentialer tillsammans med fastighetsbolaget. Att addera dessa 
siffror med miljonen för korrigeringen från elräkningar vore inte rättvist. Eftersom flera 
av effektiviseringarna är inom belysning och ventilation, områden som ska betalas av 
fastighetsbolaget, vore det fel att addera dessa med varandra och säga att 
besparingspotentialen blir så stor. 
 
Generellt skulle jag ge de rekommendationerna att i första hand försöka genomföra de 
förslag där man minskar elanvändningen. Sedan titta på de förslag där man kan ta till 
vara på värmen. Helt enkelt på grund av att elpriset är dyrare än fjärrvärmepriset och 
skillnaderna kommer troligtvis att bli ännu större. Samt är framställningen av 
fjärrvärme ett mer miljöanpassat alternativ då det är en biprodukt vid elproduktionen. 
 
Målet att minska energianvändningen med 5 procent inom ABB Sverige kommer LV 
Motors enkelt att kunna uppfylla för att dra sitt strå till stacken. Däremot lägger man 
över stora delar på ABB Fastighet vilket medför att det är ännu viktigare att 
tillsammans kunna minska energianvändningen. Räknat på enbart föreslagna 
effektiviseringar i fabriken blir resultatet en minskning med 10 till 25 procent av den 
totala energianvändningen i fabriken beroende på hur stora investeringar man är villiga 
att göra. Enbart på el räknat är det en minskning med 16 till 32 procent av den totala 
elförbrukningen på företaget. Detta ger en minskning med 72 till 144 ton koldioxid. För 
att uppnå detta kommer vissa investeringsalternativ bli nödvändiga för att kunna hålla 
sin del med en minskning med minst 5 procent.  
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8 Sammanfattning av åtgärdsförslag 
 
Belysning 

- Se över inställningar på drifttider 
- Utse ansvarig för ändringar i drifttider 
- Investera i ny högfrekvent armatur 

 
Tryckluft 

- Sträva efter att minska tryckluftberoendet så mycket som möjligt 
- Installera avstängningsventiler, både direkt vid uttagen och centrala 
- Täta läckagen kontinuerligt 

 
Ventilation 

- Se över inställningar på drifttider 
- Utse ansvarig för ändringar i drifttider, givetvis samma som för belysning 
- Varvtalsstyr ventilationen med frekvensomriktare 

 
Värme 

- Försök minska förlusterna genom att ta tillvara på värmen bättre 
- Se till att processventilation inte är på i onödan 
- Installera en värmepump i kulverten för kylvattnet 
- Värmeåtervinning på katalysatorn  
- Tilläggsisolera taket 
- Byt till vitt papp vid nästa takomläggning 

 
Pumpning 

- Styr pumparna efter behov eller efter arbetstider, låt dem ej arbeta dygnet runt 
 
Elräkningar 

- Samarbeta med ABB Fastighet och YIT så elräkningarna blir någorlunda 
korrekt uträknade 

 
Tomgång 

- Sträva efter ändrat beteende så den utrustning som går att stänga av, stängs av  
- Investera i grenkontakter med avstängningsfunktion till samtliga 

kontorsanställda 
 
Nyinvesteringar 

- Utför alltid livscykelberäkningar och jämför med ett energieffektivt alternativ 
 
Totalt 
För alla dessa möjliga effektiviseringar har två olika alternativ räknats samman. Ett 
alternativ som kräver relativt stora investeringar och ett som nästan inte kräver några 
investeringar. För noggrannare siffror och åtgärder se bilaga 14 alternativt nästa sida. 
 
Möjliga besparingar i form av lägre driftskostnader kan teoretiskt ge: 
Korrigering av elräkningar:  Besparing med 1 miljon kr/år 
Alternativ 1 (Med större investeringar) Besparing med 1,6 miljoner kr/år 
Alternativ 2 (Utan större investeringar) Besparing med 700 000 kr/år 
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Tabell 6. Sammanräknade årliga besparingar 

 

 
 
 
Totalt från de två framräknade alternativen finns det en potential att spara mellan 72 till 
144 ton mindre utsläpp av koldioxid per år. Detta görs genom att energieffektivisera 
elanvändningen för verksamheten. För tillvaratagande av värme tillkommer ytterligare 
reduktion av koldioxidutsläpp, men dessa siffror är ej medräknade här. 
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9 Slutsats 
Av detta arbete framgår att det finns stora besparingspotentialer för LV Motors i form 
av minskande energianvändning. Genom dessa två besparingsalternativ enligt 
föregående sida finns en potential att halvera elkostnaderna jämfört med LV Motors 
elräkningar från år 2006. Det största hindret till att detta realiseras är att det finns skilda 
incitament för fastighetsbolaget och LV Motors. Genom att gå igenom debiteringen för 
elförbrukningen med fastighetsbolaget, samt se över belysning, ventilation, 
tryckluftssystem och tomgångseffekter kan de största besparingarna erhållas. 
 
De sammanräknade besparingspotentialerna berör endast de processer där det anses 
finnas störst potential, samt de processer som lätt går att räkna på. Genom att 
genomföra alla förslag som berörts i detta arbete finns en ännu större möjlighet att 
spara mer pengar. Många bäckar små kan leda till en betydande besparing under en 
längre period. 
 
För att lyckas genomföra flertalet föreslagna förändringar kommer det att krävas ett 
ändrat beteende hos de flesta på företaget. För att lyckas genomföra denna 
beteendeförändring behöver man informera samtliga anställda om energisnålt beteende. 
Ta fram flertalet förslag på hur stora besparingarna verkligen kan bli med enkla 
beteendeförändringar. Eventuellt även lägga in en morot för att motivera lite extra, där 
den som ändrar sitt beteende även ska få vara med och ta del av besparingen. Utan 
dessa morötter kan det vara svårt att motivera folk om dem själva inte får ta del av 
vinsten. 
 
Första steget att ta efter detta arbete blir att tillsammans med YIT och ABB Fastighet 
korrigera mätarna för hur processelen debiteras till LV Motors. Därefter vore att 
rekommendera att byta samtliga belysningsarmaturer mot ny högfrekvent armatur. Täta 
läckagen på tryckluftssystemen och frekvensstyr ventilationen. Samt göra en ordentlig 
undersökning om vilka elektriska maskiner som går att stänga av helt efter arbetstidens 
slut. Dessa åtgärder ger de största besparingarna. Därefter är rekommendationerna att 
kontinuerligt ha en tanke om energieffektiviseringar och successivt införa små 
förändringar som ger resultat för framtiden.   
 
För tomgångseffekterna får man inte glömma bort kontoren. Även där finns det 
elektrisk utrustning som med all säkerhet går att stänga av utan att det blir några 
komplikationer med arbetet. 
 
Viktigt att tänka på när det gäller alla besparingar är att elpriset med största sannolikhet 
kommer att öka de nästkommande åren. Detta innebär att samtliga besparingar kommer 
att resultera i ännu större vinster med vidtagna åtgärder för att effektivisera 
verksamheten. Det går inte att enbart se kortsiktigt på besparingarna, för att kunna 
vidmakthålla konkurrensen med andra europeiska länder måste effektiviseringar 
genomföras i den svenska industrin för att inte ytterligare incitament finns för att flytta 
verksamheter utomlands.   
 
Förutom att företaget sparar pengar på att effektivisera verksamheten får man inte 
glömma att även reduktion av utsläpp i form av koldioxid medför att bidraget till 
växthuseffektens framfart reduceras. Så genom att spara pengar så sparar man även på 
miljön. 
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Mina förslag visar på att det finns en teoretisk potential att minska den totala 
energianvändningen för LV Motors med 10 respektive 25 procent beroende på hur stora 
investeringar man är beredda att genomföra. Utöver detta finns även en miljon kronor 
per år att spara genom att korrigera elräkningarna med fastighetsbolaget. Genom att 
implementera delar av dessa förslag har därmed LV Motors gjort sin del för att uppfylla 
VD Sten Jakobssons krav på att minska energianvändningen på ABB Sverige med 5 
procent. 
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http://inside.se.abb.com 
 
Motorns delar (Access 2007-09-24) : e 
http://inside.se.abb.com 
 
Miljö- och produktutbildning, 2006 
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Bilaga 1 - Mälarenergi 
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Bilaga 2 – Belysningsdata 
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Bilaga 3 – Varaktighetsdiagram 
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Bilaga 4 – Årligt energibehov 
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Bilaga 5 – Energikartläggning stödprocesser 
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Bilaga 6 – Energikartläggning produktionsprocesser 
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Bilaga 7 – Kartläggning de två största processerna 
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Bilaga 8 – Elanvändning och kostnader per process 
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Energikostnader per timme
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Bilaga 9 – Energikartläggning per byggnad 
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Bilaga 10 – Energikartläggning per motorstorlek  
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Bilaga 11 – Nattvandring 
 
 

 



 XIV
 
 

Bilaga 12 – Livscykelberäkning skruvdragare 
 
Moment som krävs: 70 – 80 Nm 
 
Produktdata 
Atlas Copco Tools 
 
Elektrisk skruvdragare, ETP DS7-90-13S 
Momentområde  28 – 95 Nm 
Tomgångshastighet 275 r/min 
 
Pneumatisk skruvdragare, LMP51 H012-13 
Momentområde 60 – 110 Nm 
Tomgångshastighet 1 100 r/min75 
 
Formel 
 

60
2

n
MP ××= π  

 
P = uteffekt [W] 
M = moment [Nm] 
n = varvtal [r/min] 
 
Beräkningar 
 
Varvtal vid momentet 80 Nm 
 
Antagande: 
 

min/300)
110
80

1(1100

min/4,43)
95
80

1(275

rn

rn

tryckluft

el

=−×=

=−×=

 

 
Uteffekt: 

364
60

4,43
280 =××= πelP W 

 

2513
60

300
280 =××= πtryckluftP W 

 
Antagna verkningsgrader för de olika systemen 
 
Direktverkande el: 0,8 
Trycklufts system: 0,15 

                                                 
75 Atlas Copco Tools, 2007 
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Effektuttag som krävs direkt från elnät samt via kompressor: 
 

455
8,0

364
==elP W 

 

==
15,0

2513
tryckluftP 16 750 W 

 
Energi 
 
E = P x t 
 
E = energi [Wh] 
P = effekt [W] 
t = tid [h] 
 
t är satt till 1 500 h/år 
 
Eel = 455 x 1 500 = 682,5 kWh/år 
 
Etryckluft = 16 750 x 1 500 = 25 125 kWh/år 
 
Energi kostnader 
 
Elpris: 0,6405 kr/kWh  
 
Elektrisk skruvdragare: 682,5 x 0,6405 = 437 kr/år 
 
Pneumatisk skruvdragare: 25 125 x 0,6405 = 16 092 kr/år   
 
 
För två skruvdragare gäller då: 
 
Elektrisk 874 kr/år 
Pneumatisk 32 184 kr/år 
 
Alternativ 2 
Antag samma varvtal på pneumatisk som elektrisk. 
 

 ==
15,0

364
tryckluftP 2 427 W 

 
Energikostnad 
Pneumatisk : 2,427 x 1 500 x 0,6405 = 2 332 kr/år 
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För två skruvdragare av respektive modell 
 
Investeringskostnad skruvdragare inklusive kringutrustning 
 
Elektriska: 171 000 kr 
Pneumatiska: 150 000 kr   
 
LCC – kostnad för alternativ 1 
 
 Elektrisk Pneumatisk 
  [SEK]  [SEK] 
 
1 år 173 608 241 957 
2 år 176 092 329 536 
3 år 178 457 412 944 
5 år 182 856 568 034 
7 år 186 846 708 705 
10 år 192 145 895 574 
15 år 199 424 1 152 210 
 
Elektriska skruvdragarna har lägst LCC – kostnad och en återbetalningstid på 2,4 
månader jämfört med de pneumatiska skruvdragarna 
 
LCC – kostnad för alternativ 2 
 
 Elektrisk Pneumatisk 
  [SEK]  [SEK] 
 
1 år 173 608 163 774 
2 år 176 092 176 893 
3 år 178 457 189 387 
5 år 182 856 212 618 
7 år 186 846 233 689 
10 år 192 145 261 680 
15 år 199 424 300 122 
 
Elektriska skruvdragarna har lägst LCC – kostnad och en återbetalningstid på 1,8 år 
jämfört med de pneumatiska skruvdragarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XVII
 
 

 

Mallar som använts för LCC – beräkningar 
 

76 
 
 

                                                 
76 Energimyndigheten, 2007:b 
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77 Energimyndigheten, 2007:b 



 XIX
 
 

Bilaga 13 – Transmissionsförluster  
 

EkeK

GtAUE

hPE

×=

××=

×=

 

 
E = energianvändning [Wh] 
P = effekt [W] 
h = tid [h] 
U = värmegenomgångskoefficient [W/m2 ºC] 
A = area [m2] 
Gt = gradtimmar [ºCh]  /från tabell/  = 99 500  ºCh 
K = Kostnad [SEK] 
ke = kostnad energipris [SEK/MWh]  /fjärrvärme/  = 280 SEK/MWh 
 
 
Värmeförluster genom lanterninfönster 
Afönster= 555 m2 

Gt = 99 500 ºCh  
U = 3 W/m2 °C 
E = U*A*Gt = 166 MWh/år 
K = 166*280 = 46 000 SEK/år  
 
Byte till treglas 
U = 1,5 W/m2 °C 
Etreglas = (3 – 1,5)*555*99 500 = 83 MWh/år 
K = 83*280 = 23 000 SEK/år 
 
 
Värmeförluster genom övriga fönster 
Afönster = 525 m2 

Gt = 99 500 °Ch 
U = 3 W/m2 °C 
E = U*A*Gt = 157 MWh/år 
K = 157*280 = 44 000 SEK/år 
Byte till treglas 
U = 1,5 W/m2 °C 
Etreglas = (3 – 1,5)*525*99 500 = 78 MWh/år 
K = 78*280 = 22 000 SEK/år 
 
 
Värmeförluster genom väggar 
Avägg = 3 100 m2 

Alanterninvägg = 485 m2 

Gt = 99 500 °Ch 
Uväggar = 0,8 W/m2°C 
 
E = U*A*Gt = 0,8*(3 100 + 485)*99 500 =  285 MWh/år 
K = 285*280 =  80 000 SEK/år 
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Värmeförluster genom papptak 
Aplant = 10 800 m2 

Alanternin = 5 400 m2 

Gt = 99 500 °Ch 
Utak = 0,9 W/m2°C 
 
E = U*A*Gt = 0,9*(10 800 + 5 400)*99 500 =  1 450 MWh/år 
K = 1 450*280 = 405 000 SEK/år 
 
Värmeförluster genom plåttak 
Aplåttak = 1 930 m2  
Uplåttak = 0,4 W/m2°C 
Gt = 99 500 °Ch 
E = U*A*Gt= 77 MWh/år 
K = 77*280 = 21 500 SEK/år   
 
Totalt : 2 140 MWh/år => 600 000 SEK/år 
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Bilaga 14 – Sammanfattning besparingar 
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Bilaga 15 – Diagram från egna mätningar  

Impregnering AP1 

 

Impregnering APW 
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Kompressor 

 

 

 

Del av kompressorn 
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Lufttorken till kompressorerna  

 

 

 

Rotorgjutning 112 - 132 
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Rotorgjutning 160 – 180 

 

 

 

Rotorgjutning 200 – 250  
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Stans 112 - 132 

 

 

 

Stans 160 – 180 
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Stans 200 – 250 

 

 

 

Svets 160 – 180 
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Svets 200 – 250 

 

 

Varmhållningsugn 112 - 132 

Varmhållningsugn 112 - 132
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Varmhållningsugn 160 - 180 
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Varmhållningsugn 200 – 250 

 

Ugn AP1 
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Ugn AP2 
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Ugn AP4 

 

 

 

Motor till provtagningsbänk AP4 

 



 XXXII
 
 

Svarv rotorline 

 

 

 

Reningsutrustning Absolent 
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HF Ugn 1 (rotorline) 

 

 

 

HF Ugn 2 (rotorline) 
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Katalysatorn 

 

 

 

Målningen 
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Ventilation bnr 401 T55-6A 

 

 

 

Ventilation bnr 401 T55-8A 

 


