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Sammanfattning 
Att ha en energieffektiv produktion och fabrik gynnar inte bara ett företag ekonomiskt, 
det stärker dessutom konkurrenskraften och minskar dess miljöpåverkan. En energieffek-
tiv produktion är av stor vikt för svenska företag då en europeisk avreglerad elmarknad 
kommer att leda till att det svenska elpriset kommer att närma sig det på kontinenten. 
 
Detta examensarbete har genomförts på Volvo Aero i Trollhättan och består av tre delar: 
en kartläggning av processventilationens uppbyggnad på ett antal utvalda maskiner och 
beräkning av dess energiåtgång, en jämförelse ur energieffektivitetssynpunkt mellan ett 
nyutvecklat maskinkoncept som kallas MultiTask-Cell och traditionell tillverkning, sist 
har en tomgångsanalys gjorts i verkstaden för att identifiera vad som använder elenergi då 
ingen produktion sker.  
 
För att kunna genomföra uppgifterna har mätningar av elanvändningen gjorts på både 
maskinnivå och transformatorer, detta för att kunna beräkna energianvändning på utvalda 
maskiner och även få en helhetssyn över verkstadens energianvändning. Det har även 
gjorts datainsamling och intervjuer för att få grepp över processventilationens funktion 
och uppbyggnad.  
 
Det finns två varianter på processluften, ett där konstant relativt högt luftflöde används 
och ett när man genom varvtalsreglering av fläkten använder ett lägre grundflöde som 
forceras en viss tid vid spindelstopp. Ur energisynpunkt är metoden med grundflöde och 
forcering att föredra då det leder till både mindre energiförluster genom processluften och 
en stor minskning av fläktens elbehov. Det har även räknats ut en teoretisk energibespa-
ring vid införande av värmeåtervinning för två maskingrupperingar. 
 
Jämförelsen mellan MultiTask-cellen och traditionella maskiner har gjorts genom att 
mäta den energi det krävs för att tillverka en detalj för respektive tillverkningssätt. Multi-
Task-cellen visade sig använda cirka 25 % mindre energi än de traditionella maskinerna 
för tillverkning av samma typ av detalj. 
 
Tomgångsanalysen visar på ett högt effektuttag även då det ej sker någon produktion på 
Volvo Aero. Detta beror till stor del på att maskinerna har en relativt hög tomgångsför-
brukning.  Denna krävs för att hålla maskinen varm vilket ger en så problemfri uppstart 
som möjligt. Att byta ut allmänbelysningens armatur till nyare och modernare skulle årli-
gen ge en betydande energibesparing. 



 
 

 
 



 
 

 
   

Abstract 
An energy efficient production and factory does not only benefit a company economi-
cally it also strengthens its competitiveness and reduces its environmental impact.  En-
ergy efficient production is of great importance for the Swedish companies since a de-
regulated European electricity market will lead to increasing electricity prices for the 
Swedish consumers. 
 
This master thesis has been performed for Volvo Aero in Trollhättan and consists of three 
different parts. A survey has been made over the process ventilations structure, a number 
of selected machines have been studied and calculations made of their energy usage. A 
comparison over the newly developed machine concept, the MultiTask cell and conven-
tional machines concerning the energy usage has been analyzed. At last the factory’s en-
ergy usage when there’s no ongoing production.  
 
The method used throughout the thesis work has been measurements of the electricity 
usage in machines and transformers. This has been the base in our calculations of energy 
usage of the chosen machines and also to get an overview of the total energy usage in the 
factory. Interviews and gathering of information has been made in order to get knowledge 
over the process ventilations function and structure. 
 
There are two different types of process ventilation, one where a constant high flow of air 
is used and one where a lower flow are used that increases during a short period when the 
machines stops. In terms of energy efficiency the later type is far better; it decreases the 
heat loss as well as the fans electricity demand. A calculation has been made of the theo-
retical energy savings if heat exchangers are installed for two selected machine groups. 
The comparison between the MultiTask cell and conventional machines regarding its en-
ergy usage for producing the same detail shows a 25 % lower demand for the MultiTask 
cell. 
 
The analysis of the factory’s idle losses shows the there is a high power demand even 
though there are no ongoing production. The major reason for this is the relatively high 
idle energy used by the machines. This is necessary to prevent problems during the start-
ing phase. To change the old lighting to new modern would drastically decrease the elec-
tricity demand and lead to lower costs.   



 
 

 
 



 
 

 
   

Förord 
Som avslutande del i vår Civilingenjörsutbildning inom maskinteknik vid Linköpings 
tekniska högskola har ett examensarbete genomförts åt Volvo Aero i Trollhättan. Arbetet 
har genomförts mellan oktober 2007 och mars 2008.  
 
Vi vill tacka alla anställda på Volvo Aero som hjälpt oss med information och svarat på 
frågor under arbetets gång. Vi vill även tacka de personer på Coor Service Management 
som hjälpt oss med mätningar och mycket annat. Vi vill speciellt tacka vår handledare på 
Volvo Aero Torbjörn Hansson som hjälpt oss under hela arbetet.  
 
Till sist vill vi tacka vår handledare och examinator Mats Söderström och alla andra på 
avdelningen Energisystem vid Linköpings tekniska högskola som hjälpt oss med tips och 
stöd under arbetets gång.  
 
Trollhättan februari 2008 
 
Peter Wahlgren och Markus Månsson 
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1 Inledning/bakgrund 
Svenska företag har historiskt sett haft hög elförbrukning jämfört med sina europeiska 
konkurrenter. Detta beroende på en gynnsam svensk kraftproduktion som har lett till ett 
lågt elpris. Elproduktionen i Sverige har dominerats av vattenkraft och kärnkraft vilket 
har ansetts som ren el. I takt med att elpriset sannolikt kommer att öka p.g.a. den avregle-
rade elmarknaden krävs det att svensk industri ser över sin elanvändning, detta för att 
kunna behålla sin konkurrenskraft gentemot sina europeiska konkurrenter.  
 
Volvo Aero i Trollhättan strävar efter att ha en så miljöanpassad produktion som möjligt 
och har med detta i åtanke bestämt sig för att undersöka möjligheterna till att effektivisera 
energianvändning inom ett par områden. En energieffektivisering ger positiva effekter för 
miljön samtidigt som företagets kostnader sänks och konkurrenskraften ökar.  
 
Volvo Aero har ett stort antal inkapslade bearbetningsmaskiner med processventilation, 
där den utsugna luften leds genom en avskiljare och vidare ut på taket. Här har Volvo sett 
att det finns en potential till värmeåtervinning av processluften som förs ut och vill därför 
undersöka dess möjligheter och potentialer. 
 
På senare år har Volvo Aero sett att det har skett en ökning av elförbrukningen på pro-
duktionssidan och p.g.a. detta vill de jämföra elenergianvändningen mellan ett traditio-
nellt tillverkningssätt i äldre maskintyper och ett nytt integrerat tillverkningskoncept i 
form av den nyligen invigda MultiTask-cellen. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ge en grund till processventilations uppbyggnad, energiåt-
gång och besparingspotential. Det skall även göras en jämförelse över hur dagens produk-
tion förhåller sig till det nya integrerade maskinkonceptet MultiTask ur ett energieffekti-
vitetsperspektiv. Slutligen skall en tomgångsanalys genomföras för att identifiera möjliga 
förbättringar. 
 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet med processventilationen har begränsats till att undersöka 7 maskiner av olika 
typ och storlek. Dessa maskiner är av nyare slag och är sådana som är aktuella vid fram-
tida nyinvesteringar. I de energibesparingar som redovisas har till stora delar ingen hän-
syn tagits till investeringskostnad.  
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2 Företagsbeskrivning 
Volvo Aero tillverkar och utvecklar motordelar till flygplan och raketmotorer. En växan-
de del av Volvo Aeros verksamhet är underhåll och service av flygmotorer. Volvo Aero 
säljer även reservdelar och leasar flygmotorer till kunder.  
 
Volvo Aero finns i Sverige, Norge och USA. De ägs av AB Volvo och har ungefär 3 460 
anställda. Omsättningen uppgick 2005 till 7,5 miljarder kronor.  
 
Nedan är en översiktsbild över området i Trollhättan. Parker och Finnveden är utomstå-
ende företag som tidigare tillhört Volvo Aero.  

 

2.1 Företagshistoria 

Volvo Aeros historia började med att företaget Nydqvist och Holm i Trollhättan 1930 
fick en beställning på 40 niocylindriga flygmotorer från Svenska Flygstyrelsen. Nydqvist 
och Holm tillverkade då lokomotiv men bildade snabbt företaget NOHAB Flygmotorfa-
briker AB. 1932 var första motorn färdig för leverans och de levererades sedan fram till 
1934. Därefter har en mängd motorer levererats till det svenska flygvapnet, bland annat 
till svenska stridsplanen Viggen och Gripen.  
 
1941 värvade AB Volvo i Göteborg majoriteten i företaget och namnet byttes till Svenska 
Flygmotor AB. På 40-talet gick flygmotorerna från att använda sig av kolvmotorer till att 
använda jetmotorer. På 70-talet började delar till civila flygmotorer levereras. I början av 

Figur 2-1 Översiktsbild över Volvo Aero i Trollhättan. 
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90-talet hade företaget så många utländska kunder att det var svårt att kommunicera med 
sitt namn och därför byttes namnet ut mot Volvo Aero. 

3 Metod 
Nedan följer en kort presentation av hur tillvägagångssättet varit i detta examensarbete.  
 

3.1 Datainsamling 
För att få tillgång till det material som behövts för att lösa uppgiften har data samlats in 
från Volvo Aero, från litteratur både på Internet och från tryckta böcker. Från Internet har 
främst rapporter hämtats. Mycket material har hämtats från Linköpings universitet i form 
av kursmaterial och tidigare gjorda rapporter.  
 
För att få en bild av vad som är igång när det inte är produktion, så kallad tomgång som 
är en energianvändning som bör minimeras har en nattvandring genomförts en lördags-
kväll.  
 
Datainsamlingen på Volvo Aero har varit i form av tidigare gjorda rapporter, tidigare 
gjorda mätningar samt intervjuer av personal.  
 

3.2 Mätningar 

För att mäta elenergianvändningen på maskiner och lokaler har kontinuerliga mätningar 
genomförts. Utrustningen som använts är två olika sorters strömtänger (se Figur 3-1) med 
en filmburk. Det är en datalogger som mäter strömmen över en fas. Ena sortens mättång 
har ett mätområde på 20 A och den andra har ett mätområde som kan väljas mellan 
250/500/1000 A beroende på vad som ska mätas. Antagande att strömmen är lika i alla 
faser har gjorts och då räcker det att mäta strömmen över en fas och sedan multiplicera 
den med tre. Mätningarna har pågått under olika lång tid och data har loggats med tidsin-
tervall mellan 30 sekunder och 2 minuter beroende på mätning. Mätningar med dessa 
strömtänger har ett fel på ungefär ±2.5 %.1 Därefter har mätvärdena överförts till en dator 
och programmet EasyView. I EasyView kan enkelt strömvärden räknas om till effekt och 
sedan kan grafer över effekten skapas. Formeln som används vid beräkning av effekt är  
 

ϕcos3 ×××= LH IUP [W], där UH [V] är huvudspänningen, IL [A] är linjeströmmen 
och cosφ är effektfaktorn.1 
 
För att mäta temperaturer har en Tinytag temperaturlogger (se Figur 3-2) använts och den 
lagrar data på samma sätt som strömtängerna.  
 
 
 
2 
                                                 
1 Franzén T, (2005) 
2 Internet: Intab, (2007) 
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Figur 3-1 Strömtång med mätområde 
250/500/1000A.2 

Figur 3-2 Tinytag temperaturmätare.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätningarna har gjorts tillsammans med Fredrik Nilsson, forskningsingenjör vid Linkö-
pings universitet och elektriker från Coor Service Management.  
 

3.3 Antaganden 
Elpriset har antagits till 45 öre/kWh i nuläget och till 1 kr/kWh som ett förväntat pris i 
framtiden. Fjärrvärmepriset har antagits vara 45 öre/kWh i nuläget.  
 
Vid beräkningar av effekten på maskiner har effektfaktorn cosφ antagits vara 0,8 i relativt 
nya maskiner och 0,35 i gamla Kearney & Trecker. Detta har antagits efter momentan-
mätningar.  
 
Vid mätningar med mättång har linjeströmmen antagits vara lika stor i alla faser.  
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4 Teori 
Detta avsnitt behandlar den teori som senare i rapporten ligger till grund för de analyser 
och slutsatser som dras. Det ges även en inledande orientering över kraftproduktion och 
olika bränslens miljöpåverkan.  
 

4.1 Elpris 

Fram till 1970-talet producerades el i Sverige nästan enbart med vattenkraft.3 Ett ökat el-
behov på 1960-talet ledde till att det byggdes kärnkraftverk och sedan 1970-talet har 
kärn- och vattenkraft använts för elproduktion. Detta har lett till ett lågt elpris som i sin 
tur orsakat en hög elenergianvändning. Industrier har inte funderat på sin elanvändning 
och då använt el till icke el-specifika processer där t.ex. fjärrvärme skulle kunna använ-
das. Värmning och torkning är exempel på icke el-specifika processer. All denna elan-
vändning har lett till att svenska företag använder betydligt mer el än motsvarande företag 
gör i andra delar av Europa. Ett exempel är att det år 2000 gick åt dubbelt så mycket el 
för att producera en bil på Volvo i Torslanda jämfört med att producera en bil på Volvo i 
Gent.4 För att de svenska företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden när det 
nordiska priset närmat sig priset i resten av Europa måste företagen bli energieffektivare.  
 
1996 avreglerades den svenska elmarknaden och bildade tillsammans med de andra nor-
diska länderna den nordiska elmarknaden Nordpool. Det är ett samarbete mellan de nor-
diska länderna som handlar med gemensamt pris. 2004 avreglerades den resterande euro-
peiska elmarknaden och fri elhandel mellan de europeiska länderna är nu möjlig. Möjlig-
heten till försäljning av el för svenska producenter till andra länder där priset är högre 
kommer leda till att priset i Sverige kommer närma sig priset i resten av Europa.3 Nedan 
visas förändring i elpris mellan åren 1996 och 2006.  

                                                 
3 Karlsson B, (2001) 
4 Dag S, (1998) 

Elpris i Sverige (medelpris per månad) mellan åren 1996 och 2006
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Figur 4-1 Elpris i Sverige (medelpris per månad) mellan åren 1996 och 2006 
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Det svenska kraftsystemet är energidimensionerat och dimensioneras av tillgången på 
vatten i magasinen vid vattenkraftverken innan vårfloden. Eftersom vattentillgångarna är 
större på sommaren blir priset lägre på sommaren. På vintern är tillgångarna i magasinen 
mindre och uppvärmningsbehovet större och när efterfrågan ökar så ökar också priset. 
Alltså varierar priset i Sverige under året och inte så mycket under dygnet.  
 
I resten av Europa är kraftsystemet effektdimensionerat vilket innebär att det är antalet 
kraftverk som styr tillgången. I ett sådant system blir det mer konkurrens och priset blir 
då högre på dagen när efterfrågan är stor och lägre på natten när efterfrågan är mindre.  
 
Variationen i pris mellan energi- och kraftdimensionerade system visas nedan.  

 
I bilden ovan kan tydligt utläsas att variationerna är mycket mindre på den nordiska el-
börsen än på andra elmarknader i övriga Europa. Detta beror på att det energidimensione-
rade systemet inte är lika variationsbenäget som ett effektdimensionerat system.5  

4.2 Värmeproduktion 
Detta avsnitt behandlar de olika möjligheterna att producera fjärrvärme. Antingen produ-
ceras bara värme (i ett värmeverk) eller både el och fjärrvärme (i ett kraftvärmeverk).  
 

4.2.1 Värmeverk 
Ett värmeverk använder ett bränsle, t.ex. biobränsle för att hetta upp vatten som sedan 
används i ett fjärrvärmenät. För att värma vattnet kan även t.ex. spillvärme från en 
industri användas. 6 

                                                 
5 Karlsson B, (2001) 
6 Internet: Svensk fjärrvärme, (2008) 
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Figur 4-2 Variationer på elpriset under dygnet för några olika elbörser vecka 43 år 2007.  
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Figur 4-3 Schematisk bild på ett kraftvärmeverk.8  

4.2.2 Kraftvärmeverk 
I ett kraftvärmeverk utnyttjas värmen i 
ångan när den ska kylas i kondensorn. 
Den varma ångan värmer upp vattnet i 
fjärrvärmesystemet som sedan pumpas 
ut och värmer upp fastigheter i 
närområdet. På så sätt går inte värmen 
förlorad när ångan kyls utan en verk-
ningsgrad på ungefär 90 % erhålls 
istället för 40 % som är fallet i ett 
kondenskraftverk. Bränslet i 
kraftvärmeverk är oftast någon sorts 
biobränsle.8 
 

4.3 Marginalproduktion av el 

Med el på marginalen menas den produktion som krävs för att täcka det varierande elbe-
hovet. Vid en avreglerad europeisk elmarknad sker produktionen av den marginella elen 
med de miljömässigt sämsta och även ett av de dyraste alternativen som är kolkraftverk. 
Detta innebär att varje ökning eller minskning av elbehovet följs upp av kolkondenskraft-
verk som har en verkningsgrad på ca 30-40 %. Varje producerad kWh i ett kolkondens-
kraftverk motsvarar ett utsläpp på 1 kg koldioxid.7  
 
Svensk elkraftproduktion är i princip koldioxidfri, detta på grund av den stora andelen 
kärn- och vattenkraft som används. Ca 97 % av hela Sveriges elproduktion är koldioxid-
fri.8 Detta innebär att varje insparad kWh el i Sverige kan ersätta 1 kWh el från kolkon-
denskraft på kontinenten, vilket innebär ett minskat koldioxidutsläpp med 1 kg. Har man 
då i åtanke att Sverige använder ca 3 gånger så mycket el (se Figur 4-4) som på kontinen-
ten så inser man att här finns stora miljövinster att göra. 
 
Vi måste börja se Sverige som en del av Europa och inse att vi genom energieffektivise-
ringar och besparingar i Sverige påverkar marginalen i systemet och detta innebär både 
miljövinster och ekonomiska vinster för svensk del. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Franzén T, (2005) 
8 Internet: Svensk energi, (2007) 
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Figur 4-4  T.v. Koldioxidutsläpp per capita 2004 [ton]. T.h. Elkonsumtion per capita 2005 [kWh/capita]. 

 

4.4 Handeln med utsläppsrätter 

Den globala växthuseffekten är en av vår tids stora miljöproblem. Den ökande mängden 
växthusgaser i atmosfären leder till mindre strålningsförluster från jorden vilket i sin tur 
leder till en ökad medeltemperatur. Exakt hur jorden kommer att påverkas är svårt att för-
utsäga men forskare tror på en stigande havsvattennivå samt ett mer extremt klimat som 
några exempel. En åtgärd som har införts för att minska problemet med växthuseffekten 
är handeln med utsläppsrätter. Detta system infördes 2005 och skall medföra att EU kla-
rar sina åtaganden i enlighet med Kyoto-protokollet. För EU: s del innebär Kyoto proto-
kollet att det skall ske en minskning av växthusgaser med 8 % fram till 2012 jämfört med 
1990 års nivåer.9 
 
I EU är omkring 12 000 industri- och energianläggningar som berörs av systemet varav 
ungefär 700 i Sverige. Handeln är uppdelad i tre perioder, den första mellan 2005-2007, 
därefter sker en reglering av handeln i femårsperioder med start 2008. För handeln mellan 
2005-2007 gäller att minst 95 % av utsläppsrätterna ska fördelas gratis, under 2008-2012 
är siffran 90 %. Anläggningar som omfattas av handeln är energiintensiva industriföretag 
och energianläggningar.10 

                                                 
9 Internet: Eu-upplysningen, (2007) 
10 Internet: Regeringen, (2007) 
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Inför varje handelsperiod får företagen som omfattas av handeln skicka in en ansökan om 
tilldelning av utsläppsrätter. Tilldelningen grundar sig på företagens utsläppshistorik men 
även på prognos över kommande års utsläpp.11 En utsläppsrätt motsvarar rätten att släppa 
ut 1 ton koldioxid. Inget företags utsläpp får överstiga det antal utsläppsrätter som det 
blivit tilldelat. Företag som lyckas minska sina utsläpp kan antingen sälja dem till ett fö-
retag som har svårt att hålla sig inom sin tilldelning eller spara dem till nästkommande 
år.12 Handeln med utsläppsrätter är tänkt att fungera som en drivkraft för att få företagen 
att minska sina utsläpp genom att samtidigt tjäna pengar på det. Dock finns det problem 
med hur fördelningen av utsläppsrätterna går till. Ett företag som innan tilldelningen har 
reducerat sina utsläpp kraftigt har svårt att vinna något på detta, och kan tyckas orättvist 
behandlade. 
 

4.4.1 Jämförelse mellan olika bränslens CO2-utsläpp vid värmepro-
duktion 

I Figur 4-5 nedan kan olika bränslens CO2 utsläpp utläsas då kolkondens antas vara mar-
ginell elproduktion. Elvärme är det produktionssätt som släpper ut mest koldioxid. El-
värme släpper ut 1000 kg CO2 per MWh. En värmepump använder en del el och två delar 
gratisvärme i sin produktion av värme och får på så sätt bara en tredjedel av utsläppen 
som elvärme genererar. Vid jämförelse mellan olja och naturgas har naturgas ett lite hög-
re värmevärde än olja och blir därför lite effektivare. Biobränsle vid elproduktion har 
inget nettotillskott av koldioxid eftersom bränslet har tagit upp koldioxid när det bildats. 
Det som ger minst nettotillskott av koldioxid är Biogaskombi-kraftvärme där en bland-
ning av biogas och luft komprimeras och antänds. Detta trycks genom en gasturbin och 
driver en generator. Förbränningsavgaserna som bildas går vidare och värmer upp en 
ångpanna som driver en ångturbin. Resterande värme kan sedan användas i ett fjärrvär-
menät. Man får i denna process en högre elproduktion än i ett vanligt kraftvärmeverk.13  
 

                                                 
11 Internet: Naturvårdsverket, (2007) 
12 Internet: Eu-upplysningen, (2007) 
13 Internet: Energi och miljö, (2007) 
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Bränsle Förbränningsvärde [kWh/kg] CO2-emission [g/kWh]
Kol 7 - 8 400
Tungolja 11 270
Naturgas 9,7 [kWh/m³] 210
Skogsbränsle (torrt) 5 - 5,5 0
Skogsbränsle (40 % fukt) 3 0

Tabell 4-1 Olika bränslens miljöpåverkan vid fjärrvärmeproduktion. 

14 
Följande tabell visar olika bränslens värmevärde och dess miljöpåverkan vid fjärrvärme-
produktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Tomgångsanalys 

För att se hur energieffektivt ett företag är kan en tomgångsanalys vara bra att genomföra. 
Det är en metod som grundar sig på att analysera hur mycket el som används under icke 
produktionstid. När inget produceras borde elanvändningen vara minimal men ett effekt-
uttag under icke produktionstid som ligger på ungefär 50 % av maximalt effektuttag är 
inte sällsynt i svenska industrier.15  
För att kunna se vad en tomgångsanalys skulle ge behövs grundliga undersökningar göras 
på hur stor elförbrukningen är i nuläget. Mätningar bör ske så att skillnader mellan pro-
duktionstid och icke produktionstid kan utläsas. Nästa steg är sedan att gå nattvandring i 
den aktuella lokalen under icke produktionstid för att ta reda på vad som är igång i onö-
dan. Under nattvandringen skrivs allt som är igång upp och sedan analyseras detta för att 
se varför det är igång, hur stor elenergianvändningen är och om det finns möjlighet att 
åtgärda. När sedan analys har gjorts över vad som kan förbättras och förbättringarna är 
utförda bör regelbundna uppföljningar genomföras för att undvika att man faller tillbaka i 
gamla mönster.  
                                                 
14 Internet: Energi och miljö, (2007) 
15 Franzén T, (2005) 

Figur 4-5 Jämförelse mellan olika bränslens koldioxidutsläpp vid värmeproduktion [ton/MWh].14 
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4.6 Belysning 

Belysningen är en del av ett företags kostnader där det ofta finns stor potential till förbätt-
ring. Belysningen står normalt för mellan 1 % och 27 % av en industris totala elenergian-
vändning men kan i vissa fall vara större.16 1995 lanserades nya så kallade T5-lysrör som 
är smalare än konventionella lysrör (T8-lysrör), är effektivare och har ett bättre ljusutby-
te.  
 
Nya högfrekvensdon (HF-don) minskar energianvändningen och ger ett flimmerfritt ljus. 
HF-donet är ett elektroniskt don som matar lysrören med högfrekvent spänning och 
ström. Med en bra styrning av en ny belysning bestående av HF-don och T5-lysrör kan en 
minskning av elenergianvändningen med 50 % uppnås.17 Är den befintliga belysningen 
äldre kan besparingen bli ännu större.  
 
Om T5-lysrör och HF-don används kan en framtida rekommendation för belysningseffekt 
vara 3-5 W/m² med minst lika bra ljusutbyte.18 Effektbehovet är dock lite högre än bara 
effekten för lysrören för donen kräver en del ström. Ett ungefärligt värde på totalt effekt-
behov för en armatur visas i Tabell 4-2 nedan.  
 

    Totaleffekt för lysrör.  

Konventionell drift 1,25 * lysrörets effekt 
Högfrekvensdrift 1,1 * lysrörets effekt 
Tabell 4-2 Faktor för uträkning av totaleffekt för ett lysrör.17 

 
Om all belysning i Sverige byttes till energisnål belysning skulle en halvering av elener-
gianvändningen för belysning ske vilket motsvarar ungefär vad ett kärnkraftverk produ-
cerar eller en minskning av elenergikostnaden i Sverige med 6 miljarder kronor/år (med 
elpris på 30 öre/kWh).17  
 

4.7 Elmotorer 

60-70 % av elanvändningen i industrin går till elmotorer.19 Eftersom det är stor skillnad 
på en energieffektiv elmotor och en icke energieffektiv elmotor ur energisynpunkt finns 
stor potential till förbättring inom industrin. För att göra det lättare för kunder att köpa 
bra motorer har en energiklassning av motorer tagits fram genom ett samarbete mellan 
EU och den europeiska tillverkarorganisationen. Nya elmotorer delas in i eff1, eff2 och 
eff3 där eff1 är den energieffektivaste klassen.  
 
Inköpspriset på en elmotor motsvarar ungefär elkostnaden för 8-12 veckors kontinuerlig 
drift. En investering i en energieffektivare elmotor kostar i regel 10-30 % mer än en mo-
tor som inte är lika energieffektiv. En sådan kostnad tjänas in på ungefär ett år genom 

                                                 
16 Franzén T, (2005) 
17 Internet: Ljuskultur, (2008) 
18 Franzén T, (2005) 
19 Energimyndigheten, (2006 A) 



Energianalys på Volvo Aero 

 

 
12 

3

2

1

2

1









=

q

q

P

P

lägre energikostnader.20  En energieffektiv motor är byggd av bättre material och får då 
också en längre livslängd samtidigt som de även kräver mindre underhåll.  
 

4.7.1 Aktiv och reaktiv effekt 
I alla elmotorer bildas aktiv och reaktiv effekt. Den aktiva effekten är den effekten som 
uträttar arbete och är den effekten som är önskvärd. Den reaktiva effekten är effekt som 
inte uträttar något nyttigt arbete utan bara belastar nätet. Företag får belasta nätet med en 
viss del reaktiv effekt beroende på avtal (ofta ungefär 50 %). Däröver tillkommer en 
straffavgift för överuttag. Den reaktiva effekten bör minimeras för att minska belastning-
en på nätet.21  
 

4.8 Ventilation 
Ventilation är till för att tillföra en lokal ny ren luft och transportera bort oren luft. Venti-
lationen delas upp i allmänventilation och processventilation. Allmänventilationen ska se 
till att luften i lokalen är tjänlig för de personer som vistas i lokalen, temperaturen är be-
haglig och temperaturgradienten inte mer än 3°C mellan fötter och huvud. Processventila-
tionen är till för att transportera bort oren luft från en specifik plats på en industri, t.ex. 
från en maskin.  
 
För att transportera luften i ventilationssystemet används en fläkt för att kunna bygga upp 
ett tryck och på så sätt förflytta luften. På industrier har ventilationssystemet ofta en till-
luftsfläkt och en frånluftsfläkt.  
 
Ventilationssystem är ofta överdimensionerade för att klara transport av stora mängder 
luft. Att ha ett system som är anpassat till det givna driftfallet kan spara mycket energi.  
För att beräkna vad en minskning av ventilationen skulle innebära för effektbehovet på 
fläkten kan denna formel användas: 
 

 
, där P är effekten på fläkten och q är luftflödet.22  
 

Detta visar att om luftflödet reduceras med 10 % (q2 = 0,9q1) minskar effektbehovet med 
27 %. Om istället luftflödet minskas med 20 % (q2 = 0,8q1) minskar effektbehovet hela 
49 %. Denna formel gäller inte när skillnaderna i flöden är stora utan då måste fläktdia-
gram användas.  
 

                                                 
20 Energimyndigheten, (2006 A) 
21 Internet: Nationalencyklopedin, (2008) 
22 Warfvinge C, (2000) 
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Figur 4-6 Skiss över flöde vid deplacerande venti-
lation.23 

Figur 4-7 Skiss över flöde vid omblandande venti-
lation. 23 
 

Figur 4-8 Maskin med inkapsling.  

4.8.1 Allmänventilation 
Allmänventilationen är till för att förse en lokal med ren luft och transportera bort oren 
luft. Två olika metoder för allmänventilation är deplacerande ventilation och omblandan-
de ventilation.  
 
Deplacerande ventilation 
Den deplacerande ventilationen tillför un-
dertempererad luft med låg hastighet vid 
golvnivå. När den kalla luften träffar varma 
ytor stiger den och tar med sig föroreningar-
na till övre delen av rummet. På så vis bil-
das en nedre del av rummet som har ren luft 
och en övre del av rummet som har förore-
nad luft. Den orena luften sugs därefter ut 
vid takhöjd. En nackdel med deplacerande 
ventilation är att det blir drag nära donet.23  
 
Omblandande ventilation 
Vid en omblandande ventilation tillförs luften 
i takhöjd. Hastigheten är klart högre än med 
deplacerande ventilation och den nya luften 
blandas med den befintliga luften i lokalen. På 
så sätt är föroreningshalten och temperaturen 
hög i hela rummet. Luften sugs därefter ut ur 
lokalen med ett frånluftsutsug. 
 

4.8.2 Processventilation 
Processventilationen är till för att transportera bort oren luft från maskiner så att luften i 
vistelsezonen (den del personer normalt vistas i) inte blir för dålig.24 Processventilationen 
är även till för att transportera bort värme som bildas vid olika processer. De två olika 
metoderna för att transportera luften är inkapslingar och lokala utsug.  
 
Inkapslingar 
Inkapslingar täcker hela eller så gott som hela platsen 
där oren luft bildas och det kan t.ex. vara en sluten 
CNC-maskin. För att inte luften skall läcka ut ur in-
kapslingen är det oftast alltid ett visst flöde i process-
processventilationen. På så sätt bildas ett undertryck 
som håller den orena luften kvar i inkapslingen. 
Tilluften kommer in i inkapslingen via otätheter och 
andra öppningar men tilluftsfläktar är också före-

                                                 
23 Lindhe J, (2006) 
24 Warfvinge C, (2000) 
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Figur 4-9 Överhuv för 
ventilation.23 

kommande. En inkapsling kan se ut på många olika sätt och anpassas efter behov för var-
je objekt och det beror helt på vad som skall ventileras.  
 
 
Lokala utsug 
Vid lokala utsug är processen öppen mot omgivningen och det 
kan vara t.ex. vid en svets. Till dessa processer används olika 
huvar som placeras nära källan till oren luft och suger på så sätt 
bort den orena luften innan den blandas med luften i vistelsezo-
nen. Huven placeras så att den orena luftens luftströmmar går in i 
huven.  
 

4.8.3 Ventilationsförluster 
Ventilationsförluster brukar indelas i två delar: okontrollerad ventilation och styrd venti-
lation.  
 
Den okontrollerade ventilationen sker när uteluft tränger igenom otätheter i klimatskalet 
(väggar, tak, fönsterkarmar etc.). Uteluften som läcker in ger upphov till en värmeeffekt 
då den värms till innetemperatur.  
 
Styrda ventilationsförluster uppkommer genom den luftväxling som sker på grund av 
ventilationssystemet. Vid styrd ventilation ersätts varm inomhusluft med kall uteluft. Den 
styrda ventilationen ger då upphov till ett värmebehov.25 
 

4.9 Fläktar 

När ventilationsluft transporteras i luftkanaler minskar trycket mer och mer på grund av 
friktion. För att hålla trycket uppe i ett ventilationssystem används fläktar som ökar 
trycket och dessa placeras i slutet av systemet. Fläktarna drivs av en elmotor och fläktens 
driftskostnad kan bli olika stor beroende på val av fläkt. En fläkt som är relativt sett billig 
att köpa in har ofta en dålig verkningsgrad och kostar då mer i drift. En fläkt med högre 
verkningsgrad kostar mer att köpa in men kostnaden för driften blir billigare. När en fläkt 
väljs bör en drivande elmotor väljas som är så energieffektiv som möjligt. Med en dålig 
fläkt kan driftskostnaden bli högre än kostnaden för att värma tilluften.25 Det som dimen-
sionerar hur kraftig en fläkt ska vara är krav på luftflöden och tryck i systemet. Under-
söks de olika kostnaderna för en fläkt på 100 kW som har kontinuerlig drift under en tio-
årsperiod kan energikostnaden för att driva fläkten utgöra hela 89 %.26  De två vanligaste 
typerna av fläktar är radialfläktar och axialfläktar.  
 
 
 
 

                                                 
25 Warfvinge C, (2000) 
26 Energimyndigheten, (2006 B) 
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4.9.1 Radialfläkt 
Radialfläkten är den vanligaste fläkten för ventilationssystem och kan se ut på många oli-
ka sätt beroende på hur skovlarna är utformade. Skovlarna kan vara framåtböjda, bakåt-
böjda eller radiella. Ventilationsluften kommer in axiellt i fläkten och transporteras ut via 
skovlarnas kanaler. När skoveln snurrar är det centrifugalkraften som bildas som trans-
porterar luften utåt. Fläkten kopplas oftast direkt till axeln på den drivande motorn men 
remdrift förekommer också. För att uppnå ett mer flexibelt system kan två eller flera radi-
alfläktar antingen seriekopplas eller parallellkopplas. Om två eller flera fläktar seriekopp-
las kan ett högre tryck uppnås. Om de istället parallellkopplas ökar luftmängden som kan 
transporteras vid ett givet tryck.  

 

4.9.2 Axialfläkt 
Axialfläkten tar in luften axiellt och luften transporteras också bort axiellt. En fördel med 
axiella fläktar är att de inte tar lika stor plats som radialfläktar och kan enkelt byggas in i 
en ventilationskanal. Den drivande motorn är oftast kopplad direkt till fläkten. Axialfläk-
tarna klarar att transportera stora mängder luft om trycket inte behöver vara så stort.27 
 
 

 
 

                                                 
27 Warfvinge C, (2000) 

Figur 4-10 Radialfläkt och dess komponenter.27 

Figur 4-11 Axialfläkt och dess komponenter.27 
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Figur 4-13  Absolentfilter.30  

4.9.3 Varvtalsreglering 
För att minska flödet på en processventilation kan varvtalsreglering av fläktmotorn eller 
strypreglering användas. Varvtalsreglering av motorn går ut på att varvtalet på fläktmo-
torn minskas när ventilationen ska gå med ett lägre flöde.  
 
För att se vilket effektbehov en fläkt kommer ha vid ett klart lägre flöde används fläktdi-
agram för aktuell motor. Varvtalsreglering är ett klart dyrare sätt att ändra ett flöde än 
t.ex. så kallad strypreglering där flödet helt enkelt bara stryps medan fläktmotorn fortfa-
rande går för fullt. Vid varvtalsreglering krävs en investering i en frekvensomriktare för 
att kunna ändra varvtalet. Varvtalsreglering är däremot mycket bättre eftersom effektutta-
get på motorn minskar mycket när flödet minskar. En av fördelarna med varvtalsreglering 
är den att verkningsgraden bibehålls när flödet ändras.28  
 

4.9.4 Fläktdiagram 
Om ett flöde ska minska från ett flöde till ett annat kan det nya flödet utläsas i ett fläktdi-
agram som finns till varje fläkt. Fläktdiagram kan se lite olika ut men oftast visas tryck 
och effekt i relation till flöde. När flödet minskar så sjunker både trycket och erforderliga 
effekten (se Figur 4-12 nedan).29 
 

 

4.10 Absolentfilter  

Absolentfilter används på Volvo Aero för att rena 
maskinernas processluft. Vid bearbetning bildas 
oljedimma och stoft. När bearbetningen sker med 
mycket höga varvtal och tryck kan det bildas olje-
rök istället för dimma. Detta innebär mycket små 
oljpartiklar (< 1 µ m) och halten av olja blir ofta 

hög i luften.  
 

                                                 
28 Warfvinge C, (2000) 
29 Warfvinge C, (2000) 

Figur 4-12 Fläktdiagram.29 
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Figur 4-15 Varaktigheten för utomhustemperatur. 29 

Figur 4-14 Komponenterna i 
ett Absolentfilter. 30 

Det finns ett antal hälsorisker som oljedimma och oljerök kan orsaka, bl.a. kan oljedim-
man innehålla små metallpartiklar och andra ämnen som kan leda till luftvägsproblem. 
Oljedimman kan även orsaka hudproblem såsom eksem. 
 
Den förorenade luften sugs in vid filteraggregatets nedre 
del och genomgår den första filtreringen vid (3) (se Figur 
4-14). Här avskiljs den största delen av oljepartiklarna och 
samlas upp i ett uppsamlingskärl i aggregatets nedre del 
(2).  
 
Luften passerar ytterligare ett Absolentfilter (4) där de åter-
stående större partiklarna filtreras bort och till sist passerar 
luften ett HEPA (high efficiency particulate air) filter.30 
 
Volvo Aero använder endast filtrering i två steg på sin 
processluft. Det sista filtreringssteget används inte, detta 
pga. luften förs vidare ut på taket utan att någon 
återluftförsel sker till lokalen.  
 

4.11 Värmeenergibehov i en lokal 

Det specifika värmeenergibehovet för en lokal betecknas gradtimmar och grundar sig på 
varaktighetsdiagrammet som bildas om temperatur plottas mot tid.  

 
Tgräns är temperaturen som tilluften måste värmas till från temperaturen ute, Tute. Tempe-
raturökningen från Tgräns till inomhustemperaturen Trum fås genom gratisenergi från t.ex. 
maskiner och personer.  Den streckade arean i Figur 4-16 ovan är antalet gradtimmar.  
 
För att beräkna värmeenergibehovet i en lokal måste förutom antalet gradtimmar och 
gränstemperatur också normaltemperatur vara känt. Normaltemperaturen är medianvärdet 
av utomhustemperaturen under ett år. Beroende på vart i landet lokalen befinner sig blir 
normaltemperaturen ute olika. Dessa normaltemperaturer kan hämtas ur tabell. Formeln 
för värmeenergibehovet blir då 
 

                                                 
30 Internet: Absolent (2007) 
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SCvE p ×××= ρ  

 
ρ  är densiteten, v flödet, Cp specifika värmevärdet för luft och S antalet gradtimmar.31 

 
För att beräkna värmeenergin som kan återvinnas om värmeväxling används för att värma 
tilluften med värmen i frånluften används formeln 
 

8760

drifttid
SCvnE p ×××××= ρ  

 
n är värmeväxlarverkningsgrad (0-1), ρ  densiteten, v flödet, Cp specifika värmevärdet 

för luft och S antalet gradtimmar. 
 
Antalet gradtimmar finns också tabellerade för olika temperaturer.  
 

4.12 Värmeåtervinningsaggregat 

Uppvärmning av tilluft är en mycket energikrävande process. När tilluft utgörs av uteluft 
måste luften värmas från utomhustemperatur till önskad tilluftstemperatur. Det finns två 
metoder för att sänka energibehovet för denna värmning, antingen genom värmeväxling 
eller genom återluftföring. 
  

4.12.1 Återluftföring 
Återluftföring är en metod då frånluft blandas med tilluft för att på så sätt höja temperatu-
ren. Därmed behöver en mindre mängd uteluft värmas innan tillförseln sker till lokalerna. 
Dock får man inte återföra så mycket luft att detta medför att man underskrider det min-
värde av tillförd uteluft som gäller för lokalen. Nackdelar med denna typ av återvinnings-
system är att det för med sig föroreningar som kan vara både hälsovådliga och irriterande.  
 

4.12.2 Värmeväxling 
När det finns betydande föroreningar i frånluften så är det inte längre en bra lösning att ha 
återluftföring av densamma. Istället kan man då använda sig av värmeväxling mellan från 
och tilluft för att minska uppvärmningsbehovet. Det finns två typer av värmeväxling, re-
kuperativ värmeväxling och regenerativ värmeväxling.  Regenerativ värmeväxling sker 
då ett material omväxlande värms och kyls och på så sätt överför värme.  
 
Vid en låg utomhustemperatur räcker det nästan aldrig med endast värmeåtervinning för 
att nå upp till önskad inblåsningstemperatur. Därför har i princip alla tilluftsaggregat ett 
kompletterande värmebatteri vars uppgift är att värma upp tilluften till önskad temperatur 
då värmeåtervinningen inte räcker till. De vanligaste metoderna för värmeåtervinning är 
roterande värmeväxling, batterivärmeväxlare, plattvärmeväxlare och värmepump. 

                                                 
31 Warfvinge C, (2000) 
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Figur 4-16 Roterande värmeväxlare.32 

Figur 4-17 Batterivärmeväxlare.32 

  

4.12.3 Roterande värmeväxlare    
Den roterande värmeväxlaren är av regenera-
tiv typ. Den är uppbyggd av ett rotorhjul med 
ett stort antal små axiella kanaler. Hjulet är 
oftast uppbyggd av ett vågigt metallblad för 
att öka den värmeväxlande arean. 
Metallbladen är lindade lager på lager. När 
rotorn passerar frånluftkanalen med den 
varma luften lagras fukt och värme i de fina 
kanalerna. Därefter avges värmen och fukten 
till den kalla luften i tilluftskanalen. Trots att 
det är samma ytor som är i beröring av både 
uteluft och frånluft är partikelöverföringen 
låg, detta beroende på renblåsningssektorn 
som minimerar överföringen av frånluft till 
tilluft. Verkningsgraden kan vara så hög som 
85 % . Om verkningsgraden behöver sänkas kan detta regleras med en varvtalssänkning 
av motorn. En nackdel med roterande värmeväxlare är att till- och frånluftskanalerna 
måste dras intill varandra för att värmeväxling ska vara möjlig. 32 
 

4.12.4 Batterivärmeväxlare 
Batterivärmeväxlaren är av indirekt rekupera-
tiv typ. Den är uppbyggd av två batterier, ett i 
tilluftkanalen och det andra i frånluftkanalen. 
En pump hjälper vattnet att cirkulera mellan 
batterierna. Vattnet kan vara blandat med ett 
medel som sänker fryspunkten. Vattnet värms 
upp i batteriet i frånluftskanalen och sedan 
pumpas det till tilluftskanalen där det avger 
sin värme. Verkningsgraden ligger kring 60 
%. Då frånluften innehåller mycket fukt kan 
det finnas risk för frostbildning, detta p.g.a. att 
vid en hög verkningsgrad kan värmeväxlaren 
sänka frånluftens temperatur till under 0°C. Regleringen av temperaturverkningsgraden 
sker med hjälp utav en shuntventil. Fördelar med denna värmeväxlingstyp är att ingen 
fuktöverföring sker eftersom det inte finns någon kontakt mellan från- och tilluft. Till- 
och frånluftskanalerna behöver inte passera samma utrymme för att värmeväxling ska 
ske. Även ur hygienisk synpunkt har denna metod stora fördelar.32 
 
 
 

                                                 
32 Warfvinge C, (2000) 
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Figur 4-18 Plattvärmeväxlare.33 

4.12.5 Plattvärmeväxlare 
Plattvärmeväxlaren är av rekuperativ typ 
och är uppbyggd av plåtar som lagts ihop 
växelvis vilket medför att tilluften och från-
luften passerar varannan kanal. Till- och 
frånluftens strömningsriktningar är 
vinkelräta mot varandra. De har heller ingen 
kontakt med varandra varför ingen 
överföring av fukt sker. Plattvärmeväxlare 
har en enkel och funktionssäker 
konstruktion. Temperaturverkningsgraden 
ligger på cirka 70 %. Dock har även 
plattvärmeväxlaren nackdelen att från och 
tilluftskanalen måste passera samma utrym-
me.33 

4.13 LCC – Livscykelkostnad 
En livscykelkostnad innefattar alla kostnaderna som kan tänkas inträffa för en viss utrust-
ning under hela dess livslängd. Ända från installation tills den byts ut eller tas ur bruk. 
Vid en investering av produkter som kräver mycket energi är det viktigt att inte stirra sig 
blind på investeringskostnaden utan också ta hänsyn till hur energieffektiv den är och vil-
ket genomslag det får över hela produktens livslängd. En livscykelkostnadskalkyl ser till 
utgifter över utrustningens hela livslängd och ger en bra grund till att kunna fatta bra be-
slut. 
 
Definitionen av LCC enligt energimyndigheten är ”summan av investeringen (grundbe-
talningen), driftkostnader (i första hand energi), underhållskostnad och miljökostnad mi-
nus utrustningens restvärde”. Den vanligaste metoden som används vid beräkning av 
LCC är nuvärdesmetoden. Denna metod innebär att alla kostnader räknas om till tiden för 
investeringen. Annuitetsmetoden är en annan variant som kan användas där man istället 
alla kostnader räknas om till årligen lika stora belopp. 
 

 
Figur 4-19 Principiell illustration av beräkningsmetod för livscykelkostnadskalkyl. 

 
I posten investering kan även övriga relevanta kostnader som indirekt följer med vid en 
nyinvestering innefattas, såsom t ex installations- och utbildningskostnader. I driftkostna-
der är det först och främst energikostnaden som tas med men det kan även finnas andra 
driftsrelaterade delar som bör innefattas här. I underhållskostanden ingår allt underhåll 
som krävs för att hålla utrustningen väl fungerande under hela sin brukstid. Miljökostna-
den kan vara en kostnad för att uppfylla företagets miljöpolicy eller en avvecklingskost-
nad. 
 
                                                 
33 Warfvinge C, (2000) 
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Det är inte bara de ovan nämnda posterna som påverkar beräkningarna för LCC, även 
andra faktorer såsom ändringar i energipris, kalkylränta och ändring av utrustningens 
brukstid ger utslag.34 
 

4.14 PFE  - Programmet för energieffektivisering 
PFE infördes 2005 med målsättningen att öka energieffektiviteten inom industrin. För att 
kunna locka till sig företag ges de som går med i programmet en viss skattelättnad.  
Att gå med i PFE gör att företaget slipper betala elskatt som är 0.5 öre per kWh, dock 
krävs det att företaget inför ett certifierat energiledningssystem som skall kompletteras 
med speciella rutiner för inköp av elkrävande utrustning och projektering samt ändring 
och renovering. Vid en investering av elkrävande utrustning som använder mer än 30 
MWh per år måste företaget välja det energieffektiva alternativet om återbetalningstiden 
för merkostnaden är mindre än tre år.  
 
Kraven som ställs på företag som vill gå med i PFE är att ett av följande två kriterier är 
uppfyllt: 
 

• om kostnaden för köpt och internt genererad energi i företaget uppgår till minst 3 
procent av företagets produktionsvärde.  

 
• om företagets energi-, koldioxid- och svavelskatter uppgår till minst 0,5 procent 

av företagets förädlingsvärde.  
 
Företag kan även gå med i PFE med delar av sin verksamhet. Kan ej kraven uppfyllas 
finns ändå många tips att hämta från PFE för hur ett företag kan öka sin energieffektivi-
tet.34 

4.15 Pay-off-metoden 
Investering i en mer energieffektiv utrustning leder till en merkostnad och avbetalningen 
för denna beräknar PFE genom en rak pay-off beräkning. Merkostnaden är den högre in-
vesteringskostnad som den mer energieffektiva utrustningen oftast har. Återbetalningsti-
den för merkostnaden skall beräknas i förhållande till den lägre driftskostnad som det 
energieffektiva alternativet har. Återbetalningstiden skall ske utan hänsyn till restvärde, 
kalkylränta, eller eventuellt ändrat energipris. 
 

 K /  I driftln ∆∆=ingåterbetaT   

 
Tåterbetalning : återbetalningstid uttryckt i år 
∆I : den eventuellt högre investeringskostnaden 
∆Kdrift : skillnaden i driftkostnader 
 
PFE har ett krav som innebär att den energieffektiva utrustningen ska köpas om återbe-
talningstiden för merkostnaden är högst 3 år.34  

                                                 
34 Energimyndigheten, (2006 C) 
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4.16 Hinder och drivkrafter för energieffektivisering 

Alla möjligheter till energieffektiviseringar ses på olika sätt beroende på vem som ser 
dem. Det finns alltid olika hinder och drivkrafter när en energieffektivisering ska genom-
föras. Hindren kan delas in i ekonomiska, beteendemässiga och organisatoriska.  
 

4.16.1 Ekonomiska hinder 
Den kanske största frågan vid en investering är kapitalfrågan. Hur mycket kostar det att 
investera i energieffektiv teknik? Företag har lättare att effektivisera om kostnaden för 
effektiviseringen är liten. Ofta finns en ovilja att låna pengar därför att de tycker att det 
medför en för stor risk. Att företag ofta ska ha korta återbetalningstider vid investeringar 
är ett problem när investering i energieffektiv utrustning ska införskaffas. Trots att en in-
vestering kan vara ”säker” kan den bli nedröstad om återbetalningstiden är för lång. Brist 
på information kan vara en faktor som är begränsande vid investering. Dolda kostnader är 
den viktigaste förklaringen till att det är ett gap mellan potentialen till energieffektiv tek-
nik och vad som i själva fallet investeras i. Dolda kostnader är bland annat kostnader för 
specialistkompetens, kostnader för att identifiera möjligheter och samla in data och kost-
nader för förlorade fördelar i form av bland annat säkerhet och pålitlighet.35  
 

4.16.2 Beteendemässiga hinder 
Inom beteendemässiga hinder är begränsad rationalitet och den mänskliga faktorn de 
största begränsningarna. Eftersom beslutsfattarna inte tar reda på tillräckligt med infor-
mation blir ofta besluten fattade på information som är given och lättillgänglig och då i 
brist på alternativ blir besluten inte helt rationella. Andra faktorer som innebär att beslu-
ten tas på ett begränsat rationellt sätt är brist på tid och resurser.  
 
Den mänskliga faktorn är ett stort beteendemässigt hinder. Den mänskliga faktorn påver-
kas bland annat av hur informationen som fås framställs. Informationen bör vara klar och 
tydlig och den bör vara personlig för att beslutsfattare ska ta till sig den på ett lättare sätt. 
En viktig del är att de som ska ta beslut om en investering måsta känna förtroende för 
dem som ger ut informationen i form av säkerhet och kunskap. Tröghet är en stor brist 
vid investeringar i energieffektiv teknik. Det finns många personer inom industrierna som 
inte kan tänka sig att ändra sina vanor och det kan leda till konflikter i samband med in-
vesteringar.35  
 

4.16.3 Organisatoriska hinder 
Ur ett organisatoriskt perspektiv är inflytande och kultur två hinder vid energieffektivise-
ring. Personer som har hand om energifrågor i ett företag har ofta ett mycket litet infly-
tande vid investeringar och högre upp i organisationen där besluten tas har ofta energifrå-
gor en låg prioritet. Med kultur menas vilken syn ett visst företag har på miljöhänsyn. Om 

                                                 
35 Sorrell S et al., (2000) 
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företaget värnar om miljön är det ofta lättare att investera i miljöförbättrande energieffek-
tiv utrustning, detta är då snarare en drivkraft än ett hinder.  
 

4.16.4 Drivkrafter 
En av de största drivkrafterna för energieffektivisering är minskade energikostnader.36 En 
energieffektivisering kan även medföra att miljöavgifter och andra avgifter minskar vilket 
leder till mindre kostnader. En drivkraft för företag är programmet för energieffektivise-
ring i energiintensiv industri (PFE). I tillverkningsindustrin är energiskatten på 0,5 
öre/kWh, vilken företag kan slippa betala om de deltar i PFE och på så sätt minskar sin 
energianvändning.  
 

                                                 
36 Franzén T, (2005) 
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Figur 5-1 Volvo Aeros totala energianvändning 2006. 

5 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel beskrivs hur Volvo Aeros nuvarande energisituation ser ut. En mer 
övergripande beskrivning görs över hela Volvo Aero och en mer ingående över C-
verkstaden där fokusen i vårt arbete ligger. Därefter följer en introduktion till Volvos nya 
maskinkoncept, MultiTask-cellen. En funktionsbeskrivning ges över allmänventilation 
och processventilation.  
 

5.1 Volvo Aeros energisituation 2006 

Volvo Aero använder sig till största del av energislagen, el och fjärrvärme. Elektricitet 
går till produktions- och stödprocesser och fjärrvärmen används till uppvärmning av loka-
lerna. Gasol används i liten skala till föruppvärmning vid motorprovning men mängderna 
är försumbara i sammanhanget. 
 
Volvo producerar dels egen fjärrvärme och köper även in från Trollhättans Energi. Den 
köpta fjärrvärmen försörjer i dagsläget ett område som kallas Balken medan Volvos egen 
produktion levererar till Volvos Aeros övriga byggnader. Den interna produktionen sker i 
totalt fem pannor varav fyra oljeeldade och en elpanna. Volvo köper i dagsläget så kallad 
grön el. 
 
Fjärrvärmen från det kommunala värmeverket skickas direkt in på Volvos interna fastig-
hetsnät. Denna lösning ger en något högre kapacitet och en lägre returtemperatur än om 
en värmeväxling skulle ske vid anslutningen mellan Trollhättans Energis nät och Volvo 
Aeros interna nät. Dock gör detta att Volvo ej kan utnyttja de båda systemen samtidigt på 
grund av tryckskillnader mellan systemen. 
 
Volvo har nyligen startat ett nytt samarbete med Trollhättans Energi som innebär att Vol-
vos fjärrvärmebehov framöver helt kommer att tillgodoses av Trollhättans Energi. Sam-
arbetet är i uppstartsfasen och när anslutningen kommer upp i full kapacitet väntas Troll-
hättans Energi leverera 30 GWh per år.  
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Volvo Aeros totala energianvändning för år 2006 uppgick till 97,9 GWh varav elenergin 
stod för 66 458 MWh och fjärrvärmen för 31 481 MWh. Driften innefattar anläggningar-
nas tryckluftcentral, panncentral och en spaltanläggning som renar oljehaltigt vatten. 
Dessa anläggningar uppgår till 8 498 MWh. Ventilation, belysning och kontorsutrustning 
hamnar i fastighetsdelen och använde år 2006 19 397 MWh.  
 

5.2 C-verkstaden 

C-verkstaden totala energianvändning uppgick år 2006 till 16 672 MWh varav 12 857 
MWh elenergi och 3 815 MWh fjärrvärme. C-verkstadens verkstadsyta är på ca 14 500 
m². 
  

 

5.2.1 Serviceavtal med COOR 
Volvo Aero har ett avtal med Coor Service Management som innebär att Coor tillhanda-
håller tjänster inom områdena produktionsservice, arbetsplatsservice och fastighetsservi-
ce. Detta innebär att Coor bl.a. tar hand om energi- och mediaförsörjning, interntranspor-
ter, markunderhåll och maskinunderhåll.   
 

5.2.2 Arbetstider 
På volvo används ett stort antal olika skiftgångar men de vanligaste i produktionen är 4-
skift följt utav Norge-skift. (Användningen av olika skift varierar beroende på belägg-
ning) 4-skiftet står tomt fredag eftermiddag från 18.00 till lördag morgon 06.00 och lör-
dag 18.00 till söndag 06.00 och söndag 18.00 till 23.00. Norge-skiftet står tomt varje natt 
mellan 02.12-06.00 och från lördag 02.12 till söndag 16.00.  
Detta innebär att produktionen i princip ska stå stilla lördag 02.12-06.00 och lördag 18.00 
till söndag 06.00. Alltså är det ca 16 produktionsfria timmar per vecka, detta under förut-
sättning att inget övertidsarbete sker. 
 

Figur 5-2 C-verkstadens totala energianvändning 2006. 
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5.3 Tomgångsförbrukning på Volvo Aero 

Bilden nedan visar en kurva över Volvo Aeros effektuttag under vecka 42 år 2007. Den 
största effekttoppen inträffar på dagen under måndag och ligger på cirka 13 200 kW. 
Lägst effektuttag sker natten mellan lördag och söndag då det åtgår en effekt på 6 500 
kW vilket motsvarar 49 % av maxvärdet under veckan och betecknas företagets tomgång. 
Tomgångsförbrukning är något som företag bör eftersträva att minimera eftersom detta är 
elenergi som används utan att något produceras. En tomgångsförbrukning på 49 % som är 
fallet för Volvo Aero är mycket högt. 
 

 
Figur 5-3 Volvo Aeros effektuttag vecka 42 år 2007. 

 

5.3.1 Nattvandring 
En nattvandring gjordes i C-verkstaden en lördagskväll klockan 21. De upptäckter som 
gjordes var att all belysning var tänd trots att det endast var produktion i en maskin. Alla 
maskiner stod på tomgång vilket är normalt då de ska hålla rätt temperatur för att mini-
mera problem vid uppstart.  
 

5.4 Belysningen på Volvo 

Allmänbelysningen i C-verkstaden på Volvo Aero består av konventionella två- och tre-
rörsarmaturer med T8-lysrör på 58W. Förutom allmänbelysningen finns även platsbelys-
ning vid de olika arbetsplatserna för att öka belysningen vid arbete som kräver mycket 
ljus. Den sammanlagda installerade belysningseffekten är inklusive kontor 293,3 kW. Om 
kontoren räknas bort återstår en installerad effekt i C-verkstaden på 276,1 kW.  
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Allmänbelysningen i verkstaden består av 1 118 armaturer med en installerad effekt på 
233,4 kW och belyser en area på 14 500 m². Detta ger en medelbelysningseffekt för all-
mänbelysningen på 16,4 W/m² (se Tabell 5-1). Antagandet att belysningen är påslagen 
hela tiden har gjorts då all belysning var på när nattvandring gjordes en lördag klockan 
21. Det pågick då endast arbete i en maskin men hela verkstaden var upplyst. Om belys-
ningen är påslagen dygnet runt året om blir energianvändningen för allmänbelysningen i 
C-verkstaden ca 2 040 MWh.  
 

 
I de 2 040 MWh/år som energianvändningen blir för belysning om den är tänd året runt 
ingår inte förluster. I sådana gamla armaturer som finns i C-verkstaden är förlusterna i 
armaturerna minst ca 20 %.37  
 
Belysningen i C-verkstaden är idag sektionerad men med en manuell manövrering, ingen 
automatisk tändning/släckning.  
 

5.5 Produktionsprocesser 

Volvo Aero har sett att elanvändningen på produktionssidan stadigt har ökat under de se-
naste (fyra) åren (se Figur 5-4) och är med bakgrund av detta intresserade av att jämföra 
det nuvarande arbetssättet med den nyligen invigda MultiTask-cellens ur energieffektivi-
tet per producerad enhet.  

                                                 
37 Muntlig: Andersson C, (2008) 

Allmänbelysning Armaturtyp
Antal 
armaturer
[st]

Belysningsstyrka
[lux]

Installerad effekt
[kW]

Specifik belysningseffekt
[W/m²]

Beräknad drifttid
[h/år]

Beräknad 
energianvändning
[MWh/år]

Skepp 1 3-rörs, reflektor 600-700 15 21 8760 131,4
Skepp 2 2-rörs, reflektor 500-1100 20 18 8760 175,2
Skepp 3 3-rörs, reflektor 107 600 21 19 8760 184,0
Skepp 4 3-rörs, reflektor 147 550-600 34 17 8760 297,8
Skepp 5 3-rörs, reflektor 560 29 15 8760 254,0
Skepp 6 3-rörs, reflektor 500 26 13 8760 227,8
Skepp 7 3-rörs, reflektor 248 600-870 57,7 17 8760 505,5
Skepp 8 2- och 3-rörs, reflektor 204 600-900 30,7 14 8760 268,9

233,4 2044,6

Medelbelysningseffekt
[W/m²]

16,4

217

195

Tabell 5-1 Översikt över belysningen i C-verkstaden.  
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Figur 5-5 MultiTask-konceptet och dess delar.  

 
De stora skillnaderna mel-
lan MultiTask-cellen och 
traditionell tillverkning är 
framförallt att maskinerna i 
MTC är ihopkopplade i ett 
så kallat FMS-system 
(Flexible Manufacturing 
System), vilket innebär att 
systemet sköter all 
material-, verktygs- och 
informationshantering.  
 
Verktygshanteringen är 
central och gemensam för 
alla maskinerna. Cellens 
maskiner klarar svarvning, 
fräsning och borrning och 
hämtar själv och byter verktyg vid behov med hjälp av två robotar. Transport av detalj till 
och från maskin sker med hjälp av ett automatiserat material-/pallethanteringssystem. 
Riktning, laddning och gradning utförs utanför maskinen.  
 
Vid traditionell tillverkning är maskinerna ej kopplade till varandra utan är placerade en 
bit ifrån varandra i verkstaden. Detta gör att detaljen måste transporteras av personal mel-
lan olika maskiner för olika typer av bearbetning. Detta görs med hjälp av truck eller 
pallkärra.  Verktygsbyten görs manuellt av operatör och riktning av detalj sker i maskin. 
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Figur 5-4 Elenergianvändningens utveckling på Volvo Aero mellan 2002 och 2006. 
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5.6 Processventilation 

I dagsläget saknar i stort sett alla maskiner i C verkstaden värmeåtervinning på sin pro-
cessluft utom ett litet område som kallas Gamla godsavsändningen (se bilaga 5). Detta 
innebär att stora värmemängder går förlorade genom utblås på taket av byggnaden. Bear-
betningen av produkterna sker med en hög skärhastighet vilket gör att det bildas en dim-
ma av föroreningar och dessa måste tillsammans med kylvattnet transporteras ut ur ma-
skinen och lokalen. Varje maskin är kopplad till en processfläkt som suger ut den förore-
nade luften från maskinen. Luften leds först genom ett Absolent reningsfilter som i 2 steg 
filtrerar processluften från föroreningar och avskiljer olja ur luften som samlas upp i en 
tank. Efter filtreringen leds processluften ut genom taket på byggnaden där den släpps ut. 
Genom mätningar har vi fått bekräftat att den håller en temperatur på cirka 23°C. 
 
Det finns idag ca 40 bearbetningsmaskiner i C-verkstaden där majoriteten har slutna ka-
binett med processventilation. Det är en stor blandning av både äldre och nyare maskiner 
och i dagsläget sker stora förändringar i maskinparken där äldre maskiner flyttas och får 
ge plats för nyare modernare varianter. Det är ett omfattande system av fläktar och kanal-
dragningar i verkstaden. Generellt sett har varje maskin en egen fläkt men det finns även 
par av maskiner vars processventilation sköts av en gemensam större fläkt.  
 
Äldre installerade maskiner använder ett relativt högt konstant flöde under hela bearbet-
ningen utan att ta hänsyn till om bearbetning pågår eller inte. Det finns även enstaka vari-
anter där operatören sköter processventilationen manuellt genom knapptryckningar som 
innebär att operatören kan ge ett ökat flöde vid behov. De nyare maskinerna som projek-
teras planeras istället att gå efter principen att ha ett lägre grundflöde under bearbetning 
och sedan forcera detta vid spindelstopp. Processventilationen på de nya maskinerna i C-
verkstaden ska styras med hjälp av signaler från maskinens styrsystem. Vid spindelstart 
startar fläkt på ett givet grundflöde, vid spindelstopp sker forcering en viss tid med hjälp 
av ett fördröjningsrelä. Fördröjningens längd provas fram med hjälp av input från opera-
törer och ligger på ca två minuter. Dock är det inte alla maskiner som verkligen går enligt 
principen med grundflöde och forcering trots att detta är tanken, en anledning är att kabi-
netten inte varit tillräckligt täta.  
 

5.6.1 Fläktar 
Generellt sett används radialfläktar med bakåtvända skovlar till processventilationen. Ef-
fekten ligger på ca 3-4 kW för en maskin med ett grundflöde på 300 l/s och forcerat flöde 
på 1 100 l/s. Verkningsgraden ligger på ca 80 % för dessa fläktar. Det finns dock maski-
ner som delar en större fläkt istället för att ha varsin, detta har sin bakgrund i att man vill 
försöka återanvända fläktar.  
 

5.6.2 Gamla godsavsändningen  
Gamla gods är det enda stället i C-verkstaden där det finns värmeåtervinning på process-
ventilationen. Där har ett antal maskiner kopplats samman till en gemensam värmeåter-
vinningsanläggning. I dagsläget är det fyra stycken maskiner kopplade till anläggningen. 
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Dock skall en av dessa (Dörries) förses med highjet-pumpar vilket innebär ett betydligt 
högre kylvattentryck vilket i sin tur bidrar till en högre dimbildning. Denna maskin 
kommer att kopplas bort från den gemensamma anläggningen och förses med ett eget ut-
sug p.g.a. att den har ett behov som det nuvarande systemet inte kan tillgodose. Det 
kommer även att tillkomma två nya maskiner som ska kopplas in på den befintliga åter-
vinningsanläggningen.  
 
Uppbyggnad/Funktion 
Den schematiska uppbyggnaden på systemet ses på bilaga 7. Värmeåtervinningen sker 
med hjälp av både processventilationen och allmänventilationen. Det slutna systemets 
vatten cirkulerar med hjälp av pumpar och värmeväxlas i två värmebatterier, ett från pro-
cessventilationen och ett från allmänventilationen.  
 
Alla maskiner kopplade till återvinningen har ett konstant luftflöde på processventilatio-
nen (flödena för resp. maskin kan utläsas från bilaga 7). Detta på grund av att processven-
tilationen i princip fungerar som frånluftsfläktar. Först värms tilluften genom värmeväx-
ling så långt som möjligt. Verkningsgraden ligger på ca 50 % för värmebatteriet. Därefter 
sker den sista temperaturhöjningen vid behov med hjälp av fjärrvärmevatten i en tredje 
växlare innan rätt tempererad luft kan skickas tillbaks in i lokalen. Luften har en tempera-
tur på ca 18°C vid tillförsel till lokalen.  
 
Balans/Omsättningar 
Lokalen har en yta på ca 1 190 m ² och tilluftsflödet ligger på ca 5 m³/s. Slår man ut detta 
på lokalens yta ger det ett nyckeltal på 15 m³/h*m².  
 

5.7 Allmänventilation 
Allmänventilationen på Volvo Aero består av både tilluftsaggregat som har värmeåter-
vinning och aggregat utan värmeåtervinning. Det är tänkt att ventilationen ska följa skift-
gången. Eftersom det är produktion i flera olika skiftformer så går ventilationen olika be-
roende på placering i verkstaden. Men ett antal av aggregaten har kontinuerlig drift under 
veckorna. De som står still mest är de som följer tvåskift och dessa står still ungefär 6 
timmar per natt och under helg. Det finns inget uppvärmningssystem i C-verkstaden utan 
det är allmänventilationen och maskinerna som står för uppvärmningen av lokalerna. 
 
I C-verkstaden består allmänventilationen av 12 tilluftsaggregat som används året om (se 
Tabell 5-2). Det finns även ett antal fläktar som endast används på sommaren för att kun-
na öka ventileringen. Sex av de 12 aggregaten har värmeåtervinning. Tilluftsflödena vari-
erar mellan aggregaten och nedan är en översikt över vilket flöde aggregaten har och vil-
ken skiftgång aggregaten följer.  
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Fläkt drifttid Flöde [m ³/s]
C-5722 5-sk ift 5,8
C-5731 kontinuerlig 7,9
C-5742 3-sk ift VAC 5,9
C-5743 3-sk ift VAC 12,9
C-5752 3-sk ift VAC 11
C-5771 2-sk ift 2,3
C-5772 2-sk ift 3,6
C-5773 kontinuerlig 4,2
C-5774 kontinuerlig 3,6
C-5788 kontinuerlig 13,6
C-5793 4-sk ift 5
C-5796 kontinuerlig 12,7

Tabell 5-2 Översikt över tilluftsaggregatens driftstid och flöde i C-verkstaden.  

 
Värmeåtervinningen är uppbyggt av ett värmebatteri (se bilaga 7), ett tilluftsaggregat och 
ett frånluftsaggregat. Det är ett slutet system där vatten cirkulerar. Värmen som finns i 
frånluften värmer upp vattnet i systemet som därefter värmer upp tilluften. När värme 
behövs och batteriåtervinningen inte räcker till under årets kalla period används också 
fjärrvärme för att värma tilluften upp till ca 18°C som luften ska ha när den kommer in i 
lokalen. Värmebatteri används för att det då inte finns risk att frånluften som kan vara lite 
förorenad blandas med tilluften när den avger sin värme och återförs in i lokalen.  
 
Figur 5-6 nedan visar var alla tillufts- och frånluftsaggregat är placerade. Aggregaten som 
är blåmarkerade är tilluftsaggregat som inte har återvinning. De grönmarkerade aggrega-
ten är tilluftsaggregat som har värmeåtervinning och i några fall (de med samma num-
mer) är tillufts- och frånluftsaggregat. Resterande fläktar är fläktar som används för pro-
cessventilation och sommarfläktar som används för att kunna öka cirkulationen på luft på 
sommaren. Ventilationen sker genom ett antal deplacerande don och ett par lågimpulsdon 
som är utplacerade i verkstaden.  
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5.8 Kravprofil på ventilationen 

I följande avsnitt har utdrag ur Volvos krav och specifikationer gällande allmänventila-
tion och processventilation sammanställts. De delar som är av vikt för detta examensarbe-
te har tagits i beaktande. 
 

5.8.1 Processventilation 
Volvo Aero har en intern standard för klimatkrav och luftkvalitet men den saknar i prin-
cip riktlinjer för hur processventilationen skall dimensioners. I dagsläget sker dimensio-
neringen utifrån leverantörernas rekommendationer, erfarenheter från tidigare installatio-
ner och hänsyn tas även till hur operatörerna upplever situationen vid maskinen. De erfa-

Figur 5-6 Översikt över ventilationsaggregat i C-verkstaden. Grönmarkerade aggregat har värmeåtervin-
ning och blåmarkerade aggregat saknar värmeåtervinning.  
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Vinter [m³/h] Sommar [m³/h]

Tilluft 315000 315000

Frånluft -100000 -100000

Processluft -240000 -240000

Sommarfrånluft 0 -72000

Sommartilluft 0 72000

Summa Balans -25000 -25000

Tilluft [m³/h]/m² 21 25.8

Frånluft [m³/h]/m² 22.7 27.5

Balans [m³/h]/m² -1.7 -1.7

Tabell 5-3 Sammanställning av luftflödena i C-verkstaden.  

renheter som används vid dimensionering är storlek på detalj, skärhastighet, typ av bear-
betning etc.38  
 
Exempel på flöden som används för en medelstor fleroperationsmaskin med heltäckande 
kabinett och två processventilationslägen är ca 150 l/s respektive 550 l/s. En stor flerope-
rationsmaskin med det största kabinettet har ett flöde på ca 1 100 l/s. 39 
 
Det finns dock några avsnitt som indirekt påverkar dimensioneringen av processventila-
tionen i VAC: s standard. Avsnitt 2.4 angående exposition av hälsofarliga ämnen där 
Volvo har satt sin nivå till < 25 % av gällande hygieniska gränsvärde. Förekommer expo-
sition av flera ämnen skall den sammanlagda hygieniska effekten vara  
< 25 %. Avsnitt 5.7 behandlar den frånluft som innehåller stoft, dimma eller ånga som 
kan kondensera. Dessa utsug skall förses med avskiljare. Dimensionering av avskiljaren 
görs så att utsläpp till det fria understiger gällande gränsvärden eller enligt VAC specifi-
cerade värden. I avsnitt 5.9 regleras återluftföring som skall undvikas och får ej användas 
under arbetstid.40 
 

5.8.2 Allmänventilation 
Volvo Aero använder sig utav några nyckeltal vid dimensionering utav tilluften. För 
verkstäder är tilluftflöde av uteluft på 20-25 m³/h*m² golvyta och för kontor ca 4-15 
m³/h*m² golvyta.41 Tillåtna lufthastigheter i vistelsezonen är för kontor ≤ 0,15 m/s och 
verkstad 0,15 – 0,20 m/s. 
 
Luftföringsprinciper skall väljas efter lokal och i samråd med vvs-avdelningen.  
 
I avsnitt 5.1 gällande balans och tryckförhållanden skall Volvo Aeros ventilationsanlägg-
ningar utformas så att balans råder mellan till- och frånluft. Det går också att läsa att det 
mellan rum med olika renhetsgrad kan vara önskvärt med en viss tryckskillnad. Ur bygg-
nadssynpunkt är balans eller ett litet undertryck att föredra. 

5.9 Luftomsättningar 

År 2001 gjordes en samman-
ställning och trimning av luft-
flödena i C-verkstaden av ett 
konsultbolag (Tretec). Tillufts-
flödet höjdes rejält medan från-
luften sänktes något. Detta 
genomfördes för att komma till 
bukt med de stora obalanser 
som fanns mellan till- och från-

                                                 
38 Muntlig: Sundberg L, (2007) 
39 Muntlig: Karlsson S, (2007) 
40 Luft/Klimatkrav, (2000) 
41 Luft/Klimatkrav, (2000) 
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Figur 5-7 Deckel Maho 125.42 

Figur 5-8 Deckel Maho 200.42 

luft. Detta innebär att man nu ligger på max både vad gäller kapacitet i aggregat och till-
luftdon.  
 
På tilluftssidan har inte mycket hänt sedan dess utan den är i princip densamma i dagslä-
get. Däremot har det hänt mycket på processventilationen, många nya maskiner har till-
kommit med relativt höga flöden på sin processventilation. Detta innebär att det har blivit 
ett större undertryck i lokalen på grund av de ökade frånluftsflödena. C-verkstaden är 
sammanbunden via en gång till A-verkstaden och när man befinner sig i denna gång 
märks det tydligt att mycket överluft överförs från A- till C-verkstaden.    
 
Det framgår tydligt ur Tabell 5-3 att det är mycket stora mängder uppvärmd luft som för-
svinner genom processventilationen. Detta innebär att det krävs mycket energi för att er-
sätta denna luft med ny utifrån eftersom det krävs att tilluften håller en viss temperatur 
innan den skickas in i verkstaden.  
 

5.10 Maskintyper 

I följande avsnitt har ett par maskiner av nyare slag men med olika storlek och typ valts 
ut. Detta för att undersöka vad de har för flöden och kartlägga hur mycket energi som för-
svinner dels genom processluften och hur mycket elenergi fläktmotorerna drar vid olika 
driftfall. En kort beskrivning ges för varje maskin. 
 

5.10.1 Deckel Maho 125 
Deckel Maho 125 är en fleroperationsmaskin som frä-
ser och borrar detaljerna. 
Vid Deckel Maho 125 tillverkas bland annat Tech-
detaljer som står för Turbine Exhaust Case. Produk-
tionstiden för en produkt är någonstans mellan 4 och 5 
timmar. Processventilationen för en nyprojekterad 
Deckel Maho 125 har ett grundflöde på 150-200 l/s och 
ett forcerat flöde på 550 l/s.  
42 

5.10.2 Deckel Maho 200 
Deckel Maho 200 är en fleroperationsmaskin och har 
en större arbetskub än Deckel Maho 125, i övrigt 
utförs samma typer utav bearbetning. 
Produktionstiden för en produkt är ungefär 12 tim-
mar/detalj. Processventilationen projekteras att gå 
med ett reducerat flöde på 300 l/s och forcerat flöde 
på 1 100 l/s.  
 

                                                 
42 Internet: Gildemeister, (2007) 



 

 

 
  35 

Figur 5-9 Carnaghi.43 

Figur 5-10 Dörries. 

5.10.3 Carnaghi (gamla gods)  
Carnaghi är en karusellsvarv i grunden med en möjlighet till arbete med roterande verk-
tyg. Turbine Exhaust Cases till Boeing är exempel på detaljer som produceras och pro-
duktionstiden är ungefär 12 timmar/detalj. En ny maskin av detta slag är tänkt att ha ett 
grundflöde på 300 l/s och ett forcerat flöde på 1 100 l/s. 
 
Denna Carnaghi är lite äldre och har lite lugnare bearbetning än den Carnaghi som be-
skrivs nedan. Eftersom bearbetningen är lugnare behöver inte processventilationen gå 
med fullt flöde hela tiden när spindeln snurrar. 
 

5.10.4 Carnaghi AC 28TM-2500 
Som de andra Carnaghi är även denna en karusellsvarv 
i grunden. Det tillverkas stora LPT (Low Pressure Tur-
bine) till Airbus gp7000 motor. LPT har en diameter 
över 1 700 mm. Det tillverkas ungefär 2 detaljer/vecka.  
 
På grund av att denna Carnaghi har en stor maskingrop 
där varma spånor kan samlas och avge ångor så har 
man valt en annan lösning för processventilationen. Vid 
spindelstart startar fläkten med fullflöde på 1 100 l/s. 
Vid spindelstopp växlas ett spjäll och ger halva flödet i 
kabinettet och halva flödet i maskingrop under 10 min. 
Därefter går processventilationen ner till reducerat flö-
de på 300 l/s i 2 timmar för att därefter stängas av. Det-
ta görs för att ventilera bort farliga ångor som spånen kan avge. Detta driftsätt gör att pro-
cessventilationen i princip bara stannar på helger och storhelger vilket också är tanken 
med systemet.  
43 

5.10.5 Dörries 
Dörries är till grunden en svarv som är uppgraderad 
med highjet-drift. Det betyder bearbetning med 
skärvätskor som har mycket högt tryck. Det bildas då 
kraftig oljedimma som måste ventileras bort. Grund-
flödet när spindeln snurrar kommer vara 200 l/s med 
ett forcerat flöde på 1 500 l/s vid spindelstopp. I Dör-
riesen produceras detaljer med en produktionstid på 
ungefär 12 timmar/detalj.  
 
 
 
 

                                                 
43 Internet: Carnaghi, (2007) 
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Figur 5-11 Deckel Maho 340.44 

5.10.6 Deckel Maho 340 
Deckel Maho 340 är även denna en 
fleroperationsmaskin men med större 
arbetskub än DM200 och DM125. DM340 
på bilden har även ett palettsystem som 
ger möjlighet att sätta upp en detalj under 
tiden en annan detalj bearbetas vilket bety-
der att maskinen kan utnyttjas mer effek-
tivt. 
Den kommer att producera 2-3 detaljer per 
vecka. En maskin av denna typ är tänkt att 
gå med ett grundflöde på 300 l/s och sedan 
forcera med 1 100 l/s. 44 
 

5.10.7 Morando  
Morandon är en nyrenoverad maskin där i princip allt är bytt utom stativet. Den är en ka-
rusellsvarv. Bearbetningstiden är cirka 8 timmar per detalj. Från början var tanken att 
denna maskintyp skulle ha reducerat flöde (300 l/s) under körning med forcering (1 100 
l/s) vid spindelstopp. Detta prövades under en tid men kabinettet läckte på grund av det 
höga trycket som bildas vid high-jet körningen. Därför låter man istället fläkten gå med 
ett konstant flöde på 1 100 l/s, och avstängning sker endast på helger. High jet pumpar 
används vid spånbrytning i titan på grund av att det krävs ett extremt högt tryck på vattnet 
för att kunna bryta spånen.  
 

5.10.8 Sammanställning av processventilationen 
Nedan visas en sammanställning av processventilationens flöde vid produktion och när 
maskinerna står stilla i de utvalda maskinerna.  
 

 

5.11 Upphandling 
Vid upphandling av nya maskiner har Volvo Aero en teknisk specifikation för produk-
tionsutrustning. Målsättningen med specifikationen är att ”få en personsäker, driftsäker 
och miljövänlig anläggning utförd på ett ergonomiskt riktigt sätt med hög tillgänglighet 

                                                 
44 Internet: Gildemeister, (2007) 

Maskin Flöde under körning [l/s] Flöde vid spindelstopp [l/s] Flöde resterande tid [l/s]
DM 125 150-200 550 0
DM 200 300 1100 0
Carnaghi (gamla gods) 300 1100 0
Dörries 200 1500 0
Carnaghi AC 28TM-2500 1100 1100 300 under två timmar efter spindelstopp
DM 340 300 1100 0
Morando 1100 1100 0

Tabell 5-4 Sammanställning av processventilationsflöden. 
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och låga underhållskostnader”. Specifikationerna ska efterföljas i största möjliga mån av 
leverantörer och underleverantörer. Avvikelser som sker måste anges i upphandlingsdo-
kumentet.  
 
I den tekniska specifikationen står det att Volvo enligt EU-direktiv för maskiner och ut-
rustning ska ”uppfylla kraven enligt svensk lagstiftning”. Det står även att leverantören är 
ansvarig för att ”utrustningen motsvarar tillämpliga EU-direktiv”. Riskanalyser och de-
klarationer måste leverantören ge till Volvo Aero senast när leverans sker.  
 
Avsnitt A1 a) i den tekniska specifikationen 2002 handlar om yttre miljö och där står det 
att ”Utrustning skall utföras så att minimal energiförbrukning erhålls. Tomgångsförluster 
skall undvikas och lägsta möjliga energiförbrukning eftersträvas vid stillestånd. Automa-
tisk avstängning och återstart av utrustning med bibehållen prestanda skall klaras”.  
 
Inga krav ställs på ingående komponenters effektivitet utan en funktionsbeskrivning av 
typ av maskin med bearbetningskrav och önskad prestanda där exempelvis skärdjup bifo-
gas för att tillverkaren skall kunna dimensionera. 
 

5.12 Volvokoncernens Miljöpolicy 

Volvokoncernen har en gemensam miljöpolicy och följande stycke är hämtat från inled-
ningen på denna och ger en sammanfattning av innehållet. 
 

Miljöomsorg är ett av Volvokoncernens kärnvärden. Koncernen skall rankas 
som en ledare inom miljöomsorg bland världens främsta tillverkare av trans-
portrelaterade produkter, utrustningar och system. Miljöprogrammen skall 
kännetecknas av helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och 
effektivt resursutnyttjande. Därigenom skall Volvokoncernen vinna konkur-
rensfördelar och bidra till en hållbar utveckling.  

 
Miljöpolicyn omfattar fyra områden: Helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveck-
ling och effektivt resursutnyttjande. Ett par viktiga delar lyfts fram nedan som har an-
knytning till detta arbete: 
 
Helhetssyn 
”I våra ansträngningar att minska miljöpåverkan från våra produkter, verksamheter och tjänster skall vi: 

• beakta hela livscykeln; 
• uppmuntra, inom ramen för vårt inflytande, leverantörer, återförsäljare och andra affärspartners 

att anta principen i denna policy.” 

 

Effektivt resursutnyttjande 
”Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och verksamheter vara sådana att: 

• användningen av energi och råvaror minimeras;” 

Volvokoncernens miljöpolicy finns att läsa i sin helhet på volvo.com.45 
 

                                                 
45 Volvos Miljöpolicy 2004, (2008) 
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5.12.1 Volvo Aeros Miljöstrategi – Yttre Miljö 
Volvo Aero har en egen kompletterande miljöstrategi över yttre miljö och även arbetsmil-
jö. Nedan är miljöstrategin för yttre miljö refererad: 
 

Volvo Aero ska arbeta proaktivt för att möta eller överträffa lagar, regler och 
andra krav, som ställs på våra produkter och vår verksamhet. Våra leverantö-
rer och partners ska involveras i detta förebyggande arbete. 
 
Ständiga förbättringar skall minimera negativa miljöeffekter från våra pro-
dukter, processer och tjänster. Genom kunskap om och förståelse av hur vår 
verksamhet påverkar miljön identifierar vi förbättringar och genomför dem 
utifrån vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.46 

 
 

                                                 
46 OMS, (2008) 
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Figur 6-1 MultiTask-konceptet. 

6 MultiTask-cell vs Traditionellt tillverkningssätt 
För att kunna jämföra energianvändningen mellan MultiTask-cellen och ett mer traditio-
nellt tillverkningssätt har en detalj valts ut där motsvarande operationer körs i de båda 
produktionssätten. Mätningar har gjorts med strömtänger för respektive maskin och bear-
betningsoperation för att på så sätt kunna beräkna operationens energibehov. 
 

6.1 Funktionsbeskrivning av MultiTask 

MultiTask cellen är en nyutvecklad maskinanläggning som består av fem identiska fler-
operationsmaskiner av typen Deckel Maho 160FD. Maskinerna är ihopkopplade i ett så 
kallat FMS-system (Flexible Manufacturing System), vilket innebär att systemet sköter 
all material-, verktygs- och informationshantering. Cellens maskiner klarar svarvning, 
fräsning och borrning och hämtar själv och byter verktyg vid behov med hjälp utav två 
robotar. En större robot sorterar verktyg till rätt plats i ett magasin som är placerat i änden 
av Multitasken, den andra roboten som är av mindre slag hämtar verktyg från magasin 
och transportar sig och verktyg på en skena placerad över maskinerna till rätt maskin för 
byte. Transport av detalj till och från maskin sker på ett automatiserat material-
/pallethanteringssystem som hämtar detalj vid riktstation och transporterar till maskin.  
 
Detta system tillsammans med att beredning, simulering och verifiering görs i virtuell 
miljö har gjort att Volvo Aero skapat ett koncept som leder till kortare ledtider, robustare 
tillverkning och snabbare uppstarter. Men Volvo räknar även med minskade personal-
kostnader till en MultiTask-anläggning. Anläggningen kräver också mindre övervakning 
av operatörer som istället kan koncentrera sig på de arbetsuppgifter som krävs för att hål-
la anläggningen i gång, t.ex. verktyg och riggning av nya detaljer.  
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Figur 6-3 C/E-Frame. 

Figur 6-2 Kearney & Trecker. 

6.2 Traditionella maskiner 
De maskintyper som används vid 
den traditionella tillverkningen är en 
svarv av typen Dörries och två Ke-
arney & Trecker, förkortas ofta KT. 
Dörries är en nyrenoverad maskin 
med slutet kabinett. KT är fleropera-
tionsmaskiner av äldre typ och har 
inga slutna kabinett som nyare ma-
skiner utan bearbetningen sker öp-
pet.  
Maskinen i Figur 6-2 är ej av exakt 
samma modell men man kan se den 
principiella uppbyggnaden på en 
maskin av äldre slag.  
 

6.3 Skillnader mellan MT och traditionell tillverkning 

I MT sker uppsättning och riktning utav detalj utanför maskin vilket minskar ställtiden. 
Vanligtvis görs detta i maskin vilket upptar maskintid. Transport av detalj sker i MT med 
ett automatiskt material-/pallethanteringssystem. Även verktygsbyte sker automatiskt 
med hjälp utav två robotar. 
 
Målen med den nya MT är att uppnå kortare cykeltid och få bort manuella stopp. Man vill 
även minska kvalitetsrelaterad ledtid såsom t.ex. reparationer.47 
 

6.4 Detaljen 

Jämförelsen har gjorts på en C/E-Frame. 
C/E-Frame är ett kompressorhus som 
sitter placerat bakom kompressorn. 
Kompressorhuset är den första delen i 
brännkammaren. Från kompressorn 
pressas luft in i kompressorhuset där det 
blandas med bränsle och antänds. Framen 
utsätts för höga tryck och temperaturer vid 
drift. Detaljen är ursprungligen ett 
gjutgods (av Inconell 718), nickelbasmate-
rial som är mycket tungt att bearbeta. 
 
 
 

                                                 
47 Muntlig: Gödebu N, (2008) 



 

 

 
  41 

Figur 6-4 C/E-frames placering i en flygmotor.  

I Figur 6-4 visas C/E-frames 
placering i flygmotorn som nummer 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.5 Energiåtgång per producerad detalj 

MultiTask-konceptet har både kortare ledtid och bearbetningstid per detalj men för fram-
tida planering av maskinpark är det även viktigt att få grepp på hur energieffektiviteten 
ser ut jämfört med traditionell tillverkning. Operationerna som mätts är inte rakt över 
jämförbara sinsemellan men helheten ger en rättvis jämförelse mellan de båda tillverk-
ningssätten.   
 
Mätningar har genomförts på maskinerna som utför operationerna samt även på Multi-
Taskens materialhanteringssystem och den centrala verktygshanteringen eftersom de 
kommer att ge ett tillskott i energianvändning på varje detalj. Gradroboten som sköter 
gradning av detaljerna har valts att bortses ifrån då denna är likvärdig i de båda fallen, 
detta gäller även stödprocesser som belysning och ventilation.  
 
Antaganden gällande energi per operation, maskin och utrustning 
P.g.a. att MT-cellen är ett nytt koncept och är mitt uppe i sin inkörningsfas så har opera-
tionerna tagit längre tid än vad som är tanken att det ska göra längre fram. MultiTasken 
har stått still längre perioder p.g.a. av olika inkörningsrelaterade problem. Vid beräkning-
en av energianvändningen per operation har därför hänsyn till detta tagits genom att an-
vända den tänkta operationstiden i MultiTask-maskinerna. 
 
Mätningen har gjorts med mättänger där de loggade värdena har sorterats i storleksord-
ning (störst först) och därefter summerats i fallande ordning tills hela operationstiden bli-
vit uppfylld. Detta innebär att alla loggade värden under bearbetning inkluderas plus en 
viss tid tomgång som blir vid bl.a. verktygsväxling och mätning. Detta har varit tvunget 
att göras då en del operationer har dragit ut på tiden på grund av diverse problem och har 
lett till stillastående i maskinen som inte är normalt. 
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MultiTask Operationstid
2400 22h
2500 11h
2600 18h

Total tid 51h

Traditionell
2300 13h
3000 13h
3200 20h
3400 20h

Total tid 66h

Tabell 6-1 Sammanställning av opera-
tionstiderna. 

Eftersom verktygsväxlarsystemet och materialhanteringssystemet försörjer fem stycken 
maskiner så har deras totala energianvändning räknats ut under 51 timmar (22+11+18), 
då detta är tiden för alla operationer. Det framräknade värdet har sedan fördelats ut med 
en femtedels energianvändning till varje maskin. Detta antagande är inte helt korrekt i 
dagsläget då det inte är full beläggning i alla maskiner, men det intressanta är att se på 
hur det är tänkt att fungera. Då det bara har skett produktion i ett fåtal av maskinerna i 
MultiTasken på samma gång har verktygsväxlaren inte fått arbeta såsom det skulle ske 
vid full beläggning. Därför har dess energiåtgång uppvärderats något.  
 
Planerade tider för resp. operation. 
MTC: Tiderna angivna för MTC:n är tider som anses 
möjliga att nå inom en rimlig tid. Och det är dessa 
som har använts vid beräkningen för att kunna få 
fram en relevant jämförelse. Tiderna för den traditio-
nella tillverkningen är de ungefärliga tider som det tar 
för respektive operation i dagsläget. 
 

 

 

 

 
Följande tabell visar operation och i vilken maskin den körs, observera att operationerna 
ej är rakt över jämförbara men att helheten ger en rättvis bild. Bokstaven i parantes efter 
operationsnummer visar om det är en C- eller E-Frame och MTC står för MultiTask-cell. 
KT är en förkortning för Kearney & Trecker som är en maskintyp. 
 

OP MTC   Maskin     OP Traditionell  produktion Maskin         

2 400 (C)   DM160 Motsvaras av operation   2 300 (C)   Dörries  

2 500 (C)   DM160  Motsvaras av operation   3 000 (E)   Dörries  

2 600 (C)   DM160 Motsvaras av operation   3 200+3 400 (E)  KT  

  

Operationerna Typ av bearbetning 
2 400 Svarvning, Borrning, Fräsning 
2 500 Svarvning, Borrning 
2 600  Fräsning, Borrning 
   
2 300 Svarvning, Borrning 
3 000 Svarning, Borrning 
3 200  Fräsning, Borrning 
3 400 Fräsning, Borrning 
Tabell 6-2 Bearbetning vid respektive operation.  

   

Nedan följer en sammanställning av mätresultaten för de olika operationerna. Maskinens 
maxeffekt, mineffekt (tomgångseffekt), medeleffektuttag under operation, operationstid 
samt energiåtgången för operationen har sammanställts. Materialhanteringssystemet och 
verktygsväxlarens energiåtgång är uträknad enligt tidigare resonemang. Medeleffektut-
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tag*(total operationstid (22+11+18))/5, detta för att ge varje maskin sin del i verktygs-
växlaren och materialhanteringssystemets energianvändning. Diagram över mätningarna 
kan ses i bilaga 3. 
 

 
* Energiåtgång enligt resonemanget ovan. 

 
En tydlig bild av skillnaden i energianvändning för att framställa en detalj i MultiTask-
cellen visas i Figur 6-5 och Figur 6-6 nedan.  
 

 
 
 
 
 
 

Maskin/Utrustning Operation Maxeffekt[kW] Mineffekt(tomgång)[kW] Medeleffektuttag Operationstid[h] Energiåtgång[kWh]
DM160 2400 39,12 6,52 11,9 22 262
DM160 2500 39,13 6,52 10,56 11 116
DM160 2600 18,26 6,52 10,33 18 186
Materialhanteringssystem 18,13 2,01 2,19 - 23*
Verktygsväxlarsystem 6,04 2,01 3,5 - 35,7*
Dörries 2300 52,17 7,82 11,09 13 144
Dörries 3000 53,47 7,82 11 13 153
KT 3200 21,2 10,6 14,7 20 288
KT 3400 16,9 6,4 10,8 20 234

Tabell 6-3 Sammanställning över mätresultaten.  

Total eneriåtgång 
per detalj [kWh]

MultiTask 609
Övriga maskiner 819

Figur 6-5 Energianvändningen för att producera en detalj i MultiTask-konceptet och vid traditionell tillverkning.  
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Figur 6-6 Energianvändning för de olika operationerna.  
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Det åtgår alltså ca 25 % mindre (aktiv) energi att köra motsvarande operationer i Multi-
Task-cellen enligt de antaganden som gjorts. En 25 % minskning motsvarar 210 kWh per 
detalj. Denna skillnad beror till största delen på att den totala bearbetningstiden blir korta-
re i MultiTasken.  
 
Något som upptäcktes vid mätningarna var att KT-maskinerna har ett väldigt lågt cosφ 
(ca 0,35). Cosφ kallas även effektfaktorn och ger förhållandet mellan aktiv och reaktiv 
effekt. Den aktiva effekten är nyttig effekt som uträttar mekaniskt arbete medan den reak-
tiva effekten till stor del är onödig och ger högre ström i nätet och belastar därför trans-
formatorer mer. Man vill ha ett så högt cosφ som möjligt. 
 
Kringutrustningen i MultiTasken ger ett relativt litet tillskott av energi på detaljens ener-
gianvändning. Samtidigt som de utför ett arbete som det tidigare krävdes många personer 
till. Den allra största tiden står materialhanteringssystemet still vilket kan ses på den låga 
medeleffekten och i bilaga 3. Detta p.g.a. att den endast transporterar detaljer till och från 
riktstationer och maskiner och detta sker under relativt korta perioder jämfört med hur 
lång tid en operation tar vilket gör att detta inte kommer ge något betydande utslag i 
energianvändning. 
 
MultiTask-cellens koncept leder till att maskinerna kommer att kunna utnyttjas mer ef-
fektivt. Dels för att riktning sker utanför maskin och som minskar maskinens tomgång på 
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grund av ökad tillgänglighet och även att det finns fem stycken likvärdiga maskiner vilket 
gör att det blir mycket flexibelt. Detta ger ett effektivare maskinutnyttjande vilket leder 
till att maskinen står mindre stilla och orsakar mindre tomgång vilket är bra ur ett energi-
perspektiv. 
 
Tomgångsförbrukning är något som bör undvikas eftersom detta är ett effektuttag som ej 
genererar några produkter utan bara är en kostnad för företaget och även miljön. Dock 
krävs det i detta fall mer elenergikrävande kringutrustning för att just minska maskiner-
nas tomgång vilket kan kännas fel men i detta fall är maskinernas tomgång mycket högre 
än kringutrustningens vilket gör att det i slutändan bör ge en energieffektivare tillverk-
ning.  
 
Anledningar till Volvo Aeros ökade elenergiförbrukning på produktionssidan 
Mätningarna visar att MultiTask är energieffektivare per detalj men det kan vara intres-
sant att se hur medeleffektbehovet blir för respektive produktionssätt, eftersom detta visar 
vilket utslag det ger över tid. Det är inte säkert att effektbehovet minskar bara för att det 
krävs mindre energi per detalj i MultiTask-cellen.  

 
Detta förhållande visar att skillnaden i medeleffektuttag är liten mellan MultiTask och de 
traditionella maskinerna. Detta innebär att det inte kommer att ge utslag i form av lägre 
årlig elenergianvändning för Volvo Aero utan ligga kvar på ungefär samma nivå. Dock 
kommer antalet producerade detaljer att öka. Detta gäller under förutsättning att maski-
nerna har full beläggning. 
 
Figur 5-4 visar Volvo Aeros ökade elenergiförbrukning för produktionen de senaste åren. 
De faktorer som orsakar den ökade elanvändningen är ett ökat antal maskiner, fler detal-
jer tillverkas och ökad skiftgång.   
 
 
 
  
 

tidsåtgång per detalj [h] energiåtgång per detalj [kWh] medeleffekt, energi/tid [kW]
MultiTask 51 609 11,9
Traditionell tillverkning 66 819 12,4

Tabell 6-4 Medeleffektsbehov för de olika produktionssätten.  
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7 Processventilation 
Sju olika maskiner har studerats och dessa ger en bra helhetsbild av maskinparken i C-
verkstaden. Maskinerna är av olika storlek och modell och kräver därför olika flöden på 
processventilationen. Beräkningar av energiförlusterna genom processluften har gjorts 
enligt formel i avsnitt 4.14. Fläktarnas minskade elbehov vid varvtalsreglering har tagits 
fram från bilaga 4. 
 
För att kunna bestämma hur mycket tid som processventilationen går på grundflöde och 
hur mycket tid som den går på forcerat flöde har några CNC-program för olika detaljer 
studerats. Vid varje stopp i programmet har antagande gjorts att ventilationen går på for-
cering under 2 minuter och resterande tid går den på grundflöde. Antalet arbetstimmar 
per vecka för 4-skift är 144 vilket motsvarar 8 640 minuter. Uppskattningen av antalet 
stopp per vecka har gjorts till 288 vilket ger en sammanlagd tid för forcering på 576 mi-
nuter. Detta ger en tid för grundflöde på 8 064 minuter per vecka vilket motsvarar 93 % 
av tiden. Approximationen att de studerade CNC-programmen är användbara för alla ma-
skiner ger inte ett perfekt resultat men det ger en rimlig uppskattning och eftersom tiden 
för forcering är väldigt liten i jämförelse med tiden för grundflöde så blir felet inte så 
stort.  
 
Maskinernas processventilation är tänkt att gå lite olika och nedan finns en uppställning 
av de olika maskinerna och deras tänkta flöden.  

 
I tabell 7-2 följer en sammanställning av beräkningarna som gjorts av den värmeenergi 
som blåses ut via processventilationen som kan värmeväxlas om värmeväxling med 55 % 
verkningsgrad skulle användas i de olika maskinerna.  
 

Maskin Grundflöde [l/s] Forcering [l/s]
DM200 300 1100
DM125 200 550
Carnaghi GG 300 1100
Morando 1100 1100
Dörries 200 1500
DM340 300 1100
Carnaghi 1100 1100

Tabell 7-1 Processventilationsflödet för några olika maskiner.  

Maskin
Total energiförlust
[MWh/år]

Energi som kan användas
 för värmeväxling [MWh/år]

Energiförlust i 
värmeväxlare [Mwh/år]

DM200 30.8 17.0 13.9
DM125 19.4 10.7 8.7
Carnaghi GG 30.8 17.0 13.9
Morando 95.3 52.4 42.9
Dörries 25.2 13.9 11.3
DM340 30.8 17.0 13.9
Carnaghi 95.3 52.4 42.9

Tabell 7-2 Energi som kan värmeväxlas ur processventilationen.  
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Eftersom det finns flera maskiner idag som är tänkta att gå med ett reducerat flöde istället 
går med maximalt flöde hela tiden går mycket stora energimängder förlorade i onödan. 
Detta innebär att det blir en större uppvärmningskostnad och att fläktmotorer måste gå 
med ett högre effektuttag än nödvändigt.  
 
Några maskiner av typen nedan (se Tabell 7-3) går idag med maximalt flöde hela tiden 
istället för att gå med grundflöde och forcering som de är tänkta att gå vilket ökar energi-
användningen avsevärt.  
 

 
De flesta maskiner har en egen processventilationsfläkt som ser till att rätt flöde går ge-
nom maskinen. Det finns dock vissa maskiner som är sammankopplade med en gemen-
sam processventilationsfläkt. Fläkten som driver processventilationen behöver också el-
energi för att driva på luftflödet och om grundflöden med forcering vid spindelstopp an-
vänds minskar elenergibehovet kraftigt mot att hela tiden gå på maximalt flöde. Fläkten 
till en DM200 (se avsnitt 5.10.2) har studerats för att se vilken vinst i form av minskade 
energikostnader som blir resultatet av att processventilationsflödet minskar. DM200 har 
som många andra maskiner ett tänkt flöde på 300 l/s med en forcering på 1 100 l/s. För att 
få reda på vilken effekt fläktmotorn har vid ett visst flöde har fläktdiagram för aktuell 
fläkt studerats (se bilaga 4) och när flödet minskar från 1 100 l/s till 300 l/s minskar 
fläktmotorns effekt från 3 kW till 100 W (se 4.9.4). Detta ger en besparing på nästan 20 
000 kWh varje år (se tabell 7-4 nedan).  
 

Uppvärmningen av processluften står för den största delen av energianvändningen men 
fläktens elenergianvändning är inte försumbar, speciellt inte när stora luftflöden ska 
transporteras. När Processventilationsfläkten tvingas gå med maximalt flöde hela tiden 
står fläkten för nästan 16 % av hela processventilationens energianvändning (se Figur 7-1 
nedan) 
 
 
 
 
 

Maskin
Energiförlust vid konstant 
maximalt flöde [MWh/år]

Energiförlust när grundflöde
används [MWh/år]

Energi som sparas
med grundflöde [MWh/år]

DM200 (1100) 95,3 30,8 64,4
DM125 (550) 47,6 19,4 28,2
Carnaghi GG (1100) 95,3 30,8 64,4
Dörries 129,9 25,2 104,7

Tabell 7-3 Minskad energianvändning med grundflöde och forcering mot att ha konstant maximalt flöde.  

Maskin Fläktens maxeffekt [kW]
Energianvändning med
konstant maxflöde [kWh/år]

Energianvändning med grundflöde
och forcering [kWh/år] Skillnad [kWh/år]

DM200 3 19255 1883 17372

Tabell 7-4 Energianvändningen för processventilationens fläktmotor under ett år i en DM200.  
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Om Volvo Aero minskar onödiga flöden och använder sig av grundflöde minskar de inte 
bara sin elenergianvändning utan de minskar även sina utsläpp av koldioxid. Med kol-
kondens på marginalen så motsvaras 1 kWh el av 1 kg koldioxid. För att visa på skillna-
den i koldioxidutsläpp mellan de olika flödena har DM200 som är tänkt att ha olika flö-
den studerats (se Figur 7-2).  
 

Bilden visar resultat om kolkondens antas vara marginalproducerad el. De andra maski-
nerna i C-verkstaden som är tänkta att gå med ett grundflöde och forcering kommer ha 
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Figur 7-1 Processventilationens energianvändning i en DM200 under ett år.  
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ungefär samma besparingspotential av koldioxidutsläpp om grundflöde används eftersom 
fläktarna till de olika maskinerna är i princip lika.  
 

7.1 Möjligheter till värmeåtervinning av processluft 

Det är svårt att komma med någon universallösning för värmeåtervinning av processluf-
ten i C-verkstaden. Maskinparken är en blandning av gammalt och nytt där mycket om-
flyttningar och nyinstallationer görs. Det man bör koncentrera sig på är områden med re-
lativt nya maskiner som är planerade att stå kvar under en längre tid. På övriga platser bör 
man försöka införa varvtalsreglering med ett grundflöde och forcering, då detta både 
minskar värmeförlusterna och även leder till kraftiga reduktioner utav elanvändningen. 
Det skulle även indirekt bidra till en bättre balans mellan till- och frånluft i verkstaden 
eftersom principen med grundflöde och forcering totalt ger betydligt lägre luftflöden. 
 
I mitten på skepp 7 finns idag två nya Carnaghi och fyra stycken nya är planerade att till-
komma. Detta innebär att det kommer att finnas sex stycken maskiner med ett process-
flöde på 1 100 l/s vardera på en relativt liten yta.  
 
I den norra delen av skepp 7 finns 3 stycken maskiner av typen Morando som har ett pro-
cessflöde på 1 100 l/s. Dessa är helt nyrenoverade där i princip allt är bytt och de är i 
nyskick. Mitt emot dessa nyrenoverade finns fyra stycken ”orenoverade” Morando som 
väntar på renovering. När denna är genomförd kommer det även här att finnas ett stort 
antal maskiner med höga flöden inom en ganska samlad gruppering. 
 
I dessa två grupperingar kan det vara lämpligt att undersöka möjligheterna till värmeåter-
vinning av processluften och se på potentialen. Dels för att det krävs mycket jobb med att 
gjuta fundament till nya maskiner vilket innebär att de är planerade att få stå kvar under 
en längre tid. Detta ger möjlighet för värmeåtervinningen att kunna betala sig. Och dels 
för att dessa grupperingar står samlat med relativt höga totala flöden, vilket bl.a. innebär 
smidigare och kortare kanaldragning till värmeåtervinningssystemet.  
 
I övriga delar av verkstaden finns en stor blandning av äldre och nyare maskiner. Hur 
länge en maskin får stå kvar är beroende av många faktorer. Den kan komma att flyttas 
inom en snar framtid och att då införa värmeåtervinning bland dessa är alltför oekono-
miskt och en mycket osäker investering.  
 
Mer lokala lösningar är inte ekonomiskt försvarbara eftersom utrustning är relativt dyr48 
samtidigt som luftens endast är rumstempererad och det enda aktuella värmeväxlingsal-
ternativet är i Volvos fall batterivärmeväxling som ger ca 50 % i verkningsgrad. 
 
Potentialen på dessa båda tänkta grupperingar har därför valts att undersökas för att ge ett 
underlag till en eventuell investering. 
 

                                                 
48 Muntlig: Gustafsson E, (2008) 
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Figur 7-3 Placering på maskiner som är tänkta att användas för värmeväx-
ling mellan processluft och tilluft. 

 
I Figur 7-3 ses placeringen av maskinerna idag och den tänkta placeringen av de nypro-
jekterade. Röd ring motsvarar en befintlig maskin och blå motsvarar planerade maskiner 
med ungefärlig positionering. Gruppering med siffra 1 består av Carnaghimaskiner. 
Gruppering med siffra 2 består av Morando. Carnaghi-maskinerna är av typen AC 28TM-
2500. 
 
På grund av att Volvo Aero har bestämmelser på att återluftföring inte får ske under ar-
betstid så har endast batterivärmeåtervinning valts som alternativ att undersökas. Denna 
lösning är den klart bästa ur hygienisk synpunkt då från- och tilluftskanaler är skiljda åt. 
Dock ligger verkningsgraden på ca 55 %. Nedan följer en sammanställning av de beräk-
ningar som gjorts över den teoretiska värmeenergin som kan utnyttjas till värmeväxling.  
 

 
 
 
 

Maskin
Total energi
[MWh/år]

Energi som kan användas
 för värmeväxling [MWh/år]

Energiförlust i 
värmeväxlare [Mwh/år]

DM200 30.8 17.0 13.9
DM125 19.4 10.7 8.7
Carnaghi GG 30.8 17.0 13.9
Morando 95.3 52.4 42.9
Dörries 25.2 13.9 11.3
DM340 30.8 17.0 13.9
Carnaghi 95.3 52.4 42.9

Tabell 7-5 Energi som kan värmeväxlas vid batterivärmeväxling.  
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Maskingrupp med Carnaghi  
Denna grupp av maskiner skulle tillsammans skicka ut ett luftflöde på 6600 l/s. Enligt 
Tabell 7-5 motsvarar detta en besparingspotential på 6 * 52,4 MWh/år = 314,4 MWh/år i 
ett VVX-system med 55 % verkningsgrad. 
 
Maskingrupp med Morando  
Denna grupp av maskiner skulle tillsamman skicka ut ett luftflöde på 8 800 l/s. Enligt 
Tabell 7-5 motsvarar detta en besparingspotential på 8 * 52,4 MWh/år = 419,2 MWh/år i 
ett vvx-system med 55 % verkningsgrad.  
 
Dessa två grupper tillsammans har en sammanlagd potential på att värmeväxla 733 
MWh/år. 
 

7.1.1 Leverantörsförslag från Fläktwoods 
Underlag över dessa två grupperingar har diskuterats med Fläktwoods i Göteborg för att 
få hjälp med att ta fram ett lösningsförslag på lämplig batterivärmeväxlare och pris. 
Fläktwoods anser att en möjlig lösning är att använda sig av två befintliga tilluftsaggregat 
som i dagsläget saknar värmeåtervinning. Detta betyder att värmebatteri ansluts till de 
befintliga tilluftaggregaten och processluften för att på så sätt utnyttja processluften till 
att värma tilluften och därigenom minska behovet av fjärrvärme. Gruppen med Carnaghi-
maskiner kan vara lämpliga att koppla samman med tilluftaggregat C-5788 som i dagslä-
get går kontinuerligt flöde på 13,6 m³/s. Gruppen med Morando kan kopplas samman 
med tilluftaggregat C-5752 som idag går enligt 3-skift med ett flöde på 11 m³/s. 
 
Fläktwoods har simulerat detta scenario med givna data över flöden och temperatur i ett 
program som har resulterat i ett underlag över lämpliga återvinningsbatterier. Det finns 
även en principskiss över värmeåtervinningssystemet samt total tryckökning för pump 
med antagen längd på rör till 150 meter (Se bilaga 8 och bilaga 9). 
 
Aggregaten som har valts är av typen Ecoterm från Coiltech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7-4 Ecoterm värmeåtervinningsaggregat.49
  

 
 

                                                 
49 Internet: Fläktwoods, (2008) 
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Nedan har en sammanställning gjorts över batteridata och pris för de olika grupperingar-
na, underlaget finns i sin helhet i bilaga 8 och bilaga 9. Först följer resultatet för gruppe-
ringen med 8 stycken Morando och därefter resultatet för grupperingen med 6 stycken 
Carnaghi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Priserna inkluderar endast pris för batteri sedan har entreprenörerna ca 25 % rabatt på 
detta.50  
 

                                                 
50 Muntlig: Ljungblom A, (2008) 

Tabell 7-6 Batteridata för Morandogruppering. 

Tabell 7-7 Batteripriser för Morandogrupp. 
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Grupp med 6 stycken Carnaghi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utöver kostnader för batterier tillkommer installationskostnad, rördragning, arbetskostnad 
och eventuellt nya fläktar. Dessa kostnader har vi ingen möjlighet att undersöka och upp-
skatta. 
 
Med Fläktwoods framtagna verkningsgrad för respektive grupp har teoretisk besparings-
potential räknats fram. 
   

Carnaghigrupp Morandogrupp
Energibesparing [MWh] 266 444
Energikostnadsbesparing [kr] 119782 199636
Investeringskostnad batterier [kr] 222419 239205  
Tabell 7-10 Besparingspotential för värmeåtervinningsbatteri.  

 
   
 
 
 

Tabell 7-8 Batteridata för Carnaghigrupp. 

Tabell 7-9 Batteripriser för Carnaghigrupp.  
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Figur 8-1 Effektuttag Transformator 34. 

Figur 8-2 Effektuttag Huvudkontoret. 

8 Tomgångsanalys i C-V 
För att få en bild över hur tomgångsförbrukningen ser ut i C-verkstaden har mätningar 
gjorts på de fem transformatorer som sköter elförsörjningen. Belastningsdiagram har stu-
derats där det kan utläsas vad som är kopplat till respektive transformator och det visar att 
maskiner är den stora posten. Därför har det även gjorts elmätningar på ett antal maskiner 
av olika storlek och typ. Därefter har vi försökt identifiera vad på maskinen som är igång 
och varför. Mätningarna har pågått under en hel vecka för att tydligt visa skillnader på 
effektuttag mellan produktionstid och icke produktionstid.  
 
I detta avsnitt har vi valt att ta med ett urval av de mätningar som gjorts som tydligt visar 
hur det generellt sett ser ut på transformator och maskinnivå. Alla mätningar på transfor-
matorer och maskiner finns i bilaga 1 och 2.   
 
I figur 8-1 ses effektuttaget för 
transformator 34 under vecka 49. 
Maxeffekt ligger på 670 kW och 
min på 370 kW detta ger en tom-
gång på 55 %. Denna tomgång är 
ungefär i linje med övriga 
transformatorers tomgång vilka 
kan ses i bilaga 1. Denna transfor-
mator är till största delen belastad 
med maskiner, men går även till en 
del elcentraler och den försörjer 
också Volvo Aeros huvudkontor. 
Effekttopparna inträffar ungefär 
mitt på dagen under vardagar för 
att sedan nå sin botten under natten 
till söndag. 
 
Huvudkontoret har 
betydligt tydligare 
variationer över dygnet. 
Mitt på dagen när det är 
som mest 
kontorsutrustning och 
belysning på är effektut-
taget på ca 50 kW. Detta 
minskar sedan till ca 10 
kW under kvällar och 
helger.  
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Figur 8-3 nedan visar effektuttaget för maskinen Deckel Maho 200 under vecka 49. 
Tomgången ligger på ca 4 kW. Den streckade linjen i varaktighetsdiagrammet motsvarar 
maskinens tomgång. Det är effekten över denna linje som den egentligen producerar de-
taljer. Denna yta (energi) är betydligt mindre än maskinens tomgång under en vecka. Det-
ta visar att den största delen av energin inte går till själva tillverkningen utan till att hålla 
maskinen igång. Denna tomgång är något som man borde sträva efter att minska eftersom 
det skulle innebära lägre energianvändning per detalj. 
 

 

8.1 Vad orsakar maskinens tomgångsförbrukning? 

Orsaken till maskinernas tomgång är till största del hydraulikpumpen. En viss del går 
även till skärvätskesystem. Det sker även en viss kylning av maskinernas elskåp. Förutom 
detta har Carnaghi-maskinerna även hydrostatisk smörjning. 
 
Skärvätskesystemet håller skärvätskan i cirkulation för att förhindra bakterietillväxt. I 
dagsläget sker endast cirkulation av vätskan men framgent kommer det eventuellt vara 
temperaturkontroll på skärvätskan eftersom detta skulle ge en snabbare uppstart av ma-
skinerna.51 
 
Hydrauliken pumpar runt oljan i maskinen till växeln och spindeln för att hålla rätt tem-
peratur på kugghjul och axlar. Detta behövs för att maskinen skall hålla sin temperatur 
och därigenom få så problemfria uppstarter som möjligt. Temperaturen skapas genom 
friktionen mellan olja och rör. Detta är den största förbrukaren vid tomgång och som ex-
empel kan nämnas att en pump för en Morando har en effekt på 5,5 kW. 

                                                 
51 Muntlig: Johansson L, (2008) 

Figur 8-3 Effektuttag Deckel Maho 200. 
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Figur 8-4 Effektuttag Morando (gammal). 

Hydrostastik är något som förekommer i Carnaghi-maskinerna (karusellsvarv) och det 
innebär att det läggs ut en tunn smörjfilm på vissa balkar.52 
 

8.2 Nyrenoverad Morando jämfört med en gammal 

På en nyrenoverad Morando är i princip allt bytt, det är egentligen bara själva grund-
stommen som finns kvar. Det kan vara intressant att jämföra maskiner av denna typ före 
och efter renovering för att se hur dess energieffektivitet har förändrats genom byte till 
modernare teknik och komponenter. Hur mycket har tekniken och effektiviteten utveck-
lats? 
 
Tomgången för den gamla ligger på ca 8 kW medan den på den nyrenoverade har sjunkit 
till ca 5 kW. På ett år motsvarar detta en skillnad på 26 280 kWh. Det har alltså skett en 
minskning på ca 37 % på maskinens tomgång. Detta kommer på sikt innebära att maskin-
parkens tomgång kommer att sjunka då gamla maskiner successivt nyrenoveras eller får 
lämna plats för nya. En tydlig skillnad på detta kan utläsas i varaktighetsdiagrammet mel-
lan de båda maskinerna. 
 
Det ska påpekas att skillnaden delvis kan bero på att den äldre maskinen har en lägre ef-
fektfaktor vilket innebär att den reaktiva effekten blir större. Möjlighet har ej funnits till 
att mäta effektfaktorn på denna maskin och någon märkning på motor fanns ej. Dock är 
det så att reaktiv effekt belastar nätet och en minskning av denna frigör kapacitet på trans-
formatorn. 
 
Den allra största delen av tomgångseffekten beror på hydraulikpumpen. Både gammal 
och ny Morando har en pump med en effekt på 5,5 kW. Den nyrenoverade Morandons 
pump jobbar mot en ackumulator vilket innebär att den endast går igång då trycket har 
sjunkit till en viss nivå. Detta gör att pumpen ej behöver gå konstant som är fallet för den 
äldre Morandon. 

                                                 
52 Muntlig: Storm A, (2008) 
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Figur 8-5 Effektuttag nyrenoverad Morando. 

 
Deckel Maho maskinerna använder sig också av en ackumulator kopplad till hydraulik-
pumpen. Carnaghi använder inte detta system. De nya Carnaghi som står i skepp 7 (se 
bilaga 5) har två stycken pumpar på 4 kW som inte är kopplade till någon ackumulator. 
Dessa maskiner har en hög tomgångsförbrukning på ca 9 kW (se bilaga 2) och en stor del 
av denna är hydraulikpumparna. Här skulle kanske samma lösning med en ackumulator 
vara ett steg mot en lägre tomgångsförbrukning då detta system innebär att pumparna går 
nära sin maxeffekt tills ett visst tryck uppnås i ackumulatorn för att sedan slås av vilket 
ger ett effektivare utnyttjande av pumpens kapacitet. 
 

8.3 Vilka problem uppstår när en maskin har stängts av? 

När maskinen stängs av helt innebär det att den kyls ned. Problemen kommer då vid 
uppstart igen eftersom maskinen växer tills arbetstemperatur är uppnådd och man får an-
nars problem med bl.a. toleranser eftersom balkar och spindel utvidgas med den succes-
siva temperaturhöjningen som blir i maskinen. Detta innebär att viktig och kostsam pro-
duktionstid får användas till att köra maskinen varm vilket innebär extra kostnader.  Pro-
blemet med att maskinerna utvidgas är även ett problem på sommaren då det kan bli väl-
digt varmt i verkstaden.53 
 
Vilka tider står maskinen still? 
För de tre maskiner vi har tittat på arbetas det i 4-skift, vilket innebär att det endast är 
mellan fredag eftermiddag 18.00 till lördag morgon 06.00 och lördag 18.00 till söndag 
06.00 och söndag 18.00 till 23.00 som maskinen står still. Detta innebär ett mönster med 
början på fredag eftermiddag med först 12 timmar som maskinen står still därefter 12 
timmar arbete och sen ytterligare 11 timmar som maskinen står still innan skiftet går på 
igen. Denna period är ganska osammanhängande. 
 

                                                 
53 Muntlig: Johansson L, (2008) 
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8.4 Förbättringsmöjligheter för belysning 
När nattvandringen genomfördes upptäcktes att belysningen till stora delar var tänd utan 
att någon produktion pågick. 
 
Om all belysning istället skulle sektioneras och vara släckt förutom motsvarande halva 
största skeppet (ca 30 kW) varje helg 16 timmar då det i princip inte är någon produktion 
skulle energianvändningen minska med 170 MWh/år.  
 
Eftersom det inte är någon automatisk tändning och släckning är det lätt att belysningen 
behålls på hela tiden så att risken för att släcka där någon annan befinner sig och uppröra 
han/hon utesluts. Det är också bekvämt att behålla belysningen på hela tiden.  
 
En ny armatur med HF-don inklusive T5-lysrör kostar ungefär 1 000 kr/st.54 Antalet ar-
maturer i C-verkstaden är 1 118 stycken vilket skulle innebära att en nyinvestering i nya 
armaturer (inklusive T5-lysrör) skulle kosta drygt 1 100 000 kr om alla armaturer byttes 
ut. För att kunna sektionera belysningen på ett smart och automatiskt sätt behövs ett styr-
system.  Det finns olika bra styrsystem och ett bra sätt att styra belysningen är efter de 
olika skiften. Utöver det kan det vara bra att ha närvarostyrning så att belysningen tänds 
om någon är vid en släckt maskin under icke produktionstid.  
 
Placeringen av armaturer bör också ses över. Maskiner flyttas för tillfället runt mycket i 
C-verkstaden och då är det viktigt att kolla så att belysningen fyller sin funktion även ef-
ter flytten. Är belysningen skymd av nya maskiner eller lyser den upp något som är onö-
digt är det viktigt att sådana armaturer tas ned för att minska onödig elenergianvändning. 
Detta har gjorts nyligen och bör göras kontinuerligt. I ett flertal armaturer har onödiga 
lysrör tagits bort för att minska använd belysningseffekt. Att hålla armaturer rena förbätt-
rar också ljuset och är en enkel åtgärd för att hålla belysningen i hyfsat skick.  
 
För att se hur mycket en investering i energieffektivare belysning skulle ge har även en 
LCC-kalkyl gjorts över en tidsperiod på 15 år för den befintliga belysningen i C-
verkstaden och för belysningen vid en eventuell nyinvestering (se bilaga 6). LCC-
kalkylen som använts är framtagen av energimyndigheten och gäller bara belysning. Jäm-
förelsen mellan nuvarande belysning och en nyinvestering med HF-don och T5-lysrör 
visar att det finns stora besparingsmöjligheter med ny belysning. Vid LCC-kalkylen har 
inte tagits hänsyn till underhåll och installationskostnad utan bara själva investerings-
kostnaden och elenergikostnader för belysningen.  
 
 

                                                 
54 Muntlig: Andersson C, (2008) 
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Maskin
Total energi
[MWh/år]

Energi som kan användas
 för värmeväxling [MWh/år]

Energiförlust i 
värmeväxlare [Mwh/år]

DM200 30.8 17.0 13.9
DM125 19.4 10.7 8.7
Carnaghi GG 30.8 17.0 13.9
Morando 95.3 52.4 42.9
Dörries 25.2 13.9 11.3
DM340 30.8 17.0 13.9
Carnaghi 95.3 52.4 42.9

Tabell 9-1 Sammanställning av energi som kan värmeväxlas. 

Figur 9-1 Jämförelse i energianvändning mellan Multi-
Task och traditionell tillverkning. 
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9 Resultatsammanställning 
MultiTask vs traditionell tillverkning 
Vid jämförelsen mellan att producera 
en detalj i en MultiTask och i 
traditionell tillverkning visar resultatet 
att MultiTask-konceptet är mer 
energieffektivt.  
Multitasken visade sig använda ca 25 
% mindre energi per detalj. Denna 
skillnad blir till följd av MultiTaskens 
kortare totala bearbetningstid. Denna 
jämförelse har bara gjorts på en typ av 
detalj och att dra några alltför generella 
slutsatser kan vara svårt.  
 
Eftersom riktning och uppsättning av 
detalj görs utanför maskin leder detta till 
ökad tillgänglighet och produktivitet. Mer maskintid frigörs till möjlig bearbetning vilket 
i teorin ger lägre energianvändning per detalj. Samtidigt är maskinerna flexibla och kan 
klara olika typer av jobb vilket ger möjlighet till högre beläggning vilket minskar maski-
nernas tomgångsförbrukning. 
 
Processventilation 
Skillnaden mellan en ma-
skin som går på högsta 
flöde hela tiden mot en 
som går efter principen 
grundflöde med forcering 
är mycket stor. Detta på 
grund av att forceringens 
tid procentuellt sett blir 
liten i jämförelse med grundflödet. Men det är även viktigt att inte glömma fläktmotorns 
minskning vid varvtalsreglering då den i Volvos fall med ett grundflöde med forcering 
skulle minska med ca 90 % eller 17 372 kWh/år, detta jämfört med konstant maxflöde (se 
Figur 9-2 nedan). En viktig minnesregel är att en minskning av flödet med 20 % ger en 
50 % minskning av fläktens effekt vilket betyder att en mindre skillnad mellan flöde och 
forcering inte är att förringa. 
 
 
 
 
 



Energianalys på Volvo Aero 

 

 
60 

 
Värmeväxling 
Om värmeväxling införs på föreslagna maskingrupper skulle detta generera en besparing 
på 314 MWh/år för Carnaghi-gruppen och 419 MWh/år för Morando-gruppen. Bespa-
ringen i kronor med gällande energipris skulle bli 141 000 kr/år för Carnaghi-gruppen 
och 189 000 kr/år för Morando-gruppen. Det är dock mycket viktigt att titta vidare på de 
övriga kostnadsposter som detta arbete ej tagit hänsyn till. 
 
 
 
 
 
 

Figur 9-2 Energianvändning i DM200. 
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10 Åtgärdsförslag 
Nedan följer de åtgärdsförslag som är lämpliga att genomföra för Volvo Aero.  
 
Belysning 
Åtgärd 1: Sektionering/Ändrad driftstid 
Om allt förutom ledbelysning och halva det största skeppet (ca 30 kW) var släckt under 
icke produktionstid (16 timmar per helg) skulle ca 170 MWh sparas per år. Detta betyder 
ca 78 000 kronor i besparing per år med nuvarande elpris och drygt 170 000 kronor i be-
sparing med ett framtida elpris (se Tabell 10-1).  

Tabell 10-1 Besparing vid sektionering och ändrad driftstid.  

 
Åtgärd 2: Byte av armaturer 
Med en minskning av belysningseffekten från 16,4 W/m² till 10 W/m²skulle energian-
vändningen minska med drygt 800 000 kWh/år (Tabell 10-2). Det betyder alltså en be-
sparing på drygt 360 000 kronor per år med dagen elpris. Med ett i framtiden förmodat 
elpris på 1 kr/kWh skulle besparingen bli drygt 800 000 kronor per år.  
 

Tabell 10-2 Besparing vid byte av armatur.  

 
Denna minskning av energianvändningen kräver dock en investering i form av nya arma-
turer. Denna investering skulle kosta ungefär 1 100 000 kronor för alla 1 118 armaturerna 
i C-verkstaden.  
 
Om både åtgärd 1 och 2 skulle väljas vilket är det bästa alternativet, speciellt om en nyin-
vestering ändå ska ske blir besparingen stor. Med en minskning till 10 W/m² skulle be-
sparingen bli ungefär 410 000 kronor per år i dagsläget (Tabell 10-3).  

 
Tabell 10-3 Besparing vid nya armaturer och sektionering.  

683017,0746 kr/år i besparing vid minskning till 12 W/m²
912929,0746 kr/år i besparing vid minskning till 10 W/m²
1487709,075 kr/år i besparing vid minskning till 5 W/m²

307357,6835 kr/år i besparing vid minskning till 12 W/m²
410818,0835 kr/år i besparing vid minskning till 10 W/m²
669469,0835 kr/år i besparing vid minskning till 5 W/m²

1 kr/kWh

0,45 kr/kWh

173300 kr/år i besparing vid sektionering 1 kr/kWh
77985 kr/år i besparing vid sektionering 0,45kr/kWh

563209 kr/år i besparing vid minskning till 12 W/m²
817249 kr/år i besparing vid minskning till 10 W/m²

1452349 kr/år i besparing vid minskning till 5 W/m²

253444 kr/år i besparing vid minskning till 12 W/m²
367762 kr/år i besparing vid minskning till 10 W/m²
653557 kr/år i besparing vid minskning till 5 W/m²

1 kr/kWh

0,45kr/kWh
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10.1 Upphandling 

Vid upphandling bör effektivitetsklassen på elmotorer tas i beaktande. En motor med 
kontinuerlig drift sparar mycket elenergi om den är elenergieffektiv. Därför bör motorer 
med energiklass eff1 köpas in i största möjliga utsträckning. Detta leder till lägre energi-
användning samtidigt som underhållskostnaderna minskar då materialen är bättre i en 
motor med en bättre energiklass. Eftersom maskinerna på Volvo Aero nästan går konti-
nuerligt tjänas investeringskostnaden för en energieffektivare motor in relativt snabbt och 
därefter sparas pengar.  
 
Förslag till tillägg i Volvos TS vid inköp av produktionsutrustning: 
 

• Elmotorer skall väljas av högsta effektivitetsklass (eff1). 
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11 Diskussion 
Det finns ett par faktorer till varför Volvos elenergiförbrukning har ökat de senaste åren. 
Fler maskiner har tillkommit än som har försvunnit samtidigt har det skett en ökning av 
skiftgången. Resultatet från vår jämförelse visar att trots energianvändningen per detalj 
minskar så behöver detta inte innebära att den totala årliga elenergianvändningen i verk-
staden minskar, detta p.g.a. att fler detaljer tillverkas. Om en slutsats ska dras av detta så 
är det att så länge det sker en ökad tillverkning av detaljer kommer troligtvis inte elener-
gianvändningen att minska. Samtidigt är ett antal Carnaghi-maskiner planerade att till-
komma och denna maskintyp är den med högst tomgång enligt våra mätningar.  
 
Vid mätningar av de gamla KT maskinerna upptäcktes att de har en mycket lågt cosφ. 
Den aktiva effekten var mycket liten i förhållande till den skenbara effekten. Detta gör att 
de belastar transformatorer med en onödigt hög reaktiv effekt som man inte har nytta 
utav. Eftersom reaktiv effekt belastar nätet bör den minimeras. Dessa maskiner kommer 
inom en snar framtid att få ge plats åt nyare modernare, vilket innebär att den reaktiva 
effekten kommer att minska då nyare elmotorer är betydligt bättre. En minskning av reak-
tiv effekt resulterar i att transformatorerna belastas mindre. I dagsläget belastas transfor-
matorerna nästan fullt ut.   
 
MultiTask-cellen ger en sänkning av energianvändningen per detalj enligt de antaganden 
som gjorts men det finns flera faktorer som kan påverka detta resultat. Sker inte full be-
läggning blir de detaljer som tillverkas belastade med högre energianvändning från de 
maskiner som står still. Samtidigt är det intressant att fundera över hur rimligt det är att 
bearbetningstiderna som är satta som mål kommer att uppnås och hur lång tid det kom-
mer att ta. Det är den kortare bearbetningstiden som är den avgörande faktorn för att 
energianvändningen per detalj kommer att minska. 
 
I dagsläget går många maskiner som är tänkta att gå med reducerat flöde och forcering 
med konstant maximalt flöde. I många fall är det så att det reducerade flödet har varit för 
lågt och kabinetten inte har varit tillräckligt täta. Det har då läckt ut förorenad luft i vis-
telsezonen. Detta har lett till att ett maximalt flöde används konstant på ett flertal maski-
ner. Här finns stor potential till energibesparingar och mer tid bör läggas på att justera in 
ett fungerande grundflöde.   
 
Volvo Aero bör se över sin kravprofil för luftkvalitet/klimatkrav och undersöka om re-
gleringen att återluftföring inte får ske fortfarande är aktuellt i dagsläget när leverantörer 
av reningsfilter kan garantera en allt högre kvalitet på renad luft. Om återluftföring fick 
ske skulle andra värmeväxlingsmetoder med högre verkningsgrad kunna användas och 
detta leda till att investeringar i värmeåtervinningsutrustning skulle bli mer lönsamt. T.ex. 
har en roterande värmeväxlare en låg partikelöverföring från frånluften och en sådan lös-
ning tillsammans med ett bra reningsfilter skulle innebära att ytterst lite föroreningar förs 
tillbaka med tilluften samtidigt som verkningsgraden ligger på 85 %.  
 
Volvo har i dagsläget ett nyckeltal för tilluft på 20-25 m³/h*m² och ligger i C-verkstaden 
på ca 21 m³/h*m². Jämför man med andra tillverkande företag så finns det exempel på en 
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tilluft i verkstaden på 11 m³/h*m² vilket är en halvering gentemot Volvo Aero. Detta flö-
de är inget som Volvo i dagsläget skulle kunna komma ner till p.g.a. stora frånluftflöden 
men om frånluftflöden på processluft framöver ser till att justeras in efter grunflö-
de/forcering så kan en framtida sänkning av tilluften vara möjlig.     
 
Problem med att maskiner växer i takt med temperaturhöjningar och sänkningar skulle 
kunna minskas genom att hålla en jämnare temperatur i verkstaden under året. I dagsläget 
är det stora variationer mellan årstiderna och det har hänt att maskiner har fått ställas om 
på höst och vår för att kunna hålla toleranserna. Med allt högre framtida krav på detaljer 
så kommer problemen troligen att öka. En lösning för att komma till bukt med dessa pro-
blem skulle kunna vara att ha tempererade lokaler med kylning på sommaren. Ett smidigt 
sätt skulle kunna vara att utnyttja fjärrkyla eftersom detta kan utnyttja värmesystemet 
med endast mindre justeringar. Ett kraftvärmeverk är ju planerat på Stallbacka och med 
närhet till två stora industrier (Saab och Volvo) och till köpcentret Överby skulle en så-
dan lösning vara mycket bra. Fjärrkyla är ett mycket bra alternativ till kylning ur miljö-
hänsyn då energianvändningen är minimal jämfört med lokala lösningar. Det minskar el-
behovet hos användarna samtidigt som elproduktionen i ett kraftvärmeverk ökar på som-
maren. 
 
Belysningen i C-verkstaden är gammal och vid en investering i energieffektiv belysning 
minskar kostnaderna för belysningen mycket. Ju tidigare en investering sker desto fortare 
tjänas investeringen in och därefter sparar Volvo Aero mycket mot dagens situation. En 
investering i ny belysning är en säker investering eftersom elpriset kommer öka till följd 
av den avreglerade europeiska elmarknaden.  Det finns företag inom Volvokoncernen 
som har fått ner installerad belysningseffekt till 3 W/m² med bra armaturer vilket är en 
stor skillnad mot 16,4 W/m² som Volvo Aero nu har i C-verkstaden.   
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12 Vidare arbete 
Kompletterande undersökningar bör genomföras över de övriga kostnadsposter som till-
kommer vid en investering av värmeåtervinningsutrustning. Detta arbete har endast tagit 
fram kostnader för batteri och stora poster som rördragning, arbetskostnader och eventu-
ella fläktar bör undersökas närmare.  
 
För att komma till bukt med det höga undertryck som finns i verkstaden bör man i första 
hand justera in alla grundflöden där detta är möjligt för att därefter om behov fortfarande 
finns undersöka möjligheter att öka tilluften. En nyinvestering av tilluftsaggregat kan 
vara lämplig att undersöka i samband med en nyprojektering av värmeåtervinningsutrust-
ning.  
 
Maskinernas tomgångsförbrukning beror till största delen på hydrauloljan som pumpas 
runt för att upprätthålla temperaturen i maskin. Om man vill sänka sin tomgångsförbruk-
ning bör man fundera över alternativa lösningar på värmehållningen, eller åtgärder för att 
få den effektivare. I dagsläget används en ackumulator kopplad till pumpen på vissa ma-
skiner men inte på Carnaghi som är de maskiner med högst tomgång. En undersökning 
bör göras på om denna lösning kan vara möjlig att applicera även på denna maskintyp 
och över vilken effekt det skulle få. 
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14 Bilagor 

14.1 Bilaga 1 - Mätningar på transformatorer 

 
Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: Transformator 26 
 
Mätperiod: 2007-12-14 – 2007-12-21 
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II 

Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: Transformator 32 
 
Mätperiod: 2007-12-07 – 2007-12-14 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  III 

Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: Transformator 33 
 
Mätperiod: 2007-12-10 – 2007-12-14 
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Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: Transformator 34 
 
Mätperiod: 2007-11-30 – 2007-12-07 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  V 

Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: Transformator 35 
 
Mätperiod: 2007-12-07 – 2007-12-14 
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14.2 Bilaga 2 - Maskinmätningar 

 
Maskin: Morando (gammal) 
 
Mätperiod: 2007-11-30 – 2007-12-07 
 
Årlig energianvändning: 90 536 kWh/år 
 
Årlig tomgång: 12 154 kWh/år 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
  VII 

Maskin: Morando (nyrenoverad) 
 
Mätperiod: 2007-12-07 – 2007-12-14 
 
Årlig energianvändning: 47 860 kWh/år 
 
Årlig tomgång: 5 911 kWh/år 
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Maskin: Carnaghi 1166416 
 
Mätperiod: 2007-12-09 – 2007-12-14 
 
Årlig energianvändning: 98 687 kWh/år 
 
Årlig tomgång: 12 154 kWh/år 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  IX 

Maskin: Carnaghi 1166409 
 
Mätperiod: 2007-11-30 – 2007-12-07 
 
Årlig energianvändning: 134 062 kWh/år 
 
Årlig tomgång: 13 934 kWh/år 
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X 

Maskin: Carnaghi 1166410 
 
Mätperiod: 2007-11-30 – 2007-12-07 
 
Årlig energianvändning: 134 475 kWh/år 
 
Årlig tomgång: 18 247 kWh/år 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  XI 

Maskin: Deckel Maho 200 
 
Mätperiod: 2007-11-30 – 2007-12-07 
 
Årlig energianvändning: 43 991 kWh/år 
 
Årlig tomgång: 5 911 kWh/år 
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14.3 Bilaga 3 - Mätningar för energijämförelse 

 
Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: Dörries operation 2300 och 3000 
 
Mätperiod: 2007-12-18 – 2007-12-20 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  XIII 

Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: KT operation 3200 
 
Mätperiod: 2008-01-09 – 2008-01-10 
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Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: KT operation 3400 
 
Mätperiod: 2008-01-10 – 2008-01-11 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  XV 

Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: MultiTask operation 2400 
 
Mätperiod: 2008-01-07– 2008-01-14 
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Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: MultiTask operation 2500 
 
Mätperiod: 2007-12-20– 2007-12-21 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  XVII 

Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: MultiTask operation 2600 
 
Mätperiod: 2008-01-14– 2008-01-15 
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Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: MultiTaskens materialhanteringssystem 
 
Mätperiod: 2007-12-18– 2007-12-20 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
  XIX 

Mätning: Effektuttag [kW] 
 
Mätobjekt: MultiTask verktygsmaskin 
 
Mätperiod: 2008-01-14– 2008-01-15 
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14.4 Bilaga 4 - Fläktdiagram för processventilationsfläktar 

 



 

 

 
  XXI 

14.5 Bilaga 5 - Placering av maskiner i C-verkstaden 
 
  

 
 
1 Deckel Maho 200  13 Dörries (gammal) 
2 Carnaghi nr 1166410  14 Morando (gammal) 
3 Dörries   15 Morando (gammal) 
4 Carnaghi  16 Morando (gammal) 
5 Dörries  17 Morando (gammal) 
6 Deckel Maho 200  18 Kearney & Trecker 
7 Carnaghi  19 Carnaghi 
8 Deckel Maho 125  20 Morando (nyrenoverad) 
9 Deckel Maho 340  21 Morando (nyrenoverad) 
10 Kearney & Trecker  22 Morando (nyrenoverad) 
11 Carnaghi nr 1166416  23 Carnaghi nr 1166409 
12 Dörries (gammal)  24 Deckel Maho 200 nr 1520620 
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14.6 Bilaga 6 - Livscykelanalys för belysning  

(med 45 öre/kWh) 
 



 

 

 
  XXIII 

(med 1kr/kWh) 
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14.7  Bilaga 7 – Värmeväxlingens uppbyggnad i gamla gods 
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14.8 Bilaga 8 - Värmeåtervinning till grupp med 6 Carnaghi 
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14.9 Bilaga 9 - Värmeåtervinning till grupp med 8 Morando 
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