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Sammanfattning 
 
Meningen med examensarbetet var att genomföra en energikartläggning som sedan skulle 
mynna ut i lämpliga förslag på energibesparande åtgärder och därigenom spara pengar åt 
företaget. 
 
Till att börja med genomfördes en energikartläggning för att få reda på var de onödiga och de 
största energiförbrukarna fanns. Resultaten användes i beräkningar på hur mycket man skulle 
kunna spara och hur lång tid det skulle ta att få igen investerade pengar. 
 
Det finns en stor besparingspotential i att återvinna värmen från UV-lamporna med hjälp av 
värmeväxlare. Dessutom minskar undertrycket vilket är en orsak till värmeförluster och 
obehag för personalen. Totalt kan man spara ca 105 000 kr om året, men det kräver en 
investering på 600 000 kr. 
 
Genom att använda återluften mer effektivt kan man göra mycket stora besparingar. För att 
nyttja den optimalt får man investera i ett antal automatspjäll. Besparingen blir 250 000 kr per 
år i minskat värmeinköp. 
 
Om man lägger om körtiderna för flistuggen och/eller investerar i någon slags laststyrning,  
t ex Sydkrafts Energidirigent kan man göra en besparing på åtminstone 42 000 kr. Detta 
genom att man kan minska taket på abonnemanget till 1800 kW. 
 
Man kan tilläggsisolera hela fabriken men det är knappast ekonomiskt försvarbart då 
investeringskostnaderna uppgår till 1.9 miljoner kr samtidigt som besparingen bara blir ca 
100 000 kr per år. 
 
Genom att stänga av onödig belysning kan man spara in en hel del pengar. Lägger man ihop 
alla besparingar blir det 24 000 kr om året vilket är väldigt bra med tanke på att 
investeringskostnaderna bara uppgår till 52 000 kr. 
 
En annan bra investering man kan göra är att isolera kompressorboden samt återvinna värmen 
från kompressorn GA55. Totalt sparar man ca 24 000 kr årligen vilket ger en låg pay-off-tid 
då investeringskostnaderna är 30 000 kr. 
 
För att en kompressor ska ha hög verkningsgrad som möjligt bör den få kall luft som möjligt 
då kall luft har högre densitet än varm. Därför bör man dra ledningar som matar 
kompressorerna med kall uteluft istället för att de ska suga in den betydligt varmare 
inneluften. Kostnaden för detta uppskattas till ca 60 000 kr och besparingen uppgår till  
26 000 kr årligen. 
 
Om man har en stor varmvattenberedare som värms av flispannan kan man spara nästan 6 000 
kr per år. Dessvärre blir investeringskostnaderna nästan 50 000 kr vilket ger en lång  
pay-off-tid. 
 
Genom att använda en transportskruv istället för en fläkt vid flistuggen kan man spara 3 000 
kr i minskad elförbrukning, det kräver dock en investering på 15 000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Abstract 
 
The main goal with this thesis report was to come up with ideas of how to make the use of 
energy more effective and thus save money for the company. 
 
First a survey was made to find out where and how the energy consumers were divided within 
the company. The results were then used in calculations to find out how much money that 
could be saved and how long it would take to get back the investments.  
 
There is a big potential in saving money by recovering heat from the UV-lamps with a heat 
exchanger. It would also even out the pressure in the factory which is a source to heat loss and 
a cause for discomfort amongst the employees. It’s possible to save 105 000 kr in a year and 
the money needed for the investments is 600 000 kr.   
 
By using the recovery air more effectively the company could save up to 250 000 kr a year in 
lowered heat purchases, but this would require the use of automatic dampers. 
 
If you reschedule the running times for the wood chipper and invest in some kind of load 
management, for example Sydkraft’s “Energidirigent” you can save at least 42 000 kr. This 
goal can be reached by lowering the subscription to maximum 1800 kW. 
 
You can add isolation to the building but that’s hardly worth the money because the 
investment cost is approximately 1.9 Mkr while the savings are only 100 000 kr a year. 
 
By turning off unnecessary lighting a lot of money can be saved. When all savings are added 
the total amount is 24 000 kr a year which is very good considering that the investment cost is 
only 52 000 kr.   
 
Another good investment is to isolate the compressor shed and recover heat from the 
compressor GA55. The total savings are 24 000 kr in a year and the investment is 30 000 kr.  
 
In order to get high efficiency for a compressor the incoming air should be as cold as possible 
because cold air has higher density than warm air. Because of that you should use lines to lead 
cold air to the intake from the outside instead of using the warm indoor air. It’s possible to 
save 26 000 kr in a year and the money needed for the investments is 60 000 kr.   
 
If you have a large water heater heated by the boiler you can save almost 6 000 kr in a year. 
Unfortunately the investment cost is 50 000 kr.   
 
By using a transporting screw instead of a fan by the wood chipper you can save 3 000 kr in a 
year. The investment will be 15 000 kr.    
 



 



 

 
Åtgärdsförslag Investering [kr] 

 
Besparing [kr/år] Återbetalningstid [år] 

Automatspjäll för 
styrning av återluften 

 
200 000 

 
250 000 

 
0.8 

Isolering av bod samt 
återvinning på 
kompressor GA55 30 000 24 000 1.2 
Kalluft till 
kompressorerna 

 
60 000 

 
27 000 

 
2.2 

Styrning av 
belysning(sammanlagt) 

 
52 000 

 
24 000 

 
2.2 

Värmeåtervinning 
Lacklina 2 200 000 46 000 4.3 
Laststyrning med 
energidirgent 

 
200 000 

 
42 000 

 
4.8 

Transportskruv istället 
för fläkt M33 vid 
flistuggen 

 
 

15 000 

 
 

3 000 

 
 

5.0 
Värmeåtervinning 
Lacklina 3 200 000 34 000 5.9 
Värmeåtervinning 
Lacklina 1 200 000 25 000 8.0 
Pannvärmd 
varmvattenberedare 

 
50 000 

 
6 000 

 
8.3 

Isolering av  
väggar 362 000 22 000 16.5 
Isolering av  
taket 1 200 000 67 000 17.9 
Byte till 
lågenergilysrör i 
maskinhallen 

 
 

138 000 

 
 

6 000 

 
 

22.0 
 
Energisparfönster 336 000 11 000 30.5 

 
 
  
 
 
 



 



 

Förord 
 
Detta examensarbete på 10 poäng utgör avslutningen på vår ingenjörsutbildning vid 
Linköpings tekniska högskola inom maskinteknik med inriktning mot energi. 
 
Examensarbetet har utförts åt Totebo AB i Totebo. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Ola Henriksson som har varit vår handledare på företaget. Utan 
honom hade det blivit svårt att genomföra några mätningar överhuvudtaget. Vi vill också 
tacka Mikael Böhm, Stefan Wernholm, Ulf Åberg samt hela personalen på Totebo AB för att 
ni har varit så hjälpsamma.  
 
Ett stort tack vill vi också ge vår handledare och examinator Stig-Inge Gustafsson för alla råd 
och allt stöd han har gett oss. 
 
Dessutom vill vi tacka Hans Engström på Fortum för hjälpen med mätningarna. Även Per 
Erlandsson på Järnforsens Plåt ska ha tack för att han hjälpte oss med uppgifter om 
ventilationen. Vi vill även passa på att tacka Torbjörn Håkansson på Högskolan i Kalmar som 
ledde in oss på detta examensarbete och ordnade en lägenhet till oss i Totebo. 
 
 
 
Linköping den 30 maj 2005 
 
 
 
Håkan Johansson   Matti Sirkiä 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Totebo AB är en träindustri belägen i Småland där man tillverkar kontorsmöbler till stora 
företag som IKEA, Kinnarps m fl. Sedan flera år tillbaka flyttar många svenska företag 
utomlands för att sänka sina kostnader. Det är främst lönekostnaderna man strävar efter att 
minska då de övriga kostnaderna brukar vara ungefär likvärdiga. Totebo har däremot valt att 
stanna kvar i landet och för att klara konkurrensen måste man hitta andra sätt för att minska 
sina utgifter. Ett effektivt sätt är att göra energibesparingar då det går att sänka kostnaderna 
med relativt enkla medel. 
 
År 1997 genomfördes en omfattande energiutredning av Per Bragsjö och det innebar att 
företaget kunde spara en hel del pengar. Nu, åtta år senare, har det hänt en hel del på företaget 
och vd Ulf Åberg anser att det är dags att se över energianvändningen igen. 
 
Examensarbetet på 10 veckor ingår som en del av ingenjörsutbildningen. Arbetet är utfört på 
Totebo AB i samarbete med Energisystem på IKP\Linköpings universitet (Institutionen för 
konstruktions- och produktionsteknik) och avdelningen för omvärldskommunikation på 
Högskolan i Kalmar. 

 
1.2 Syfte 
Projektet syftar till att använda de kunskaper som tillgodogjorts under utbildningens gång. 
Tanken är att man ska lära sig nya saker under arbetet samt att få ”känna” på hur det är att 
arbeta med ett riktigt projekt mot en uppsatt tidsram. 
 
Arbetet är tänkt att ligga som grund för Totebo AB:s framtida investeringar för att sänka 
energiförbrukningen. Efter en energikartläggning ska lämpliga besparingsförslag tas fram. 
 

1.3 Avgränsningar 
Företag har normalt en bra överblick på produktionsprocesserna då det är de som drar in 
pengar till verksamheten, besparingsåtgärder på dessa har därför begränsats. Inriktningen 
kommer istället vara på stödprocesserna som omfattar bl a tryckluft, ventilation och 
belysning. En nackdel är att tiden är ganska knapp vilket innebär att många värden kommer 
att uppskattas då tid för utförliga mätningar helt enkelt inte finns. Arbetet kommer också till 
stor del baseras på historiska data samt mätningar som andra har genomfört och det kan 
medföra att värdena inte stämmer till hundra procent i nuläget. 
 

1.4 Problemformulering 
Det man vill veta är hur mycket energi som används, var den används och hur mycket den 
kostar. Genom att göra en kartläggning av energiflödena kan man skapa sig en bild av var det 
kan vara lämpligt att sätta in åtgärder. Då lämpliga åtgärder har funderats ut bör en 
rimlighetskalkyl utföras för att se att det går att spara pengar inom rimlig tid. Den 
beräkningsmetod som används är Pay-off-metoden vilken ger en förenklad men tillräckligt 
överensstämmande bild på återbetalningstiden. Det finns mer avancerade beräkningsmetoder 
som t ex nuvärdesmetoden, där man tar hänsyn till ränta för att få mer exakta tider på 
återbetalningen, som är lämplig att använda om man bestämmer sig för att gå vidare med 
något av åtgärdsförslagen. Åtgärdsförslagen lämnas sedan till företagets ledning för 
granskning och verkställande. 
 
 



2  

1.5 Metod 
Till att börja med studerades en del litteratur, bl a Energisparhandboken och kursboken för 
Industriella Energisystem (TMES05) för att få en bra grund att stå på. För att få en överblick 
över hur företaget använder sin energi idag gjordes en inventering av företagets byggnader, 
maskiner och installationer. Utnyttjandegraden av de olika installationerna uppskattades med 
hjälp av arbetstiderna samt MPS (Material- och Produktionsstyrnings)-systemet. Även en del 
mätningar utfördes för att få mer exakta värden. Efter insamlandet av all information 
analyserades och bearbetades materialet för att få en bild av energiflödena. Informationen 
sorterades efter hur viktigt den var och hur stor besparing den skulle kunna ge. En svårighet 
under arbetets gång var att mätningarna drog ut på tiden vilket gjorde att beräkningarna inte 
kunde genomföras tidigare än mitten av maj. I övrigt var det lätt att gräva för djupt i 
problemen vilket medförde att arbetet drog ut på tiden. 
 

1.6 Företagspresentation 
År 1911 började C. O. Larsson tillverka vagnshjul i Virum på Smålands ostkust. År 1919 
flyttade han verksamheten till Totebo där man hade tillgång till Yxeredsån och den 
smalspåriga järnvägen. Genom vattenkraften och en ångmaskin klarade man sig länge utan 
tillförd elektricitet och det var sent som på 30-talet som man anslöt sig till elnätet. 
 
När radion gjorde sin entré i hemmen började Totebo raskt tillverka radiolådor i fanér. Man 
tillverkade även fanérlådor till TV-apparater och radiogrammofoner. Detta var Totebos 
huvudprodukter långt in på 60-talet och det kunnande som byggdes upp då gör Totebo till 
specialister på fanér idag.  
 
När efterfrågan på radiolådor dalade tog man kontakt med Ikea vilket har visat sig vara ett 
lyckat drag. Idag är nämligen Totebo specialister på fanérade och pigmenterade planmöbler 
med figurativa skivor och tillverkar för en rad olika kunder där några av de största är Ikea, 
Martela, Mjölby kontorsmöbler, Kinnarps, Samhall m fl. Genom rationaliseringar har Totebo 
omstrukturerats under åren som gått och har idag en gedigen maskinpark med NC-styrda 
produktionslinor för kantbearbetning, borrning, fräsning och ytbehandling. 
 
Under mitten av 80-talet började man tillverka kontorsmöbler och har numera en av Sveriges 
mest rationella anläggningar för tillverkning av formade bordsskivor. Leveranserna för 
kontorsmöbler och förvaring i offentlig miljö utgör idag mer än 60% av omsättningen. Totebo 
är ett familjeföretag i fjärde generationen och sysselsätter ungefär 170 personer. 
Omsättningen 2004 var c:a 170 MSEK.  
 

1.7 Produktionsprocessen 
Processen börjar vid inlastningsportarna där det inkomna materialet ställs i lager eller körs till 
berörd avdelning. För spånplattorna finns särskilda lager medan fanéret körs direkt till 
fanéravdelningen. Fanér är en väldigt tunn skiva trä. Här syr och klipper man fanéret så att det 
ska passa de tänkta applikationerna. Fanéret köper man från forna Jugoslavien för mellan 10-
75 kr/m2 beroende på träslag och kvalitet.  
 
Därefter transporteras fanéret till limpressen där det limmas fast på spånskivorna med givna 
parametrar på fuktighet, temperatur och tryck. Efter att fanéret har pressats på skivorna går de 
ut till ett mellanlager som ligger centralt i fabriken.  
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Från mellanlagret finns två vägar att välja mellan beroende på vad det ska bli för form på 
skivan, (se Fig. 1.1) 
 

Figur 1.1: Flödet i första delen av fabriken 
 
 
En väg är via kantbearbetningsmaskinerna 311 och bort till maskinhallen där profiler fräses ut 
och spånskivorna sågas till lämpliga former, (se Fig. 1.2). 
 

 
 
Figur 1.2: Materialflödet via maskinhallen 
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Den andra vägen materialet kan ta från mellanlagret är till CNC-hallen via maskinerna 338 
och 352. I de CNC-styrda maskinerna 314, 315 och 316 bearbetas materialet genom sågning, 
fräsning samt montering av kantlist, (se Fig. 1.3)  
 
 

 
Figur 1.3: Materialflödet via CNC-hallen 
 
 
Här tillkommer även MDF-skivor då man inte lägger fanér på dem. MDF är en typ av 
träfiberskiva, i vilken man tillsatt artificiellt lim. Nackdelen med MDF är att det bildas ett 
väldigt fint damm vid bearbetning som sätter sig överallt. Det krävs en speciell panna för att 
elda dammet vilket gör att man säljer det till Leca i Linköping. 
 
För att kunna montera ihop delarna och sätta på beslag behövs många hål. Hålen borras efter 
behov i de NC-styrda borrgrupperna 320-322. Även material från CNC-hallen går till 
borrgrupperna för vidare bearbetning.  
 
Efter borrningen skiljs materialet åt igen och det som kom från CNC-hallen återgår dit. 
Resten går till kantputsningen där slipning av kanterna sker innan kantsprutningen. 
Putsavdelningen ligger på plan två och transporten dit löser man med hjälp av en hiss. Även 
en del omplock av material sker på plan 2 innan lackering. 
 
När kanterna är plana och fina ska de lackeras. Detta görs manuellt i kantspruten 522 på  
våning 2, alternativt 526 i CNC-hallen. Materialet placeras på en snurrplatta i ett välventilerat 
utrymme där man lägger på lacken med hjälp av en tryckluftsdriven färgspruta. Skivorna 
placeras sedan i ett lager där de får härda.  
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Då lacken har härdat förs materialet vidare till ytbehandlingsavdelningen där lacklinorna 
ligger. På våning två finns två lacklinor, 1 och 2, och i CNC-hallen finns lacklina 3. I 
lacklinorna putsas och lackas materialet ytterligare och man har även möjlighet att betsa det i 
lacklina 1. Lacklinorna liknar löpande band där man placerar obehandlat material i ena änden 
för att sedan plocka ut färdigt material i andra änden.  
 
Först putsas materialet i bredbandsputsar som tar bort eventuella ojämnheter. Efter det läggs 
lacken på med hjälp av två roterande valsar som är indränkta i färg. Då färgen är pålagd 
väntar UV-lamporna. Lacken har den egenskapen att den härdar då den utsätts för ultraviolett 
ljus och fördelen med det är att man inte behöver vänta på att skivorna ska härda utan det sker 
på några sekunder. Nackdelarna är att lamporna drar mycket el och att det bildas giftigt ozon 
vid härdningen. Efter lacklinorna 1 och 2 ställer man antingen materialet i ett lager eller också 
transporteras det direkt till packningsavdelningen vid varmlagret. Vid packningen placeras de 
färdiga skivorna i emballage för att undvika transportskador. Man utför även mindre 
monteringsarbeten om kunden kräver det. De färdiga möblerna placeras sedan i varmlagret i 
väntan på vidare transport. 
 
Efter lacklina 3 transporteras det nylackade materialet in till hall C för paketering och 
eventuell montering. Packningen sker vid packbord 615/621 samt vid bordspacklina 616 och 
montering sköts av bord 613. Här placeras även de färdigpaketerade möblerna i lager tills 
vidare. 
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2 Energianvändning 

2.1 Elanvändning 
Totebo köper el av Öresundskraft och betalar nätavgift till Sydkraft Nät AB. Det innebär att 
Öresundskraft tar betalt för elenergin som förbrukas medan Sydkraft äger elnätet. Man kan 
inte själv välja nätägare och det är för transporten av elenergin man betalar nätavgift. 

2.1.1 Nätavgifter 
Från Sydkraft har Totebo ett abonnemang med högspänningstariff. Abonnerad aktiv effekt är 
1900 kW. Tillåten reaktiv effekt får uppgå till hälften av den aktiva och blir då 950 kVAr. 
Kostnaderna är uppdelade i fast avgift, abonnemangsavgifter och överföringsavgifter. 
 
Fast avgift 25 000 kr/år 
    
Abonnemang   
Helår 79 kr/kW, år 
 
Tillägg 
vintervardag 345 kr/kW, år 
    
Överföring   
Lågpris 2.2 öre/kWh 
Övrig tid 3.5 öre/kWh 
Tabell 2.1: Nätavgifter 
 
Lågpristider är april–oktober samt måndag-fredag kl 22-06 och lördag-söndag under 
november-mars. Övrig tid är vintervardag 06-22 under november till mars. Om uttaget av 
aktiv eller reaktiv effekt överstiger abonnemanget tillkommer särskilda avgifter. För överuttag 
av aktiv effekt erläggs tillägg på abonnemangsavgiften med 100 %. Vid överuttag av reaktiv 
effekt blir avgiften 155 kr/kVAr. Övriga avgifter är elsäkerhetsavgift 500 kr/år, 
nätövervakningsavgift 600 kr/år och en elberedskapsavgift på 2477 kr/år. 
 

2.1.2 Leveransavgifter 
Tidigare hade Sydkraft hand om både elleveransen och nätet. Nu har Totebo bytt och har idag 
Öresundskraft som elleverantör. Man har ett fast pris på el som är 29.24 öre/kWh. 
Energiskatten är 0.50 öre/kWh och elcertifikatavgiften är 2.40 öre/kWh. 
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2.1.3 Elförbrukning 
Under 2004 köpte Totebo 6.8 GWh elenergi och producerade 0.2 GWh i den egna generatorn 
som drivs med vattenkraft. Hur elförbrukningen är fördelad över året framgår av diagrammet 
nedan. Värdena till diagrammet nedan är tagna ur tabeller från Sydkrafts databas. 
Elförbrukningen är relativt jämn under året men något högre under vintern och lägst på 
sommaren på grund av semester. 
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Figur 2.1: Elförbrukningen för 2004. 
 
 
Kostnaderna för 2004 är uppdelade enligt tabellen nedan. Siffrorna är beräknade utifrån 2004 
års fakturor från Sydkraft och Öresundskraft. 
 
Sydkraft [kr/år]   Öresundskraft [kr/år] 
Fast avgift 25 000 Energi 2 001 471 
        
Abonnemang   Energiskatt 34 225 
Helår 150 100     
Tillägg 
vintervardag 655 500 Elcertifikatavg. 164 279 
        
Överföring   Totalt 2 199 975 
Lågpris 40 744 
Övrig tid 174 752 
    
Övrigt 3 577 
    
Totalt 1 049 673 
Tabell 2.2: Elkostnader 
 
Totala kostnaden för elenergin är 3 249 648 kr. För att kunna göra kostnadsberäkningar 
räknades ett medelvärde på priset per kWh. Denna kostnad blir de totala rörliga 
energikostnaderna delat med den årliga förbrukningen. De rörliga kostnaderna innefattar de 
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avgifter som tas ut i [kr/kWh], d v s överföringsavgift (lågpris- och övrig tid), energiavgift, 
energiskatt och elcertifikatavgift. Medelvärdet per kWh blir då 0.353 kr/kWh. 
Observera att dessa kostnader är beräknade enligt rådande priser för 2005 och inte stämmer 
överens med den verkliga kostnaden för 2004, detta beror på att Totebo bytt elleverantör samt 
höjt effektabonnemanget från 1800 till 1900 kW.  

 

2.2 Värme 
När det blev dags att investera i en ny värmeanläggning valde Totebo att anlita Sydkraft 
istället för att själv köpa ny panna. Genom en tjänst som kallas TotalVärme har Sydkraft tagit 
över värmeanläggningen på företaget, vilket innebär att Sydkraft äger pannorna och ansvarar 
för drift, service och underhåll. Man har två pannor, en flispanna som är märkt 1 000 kW men 
kan köras max 850 kW och en oljepanna på 1 300 kW. Flispannan eldas med trädbränsle från 
den egna produktionen och används till uppvärmning av lokalerna. Flisen som eldas i pannan 
säljer Totebo till Sydkraft för 70 kr/MWh. Oljepannan används främst till att producera ånga 
som används till limpressen.  
 
Det rörliga energipriset är enligt avtal 155 kr/MWh men varierar lite beroende på hur stor 
värmeanvändningen är varje månad. Tar man medelvärdet på det rörliga energipriset utifrån 
fakturorna från 2004 blir priset per MWh 161 kr, detta används vid beräkningar senare i 
rapporten. Man har även ett fast pris på 1 100 000 kr/år som delas upp och faktureras 
månadsvis. I priset ingår investeringar, underhålls- och servicekostnader, bränsleinköp och 
övervakning.  
 
Efter undersökning av fakturorna för 2004 kunde den totala årliga värmekostnaden beräknas 
till 1 816 792 kr (utan moms).  
 
Förbrukning i MWh 2004 
  Flis Olja Tot 
Jan 497 166 663 
Feb 265 292 557 
Mars 271 244 515 
Apr 285 156 441 
Maj 128 190 318 
Juni 0 195 195 
Juli 0 58 58 
Aug 0 170 170 
Sep 96 330 426 
Okt 288 277 565 
Nov 255 514 769 
Dec 478 417 895 
  2 563 3 009 5 572 
Tabell 2.3: Värmeförbrukning i MWh för 2004 
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3 Arbetstider 
 
För att kunna genomföra beräkningar på hur mycket energi maskiner och ventilation använder 
behövs arbetstiderna för de olika skiften. Det är mest tvåskift vid maskinerna men det 
förekommer även en del treskift. Det är främst lacklinorna och limpressen som går på treskift, 
vilket kan förklaras med att de är flaskhalsar. På packningen samt modellverkstaden har man 
bara dagtid. Arbetstid per vecka redovisas i nedanstående diagram. 
 

 
Dagskift Arbetsdag Arbetstid Frukostrast Lunchrast Effektiv arbetstid 
Ordinarie måndag - torsdag 06.48-16.06 09.00-09.30 12.30-13.00 33h 12min 
arbetstid fredag 06.48-14.06 09.00-09.30   6h 48min 
          40h 
            
Tvåskift Arbetsdag Arbetstid Frukostrast Lunchrast Effektiv arbetstid 
Morgonskift måndag - fredag 05.30 - 14.06 09.00 - 09.30   40h 30min 
Kvällsskift måndag - torsdag 14.00 - 00.00   17.00 - 17.30 38h 
          78h 30min 
            
Treskift Arbetsdag Arbetstid Frukostrast Lunchrast Effektiv arbetstid 
Morgonskift måndag - fredag 05.30 - 14.06 09.00 - 09.30   40h 30min 
Kvällskift måndag - torsdag 14.00 - 23.06   17.00 - 17.30 37h 06min 
Nattskift söndag och helgdag 20.30 - 05.36     9h 6min 
  måndag - torsdag 23.00 - 05.36     26h 24min 
          113h 36min 
Tabell. 3.1: Dessutom ingår kaffe- och matpaus i arbetstiden. 
 
Antal arbetsveckor approximeras till 45 vilket ger sammanlagda arbetstiden för ett år. 
 
Dagskift: 80014045 =⋅ h  
Tvåskift: 5.53235.7845 =⋅ h 
Treskift: 11256.11345 =⋅ h 
 

3.1 Övertid 
Genom samtal med personal framkom det att övertidsarbete skulle kunna vara en potentiell 
energislösare. När det arbetas övertid kan det vara en person som håller en hel lina igång, trots 
att den bara behöver vara på där personen ifråga står. Samma sak med ventilationen och 
belysningen som måste vara igång i hela hallen. De flesta maskiner har dessutom pneumatisk 
styrning vilket innebär att stödsystem som kompressorn behövs slås på. Övertidstimmarna blir 
väldigt energiineffektiva och borde ses över. Ett alternativ är att man kommer överens med 
alla inblandade om att jobba övertid ihop. Det kanske kan vara svårt ibland men man bör i alla 
fall sträva efter det. 
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4 Pay-off-metoden 
 
För att räkna ut lönsamheten i åtgärdsförslagen används pay-off-metoden. Det är den enklaste 
formen av investeringskalkyl där man får fram hur lång tid det tar att tjäna in det investerade 
beloppet. Detta jämförs sedan med den maximala återbetalningstiden som företaget kan 
acceptera. Den åtgärd som har den kortaste återbetalningstiden är givetvis lönsammast. 
Metoden är relativt grov då den bortser från inflation, skatt, räntor mm. 
 
 

besparingÅrlig
gskostnadInvesterinTidOffPay =−−  

 
 
Årlig besparing = Besparade drift- service och underhållskostnader. 
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5 Ventilationen 

5.1 Allmänt om ventilationen 
En ventilationsanläggnings uppgift är att förse en byggnad med uteluft som är filtrerad och 
tempererad samtidigt som den ska föra bort förorenad luft. Man skiljer på allmänventilation 
som används för att skapa bra komfort för personalen som arbetar, och processventilation som 
för bort föroreningar från processer. Effektiva punktutsug och inkapsling vid förorenande 
processer är bra exempel på hur man kan minska flödena för allmänventilationen och 
därigenom även energiförbrukningen. I och med att Totebo har många punktutsug vid 
maskinerna behöver man inte så mycket frånluft på processventilation. Den energi som 
förbrukas av ventilationen är värme för uppvärmning och el för transport av luften. 
 
Ofta är ventilationssystemen i industrin överdimensionerade för att inte riskera att få för dålig 
ventilation. Genom att anpassa behovet och använda ventilationen där den verkligen behövs 
kan man minska energibehovet avsevärt. Även arbetsmiljön kan bli bättre om man minskar 
ventilationen, bland annat partiklar som virvlar runt i luften på grund av höga luftflöden. Om 
man minskar luftflödena så lägger sig föroreningarna på golvet istället för att personalen 
andas in dem.  
 
Att återvinna värmen ur frånluften är en ekonomiskt intressant energisparåtgärd oavsett 
uppvärmningsform. Är byggnaden eluppvärmd blir det även intressant ur 
eleffektiviseringssynpunkt. Det finns återvinning i viss mån på frånluften men inte så mycket 
som det egentligen skulle kunna vara. Det som finns är på vissa filter, nästan alla 
kompressorer samt fem UV-lampor på lacklina 1.  
 
Ett av de vanligaste felen på en ventilationsanläggning är eftersatt underhåll eller i värsta fall 
inget underhåll alls. Många tror att det bara är att installera ventilationen och sedan sköter den 
sig själv. Men faktum är att underhållet kan spara mycket pengar jämfört med att bara låta 
ventilationen gå. I industrier brukar produktionen prioriteras vilket ofta leder till att övriga 
delar glöms bort. Detta kan också leda till att ventilationen inte anpassas till förändringar i 
verksamheten vilket kan resultera i för stora eller för små flöden. 
 
Totebo AB har omblandande ventilation vilket innebär att man spär ut luften i lokalen med 
tilluft. När man har omblandande ventilation är det viktigt att luftflöden inte kortsluts så att de 
inte kommer vistelsezonen tillgodo. En annan risk är att man har för få tilluftsdon så att 
luftflödena blir för höga och kan upplevas som drag.  
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5.2 Tilluftsaggregaten 
Totebo AB har omblandande ventilation vilket innebär att man spär ut luften i lokalen med 
tilluft. Huvuddelen av tilluften till fabriken sker med tilluftsaggregat (TA). Till dessa leds det 
70 gradigt vatten från flispannan som värmer upp uteluften innan den kommer in i fabriken. 
Temperaturen på vattnet är dock något lägre vid aggregaten på grund av förluster på vägen. 
I den andra varianten av TA-aggregat blandas uteluft med varm återluft från t ex en 
kompressor. Till kontoren på plan 2 och 3 samt bordspacklinan på plan 1 används  
aggregat med värmeväxling på till- och frånluften (LA).  
 
Tilluftsaggregaten är temperaturstyrda och är i drift över hela året men kan ställas i 
ekonomiläge under t ex helger och på så sätt minska värme och elförbrukningen.  
 
Tabellen nedan visar luftflöden och effekt för tilluftsaggregaten samt vilka som använder sig 
av återluft.  
 

Aggr.nr. 
Uteluft 
[m3/h] 

Återluft 
[m3/h] 

Frånluft 
[m3/h] 

Effekt 
[kW] 

TA1 11 880   4 
TA2 18 000   5.5 
TA3 7 560   3 
TA4 12 600   4 
TA5 18 000 9 000  5.5 
TA6 14 400 14 400  4 
TA7 4 320   1.5 
TA8 11 880   4 
TA9 21 600 9 000  7.5 
TA10 12 600   4 
TA11 5 040 3 240  1.5 
LA12 2 700  2 700 0.75 
TA13 25 200 6 400  11 
TA14 32 400 14 400  15.5 
LA15 2 160  2 160 0.35 
LA16 7 200  7 200 3 
Tabell 5.1: Luftflöden och effekt för tilluftsaggregaten i Totebo. 
 
Totala installerade effekten är 75.1 kW. Den verkliga drifteffekten är ca 80 % av den 
installerade, alltså ungefär 60 kW. Räknar man på att aggregaten är i drift hela året blir 
elförbrukningen 525 600 kWh till en kostnad av 185 000 kr.  
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5.3 Spåntransportsystemet 
I princip all frånluft från lokalerna går via spånutsuget. Luften och spånorna från de olika 
bearbetningsprocesserna sugs bort med fläktar och passerar sedan genom filter som är 
placerade på taket. Där avskiljs spånorna och ramlar ner till botten av filtret. Därifrån sugs 
spånorna till cykloner där luften och spånorna roteras i en spiralformad bana. Spånorna 
tvingas av centrifugalkraften ut mot cylinderns mantel och när de träffar väggen faller de ner 
till en bottenkon och vidare till en spånsilo. Därifrån går sedan en transportskruv direkt till 
flispannan. Man har även möjlighet att lagra spånet i ett spånlager.  
 

 
Figur 5.1: Filter 16 på taket ovanför kantbearbetningen 

 
Det finns återvinning på luften från en del filter som styrs med spjäll, antingen återvinner man 
all luft som sugs ut eller så ställer man om spjället och släpper ut luften. Spjällen ställs om 
manuellt vilket gör att man har inte så stor kontroll på när och hur mycket av frånluften som 
återförs till fabriken. När det är kallt ute blir även återluften kall vilket beror på att filter och 
ledningar är oisolerade, då brukar spjällen ställas om så att luften leds ut istället. Om ett filter 
har stått stilla hela natten l kommer först den kalla luften som är kvar i systemet in i lokalerna 
och sedan tar det en stund innan den varma tilluften värmt upp rör, plåtar och filtersäckar.  
 

 
Figur 5.2: Luften filtreras en andra gång innan den kommer in i lokalen.   
Bilden visar återluftskanalen från filter 9 till lacklina 1 och 2. 

 
 



18  

 
De filter där man inte tar tillvara på frånluften är följande: 

- Filter 2, 3, 4 och 12 på grund av att de inte är i drift. 
- Filter 5,6 och 9 för att återluftkanalerna är nedsmutsade pga trasiga filtersäckar. Byter 

man ut filtersäckarna och rengör återluftkanalerna är återluft möjligt.  
- Filter 13 och 14 på grund av låga drifttider, det är inte lönsamt att ha återluft på dessa 

då de inte är i drift alltför ofta. 
- Filter 15 och 18 går till lacklinorna och p g a av ozonet som bildas i 

härdningsprocessen har man ingen återvinning på frånluften. 
 
Den årliga elförbrukningen för fläktarna till spåntransportsystemet bestämdes genom att 
fastställa vilka maskiner respektive filter tillhör. Drifttiderna för fläktarna är svåra att 
bestämma eftersom man inte med säkerhet vet när de är på eller avstängda. Tiderna är därför 
baserade på vilket skift maskinen tillhör, sedan tas uppskattningsvis 10 % bort av den tiden på 
grund av reparationer, underhåll eller andra stopp. 
 
Arbetstid per skift  Drifttid fläktar 
Dagtid: 1 800 h  Dagtid: 1 600 h 
Tvåskift: 3 532.5 h  Tvåskift: 3 200 h 
Treskift: 5 112 h  Treskift: 4 600 h  
   
I bilaga 2 redovisas tabeller som visar luftflöde, effekt, drifttid per år och årlig 
effektförbrukning för fläktmotorerna för respektive filter. Bilagan visar även till vilken 
maskin utsuget går till och siffran inom parantes visar vilka skift maskinen går. Effekt och 
luftflöden på fläktarna har erhållits ur tabell från Järnforsens Plåtslageri. 
 
Totala effekten för fläktmotorerna är på 603.5 kW med en årlig elförbrukning på  
1 841 700 kWh. Det ger en kostnad på ca 650 000 kr. 
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6 Skisser över filter 
 
Nedan följer skisser över spånfilter. Skisserna visar vilka maskiner och utsug som är anslutna 
till respektive filter. För en överskådlig ritning över alla filter se bilaga 4. Luftflödena är som 
nämnts tidigare hämtade ur tabeller från Järnforsens Plåtslageri. Även några egna mätningar 
med pitotrör gjordes och dessa stämde relativt bra överens med de tabellerade, men för att 
vara konsekvent vid beräkningarna används endast mätvärdena från Järnforsen.  
 

6.1 Filter 1-6 
Till Filter 1, 5 och 6 sugs spånorna från borrgruppen på plan 1. Vid återvinning för man 
tillbaka luften till samma plan på samma plats som utsuget. Filter 2 är inte i drift och baksug 
uppkommer genom M2. Filter 3 och 4 används inte heller och även här kan det vara baksug 
genom M3 och M4, men detta är inte uppmätt. M9 är en tömfläkt som transporterar spånor till 
filter 16. 

 
Figur 6.1: Filter 1-6 
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6.2 Filter 7 och 8 
Från kantbearbetningsmaskinen KBA-2 på plan 1 sugs luften till filter 7 och luften som 
återförs går till mellanlagret på samma plan. Fläktarna M22 och M37 tar luften från träputsen 
vid lacklina 2 på plan 2 och leder den till filter 8, återluften tas in vid kantbearbetningen. M23 
är en tömfläkt som går via filter 7, 8 och 16 till en cyklon.  

 
 
Figur 6.2: Filter 7 och 8 
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6.3 Filter 9 och 11 
Till filter 9 leds luften från träputsen vid lacklina 1 med fläktarna M24, M25 och M34. 
Återluften tas in vid lacklina 1. M24 transporterar även spånor mellan filter 11 och 9. Från 
lådlina R336 sugs luften till filter 11 med fläktarna M26 och M27, återluften går till passagen 
mellan SPL - lagret och mellanlagret. 
 

 
 
Figur 6.3: Filter 9 och 11 
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6.4 Filter 12-15 
Filter 12 är inte i drift och filter 13 och 14 används inte särskilt mycket så det finns ingen 
luftåtervinning på dessa. Filter 15 är ansluten till lackslip 1 och 2 och på grund av UV-stoftet 
från lacken återvinns inte luften. Spånorna från dessa filter transporteras vidare till filter 16. 
 

 
 
Figur 6.4: Filter 12 och 15 
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6.5 Filter 16 
Filter 16 är det största filtret i den gamla delen och spånet från de tidigare nämnda filtren går 
via filter 16 till cyklonerna. Luften tas från KBA-1 och Rover 336L och återförs vid 
kantbearbetningsmaskinerna på plan 1.  
 

 
Figur 6.5: Filter 16 
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6.6 Filter 17 
Filter 17 har de största utsugen och ligger i anslutning till CNC-hallen i den nya delen av 
fabriken, återluften från filtret förs tillbaka till CNC-hallen. M46 är en tömfläkt från filter 18 
till 17 och M47 transporterar spånorna vidare till en container.  

 
Figur 6.6: Filter 17 
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8 600 m3/h 3 500 m3/h 3 600 m3/h 
(Töm. Cont.) 
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7 Byggnaden 
 
Precis som med ventilationen brukar ofta underhållet av byggnaden var långt ner på 
prioriteringslistan. Det beror till stor del på samma saker som för ventilationen men kanske 
även att man ser intjänade pengar som bättre än sparade trots att de egentligen inte är det.  
 
Byggnadens energibehov består till stor del av värmeförluster genom väggar och tak. Det kan 
bero på att byggnaden inte är dimensionerad för den verksamhet som råder. En annan 
anledning kan vara att isoleringen blev dimensionerad efter dåtidens förutsättningar med lågt 
energipris o s v. Då Totebo har byggts ut i etapper allt eftersom produktionen har ökat vet 
man inte alltför mycket om isoleringen. Efter kontroller kan man konstatera att det finns 
områden som går att tilläggsisolera. 
 
De viktigaste områden att isolera är tak och väggar då varm luft stiger uppåt. Andra områden 
som man kan titta på är portar och fönster. I gamla byggnader finns det ofta englasfönster som 
ger stora energiförluster. Det är också vanligt med fönster som inte längre fyller någon 
funktion och dessa bör man åtgärda. 
 
Man bör prioritera att täta luftläckage innan man isolerar då det inte spelar någon roll hur 
mycket isolering man har om all uppvärmd luft läcker ut genom otätheter i byggnaden. De 
största läckagen sker oftast vid in- och uttransport av material till produktion. Andra vanliga 
källor till luftläckage är otäta fönster och dörrar. Totebo har problem med undertryck i 
lokalerna och det gör att oönskad kalluft sugs in genom dörrar och portar varje gång någon 
går in eller ut. Det man ska tänka på är att man kan behöva öka ventilationen vid 
tilläggsisolering för att undvika klimat- och fuktproblem. Även värmen bör styras ned vid 
tätning och isolering för att spara på energin och för att det inte ska bli för varmt. 
 
 
Typ av vägg U-värde inkl. 

köldbryggor 
30 mm 

tilläggsisolering 
50 mm 

tilläggsisolering 
100 mm 

tilläggsisolering 
Platsbyggd 
plåtvägg 

1.0 0.45 0.35-0.4 - 

Prefab. vägg 0.8-0.9 0.4 0.3-0.35 - 
Plåtvägg 0.4-0.45 - - - 
Lättbetong 0.45-0.55 - 0.35-0.45 0.25 
Tabell 7.1: Ungefärligt värmegenomgångstal för olika typer av väggar, oförändrat och med 
tilläggsisolering. Tabellen är hämtad från Energisparhandboken 
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8 Transmissionsförluster 
 
Enligt uppgift blir det kallt inomhus vid låga utomhustemperaturer därför genomfördes 
beräkningar för att uppskatta maximala effektbehovet för byggnaden. Resultatet blev att 
byggnaden behöver ungefär 550 kW för att täcka transmissionsförlusterna vid -20°C. Även 
energibehovet för ett år räknades fram och det hamnade på 1 528 MWh.  
 
Effektbehovet för byggnaden  Energibehovet per år för byggnaden 
 

tAUp ∆⋅⋅=    tTTAUQ mi ⋅−⋅⋅= )(   
 
P = Effektbehovet   Q = Energibehovet 
 
A = Arean där transmissionsförluster sker Ti = Temperatur inomhus 

 
U = Värmegenomgångstalet Tm = Årsmedeltemperaturen för 

 Totebo (6.7°C) 
 

t∆  = Temperaturskillnad(Ti- (-20°C))  t = Timmar på ett år (24x365) 
 
Byggnadsdel Maximalt effektbehov [W] Energiförlust per år [kWh] 
Samhallpacken 31 000 16 000 
Varmlager (samhallpack) 35 000 101 000 
C-hallen 75 000 220 000 
CNC-hallen 75 000 219 000 
Maskinhall 48 000 141 000 
Kantlackeringen 33 000 96 000 
L1- L2 57 000 166 000 
Fanéravd. 30 000 86 000 
Kontor 19 000 55 000 
Modellverkstaden 24 000 70 000 
Varmlager (c-hall) 14 000 42 000 
SPL 24 000 70 000 
Mellanlagret 26 000 75 000 
Kantputs/ omplockning 16 000 47 000 
Förråd/ lager 11 000 32 000 
List och lackförråd 7 000 20 000 
Limpressen 15 000 44 000 
CNC-hallen (lilla) 10 000 28 000 
Summa totalt: 550 000 1 528 000 
Tabell 8.1: Detaljerad tabell över transmissionsförlusterna 
 
Tabellen visar hur mycket effekt det krävs för att hålla 20 grader i respektive byggnadsdel vid 
en utetemperatur på -20 grader. Beräkningen tar ingen hänsyn till hur mycket påtvingad 
konvektion det är på fabriken och det ger förmodligen ett lite för lågt värde. Ett mer rimligt 
värde skulle vara ca 700 kW vid lite blåst. Tabellen visar också hur mycket energi(värme) det 
behövs per år för att det ska vara 20 grader inomhus. Det är bara ytterväggarna som har 
räknats med då de inre inte leder till någon förlust för byggnaden. Arean på ett fönster är ca 
1.5 m2 och arean för en dörr är ungefär 2 m2. Takhöjden blev uppskattad då det inte fanns 
tillgång till någon lasermätare men vid en jämförelse med Bragsjös examensarbete stämmer 
det bra. Portarna är ca 9 m2 stora och areorna för golv, tak och väggar uppmättes i ritningar 
över fabriken.  
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Värmegenomgångstalen för de olika husdelarna hämtades dels från beräkningar i bilaga 3 och 
dels från Internet. Merparten av Totebos väggar, golv och tak består av lättbetong. Taket har 
även en del isolering. Rutorna är av äldre typ och en del var trasiga. De som var trasiga hade i 
regel en träskiva som satt för så att ingen kalluft skulle smita in. Portarna är vanliga 
industriportar som består av en tunn isolering med ett skyddande plastöverdrag.  
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9 Ventilationsförluster 

9.1 Tryckbalansen i fabriken 
Den stora mängden luft som sugs ut från fabriken leder till problem med undertryck i vissa 
delar av fabriken. Det är en nackdel då kall luft sugs in okontrollerat i fabriken genom 
otätheter eller dörrar och portar som står öppna. Undertrycket är som värst i CNC-hallen 
vilket man kan förstå då det finns stora utsug där. På plan 2 finns de största utsugen vid 
lacklinorna. Plan 3 har inga utsug och i och med det inga problem med undertryck.  
Luftflöden har hämtats ur tabeller från Järnforsens Plåtslageri. 
 
Plan 1 [m3/h]      Plan 2 [m3/h]  
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tabell 9.2: Luftflöden plan 2 
 
 

  Plan 3 [m3/h] 
 
 

Tabell 9.1: Luftflöden plan 1 
 
 
 
 
            Tabell 9.3: Luftflöden plan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tilluft   
 Del Ute Åter Frånluft 
TA7 4 320   
TA8 11 880   
TA9 21 600 9 000  
TA10 12 600   
TA13 25 200 6 400  
LA15 2 160  2 160 
F3,4    
M16   9 700 
F9  23 800 23 800 
F10  10 800 10 800 
F15   21 600 
UV-L1  2 500 9 800 
UV-L2   9 800 
  77 760 52 500 87 660 

  Tilluft   
Del Ute Åter Frånluft
TA1 11 880   
TA2 1 800   
TA3 7 560   
TA4 12 600   
TA5 18 000 9 000  
TA6 14 400 14 400  
TA14 32 400 14 400  
TA20 - -  
LA16 7 200  7 200 
F1,2  5 400 5 400 
F5,6  13 000 13 000 
F7  25 200 25 200 
F8  19 800 19 800 
F11  13 700 13 700 
F12,13,14   7 500 
F16  38 900 29 200 
F17  68 900 68 900 
F18   10 100 
UV-L3   9 800 
  105 840 222 700 202 300 

  Tilluft   
 Del Ute Åter Frånluft
TA11 5 040 3 240  
LA12 2 700  2 700 
  7 740 3 240 2 700 



30  

Plan 1    Plan 2   Plan 3    
Frånluft [m3/h]  Återluft Frånluft [m3/h] Återluft [m3/h] Frånluft [m3/h]  Återluft [m3/h]

202 300 184 900 87 660 37 100 2 700 0 
Underskott -17 400  -50 560  -2 700 

Tabell 9.4: Underskottet uppgår totalt till 70 660 m3/h 
 
För att få mer exakta värden på hur mycket effekt det behövs för att värma tilluften gjordes 
beräkningar enligt formel 1 nedan. Genom att titta på hur mycket frånluft det är får man en 
uppfattning om hur mycket luft som behöver värmas. Den luft som inte tilluftaggregaten 
klarar att leverera kommer att smita in genom dörrar, springor mm. Genom att sätta in 
frånluftens flöde och temperaturskillnaden i formeln nedan får man ut maximala 
effektbehovet för ventilationen. Det framkom att maximala effektbehovet hamnade på  
3 900 kW vid -20 grader då ingen återluft används. Inte helt oväntat överstiger det vida 
effektbehovet för transmissionsförlusterna vilket visar på att man bör åtgärda 
ventilationsförlusterna först. Om man har återluft på alla filter minskar effektbehovet till  
940 kW vilket är en besparing på drygt 3 000 kW i teorin.  
 
Rören som transporterar återluften är oisolerade och ligger utanför fabriken. Det medför att 
luftens temperatur kommer sjunka och effektminskningen kommer inte bli lika stor i 
verkligheten. För att få fram exakta siffror som möjligt på energibehovet har driftstiden och 
flödet för varje fläkt tagits fram (se bilaga 2). Sedan används formel 1 för att få fram ett 
totalvärde. Fläktar som inte tar någon luft från fabriken, t ex tömfläktar, har räknats bort. 
Energibehovet för att täcka ventilationsförlusterna blev 4 105 MWh utan återluft och 883 
MWh med återluft. Av dessa siffror kan man se att det är viktigt att använda återluften i så 
stor utsträckning som möjligt. Om man jämför dessa siffror med den totala förbrukningen på 
ungefär 5 500 MWh verkar de vara rimliga. Om man använder 50 % återluft skulle man 
behöva 2 500 MWh värme för att täcka ventilationsförlusterna. En annan fördel är att ökad 
återluft sänker undertrycket i lokalen vilket i sin tur minskar det oönskade draget. 
 
Effektbehovet för byggnaden  Energibehovet för byggnaden 
 

tCpqP ∆⋅⋅⋅= ρ (Formel 1)  tTTCpqQ mi ⋅−⋅⋅⋅= )(ρ (Formel 2) 
 
P = Effektbehov   Q = Energibehovet 
 
q = Flöde [m3/s]   Cp = Specifik värmekapacitet 
 
ρ  = Densitet (1.2 kg/m3)   Ti = Temperatur inomhus(20°C) 
 

t∆  = Temperaturskillnad Tm = Årsmedeltemperaturen för 
            Totebo (6.7°C)  

 
t = Timmar på ett år (24x365) 
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9.2 Åtgärder 

9.2.1 Isolering 
Genom att isolera väggar, tak och fönster kan man göra en del besparingar. I tabellen nedan är 
hela fabrikens ytterväggar medräknade samt alla fönster och hela taket. Man ska försöka 
prioritera isoleringen på de delar som är mest utsatta för kyla. I tabellen nedan redovisas vad 
som kan isoleras och kostnader för de olika förslagen. Ett billigare sätt att isolera fönster är att 
sätta igen de som inte används. Det skulle man bl a kunna göra vid mellanlagret och vid 
fanéravdelningen. 
 

Del att isolera 
Total area 

[m2] 
Kostnad per m2 
inkl. arbete [kr] 

Isoleringstjocklek 
[mm] 

Taket 12 017 100 100 
Väggar 6 038 60 50 
Fönster 336 1 000 Energisparfönster 
Tabell 9.5: Delar att isolera i fabriken 
 
Kostnaderna är ungefärliga och ska mer ses som ett riktmärke då de är tagna från olika 
byggföretags hemsidor samtidigt som arbetskostnaden är uppskattad. Dörrarna och portarna 
går att byta ut till energisnålare varianter men återbetalningstiden blir alltför lång för att det 
ska vara lönsamt. Dessutom är det bättre att täta läckage vid dem då det är mer energi som 
försvinner därigenom.  
 
Del att 
isolera 

Kostnad 
idag [kr] 

Kostnad efter 
isolering [kr] 

Isoleringskostnad 
[kr] 

Besparing 
[kr] 

Pay-off-
tid [år] 

Taket 111 758 44 703 1 200 000 67 000 17.9 
Vägg 56 153 33 692 362 000 22 000 16.5 
Fönster 18 749 7 500 336 000 11 000 30.5 
Tabell 9.6: Isoleringskostnader 
 
I ovanstående tabell kan man se att det knappast är lönsamt att isolera idag då 
återbetalningstiden blir väldigt lång, särskilt på fönsterna. Det beror på att kostnaden för 
värme är väldigt låg 0.161 kr/ kWh. Men om priset på värmen skulle dubbleras skulle 
återbetalningstiden halveras vilket skulle göra isolering till ett intressant alternativ igen.  
 

9.2.2 Automatspjäll 
En installation av automatspjäll för effektivare användning av återluften skulle spara en del 
pengar till Totebo. Det är svårt att veta exakt hur mycket återluft Totebo använder idag men 
genom samtal med personal och Per Erlandsson på Järnforsens plåt har det konstaterats att 
användningen av återluften kan styras bättre. Ett antagande blev att Totebo använder återluft 
till 50 %. Det innebär att en förlust på 1 771 MWh jämfört med optimalt utnyttjande (100%). 
Översatt i pengar blir det ca 250 000 kr per år och man behöver cirka 20 spjäll för att styra 
återluften mer effektivt. Varje spjäll kostar ungefär 10 000 kr, totalt blir det 200 000 kr i 
investeringskostnad. Det ger en pay-off-tid på 0.8 år vilket är väldigt bra. Men även om man 
använder återluft i större utsträckning än 50 % blir det stora besparingar med automatspjällen. 
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10 Belysning 
 
Belysningens uppgift är att skapa en trivsam och säker arbetsplats där det är lätt att se. Den 
motverkar även syntrötthet och ofta drar en välplanerad belysningsanläggning mindre energi 
än en dålig. För bästa resultat bör belysningen utformas som en kombination av 
allmänbelysning och individuellt ställbar arbetsplatsbelysning där merparten av ljuset hamnar 
på arbetsplatserna. I industrin brukar man satsa på en rejäl allmänbelysning istället för att ha 
en arbetsplatsorienterad belysning. Nackdelarna med att ha det på det viset är att man får dålig 
kvalitet på belysning vid arbetsplatsen samt att det blir stora effekter på armaturerna. 
Belysningen brukar inte prioriteras alltför högt vilket brukar innebära föråldrade armaturer 
och att underhållet oftast saknas helt. Andra fel som är vanliga på företag är att man styr hela 
belysningen med en knapp istället för att ha lamporna igång där behovet finns. Underhållet 
brukar också vara eftersatt på belysningen vilket gör att man snabbt får en dålig belysning om 
det handlar om smutsiga miljöer. 
 
Riktvärden för installerad 
belysningseffekt W/m2 
Industrihall 10 
Lagerutrymmen 10 
Montagearbetsplats 15 
Grovmontagearbetsplats 15 
Korridorer och trappor 6 
Tabell 10.1: Riktvärden för belysningseffekt 
 
Idag har man ingen större kontroll om lamporna lyser eller om de är avstängda och om de 
verkligen behövs i det aktuella utrymmet. I den nybyggda delen finns nya energisnåla lysrör 
med reflektorer och det finns även ett fåtal nya armaturer i gamla delen. Genom 
rundvandringar har det konstaterats att det finns många armaturer som lyser i onödan t ex där 
det finns fönster och över lagringsplatser där ingen arbetar. Det finns lampor som står på jämt 
även om ingen är där t ex i ställverk och i olika förråd. Vidare finns ingen styrning av 
belysningen utan den sätts på när personalen kommer på morgonen (dagskift) och stängs av 
på eftermiddagen. Ett lysrör på 58 W är egentligen på 65 W med drossel och tändare inräknat. 
 

10.1 Åtgärder 
På många platser i fabriken finns stora fönster som släpper in mycket ljus på dagarna. Här 
skulle man kunna installera ett skymningsrelä som släcker belysningen när det är ljust och 
tänder när det blir mörkt ute.  
 
Det finns ett antal förråd och lager där folk bara vistas under korta stunder. På dessa platser 
kan man ha rörelsevakter som styr belysningen. Detsamma gäller för fikarum och lunchrum 
där det genom rundvandringar har konstaterats att belysningen är på hela tiden.  
 
Rengöring bör ske efter ett uppgjort schema och med olika täthet beroende på hur smutsig 
rumsmiljön är. 
  
Man kan släcka ner vissa delar av lokalen om det är både 2- och 3-skift i samma lokal eller 
dag- och 2-skift. Exempelvis KBA och C-hallen skulle kunna införa detta. Dessutom kan 
belysningen styras med timer för att få kontinuitet i släckandet.   
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Plats Skift 

Antal 
armaturer 

[st] 
Effekt på 

armatur[W] Area [m2] Total effekt [W]
C-hallen inkl. lastslussen Dag och 2 93 2x49 1 843 9 114 
CNC-hallen (stora) 2 och 3 137 2x49 1 875 13 426 
CNC-hallen (lilla) 2 22 + 22 2x65 + 2x49 300 5 016 
Faneravdelning Dag 56 2x65 738 7 280 
SPL-lager, inne - 12 - 443 1 560 
SPL-lager, ute - 7 - 142 910 
Mellanlager, vid limpress - 72 2x65 1 320 9 360 
Maskinhallen 2 och 3 138 + 10 2x65 + 2x49 1 731 18 920 
Lackförråd - 5 2x65 162 650 
Listförråd - 5 2x65 45 650 
Samhallpack Dag 59 2x49 663 5 782 
Puts/ omplock - 30 2x65 434 3 900 
Kantlackeringen 2 56+13 2x49 + 2x65 924 7 178 
Modellverkstaden Dag 30 + 10 2x65 + 18 390 4 080 
L1-L2 inkl. lagerdel 2 och 3 93 2x49 1 890 9 114 
Varmlager, vid 
samhallpack Dag 33 2x65 720 4 290 
Varmlager, vid c-hall Dag 18 2x49 306 1 764 
Mek. verkstad, svets mm - 27 2x65 220 3 510 
Limpressen 3 20 2x65 472 2 600 
Förråd, vån 2  12 2x36 69 864 
Förrådslager vån 2  24 2x65 419 3 120 
Omklädningsrum/ fikarum Dag, 2 och 3 25 2x36  1 800 
Tabell 10.2: 2x65 är vanliga lysrör,2x49 innebär lågenergilampor, 2x36 är vanliga lysrör 
fast kortare. 18 wattarna är lågenergilampor. 
 
Som förväntat finner man de största belysningseffekterna i de stora hallarna där mycket arbete 
sker. Allra mest är det i kantbearbetningsavdelningen med nästan 19 kW följd av stora CNC-
hallen som har lite mer än 13 kW. I stora CNC-hallen finns det bara lågenergilampor vilket är 
förklarligt då den är relativt nybyggd. I maskinhallen och gamla delen är det däremot 
övervägande gamla lysrör som gäller. 
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Plats 

Antal 
armaturer 

[st] 
Effekt på 

armatur [W] 
Area 
[m2] 

Total effekt 
[W] 

Installerad 
effekt [W/m2] 

C-hallen inkl. lastslussen 93 2x49 1 843 9 114 4.95 
CNC-hallen (stora) 137 2x49 1 875 13 426 7.16 
CNC-hallen (lilla) 22 + 22 2x65 + 2x49 300 5 016 16.72 
Faneravdelning 56 2x65 738 7 280 9.86 
SPL-lager, inne 12 2x65 443 1 560 3.52 
SPL-lager, ute 7 2x65 142 910 6.41 
Mellanlager, vid limpress 72 2x65 1 320 9 360 7.09 
Maskinhallen 138 + 10 2x65 + 2x49 1 731 18 920 10.93 
Lackförråd 5 2x65 162 650 4.01 
Listförråd 5 2x65 45 650 14.44 
Packning Samhall 59 2x49 663 5 782 8.72 
Puts/ omplock 30 2x65 434 3 900 8.99 
Kantlackeringen 56+13 2x49 + 2x65 924 7 178 7.77 
Modellverkstaden 30 + 10 2x65 + 18 390 4 080 10.46 
L1-L2 inkl. lagerdel 93 2x49 1 890 9 114 4.82 
Varmlager, vid 
samhallpack 33 2x65 720 4 290 5.96 
Varmlager, vid c-hall 18 2x49 306 1 764 5.76 
Mek. verkstad, svets mm 27 2x65 220 3 510 15.95 
Limpressen 20 2x65 472 2 600 5.51 
Förråd, vån 2 12 2x36 69 864 12.52 
Förrådslager vån 2 24 2x65 419 3 120 7.45 
Omklädningsrum/ fikarum 25 2x36 364 1 800 4.95 
Tabell 10.3: Den installerade effekten ska jämföras med tabell 10.1. 
 
I tabellen ovan ser man hur stor den installerade effekten är vilket man kan jämföra med 
tabellen i början på det här avsnittet. De flesta är godkända om än med nöd och näppe.  
Att de går att göra en stor besparing i maskinhallen beror på att det är både 2- och 3-skift där. 
Man kan släcka ner vid borrgrupperna då de inte används samtidigt som man det inte behöver 
vara tänt på dagen då det kommer in mer än tillräckligt med dagsljus genom fönstrena. Att 
byta ut alla gamla lysrör i maskinhallen till lågenergilysrör är inte lönsamt för man skulle få 
en återbetalningstid (pay-off-tid) på mer än 22 år, se beräkning nedan 
 
Energiförbrukning med gamla lysrör: 138·130 = 17 940 W  
      
Energiförbrukning med nya lysrör: 138·98 = 13 524 W 
 
Skillnaden i elförbrukning: 4.416·4 000 = 17 664 kWh 
 
4 000 h är driftstiden och 0.35 kr/kWh är elpriset 
 
Möjlig besparing: 17 664·0.35 = 6 182 kr 
 
Installationskostnad 1 000 kr/armatur ger 138 000 kr totalt. 
 
Pay-off-tid 138 000/6 182 =22.0 år 
 
Samma resonemang gäller även för resten av hallen så att investera i nya lysrör bör man bara 
göra om de gamla går sönder. 
 



36  

Gemensamt för alla de nedan uppräknade husdelarna är att pay-off-tiden blir relativt kort. Det 
beror till största delen på den uppskattade outnyttjade belysningstiden. Det går alltid att 
diskutera hur mycket man utnyttjar belysningen och egentligen skulle man behöva göra en 
långtidsanalys på minst ett halvår. Men även om sanningen ligger närmare hälften av det som 
står i tabellen blir det märkbara besparingar, det enda som ändras är att återbetalningstiden 
dubbleras. Men i och med att återbetalningstiderna var väldigt korta från början och att 
livslängden på en rörelsevakt eller timer ligger på ungefär 20 år blir det ändå överkomligt.  
 

Plats 

Uppskattad 
outnyttjad 

belysningstid
Investeringskostnad 

[kr] 
Möjlig besparing 

[kr] 
Pay-off-tid 

[år] 
C-hallen inkl. lastslussen - - - - 
CNC-hallen (stora) - - - - 
CNC-hallen (lilla) - - - - 
Faneravdelning 400 1 000 1 020 1 
SPL-lager, inne 1 000 2 000 546 1.8 
SPL-lager, ute 4 500 1 000 1 433 0.7 
Mellanlager, vid limpress 900 10 000 2 950 3.4 
Maskinhallen 700 8 000 4 635 1.7 
Lackförråd 3 500 1 000 796 1.3 
Listförråd 3 500 1 000 796 1.3 
Packning Samhall 700 4 000 1 417 2.8 
Puts/ omplock 500 2 000 800 2.7 
Kantlackeringen 400 4 000 1 005 4 
Modellverkstaden 1 000 3 000 1 428 2.1 
L1-L2 inkl. lagerdel 1 000 6 000 3 190 1.9 
Varmlager,  
vid samhallpack 600 2 000 901 2.2 
Varmlager, vid c-hall - - - - 
Mek. verkstad, svets mm 700 2 000 860 2.3 
Limpressen - - - - 
Förråd, vån 2 - - - - 
Förrådslager vån 2 900 1 000 983 1 
Omklädningsrum/ fikarum 2 500 4 000 1 575 2.5 
Tabell 10.4: Den uppskattade belysningstiden beror vad man sett på rundvandringar, skiften 
samt hur mycket dagsljus platsen ifråga får. 
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I texten nedan förekommer priser för de olika förslagen och de inkluderar även installation. 
Priserna är hämtade från Elfa och Clas Ohlson men som företag borde Totebo kunna pressa 
priserna ännu mer. 
 
Apparat Kostnad [kr] Installation [kr] Tot. [kr] Anm. 
Rörelsevakt 250 750 1 000 Uppskattad 

installationskostnad 
Skymningsvakt 250 750 1 000 - 
Fotocell 1 000 1 000 2 000 - 
Timer 1 000 1 000 2 000 Kan styras med 

energidirigent 
Tabell 10.5: Styrning av belysning  
 
Faneravdelningen 
I fanéravdelningen lyser lamporna på lagret med fanér vilket inte behövs hela tiden. Här 
skulle man kunna installera en rörelsevakt. Installationskostnaden blir ungefär 1 000 kr och 
besparingen per år blir ungefär lika stor vilket ger en återbetalningstid på drygt ett år. 
 
Spånplattelager (SPL) 
Ute i spånplattelagret lyser lamporna mer eller mindre hela tiden. Totalt finns här 7 st 
armaturer med en total effekt på 0.91 kW. Genom att installera en rörelsevakt för 1 000 kr 
skulle man göra en besparing på 1 433 kr/ år. Återbetalningstiden skulle bli 0.7 år.  
 
Lagret inomhus används mer flitigt och man skulle bara spara dryga 550 kr. Här skulle man 
även kunna inkludera gången mellan mellanlagret och SPL-lagret för att få med de 2 lysrören 
som sitter där och som är tända hela tiden. Med samma pris på rörelsevakten som ovan skulle 
återbetalningstiden bli 1.8 år för SPL-lagret och lite mer än ett år för gången som måste ha en 
egen rörelsevakt. 
 
Mellanlagret 
Vid mellanlagret lyser minst hälften av lamporna i onödan då de inte behöver lysa på det 
lagrade materialet som dessutom lyses upp av dagsljuset. Här skulle man kunna ordna någon 
ljusstrålestyrning så att när någon ska ha någonting i lagret bryter de strålen och ljuset tänds. 
Övrig tid ska bara lampraderna över gången och arbetsplatsen lysa. Det behövs tre stycken 
fotoceller för 6 000 kr men man behöver nog göra en del omdragningar, installations-
kostnaden uppskattas till 4 000 kr. Återbetalningstiden hamnar då på 3.4 år vilket är 
överkomligt då livslängden på en fotocell ligger på uppåt 20 år, bara man rengör den 
regelbundet. 
 
Maskinhallen 
Här kan man göra flera olika åtgärder, dessutom är det ganska stora belysningseffekter i 
denna del vilket gör att det blir stora besparingar. Borta vid borrgrupperna finns det en hel del 
fönster vilket man skulle kunna utnyttja under halva året. Dessutom är det olika skift för KBA 
och borrgrupperna vilket gör att man skulle kunna släcka ner vid tvåskiften när bara treskiften 
arbetar. Här vore det lämpligt att använda en tidsstyrning för skiften samt en skymningsvakt 
som känner av hur ljust det är. Beräknad total investeringskostnad blir 8 000 kr och 
besparingen per år uppgår till 4 635 kr. Återbetalningstiden blir 1.7 år. 
 
Lackförråd och listförråd 
I båda dessa förråd är belysningen på merparten av tiden trots att ingen använder dem. Det rör 
sig inte om några större belysningseffekter men genom att de är påslagna så länge så finns det 
pengar att spara. Det behövs en rörelsevakt per förråd vilket skulle kosta 2 000 kr totalt. 
Besparingen blir ungefär 1 600 kr / år och pay-off-tiden blir 1.3 år. 
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Packning Samhall 
Samhallpacken har väldigt många fönster vilket gör att man kan installera två 
skymningsvakter. Lamporna är konstant tända trots att det har konstaterats att det inte behövs 
på dagen. Man kan sätta dit extra belysning där personalen arbetar mycket om dagsljuset inte 
räcker till. Kostnaden för skymningsvakter blir 4 000 kr och besparingen per år blir ca 1 400 
kr. Total återbetalningstid blir 2.8 år. 
 
Puts/ omplock. 
Även vid omplockningen av materialet finns det så pass mycket fönster att en skymningsvakt 
vore på sin plats. Om man investerar i en sådan kan man spara nästan 1 100 kr per år. 
Kostnaden blir 3 000 kr och återbetalningstiden hamnar på 2.7 år. 
 
Kantlackeringen 
Det är möjligt att släcka ner lamporna som lyser på materialet då de bara behövs då man ska 
flytta på materialet. En rörelsevakt i taket som riktas nedåt för att inte störas av personal som 
går förbi vore optimalt. Totalkostnaden för två sådana blir 4 000 kr och besparingen skulle då 
bli ca 1 000 per år. Återbetalningstiden blir 4 år. 
 
Modellverkstaden 
Här kan man installera en skymningsvakt då det finns stora fönsterrutor som täcker 
ljusbehovet för halva året. Även en timer vore önskvärt så att man vet att belysningen 
verkligen stängs av på kvällar och under helger. Kostnaden för dessa åtgärder skulle landa på 
ca 3 000 vilket ger en återbetalningstid på 2.1 år  
 
L1-L2 
Då lacklina 1 har tvåskift och lacklina 2 har treskift kan man släcka ner över den förstnämnda 
när bara lacklina 2 arbetar. Vid lagret kan man sätta in en rörelsevakt för att minska onödig 
lystid. Det första förslaget kan man lösa med en tidsstyrning för 4 000 kr. Kostnaden för 
rörelsevakten är totalt 2 000 kr och med en besparing på 3 190 kr per år blir avbetalningstiden 
lite mindre än ett år. 
 
Kontor 
På kontoren finns det ingen möjlighet att det skulle bli lönsamt med rörelsevakter. Man bör 
istället informera personalen om vad det kostar att ha lampan tänd i onödan och kanske sätta 
upp små klisterlappar vid dörrarna med texten ”Släck efter dig!”. Varje kontor har dessutom 
ganska mycket ljusinsläpp vilket gör att man kan släcka taklyset på dagen, dessutom bör 
belysningen begränsas till skrivbord och liknande där man arbetar.  
 
Varmlager Samhall 
Vid rundvandringar har det konstaterats att det inte är alltför mycket aktivitet i denna del 
vilket skulle kunna ge en del besparingar. Genom att installera två rörelsevakter kan man 
spara 900 kr om året. Kostnaden för dessa blir 2 000 kr och återbetalningstiden blir 2.2 år. 
 
Mek. verkstad, svets, mm 
Det kan vara svårt att göra någon besparing i den mekaniska verkstaden då det är personal där 
nästan hela tiden. Däremot kan man installera en rörelsevakt vid svetsen och en vid GA90 
kompressorn. Det ger en besparing på 860 kr/år och med en kostnad på 2 000 kr för båda 
skulle återbetalningstiden bli 2.3 år.  
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Förrådslager, vån 2 
Genom samtal med förrådsansvarige har det kommit fram att man skulle kunna släcka ned 
merparten av lagret. Det finns arbetsplatser längst ner där det finns viss extrabelysning men 
om inte den skulle räcka får man installera lite mer belysning, kostnaderna för detta är ej 
medräknade men man bör ha dem i åtanke. Det skulle räcka med att installera en rörelsevakt 
vid förrådet så att inte personalen längst ner kan påverka den. Kostnaden för rörelsevakten blir 
1 000 kr och med en besparing som är nästan lika stor blir återbetalningstiden lite mer än ett 
år. 
 
Omklädningsrum och fikarum  
Då personalen bara är i omklädningsrum och fikarum korta tider borde dessa vara utrustade 
med rörelsevakt. Om det är fikarum för personal med treskift bör man prioritera dessa då de 
har mest outnyttjad belysningstid. Tiden som är angiven i tabellen ovan är ett medelvärde för 
alla fikarum men i verkligheten är den förmodligen längre. Genom att sätta en rörelsevakt vid 
ingången till varje fikarum och sätta tiden till 30 minuter borde det räcka med en per fikarum. 
Kostnaden blir då 4 000 kr och besparingen blir 1 575 kr. Det ger en återbetalningstid på 2.5 
år. 
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11 Tryckluft 
 
Kompressorer för tryckluft är vanliga energianvändare i industrier och luften används bl a till 
verktyg och pneumatiska processer. En tryckluftanläggning är uppdelad i tre huvuddelar, 
kompressorcentral, distributionsnät och tryckluftanvändare (t ex borrutrustning, renblåsning). 
Tryckluft är en dyr energibärare då det går åt mer energi att producera tryckluft i en 
kompressor än att låta energin driva verktyget direkt. Eldrivna verktyg är dock oftast tyngre 
och svårare att underhålla, men utveckling sker hela tiden och idag finns det eldrivna verktyg 
som klarar av att ersätta tryckluften. 
 
Läckage är ett vanligt fel i tryckluftsnätet. Detta förekommer bl a vid kopplingar, ventiler och 
otäta skarvar. Andra orsaker till läckage kan vara fel tryck i systemet eller felaktig 
styrutrustning. Maximalt läckage ska helst inte överstiga 10 %. 
 
Ett annat fel brukar vara att insugningsluftens temperatur till kompressorn är för hög, vilket 
medför sämre verkningsgrad då varm luft tar mer plats än kall. Det innebär extra arbete för 
kompressorn jämfört med om luften hade varit kallare då mindre arbete krävs. Man bör även 
undersöka om det är lönsamt att återvinna värmen från kompressorn för att t ex värma upp 
lokaler. På detta sätt kan man spara upp till 85-90 % av energin från kompressorn då de 
största förlusterna blir värme i kompressorn. 
 

Märke Belastad 
effekt [kW] 

Avlastad 
effekt [kW] 

Förbrukning per 
år [kWh] 

GA90 90 - 650 000 
GA75 75 25 511 000 
GA55 55 15 300 000 

GA708-1 55 20 50 000 
GA708-2 55 20 50 000 

Tabell 11.1: Förteckning över de olika kompressorerna 
 
Totebo har idag fem kompressorer av märket Atlas Copco. Kompressorerna GA55, GA 75 
och GA90 har huvudansvaret för att producera tryckluft medan de övriga är reserver ifall 
någon av de större kompressorerna skulle gå sönder. Alla kompressorer är sammankopplade 
genom tryckluftsnätet. För optimalt utnyttjande ska den största kompressorn gå mest för att få 
bästa tänkbara verkningsgrad. I nya delen (CNC-hallen och C-hallen) verkar tryckluftsnätet 
vara mer genomtänkt medan det i gamla delen ser ut som om det har byggts ut efter hand, se 
bilaga 4. 
 
Mätning utfördes på GA75 under en veckas tid, från måndag 16/5 till söndag 22/5. 
Energiförbrukningen för en vecka blev 11 360 kWh och den årliga energiförbrukningen 
beräknades till 511 000 kWh. Eftersom möjlighet och tid för mätning bara fanns för en 
kompressor och ingen dokumentation fanns att tillgå tvingades man uppskatta 
energiförbrukningen för de andra kompressorerna. GA90 är den största kompressorn och 
energiförbrukningen uppskattas till 650 000 kWh. GA55 är något mindre och förbrukningen 
uppskattas till 300 000 kWh. GA708-1 och GA708-2 är reservkompressorer och 
förbrukningen sätts till 50 000 kWh vardera. Den totala årsförbrukningen blir 1 550 000 kWh 
till en kostnad av 550 000 kr. 
 
Det finns återvinningsmöjligheter på kylluften från alla kompressorer förutom på GA55:an 
men man utnyttjar inte alltid den möjligheten i den grad man egentligen borde. Det är 
kylluften från kompressorerna som man leder in i lokalerna igen vid behov. En del platser i 
gamla delen har tryckluft men det är ingen som använder den. Det kunde även noteras att det 
går dubbla rörledningar till samma platser. Vid en rundvandring på en fredagseftermiddag då 
ingen arbetade pyste det betänkligt från maskiner och andra tryckluftsdon. 
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11.1 Åtgärder  

11.1.1 Luften till och från kompressorerna 
Luften som kompressorerna suger in är för varm, särskilt på sommaren. Om man ser till att 
leda uteluft direkt till kompressorerna istället för att ta den varma rumsluften skulle detta leda 
till ökad verkningsgrad. Enligt energihandboken ger en temperatursänkning av insugsluften 
med 4.5°C en ökning av verkningsgraden med 1%. Räknar man med att insugsluften håller 
30°C samtidigt som årsmedeltemperaturen är 6.7°C för Totebo kan man få en 
verkningsgradshöjning på 5.2 %. Om man bortser från reservkompressorerna blir den årliga 
besparingen 27 000 kr och kostnaden för att montera luftrör och eventuella hjälpfläktar 
beräknas till 60 000 kr. Återbetalningstiden hamnar då på 2.2 år.  
 

11.1.2 Boden för reservkompressorerna  
Boden som innehåller reservkompressorena bör man isolera istället för att ha en fläkt som 
blåser ut all varmluft. Då man isolerat är det viktigt att dra luftkanaler till insugen på 
kompressorerna, förslagsvis från baksidan på boden. Samtidigt skulle man kunna styra om 
varmluften från kompressor GA55 till samma bod istället för att som nu blåsa den rätt ut i det 
fria. Samma kompressor bör även den få friskluftskanaler från baksidan av boden till insuget 
och ev. någon hjälpfläkt då kompressorn inte gjord för att suga luft några längre sträckor. 
Även ett automatspjäll vore på sin plats så att varmluften automatiskt dirigeras in i lokalen 
eller ut i det fria beroende på temperatur och för att få optimalt utnyttjande. Det finns 
värmeåtervinning från detta rum men det blir inte mycket värme att återvinna då det mesta 
ventileras bort i dagsläget. Om man genomförde ovanstående åtgärder kan åtminstone 
GA55:ans värme återvinnas på den kalla delen av året. Besparingen blir förmodligen lite 
större då man inte behöver använda elradiatorn på vintern samt att GA708:erna går till och 
från och avger lite värme. Räknar man med att det går att återvinna hälften av värmen från 
kompressor GA55 blir det 150 000 kWh eller 24 000 kr per år. Investeringskostnaderna för 
ovanstående förslag blir ca 30 000 kr vilket skulle betala igen sig på mindre än 1.2 år. 
 
Man kan dela på tryckluftsnätet med avstängningsventiler för att minska längden på nätet och 
därigenom minska tryckförluster och läckage. Detta skulle vara väldigt effektivt då bara ett 
fåtal maskiner går i enstaka delar i fabriken. Det finns en ventil vid CNC-hallen men den står 
alltid i öppet läge. Genom att montera avstängningsventiler kan man minska läckaget 
betänkligt. Dessutom skulle man kunna ta bort vissa ledningar helt och göra några korta 
omdragningar av rören för att minska tryckförlusterna.  
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12 UV-lampor 
 
Det sitter UV-lampor i samtliga lacklinor och deras uppgift är att få lacken att härda på kort 
tid. Varje lampa har effekten 11.2 kW och nedan finns en tabell som visar hur många lampor 
det finns i varje lina. Kylluften från lamporna är ca 60 grader. 
 

Lacklina Antal lampor[st] Effekt[kW] 
1 15 168 
2 19 212.8 
3 14 156.8 

Totalt 48 537.6 
Tabell 12.1: Antalet UV-lampor och effekten  
 

 
Figur 12.1: UV-lamporna används för att snabbt härda lacken. 
Kylluften leds sedan ut på taket. 

 
Man kan inte använda den uppvärmda luften direkt då den innehåller ozon från lacken men 
genom att använda en värmeväxlare kan man återvinna en del värme. Idag har man 
återvinning på 5 lampor på lacklina 1. Värmen från lamporna går till en plattvärmeväxlare på 
taket där värmen växlas för att sedan återföras genom ett filter till lokalen. (Se figur 18) 
 

 
Figur 12.2: Befintliga värmeväxlaren från lacklina 1 
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12.1 Åtgärder 
Om man hade återvinning på alla lampor skulle en avsevärd energibesparing kunna göras. 
Samtidigt skulle även undertrycket minska då man idag inte har någon återvinning av luften 
på någon av lacklinorna förutom det ovan beskrivna exemplet. Det är även viktigt att rören 
som ligger utanför byggnaden är välisolerade för att minimera transmissionsförluster. 
Genom att fråga servicechefen och personalen om var man skulle kunna tillföra den återvunna 
värmen kom följande förslag fram: 
 

• Dra alla rör från UV-lamporna på lacklina 3 till en roterande värmeväxlare på  
taket. Från värmeväxlaren förs sedan den återvunna värmen till luftbehandlings-
aggregatet LA16 som sitter i C-hallen. Det skulle minska undertrycket i CNC-hallen 
samt ge mer värme i C-hallen. 
 

• Lacklina 1 får gå igenom samma procedur som lacklina 3. Den återvunna värmen dras 
in vid samma ställe som idag d v s vid inlastningsporten. 

 
• Även lacklina 2 får återvinning på alla lampor som går till en värmeväxlare på taket. 

Från värmeväxlaren går värmen in vid kantlackeringen vilket minskar undertrycket. 
 
 
I genomsnitt är ungefär hälften av UV-lamporna igång när man kör lacklinan och återvinning 
av värmen behövs ca 7 månader om året. Med hjälp av detta kan man räkna fram besparingen 
för varje lacklina då man vet vad det är för skift på dem. Den totala installationskostnaden för 
filter, till- och frånluftsfläktar, samt roterande värmeväxlare och styrning kostar ca 200 000 kr 
per lina. Roterande värmeväxlare har en bra verkningsgrad på ca 85 % att jämföra med 
plattvärmeväxlare som har en verkningsgrad på 60 %. Luftflödena som försvinner ut uppgår 
till ca 10 000 m3/h per lacklina. Den totala pay-off-tiden blir enligt nedanstående tabeller: 
 

Lacklina 
Driftstid för 
återluft [h] Effekt (50% av full kapacitet, 85 % verkningsgrad, kW) 

Energi per år 
[MWh] 

1 2 198 71.4 157 
2 3 178 90.44 287  
3 3 178 66.64 212 

Tabell 12.2: Med driftstiden samt effekten får man fram hur mycket värmeenergi man kan 
spara på ett år. 
 
Driftstiderna och effekten ska ses som ungefärliga värden då de kan skilja en del mot 
verkligheten. Förmodligen används lamporna i större utsträckning än vad som är angivet i 
tabellen ovan och om så är fallet påverkas pay-off-tiden positivt.  
 
Lacklina Möjlig besparing [kr] Installationskostnad [kr] Pay-off-tid 

1 25 000 200 000 8.0 
2 46 000 200 000 4.3 
3 34 000 200 000 5.9 

Tabell 12.3: Besparingen är beräknad med ett energipris på 16 öre/ kWh. Järnforsens plåt 
har uppskattat installationskostnaden. 
 
Då värmen är relativt billig så blir pay-off-tiden ganska lång. Lacklina 2 är klart mest 
ekonomisk med en återbetalningstid på strax över fyra år, så den lämpar sig bäst att investera 
i. Annars är lacklina 3 ett bra objekt att sätta återvinning på då det skulle minska undertrycket 
i CNC-hallen. Då pay-off-tiderna är relativt korta innebär det att det är lönsamt att installera 
återvinning på samtliga lacklinor. 
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13 Flistuggen 
 
I flistuggen flisar man kasserat material, emballage och andra överblivna träprodukter för att 
använda det som bränsle till pannan. Flistuggen består av en roterande trumma med tänder 
som flisar materialet. När materialet sedan är flisat så förs det ner i en ränna av ett 
transportband för att sedan sugas upp av fläkten M33 för att antingen transporteras till 
spånsilon eller till en byggnad bredvid flistuggen för lagring. Det är lätt att bara titta på 
effekten för flistuggen när man ska göra en bedömning av hur mycket el flisningen drar men 
det krävs mer el för att allt ska fungera. Nedan finns en sammanställning över vilka effekter 
som krävs beroende på om man ska lagra eller använda flisen direkt. 
  
Effektförbrukare Effekt[kW] Användning 
Flistugg med hydraulik 32 8 timmar per dag 
Fläkt M33 7.5 När flistuggen går 
Fläkt M15 11 Vid transport till panna 
Total effekt  39.5 Vid lagring 
Total effekt 50.5 Vid transport till panna 
Tabell 13.1: Effektuttag för flistuggen 

13.1 Åtgärder 
Man skulle kunna ersätta tömfläkten med en transportskruv vilket skulle minska 
elförbrukningen en del. En annan sak man skulle kunna göra är att laststyra flistuggen för att 
minska effekttoppar och därmed även effektabonnemanget. Enligt personalen körs flistuggen 
bara dagtid, ca 8 timmar per dag. Det ger en drifttid på 1 800 h per år och beroende på vilka 
fläktar som går får man en elanvändning på mellan 71 100 – 90 900 kWh. Det motsvarar ca 
25 000 – 32 000 kr. Om man kör flistuggen på natten så minskar man effekttopparna på dagen 
och man kan även göra en liten besparing genom att elen blir lite billigare.  
2 st 1.5 kW transportskruvar som ersätter fläkt M33 ger en besparing på 4.5 kW vilket 
motsvarar ca 3 000 kr om året. Kostnaden för transportskruvarna blir ca 15 000 vilket ger en 
pay-off-tid på 5 år. 
 
 
 
 

 
Figur 13.1: Flistuggen är till höger i bilden. Spånorna transporteras 
till ett lager (byggnaden i mitten) eller till en spånsilo. 
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14 Varmvattenberedare 
 
I nuläget har Totebo 16 stycken mindre varmvattenberedare utspridda i fabriken vilka värms 
med elpatroner. När man tappar ur varmvatten fylls det på med nytt kallt vatten som blandas 
med det övriga varma vattnet som ligger i beredaren. När vattentemperaturen kommer under 
en viss nivå slår en elpatron på och värmer vattnet till rätt temperatur. Man kan alltså inte 
räkna med att de är på hela tiden. Det är olika storlekar på behållarna beroende på hur stort 
behovet av varmvatten är. Effekten på varje beredare är inte särskilt stor men tillsammans blir 
den totala effekten 39 kW. 
 

14.1 Åtgärder 
Istället för många små varmvattenberedare skulle man kunna ha en större beredare som förser 
hela fabriken med tappvarmvatten. Värmer man dessutom tappvarmvattnet genom 
värmeväxling med hetvatten från flispannan blir det billigare då vattenburen värme kostar 
betydligt mindre än direktverkande el. I genomsnitt värmer elpatronen vattnet 15 timmar i 
veckan året om vilket ger en driftstid på 780 timmar. Tar man driftstiden gånger effekten får 
man fram hur mycket energi det går åt per år.  
 

4203039780 =⋅  kWh  
 
Med ett elpris på 35 öre/kWh blir det en kostnad på 11 000 kr. Om man istället skulle värma 
med varmvatten från pannan skulle kostnaden bli 5 000 kr vilket skulle innebära en besparing 
på 6 000 kr. Kostnaden för en ny varmvattenberedare med installation och lite omdragning av 
rör uppskattas till 50 000 kr. Vattenrör finns redan framdragna till alla beredare så det borde 
inte bli några större utgifter där. Återbetalningstiden för den nya beredaren blir 8.3 år, 
förmodligen mindre då elpriserna ökar. Fördelen med att värma med pannan är att man 
eventuellt kan minska på den abonnerade effekten samt att värmepriset inte varierar lika 
mycket som elpriset. 
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15 Laststyrning 
 
Laststyrning innebär att man styr om laster för att sänka den momentana förbrukningen och 
därigenom minska på den abonnerade effekten. Detta leder i sin tur till minskade kostnader. 
De laster man bör styra om till andra tider är värmelaster och laster som inte har direkt med 
produktionen att göra. Exempelvis flistuggen med en effekt på 40-50 kW är en typisk sådan 
last som bör köras på natten när det inte är så mycket produktion igång. Ett annat objekt är 
tilluftsaggregaten som har en total effekt på 60 kW.  
 
Totebo har ett effektabonnemang på 1 900 kW. 2004 översteg man 1 800 kW trettio gånger 
varav merparten var under februari. Det visar på att man skulle kunna sänka abonnemanget 
med lite laststyrningshjälp. Genom lite planering skulle man kunna gå ner till 1 800 kW, 
kanske till och med 1 700 kW. Sydkraft har en intressant apparat som de kallar för 
Energidirgent som styr ner sekundärt prioriterade laster när man närmar sig ett i förväg inställt 
värde. Varje hundra kilowatt på effektabonnemanget som man kan gå ner sparar man  
42 000 kr. En enklare och billigare variant på laststyrning är att lägga om körtider för laster 
som inte är beroende av vid vilken tidpunkt man kör dem vid ex. flistuggen. Detta kräver 
dock en stor förståelse och vilja bland personalen. 
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16 Effektvariation 

16.1 Varaktighetsdiagram 
Varaktighetsdiagrammen är baserade på uppgifter från Sydkraft där den aktiva och reaktiva 
effekten för varje timme har registrerats. Dessa timvärden användes sedan för att konstruera 
diagrammen. Varaktighetsdiagrammet anger effektanvändningens varaktighet i timmar och 
visar hur ofta man överstiger en viss effekt.  
 

16.1.1 Aktiv effekt 
Totebos abonnemang på aktiv effekt är på 1 900 kW. I diagrammet ser man att denna gräns 
aldrig överskrids. Det är knappt att man överstiger 1800kW, vilket gjordes endast under 30 
timmar år 2004. Av dessa är 18 timmar belägna i januari och februari medan resten är 
utspridda över året. Det största effektuttaget var 1 879 kW och inträffade den 17 november 
klockan 08.00. Med hjälp av tex laststyrning skulle man kunna undvika dessa toppar och 
därmed sänka effektabonnemanget.  
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Figur 16.1: Varaktighetsdiagram för aktiv effekt  
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16.1.2 Reaktiv effekt 
Den reaktiva effekten belastar elnätet och bör hållas så låg som möjligt. Om den reaktiva 
effekten är hög måste mer ström än vad som motsvarar den aktiva effekten föras över. Ifall 
den reaktiva effekten överstiger en viss gräns tillkommer en straffavgift. 
 
Den tillåtna reaktiva effekten får uppgå till hälften av den abonnerade (1 900 kW) och är i 
Totebos fall 950 kVAr. För överuttag av reaktiv effekt erläggs en avgift på 155 kr/kVAr. Det 
största uttaget under 2004 uppgick till 820 kVAr. Totebo överskred alltså inte den tillåtna 
gränsen och därmed behövs inga åtgärder för den reaktiva effekten. Endast om man sänker 
abonnemanget till 1 600 kW kan det bli problem med reaktiva effekten för då blir det högsta 
tillåtna uttaget 800 kVAr och man kan riskera straffavgift. 
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Figur 16.2: Varaktighetsdiagram för reaktiv effekt  
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16.2 Egna mätningar 
Genom att ansluta en pulsmätare till huvudelmätaren i ställverket kunde effektuttaget för hela 
fabriken registreras i en vecka. Därefter kopplades en bärbar dator till pulsmätaren och med 
hjälp av programmet Alfacomm loggades mätresultaten över till datorn.  
 
En puls motsvarar 1 kWh och pulserna registrerades var femte minut. Elförbrukningen för 
mätperioden blev 128 995 kWh. 
 
En del ojämnheter i mätningen uppkom dock. Efter att ha analyserat mätvärdena kunde det 
konstateras att det ibland gick upp till 20 minuter innan pulser började registreras igen. Det 
innebär att elförbrukningen egentligen är något större än den uppmätta eftersom ett antal 
timmar saknas i mätningen. Anledningen till detta är oklar.  
 
Diagrammet nedan visar resultaten för perioden fredag 6/5 - torsdag 12/5. 
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Figur 16.3: Effektuttag för en vecka 
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Diagrammet nedan visar effektuttaget för söndag 8/5. När ingen produktion är igång och 
fabriken står tom är effektuttaget lågt, vilket är bra då det tyder på att inga maskiner eller 
andra processer är igång i onödan. När nattskiftet kör igång på kvällen ser man tydligt att 
effektuttaget ökar.  
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Figur 16.4: Effektuttag för en söndag 
 
 
Nedan visas effektuttaget för tisdag 10/5. När produktionen är igång är det lägsta effektuttaget 
på natten mellan 01.00 och 06.00, dvs när endast ett skift arbetar. Mellan 06.00 och 00.00 är 
effektuttaget relativt jämnt och högt eftersom alla processer körs. Dagskiftet arbetar mest med 
montering och packning, alltså inga energikrävande processer, och påverkar därmed inte 
effektuttaget så mycket. När de som jobbar tvåskift och treskift har frukost- och lunchrast vid 
09.00 och 17.00 sjunker effektuttaget vilket även framgår i digrammet. 
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Figur 16.5: Effektuttag för en vardag 
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17 Resultat 
 
Målet med den här rapporten har varit att ta fram åtgärdsförslag för effektivare användning av 
energi på Totebo AB. 
 
Mest energi försvinner via spånutsuget vilket gör att den största besparingsmöjligheten finns 
där. Genom att installera automatspjäll för att få en bättre styrning och större kontroll över 
återluften kan mycket energi sparas. Besparingen på värme blir 285 000 kr per år med en 
investeringskostnad på 150 000 kr. 
 
UV-lamporna alstrar mycket värme som går till spillo. Återvinning finns redan från 5 st UV-
lampor på lacklina 1. Genom att återvinna luften från resterande UV-lampor kan 105 000 kr 
om året sparas. Detta kräver investering i värmeväxlare och rördragning till en kostnad av 
600 000 kr. 
 
Isolering av byggnaden är inte lönsamt med rådande värmepris då återbetalningstiden blir allt 
för lång. Om priset på värme ökar markant kan isolering bli ett intressant alternativ. 
 
En effektivare styrning av belysningen kan spara ca 24 000 kr om året. Installation av 
rörelsevakter, skymningsrelän och tidsstyrning kostar 52 000 kr. Att byta ut gamla armaturer 
mot lågenergilysrör är inte lönsamt, byt endast mot nya när de gamla går sönder. 
 
Vid sänkning av temperaturen till insugningsluften på kompressorerna ökar verkningsgraden. 
Besparingspotentialen är 26 000 kr med en investeringskostnad på 60 000 kr. Om man 
isolerar kompressorboden samt återvinner luften på kompressor GA55 så kan man spara 
24 000 kr och med en investeringskostnad på 30 000 kr så blir återbetalningstiden 1.2 år. 
 
Genom att ersätta alla små varmvattenberedare som värms med elpatroner med en större som 
värmeväxlas med hetvatten från flispannan kan 5 800 kr sparas. Investeringskostnaden är ca 
30 000 kr. 
 
Om man ersätter tömfläkten till flistuggen med en transportskruv sparar man 3 000 kr om året 
till en kostnad av 15 000 kr. Genom att köra flistuggen på natten skulle effekttopparna på 
dagen minska. 
 
Laststyrning innebär att man styr om laster för att undvika effekttoppar och även möjliggör en 
sänkning av effektabonnemanget. Tänkta objekt är flistuggen och tilluftsaggregaten. Om man 
sänker effektabonnemanget med 100 kW sparar man 42 000 kr om året.  
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18 Resultatdiskussion 
 
Eftersom tiden har varit knapp så är en del värden uppskattade. Men de värden som är 
uppskattade är i regel tagna i överkant för att inte ge en allt för positiv bild av 
installationskostnaderna. Meningen med den här rapporten är att ge förslag på vad man skulle 
kunna investera i för att sänka energiförbrukningen samt ge en ungefärlig avbetalningstid. 
Därför ska man se pay-off-tiderna mer som en fingervisning och inte som ett precist värde. 
Fattar man tycke för någon eller några av åtgärderna bör man göra en grundligare utredning 
samt räkna med t ex nuvärdesmetoden för att få ett mer exakt värde på återbetalningstiden. 
För t ex belysningstiden så har den uppskattade onödiga tiden bestämts i samspråk med 
personal samt att det är baserat på egna erfarenheter (rundvandringar). Egentligen så skulle 
man behövt göra en studie som sträcker sig över en längre tid för att få fram mer exakta 
värden.  
 
Det är väldigt lätt att gå in för djupt på ett problem och om det blir fler examensarbeten på 
Totebo så är rådet att koncentrera sig på en sak istället för att försöka få med allt. Bara 
spånsugsystemet i sig är i princip tillräckligt då det finns väldigt många saker att ta reda på.  
 
I och med avregleringen av den europeiska elmarknaden kommer med största sannolikhet de 
svenska elpriserna att närma sig de på kontinenten. Eftersom priset på el är högre ute i Europa 
än i Sverige kommer även de svenska priserna att öka på sikt och det gör energibesparingar än 
mer angelägna. Om priset på el fördubblas, fördubblas givetvis kostnaderna, men det betyder 
även att om man väljer att investera i energieffektiviserande åtgärder så tjänar man in de 
investerade pengarna på halva tiden jämfört med rådande priser. 
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20 Bilagor  
 
Bilaga 1 
 
Energiproduktion 
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Bilaga 2 
 
Filter och fläktar för spåntransportsystemet 
 
Filter 1 och 2 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M1 9 000 15 4 600 69 000 EM (3) 
M2 0 15 0 0 ej i drift 

 9 000 30  69 000  
 
Filter 3 och 4 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M3 0 11 - - - 
M4 0 11 - - - 

 0 22    
 
Filter 5 och 6 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M5 6 500 15 3 200 48 000 Ö.mask. (2) 
M6 6 500 15 3 200 48 000 Ö.mask. (2) 

 13 000 30  96 000  
 
Filter 7 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M18 7 200 11 3 200 35 200 KBA-2 (2) 
M19 7 200 11 3 200 35 200 KBA-2 (2) 
M20 10 800 15 3 200 48 000 KBA-2 (2) 

 25 200 37  118 400  
 
Filter 8 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M22 19 800 15 3 200 48 000 Träputs L2 (2) 
M37 - 15 3 200 48 000 Träputs L2 (2) 

 19 800 30  96 000  
 
Filter 9 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M24 11 500 18 3 200 57 600 Träputs L1 (2) 
M25 11 500 18 3 200 57 600 Träputs L1 (2) 
M34 800 11 3 200 35 200 Träputs L1 (2) 

 23 800 47  150 400  
 
 
 
 
 



63  

Filter 10 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M49 10 800 15 1 600 24 000 
Modellverk. 

(Dag) 
 10 800 15  24 300  

 
Filter 11 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M26 10 100 15 3 200 48 000 Lådlina r336 (2) 
M27 9 000 7.5 3 200 24 000 Lådlina r336 (2) 
M36 5 400 5 3 200 16 000 Hjälpfläkt (2) 

 24 500 27.5  88 000  
 
Filter 12 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M29 4 300 7.5 - 0 Ernst L1 (3) 
 4 300 7.5  0  

 
Filter 13 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M30 3 200 11 - - Limpress (3) 
 3 200 11  -  

 
Filter 14 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M31 - 15 1 600 24 000 Friulmac (Dag) 
  15  24 000  

 
Filter 15 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M28 21 600 30 4 600 138 000 Lackslip 1-2 (3) 
 21 600 30  138 000  

 
Filter 16 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M9 13 300 22 3 200 70 400 Tömfläkt (2) 
M10 7 200 15 3 200 48 000 KBA-1 (2) 
M11 5 800 15 3 200 48 000 KBA-1 (2) 
M13 8 300 18.5 3 200 59 200 KBA-1 (2) 
M14 7 900 18.5 3 200 59 200 KBA-1 (2) 
M16 9 700 22 3 200 70 400 Rover 336 L (2) 
M23 3 600 15 3 200 48 000 Tömfläkt (2) 

 55 800 126  403 200  
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Filter 17 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M38 6 800 15 3 200 48 000 Excel 1 (2) 
M39 7 900 15 3 200 48 000 BAZ-1 (2) 
M41 4 700 15 3 200 48 000 Weeke (2) 
M42 8 600 15 3 200 48 000 BAZ-2 (2) 
M43 14 400 22 4 600 101 200 Costa L3 (3) 
M45 7 600 15 3 200 48 000 BAZ-3 (2) 
M46 3 600 4 3 200 12 800 Töm. UV (2) 
M47 3 600 7.5 3 200 24 000 Töm. Cont. (2) 
M48 10 000 15 4 600 69 000 Costa L3 (3) 
M50 5 400 15 3 200 48 000 Excel 2 (2) 
M51 3 500 22 3 200 70 400 Arrow (2) 

 76 100 160.5  565 400  
 
Filter 18 

Fläkt nr Luftflöde [m3/h] 
Effekt 
[kW] 

Drifttid 
[h/år] 

Förbr/år 
[kWh] Maskin (Skift) 

M44 10 100 15 4 600 69 000 Heeseman (3) 
 10 100 15  69 000  
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Bilaga 3 
 
Transmissionsförluster 
 
 Del W/m2*K Med tilläggsisolering, 50 mm 
Ugolv 0.3 0.3 
Utak 0.5 0.3 
Uvägg 0.5 0.35 
Ufönster 3 1.2 
Udörr 2  
   
 
Samhallpacken Del Area[m2] Effektförlust(vid -20)[W] Energiförlust[kWh]
 Golv  663 7 956 3 978 
 Tak 663 13 260 6 630 
 Väggar 280.5 5 610 2 805 
 Fönster 37.5 4 500 2 250 
 Dörrar 2 160 466 
 Summa  31 486 16 129 
     
Varmlager(samhallpack) Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  720 8 640 25 164 
 Tak 720 14 400 41 940 
 Väggar 500.5 10 000 29 125 
 Fönster 0 0 0 
 Dörrar 22 1 760 5 126 
   34 800 101 355 
     
C-hallen Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  1 843 22 116 64 413 
 Tak 1 843 36 860 107 355 
 Väggar 717 14 340 41 765 
 Fönster 0 0 0 
 Dörrar 27 2 160 6 291 
   75 476 219 824 
     
CNC-hallen Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  1 875 22 500 65 531 
 Tak 1 875 37 500 109 219 
 Väggar 566.5 11 320 32 970 
 Fönster 25.5 3 000 9 087 
 Dörrar 11 880 2 563 
   75 200 219 370 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



66  

     
Maskinhall Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  1 731 20 772 60 498 
 Tak 346.5 69 20 20 154 
 Väggar 657 13 140 38 270 
 Fönster 51 6 120 17 825 
 Dörrar 18 1 440 4 194 
   48 392 140 941 
     
Kantlackeringen Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  0 0 0 
 Tak 924.5 18 500 53 881 
 Väggar 537.5 10 760 31 339 
 Fönster 30 3 600 10 485 
 Dörrar 2 160 466 
   33 020 96 171 
     
L1- L2 Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  0 0 0 
 Tak 1 890 37 800 110 092 
 Väggar 776.5 15 520 45 260 
 Fönster 22.5 2 760 8 039 
 Dörrar 11 880 2 563 
   56 960 165 954 
     
Fanéravd. Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  738 8 856 25 793 
 Tak 738 14 760 42 989 
 Väggar 213 4 260 12 407 
 Fönster 15 1 800 5 243 
 Dörrar 0 0 0 
   29 676 86 432 
     
Kontor Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  0 0 0 
 Tak 517.5 10 360 30 174 
 Väggar 212 4 240 12 349 
 Fönster 31.5 3 840 11 184 
 Dörrar 4 320 932 
   18 760 54 639 
     
Modellverkstaden Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  390 4 680 13 630 
 Tak 390 7 800 22 717 
 Väggar 261 5 220 15 200 
 Fönster 51 6 120 17 820 
 Dörrar 4 320 932 
   24 140 70 299 
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Varmlager(c-hall) Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  306 3 672 10 695 
 Tak 306 6 120 17 825 
 Väggar 191 3 820 11 126 
 Fönster 0 0 0 
 Dörrar 9 720 2 097 
   14 332 41 743 
     
SPL Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  597 7 164 20 865 
 Tak 597 11 940 34 775 
 Väggar 205 4 100 11 941 
 Fönster 0 0 0 
 Dörrar 11 880 2 563 
 Summa  24 084 70 144 
     
Mellanlagret Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  1 320 15 840 46 134 
 Tak 0 0 0 
 Väggar 325 6 500 18 931 
 Fönster 25.5 3 120 9 087 
 Dörrar 2 160 466 
 Summa  25 620 74 618 
     
Puts/omplock Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  0 0 0 
 Tak 434.5 8 700 25 339 
 Väggar 225.5 4 520 13 165 
 Fönster 22.5 2 760 8 038 
 Dörrar 0 0 0 
 Summa  15 980 46 542 
     
Förråd/ lager Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  400 4 800 13 980 
 Tak 0 0 0 
 Väggar 167.5 3 360 9 786 
 Fönster 22.5 2 760 8 039 
 Dörrar 2 160 466 
 Summa  11 080 32 271 
     
List och lackförråd Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  207 2 484 7 235 
 Tak 0 0 0 
 Väggar 202.5 4 060 11 825 
 Fönster 1.5 240 524 
 Dörrar 0 0 0 
 Summa  6 784 19 584 
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Limpressen Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  472 5 664 16 496 
 Tak 472 9 440 27 494 
 Väggar 0 0 0 
 Fönster 0 0 0 
 Dörrar 0 0 0 
 Summa  15 104 43 990 
     
CNC-hallen(lilla) Del Area[m2] Effektförlust(vid -20) Energiförlust[kWh]
 Golv  300 3 600 10 485 
 Tak 300 6 000 17 475 
 Väggar 0 0 0 
 Fönster 0 0 0 
 Dörrar 0 0 0 
 Summa  9 600 27 960 
     
     
 Total värmeförlust [W] 550 494  
     
 Energiförlust[kWh] 1 527 966  
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Bilaga 4 
 
Översikt av tryckluftsnätet 
 
Maskinhallen 
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C-hallen 
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CNC-hall 
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Faneravdelning m.m. 
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Kantlackeringen och puts/omplock  
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Lacklina 1 och 2 
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Bilaga 5 
Plan 1 
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Plan 2 
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Plan 3 
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Takplan 
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Filter gamla delen 
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Filter nya delen 
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