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Sammanfattning 
I denna rapport framgår vilken energibesparing som är möjlig i vissa processer hos Ankarsrum 
Industries. Hypotesen var att sänka företagets energikostnader med 30 %. 
 
Företagets analyserade stödprocesser omfattar tryckluft, belysning och ventilation och lokalkom-
fort. Tryckluftsproduktionen kostar idag 259 000 kronor om året. Företaget har ett trycklufts-
läckage som uppgår till 113 000 kronor. Om läckage tätas och en ny kompressor investeras kan 
företaget spara 160 000 kronor per år.  
 
Belysningen i företagets lokaler består av flera olika typer av armaturer med varierande kvalitet. 
Ofta är armaturerna utan reflektor vilket innebär att ljusutbytet inte blir optimalt. Med effektivare 
armaturer, närvarovakter och sektionering kan företaget spara 108 000 kronor per år.  
 
Det finns omkring tio stycken ventilationsanläggningar med till- och frånluft. På vissa förekom-
mer värmeväxlare. Företaget har även många mindre frånluftsfläktar som punktutsug. Dessa har i 
nuläget ingen värmeåtervinning. Installation av effektivare värmeväxlare och bättre tidsstyrning 
av fläktanläggningarna ger en besparing på 639 000 kronor om året.  
 
Ankarsrum Industries har i dagsläget ventilations- och transmissionsförluster i dörrar och fönster 
till en kostnad av 149 000 kronor per år. Företaget rekommenderas att byta ut portar och fönster 
i produktionslokalerna till de som är mer energieffektiva.  
 
I nuläget har företaget ett effektabonnemang på 1 900 kW och ett på 20 kW. Ankarsrum 
Industries rekommenderas att avsluta abonnemanget för svetsarna på 20 kW och ansluta dem till 
produktionsabonnemanget. Företaget bör även ha som målsättning att sänka det befintliga 
effektabonnemanget till 1 700 kW. Vidare bör företaget anmäla sig till PFE (Program För 
Energieffektivisering). Det kan innebära reduktion av energiskatten. Ytterligare information ges 
på www.stem.se. Med dessa åtgärder kan Ankarsrum Industries minska sina energikostnader för 
produktionen till 685 600 kronor per år. 
 
Detta innebär att företaget kan sänka energikostnaderna med 1 281 300 kronor per år. Således 
uppfylldes hypotesen. I tabell 1 redovisas resultatet för de studerade processerna.  
 
Tabell 1 
Process Kostnad idag [kr/år] Besparing [kr/år] Kostnad efter åtgärd [kr/år] 
Tryckluft 259 000 161 000 1 98 000 
Belysning 282 000 174 000 2 108 000 
Ventilation 2 859 000 639 000 3 2 220 000 
Dörrar 70 000 69 300 4 700 
Produktion 1 278 000 238 000 5 1 040 000 
Summa: 4 748 000 1 281 300 3 466 700 

1Besparing avser läckage och avlasteffekt 
2Besparingen avser närvarovakter, sektionering & ny armatur 
3Besparingen avser införande av nya värmeväxlare, tidsstyrning, nedstyrning och avstängda aggregat 
4Besparingen avser värmeförluster 
5Besparing avser en sänkning av effektabonnemang, minskning av tomgångseffekten och skattereduktion tack vare 
PFE  
 
Utöver de föreslagna åtgärderna i denna rapport kan företaget minska uppvärmningskostnaderna 
med cirka 1 900 000 kronor per år genom att investera i en ny flispanna och ställa av el- och 
oljepannorna. Pay-offtiden för denna åtgärd är cirka 1,3 år (Bondesson och Edfeldt 2005). 





 
 Abstract 
This thesis has investigated the energy saving potential for Ankarsrum Industries AB. The hypo-
thesis was to lower the energy cost at the company with 30 %.  
 
The support processes analysed in this project comprise compressed air, lighting, ventilation and 
space heating and cooling. The costs of compressed air amounts to a total of 259 000 SEK 
annually, the company has leakage of the compressed air that total 113 000 SEK, and if the 
leakage in the system is reduced and a new compressor is invested the company can save 160 000 
SEK per year. The lightings in the premises are of different types and qualities. The armatures 
generally have no reflection plates which lead to a non-optimal light exchange. With more 
effective armatures, presence detectors and sectioning of the lightings the company can save 
108 000 SEK per year.   
 
There are at least ten large main constructions for ventilation at the premises. Some of them are 
equipped with heat exchangers. The company also has a lot of smaller fans. Today there is no 
heat recycling for these smaller fans. Installation of new effective heat exchangers and better time 
control of the ventilation constructions gives 639 000 SEK in annually save.  
 
Ankarsrum Industries today has ventilation and transmission losses in doors and windows 
causing increased energy costs of 149 000 SEK per year. The company is recommended to 
change their doors and windows in the premises to other ones that are more energy effective. 
 
Today the company has a power limitation of 1 900 kW and 20 kW respectively. Ankarsrum 
Industries is advised to terminate the subscription for the welding machines at 20 kW and allo-
cate this contract with the subscription for production (1 900 kW). The company should also 
strive for a power reduction of the existing subscription for production from 1 900 kW to 1 700 
kW. Furthermore the company should report its interest for PFE (Program for improving energy 
efficiency in energy-intensive industries) as this could lead to a reduction of the energy taxes. 
Further information is given at www.stem.se. With these measures Ankarsrum Industries can 
lower the production related energy costs to 685 600 SEK annually. This means that the 
company can lower its energy costs with 1 281 300 SEK per year. By that the hypothesis was 
fulfilled. A compilation of the results is shown in table 1.  
 
Tabell 1 

Process 
Cost today 
[SEK/year] 

Savings 
[SEK/year] 

Cost after measures 
[SEK/year] 

Compressed 
air 259 000 161 000  98 000 
Lighting 282 000 174 000  108 000 
Ventilation 2 859 000 639 000  2 220 000 
Doors 70 000 69 300  700 
Production 1 278 000 238 000  1 040 000 
Sum: 4 748 000 1 281 300 3 466 700 
 
In addition to the proposed measures in this report the company can reduce the heating costs 
with 1 900 000 SEK annually by investments in a new chips-fired furnace and replacing the 
electric and oil furnaces. The pay-off for this investment is 1.3 year (Bondesson and Edfeldt, 
2005). 





 Förord 
Ankarsrum Industries AB sökte under våren 2004 examensarbetare med uppgift att se över 
möjligheten att ta tillvara på värmeenergin från företagets ugnar. När kontakten mellan företaget 
och oss knöts under februari 2005 hade detta arbete fortfarande inte utförts. Under samråd med 
företagets VD, Hans Alsteryd, och våra handledare bestämdes att vår inriktning på examens-
arbetet skulle bli en kartläggning av den totala energianvändningen och en sammanställning av 
potentiella förbättringar. Examensarbetet har för oss varit mycket givande och lärorikt som av-
slutning på vår utbildning. 
 
Vi vill tacka vår handledare vid Universitet, doktorand Patrik Thollander, samt forsknings-
ingenjörerna Peter Karlsson och Göran Nilsson, utan dessa personer hade inte examensarbetet 
varit genomförbart. De har med sin ovärderliga kunskap, stöd och engagemang givit oss möjlig-
heten att lösa problem på ett effektivt sätt samtidigt som de hjälpt oss med att utvecklas och ge 
oss mycket värdefull kunskap för framtiden.  
 
Vi vill även tacka vår handledare på företaget Sven-Åke Palmhoff som tillhandahållit ovärderlig 
kunskap och material om företaget som varit mycket värdefull. 
 
Vidare vill vi tacka Torbjörn Håkansson, näringslivskoordinator vid Högskolan i Kalmar, som 
bidragit med pengar till resor. Utan det ekonomiska stödet hade det inte varit möjligt att genom-
föra alla resor mellan Linköping och Ankarsrum som krävdes för att genomföra det här 
examensarbetet.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla övriga som bidragit med sin kunskap och sitt engagemang, så att  
detta arbete blivit givande och genomförbart.  
 
 
Linköping, 17 juni 2005 
 
 
 
Niclas Mörnsjö                                                                                        Richard Svensson Nelli 
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1. Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete i vår maskintekniska utbildning, på Linköpings Tekniska 
Högskola, med inriktning mot energisystem. Vår uppgift är att kartlägga energianvändningen vid 
Ankarsrum Industries AB och vidare komma med eventuella förbättringsförslag. 

1.1 Dagens energisystem och elmarknad 
I Sverige använder vi ca 17 300 kWh el per person och år, vilket gör oss till den fjärde största 
elanvändaren per invånare i världen (Svensk Energi, 2004). Elförbrukningen i Sverige är mer än 
dubbelt så stor per person jämfört med de flesta andra länder i Europa. Den totala svenska 
elanvändningen ligger på ca 146 TWh årligen, beroende på temperaturen under året. Av dessa 
står industrin för ca 57 TWh och service och bostäder för ca 78 TWh. Resterande 11 TWh är 
överföringsförluster samt elpannor i värmeverk. (Svensk Energi, 2004).  
 
Det utmärkande för det svenska samhället och svensk industri jämfört med andra länder i Europa 
är att den s.k. icke el-specifika förbrukningen är stor. Med icke el-specifik förbrukning menas 
exempelvis uppvärmning av lokaler och uppvärmningsprocesser.  

1.2 Sveriges elpris 
Att elpriset i Sverige är förhållandevis lågt jämfört med övriga Europa beror till stor del på att 
svensk el produceras av hälften kärn- och hälften vattenkraft. Dessa två energikällor har låga 
produktionskostnader jämfört med kraftverk som eldas med fossila bränslen. Inom EU produ-
ceras ungefär hälften av all el i kraftverk eldade med fossila bränslen, se tabell 2.  

1.3 En avreglerad elmarknad  
Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996. Det har kortsiktigt medfört ökad 
konkurrens på den svenska elmarknaden och lägre priser för framför allt större konsumenter, 
eftersom elen kan ses som vilken handelsvara som helst. Samtidigt gick den norska elbörsen över 
till en svensk-norsk elbörs som fick namnet Nord Pool ASA. På Nord Pool kan nordiska 
konsumenter och producenter köpa och sälja el på antingen en spotmarknad för fysisk handel 
eller på en terminsmarknad med veckokontrakt (Svensk Energi, 2004). För den så kallade 
spotmarknaden gäller att priset varierar timme för timme medan priserna på terminsmarknaden 
är fasta under en något längre tidsperiod. 

1.4 Ökande elpris 
År 2004 inleddes motsvarande avreglering av elmarknaden i Europa för industriella kunder. 
På den avreglerade europeiska elmarknaden kommer elpriset styras av marknaden och kostnaden 
för att bygga och driva nya kraftverk. Detta innebär att produktionen i första hand kommer att 
ske i befintliga anläggningar och endast en liten del nybyggnation är att vänta. Svenska 
kraftproducenter kan därmed sälja el till slutkonsumenter på kontinenten till ett pris som med 
största sannolikhet kommer att närma sig det dubbla av idag rådande elpris i Sverige. Vi kommer 
alltså få en allmäneuropeisk prisnivå och inte ett högre exportpris samt fortsatt lågt inhemskt pris.  
 
Med dagens relativt stora elkonsumtion och ett ökande elpris kommer svenska företag på den 
internationella marknaden att utsätta sig för allt hårdare konkurrens. Det är därför av stor vikt för 
svenska företag att se över energianvändningen, eftersom dagens elkonsumtion inte är  
ekonomiskt hållbar i längden. 
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     Tabell 2: Bruttoelproduktion i TWh samt elanvändning i kWh per invånare, år 2004. 

  

Vattenkraft, 
vindkraft 
m.m. (1) 

Kärnkraft
Fossil-
kraft

Biomassa 
& avfall 

Total 
produktion 
brutto 

Import 
- 

export

Elanvändning 
per inv. (2) 

Belgien 2 46 30 2 80 9 8 651 
Danmark 4 0 31 2 38 -1 6 929 
Finland 13 23 30 9 74 10 16 264 
Frankrike 79 421 47 3 550 -68 7 909 
Grekland 3 0 50 0 54 3 5 128 
Irland  1 0 24 0 25 0 6 483 
Italien 60 0 216 0 279 48 5 642 
Luxemburg 1 0 0 0 1 6 15 659 
Nederländerna 1 4 85 3 94 17 6 922 
Portugal 15 0 30 2 47 0 2 915 
Spanien 51 64 120 3 238 3 5 985 
Storbritannien 7 90 283 5 386 10 6 740 
Sverige 80 72 6 4 162 -7 17 347 
Tyskland 34 171 364 13 583 4 7 119 
Österrike 44 0 18 2 64 0 7 908 
USA 244 808 2763 71 3886 20 13 662 
Japan 98 320 613 13 1043 0 8 198 
Kanada 334 77 171 7 588 -23 18 171 
Norge 124 0 1 0 125 4 28 428 
Schweiz 38 26 1 2 67 -7 8 381 
Island 8 0 0 0 8 0 27 690 
Norden 229 95 68 15 407 6 16 997 
EU Totalt 396 891 1335 48 2673 34 7 135 
OECD totalt 1365 2290 5754 147 9556 12 8 404 

   (1) Inkluderar  även solel och geotermisk el 
   (2) Elanvändningen inkluderar här elanvändningen inom industrin, transporter, bostads- och servicesektorn samt  
    distributionsförluster och egenanvändning i elsektorn. 
   Källa: Elmarknaden 2004, 2004 

 
1.5 Syfte 
Målet är att kartlägga företagets energianvändning och dess energibehov och föreslå åtgärder som 
kan minska energikostnaden. Hypotesen är att sänka företagets energikostnad med 30%. 

1.6 Avgränsningar och omfattning 
Denna rapport omfattar företagets stödprocesser samt de större energianvändarna för produk-
tionen. Den analyserar även de svängdörrar som används som ytterdörrar vid in- och utpassering 
av trucktrafik och även fönster i produktionslokalerna. Vidare analyseras inte företagets elpannor 
för uppvärmning av lokalerna och uppvärmning av tappvarmvatten. Det analyseras inte hur 
företaget kan ta tillvara på eventuellt kylvatten från de olika processerna. Rapporten har ett 
helikopterperspektiv vilket innebär att små utrymmen, så som kontor och omklädningsrum 
analyseras i mindre omfattning. Alla mätningar som har utförts har antagits vara konstanta under 
året för att underlätta beräkningar. Elpriset har bestämts till 0,35 öre/kWh då beräkningar 
genomförs för att bestämma energikostnaden. Även effektavgiften har tagits i anspråk för att 
kunna bestämma en totalkostnad för nuläget och en totalkostnad efter åtgärdsförslag. Denna 
avgift är hämtad ur elspecifikationen för produktion från 2005-02-10 och blir således 424 
kr/kW/år. 
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2. Metod 
Tillvägagångssättet är att först få en tydlig bild över företaget och deras energianvändning, både 
vad det rör produktions- och stödprocesser, varför det har genomförts flera studiebesök för 
kartläggning av företaget. Kartläggningsarbetet kommer till största delen behandla företagets 
stödprocesser så som tryckluft, ventilation och lokalkomfort och belysning. Detta beror på att 
kartläggningsarbetet inte kommer att bli klart inom utsatt tid om allt ska beaktas på företaget 
samtidigt som det har visat sig av tidigare energikartläggningar som gjorts av andra företag att det 
finns stora besparingspotentialer vid stödprocesserna. Den del av produktionsprocesserna som 
analyserats är företagets effektabonnemang. De är tre till antalet och två av dem har undersökts 
för vidare utredning för att undersöka eventuella möjligheter att sänka dessa abonnemangs-
kostnader för företaget.  
 
För att kartlägga företagets effektuttag har omfattande mätningar utförts på kompressorer och 
ventilationsanläggningar. Det har även utförts mätningar på de större elanvändarna så som smält- 
och varmhållningsugnarna i gjuteriavdelningen där de smälter och pressgjuter aluminium och 
zink och en lackeringslina i monteringsbyggnaden. Mätningarna utfördes under två veckor i april. 
För att utföra mätningar används s.k. strömtänger. De sätts antingen direkt på mätobjektet, i 
elcentraler eller i ställverk. De data som tängerna tar in behandlas i ett dataprogram, var på det 
tydligt framgår i ett diagram hur aggregatens effektuttag varierar över tiden. Med hjälp av de 
utförda mätningarna och tillgång till företagets effektuttag under 2004 från deras nätägare 
Sydkraft, fås en bra överblick av företagets energianvändning. 
 
Det har även utförts en s.k. nattvandring på företaget då ingen verksamhet förekommer. Detta 
görs i syfte för att undersöka eventuella läckage av tryckluftsystemet och se om belysningen är 
tänd och andra apparater som datorer och liknande inte är avstängda trots att ingen verksamhet 
förekommer i lokalerna. 
 
För att undersöka läckage av tryckluft har mätningar utförts på en av företagets tre kompressorer, 
som gått under icke produktionstid. Ur dessa mätvärde har sedan tryckluftsläckaget på företaget 
kunna beräknas.  
 
Vidare undersöktes möjligheterna att tilläggsisolera byggnaderna och om det fanns behov av att 
byta ut svängdörrarna vid in- och utpassering av trucktrafik. Diskussion har även förts kring att 
undersöka huruvida överskottsvärmen från ugnarna och gjutprocesserna går att ta till vara på ett 
effektivt sätt och att använda värmeväxlare för att ta tillvara på kylvatten från bland annat 
kompressorerna. Slutligen undersöktes även huruvida elbehovet kan köras under låglasttid eller 
eventuell laststyrning. 
 
Avslutningsvis följer sammanställningen i en rapport. Först följer stödprocesserna där kostnader 
för nuläget framgår, därefter redovisas produktionsprocessernas nuläge. Med nulägesanalysen klar 
följer sedan åtgärdsförslagen för stöd- och produktionsprocesserna. Där framgår kostnader efter 
åtgärder och vilken besparingspotential som är möjlig för de olika åtgärderna var för sig. I viss 
mån har det även gjorts en ekonomisk bedömning med hjälp av payoff-metoden. De åtgärds-
förslag som redovisas har tagits fram med hjälp av litteraturstudier, kontakter med leverantörer 
och via diskussioner med berörda parter. Det har utförts ett flertal beräkningar och mätningar 
som ligger till grund för de redovisade resultaten och tabeller har upprättats för att ge en bra 
struktur i kartläggningsarbetet samt ge en bra överblick över de objekt som studerats. 
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2.1 Företagsbeskrivning 
Ankarsrum Industries AB har anor så långt tillbaka som till mitten på 1600-talet och har haft 
många ägare genom åren. 1968 blev Ankarsrums Bruk en del av Electrolux och den nuvarande 
formen med små elmotorer, köksmaskiner och pressgjuteri ersatte delar av den tidigare 
tillverkningen. För att skapa en ledande marknadsposition gällande mindre elmotorer ingick 
Electrolux och Daimler Benz ett joint venture samarbete 1990, och företaget bytte namn till FHP 
Elmotor AB. 1996 blev FHP Elmotor återigen ett helägt Electroluxbolag och bildade tillsammans 
med företag i Ungern, Tyskland och Italien Electrolux Motors. FHP Elmotor förvärvades 2001 
av AB Traction och bolaget återtog namnet Ankarsrum Industries.  
 
Ankarsrum Industries AB har idag 214 anställda och en omsättning på 193 miljoner (2004). 
Bolaget är indelat i aktiebolagen Motors som tillverkar och monterar DC-motorer, Universal 
Motors som tillverkar och monterar växelströmsmotorer, Die-Casting som smälter och gjuter 
aluminium och zink för legotillverkning åt bland annat Bosch och Ericsson, som även slut-
monterar Electrolux Assistent® och slutligen Support som sköter logistik och ekonomi etc.   

2.2 Företagets lokaler 
För att få en lättare överblick vad det rör stöd- och produktionsprocesser och hur kartläggnings-
arbetet utförts, har företagets olika byggnader delats upp i två olika delar. Den ena byggnaden, 
lokal 2 – 11, kallas för monteringsbyggnaden, se nedanstående karta, där det främst förekommer 
montering och bearbetning av motorer samt kitteltillverkning för Assistent®. Här finns även de 
största kontorslokalerna. Den totala ytan för denna byggnad är ungefär 9 640 m2. Den andra 
byggnaden kallas för gjuteribyggnaden, lokal 43 – 55 i nedanstående karta, som till skillnad från 
monteringsbyggnaden är om två plan och en källarvåning. Där förekommer pressgjuteri, 
smältning, bearbetning och slutmontering av Assistent®, detta är beläget på den övre delen. På 
undervåningen är axeltillverkningen, mekaniska verkstaden och en lagerdel belägen och på källar-
planet finns det så kallade labbet. Den totala ytan på över-, undervåning och källarplan är ungefär 
8 680 m2, varav 4 210 m2 undervåning. Resterande utrymme är kontorslokaler, omklädningsrum, 
korridorer och personalrum. Den totala ytan för företagets lokaler blir inklusive personalmatsal 
ungefär 20 800 m2. 
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Monteringsbyggnad   Gjuteribyggnad 
2 Godsmottagning   43 Omkl. Rum & fikarum   62 Matsal 
3 Lagerlokal    51:1 Axeltillverkning 
4 Monteringshall GPM   51:2 Slutmontering assistent 
5 Tystprovning & omkl. Rum  52: KV Laboratorium 
6 Monteringshall    52:1 Lager 
7 Monteringshall KP   52:2 Zinkgjuteri 
9 Monteringshall KSV &  press  53 G:a Godsmottagningen 
10 Kitteltillverkning & press  54:1 Mekanisk verkstad 
11:1 Produktionslokal Flymo  54:2 Bearbetning & aluminiumsmältning 
11:2 Kontor    55:1 Ultrafiltrering 

55:2 Pressgjuteri (aluminium) 
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3 Nulägesanalys 
Att driften ofta utgör en mycket stor del av den totala energianvändningen i ett livscykel-
perspektiv är något som lätt glöms bort. När ett företag ska göra investeringar bedömer de 
lönsamheten efter grundinvesteringen och ser inte till helhetsbilden.  
 
Hjälputrustningen till produktionen, s.k. stödprocesser, svarar ofta för upp till 75 % av energi-
förbrukningen för exempelvis mekaniska verkstäder, snickerifabriker samt plast- och textil-
industrier. I många fall krävs det att stödprocesserna går nästan för fullt även om bara en liten del 
av produktionen måste köras. Det är även vanligt förekommande att stödprocesser går dygnet 
runt oavsett produktion, både kontrollerat och okontrollerat. Det kan tyckas konstigt att det finns 
utrustning som går okontrollerat. Men eftersom antalet motorer till pumpar, fläktar, hydraul-
aggregat m.m. kan vara flera hundra på ett företag är det lätt att förstå att så kan bli fallet med 
tiden. Även små installerade effekter ger ett stort energibehov och höga energikostnader vid långa 
drifttider (Miljöledning och Energi, 1997). 
 
För att minska energikostnaderna är det därför viktigt att investera i utrustning som är 
energieffektiv ur ett livscykelperspektiv. Företag bör tillämpa en helhetssyn vid investering av 
såväl processutrustning som hjälputrustning. Noterbart är också att en så förhållandevis liten 
minskning som 30 kW av den uttagna medeleffekten ger en besparing på ca 100 000 kr/år  
(Energieffektivisering i industrin, 2001). 
 
Stödprocesserna har indelats i de två olika byggnaderna som beskrivs under rubriken företagets 
lokaler, på grund av att de är byggda vid olika tillfälle och därmed har olika energibehov, och att 
det förekommer olika verksamhet i byggnaderna. Det har även byggts till nya lokaler, som finns i 
monteringsbyggnaden. Den enda stödprocess som är gemensam för de två byggnaderna är tryck-
luften som produceras från en gemensam central. 

3.1 Tryckluft 
Företagets tryckluft produceras i nuläget av tre stycken kompressorer, som inte har någon 
frekvensstyrning. En på 160 kW från Atlas Copco, som kallas kompressor 3, som ska gå dagtid. 
Den går pålast 170 kW och avlast ungefär 109 kW. De andra två är på 130 kW och av okänt 
fabrikat. Dessa kallas kompressor 1 och 2 och ska vara igång under kvälls- och nattetid. De går 
pålast 142 kW och avlast ungefär 70 kW. Mätningarna visar dock att kompressor 3 även går 
nattetid, Se figur 1. Rimligtvis borde den minsta kompressorn gå nattetid då produktionen är 
liten. Varför det inte fungerar enligt tidigare uppgifter kan bero på att kompressorerna styrs 
manuellt. Det innebär att personal från företaget slår på kompressorerna vid ankomsten på 
morgonen och sedan stängs de av när den sista personalen går hem.   
 
Mätningar visar att alla tre kompressorerna kan gå samtidigt, dock går inte alla på fulleffekt 
samtidigt. Varför de kan gå samtidigt beror på att företaget alltid har en kompressor som stöd-
kompressor om huvudkompressorn inte kan klara av att producera tillräckligt med tryckluft ut till 
förbrukarna.  
 
Den producerade tryckluften används i dagsläget till största delen till pneumatiska monterings-
linor och produktionsmaskiner samt diverse handverktyg. Alla tre kompressorer kyls med åvatten 
från en närbelägen å. Detta kylvatten tas inte omhand i dagsläget, utan släpps tillbaka i ån igen 
efter avkylning. 
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Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Kompressor 3 52,1 1,7 213,9 6 847,0 
Grön kW Kompressor 1 16,1 0 141,9 2 113,1 
Blå kW Kompressor 2 17,6 0 145,4 2 311,6 
Figur 3.1: Mätresultat från företagets tre kompressorer. Mätperiod 7/4 – 12/4. 
 
Vid nattvandringen visade det sig att företaget har stora tryckluftsläckage i distributionssystemet i 
produktionslokalerna. Det är vanligt förekommande med stora läckage i distributionssystemet, 
men ofta känner inte företag till vilka kostnader dessa läckage kostar om året. Många gånger 
förekommer läckagen vid kopplingar där handverktyg ansluts eller vid maskiner som kräver 
tryckluft. 
 
I stället för att sätta in åtgärder mot läckagen införskaffas en större kompressor med höger effekt, 
som därmed klarar av att producera mer tryckluft. Det beror på att läckagen blivit så stora att den 
gamla kompressorn inte kan producera tillräckligt med luft till produktionen. Den nya kompres-
sorn ska då både kunna klara av att täcka läckagen samtidigt som den ska försörja produktionen 
med tryckluft. Mätningar på kompressorerna visar att läckagen är i storleksordningen 134 kW. 
Drifttiden för producerad tryckluft är ungefär 5 400 timmar om året vilket innebär att 
kompressorerna går dygnet runt i veckorna och endast är avstängda under helger. Det innebär att 
kostnaden för läckagen uppgår till ungefär 112 800 kronor per år för företaget med gällande 
elpris, se figur 2 och 3. 
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Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Svart kW Effekt 134,7 109,3 166,6 591,3 
Figur 3.2: Ur detta diagram framgår det vilket tryckluftsläckage som förekommer på företaget.  
Mätperiod 22/4 kl.21:00 – 23/4 kl.01:30 
 

 
Figur 3.3: Varaktighetsdiagram för ovanstående kompressor 3 
 
Den totala årliga energikostnaden för tryckluft uppgår till 259 200 kronor per år varav kostnad på 
grund av läckage är 112 800 kr per år och kostnaden på grund av avlasteffekt är 59 200 kronor 
per år. 
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3.2 Belysning 
Belysningen på företaget är av varierande kvalité och sort. Den mest använda belysningen är 
vanlig lysrörsarmatur med två lysrör i varje armatur på 36 respektive 58 W per rör, som inklusive 
drossel blir 45 respektive 70 W per rör. En annan belysning som används är lampor med 
högtrycksnatrium på 400 W som inklusive reaktor blir 450 W. I de flesta kontor på företaget är 
de befintliga armaturerna HF-don med T5-rör. Detta är en bra armatur ur energisynpunkt. Dessa 
är på 28 W och har tre rör i varje armatur. Som ytterbelysning använder företaget lampor med en 
effekt på ungefär 700 W per lampa. Det finns idag ungefär sex stycken och styrningen på dessa är 
oklar då det har framgått att de lyser även dagtid. Den installerade effekten på ytterbelysning blir 
ungefär 4,2 kW.  
 
Belysningen är till stor del av gammal sort och armaturerna saknar ofta reflektorer eller annars är 
de smutsiga så ljusutbytet blir inte optimalt. I de nybyggda delarna av monteringsbyggnaden är 
väggarna vitmålade och belysningen består av 58-wattsrör med reflektor. Tack vare de vita 
väggarna och armaturer med reflektor ger belysningen ett bra ljusutbyte i dessa lokaler. 
Ljusutbytet har bestämts med hjälp av en Lux-mätare. Lux-värdet är ett mått på ljusutbyte vid 
den aktuella mätpunkten. För att få ett medelvärde på Lux-värdet i en lokal utförs mätningar på 
några olika ställen i den aktuella lokalen, därefter beräknas ett medelvärde ut med hjälp av dessa 
mätvärde. I de äldre lokalerna av denna byggnad är väggar och tak i mörka färger och armaturen 
är högtrycksnatrium. Detta ger ett sämre ljusutbyte på grund av att väggarna är mörka och 
belysningen dålig. Det har även visat sig att belysning används flitigt utomhus vid den gamla 
godsmottagningen, där den står på även under en solig vårdag i april. Denna belysning är både 
lysrörsarmatur på 58 W och högtryckslampor.  
 
På övervåningen i gjuteribyggnaden saknar så gott som alla armaturer reflektor. Den mest 
förekommande typen för över- och undervåning i denna byggnad är 58-wattsrör. Vid press-
gjuteriet är väggar och tak mörka på grund av att verksamheten gör att det snabbt blir smutsigt. 
Därför är det ofta högt i tak i dessa lokaler. I gjuterilokalen är takhöjden ungefär 8 meter och 
belysningen som är högtrycksnatrium sitter ända uppe vid innertaket. Dessa faktorer gör att 
ljusutbytet i denna lokal blir lågt. I gjuteribyggnadens källarplan ligger labbet. Där består de flesta 
armatur av 36-wattsrör med reflektor. Denna lokal har för övrigt det högsta Lux-värdet. 
 
Det är vanligt förekommande, framförallt i monteringslokalerna, med punktbelysning som har till 
uppgift att belysa vissa delar där allmänbelysningen är otillräcklig. Denna belysning är av 
varierande sort beroende på vad den används till och var den sitter, men den mest före-
kommande typen är 36- wattsrör. 
 
Belysningen sitter oftast, som tidigare nämnts, längst upp i taket vilket innebär att punktbelysning 
är vanligt förekommande i monteringshallarna som har en takhöjd på ungefär 6 meter. Det totala 
antalet armaturer som finns är 1 955 stycken varav 653 stycken i monteringsbyggnaden och 805 
stycken i gjuteribyggnaden. Resterande 492 finns i utrymmen så som matsal, korridorer, kontor, 
omklädningsrum och fikarum. Den totala installerade effekten för lysrörsarmatur på företaget 
beräknas till ungefär 280 kW på en yta om ungefär 22 800 m2. Detta blir i genomsnitt 15,7 W/m2 
exklusive ytterbelysning som har varit svår att mäta. I bilaga 2 finns mer detaljerad översikt på 
belysningen för de olika lokalerna. 
 
Slutligen uppgår således den totala energikostnaden för belysningen idag till 282 119 kronor per 
år.  
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3.3 Ventilation och lokalkomfort 
I nuläget finns det tio stycken större ventilationsanläggningar som är belägna på företagets olika 
tak. Fyra av dessa anläggningar finns på monteringsbyggnaden. Dessa fyra har plattvärmeväxlare 
för att värma upp tilluften, dock är aggregaten gamla vilket innebär att värmeväxlarna har låg 
verkningsgrad, ungefär 30 %. Denna ventilationstyp kallas FTX- system vilket är en mekanisk 
från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. Inne i monteringsbyggnaden finns det två stycken 
större FTX-system som servar GPM-lokalen och en lagerlokal samt den nya godsmottagningen. 
Dessa är av nyare modell vilket innebär att värmeväxlarna har bättre verkningsgrad. 
Verkningsgraden kan uppskattas, efter diskussion med ACC inomhusklimat, till ungefär 50%.  
Resterande ventilationsaggregat finns på taket av gjuteribyggnaden. Denna ventilationstyp är 
främst FT-system, som innebär att det är mekanisk från- och tilluftsventilation utan värme-
växlare. På dessa förekommer det då ingen växling av frånluften utan den varma frånluften går 
rakt ut. Det finns dock ett fåtal av dessa aggregat, som antingen har batterivärmeväxlare, 
plattvärmeväxlare eller roterande växlare. Slutligen finns det även ett flertal mindre aggregat både 
uppe på taket av gjuteribyggnaden och inne i byggnaden som bland annat servar kontor, 
omklädningsrum och toaletter. Dessa finns det idag ingen växlare på. 
 
Företagets verksamhet gör att det krävs många mindre frånluftsfläktar för utsug av varierande 
storlek. Dessa är främst belägna på taken. Det har varit svårt att få någon uppfattning om hur 
många det är och vilken effekt de ligger på, då motorerna ofta är inbyggda i aggregaten och de 
sitter svårtillgängligt. Efter rundvandringar i och omkring byggnaderna är en  rimlig uppskattning 
att det finns ungefär 40 stycken, varav hälften servar pressgjuteriet. De har i dagsläget ingen 
värmeåtervinning. 
 
På ventilationsanläggningarna har det utförts omfattande mätningar för att kartlägga aggregatens 
effektuttag över dygnen och kartlägga hur och om de styrs. För mer information om de 
anläggningar som är loggade se bilaga 3 - 17. Det har både utförts momentana och loggade 
mätningar. De momentana mätningarna kan skådas i bilaga 18. Med dessa data som grund kan 
kartläggningsarbetet underlättas och beräkningarna ger ett bra och rättvisande resultat. Enligt 
dessa mätningar har det framgått att tidsstyrning finns men fungerar endast som det ska i de allra 
nyaste lokalerna där även de nyaste aggregaten finns. Ofta har det visat sig att tidsstyrningen är 
felaktigt inställd eller att det inte förekommer någon styrning överhuvudtaget med påföljd att 
aggregaten går dygnet runt. Varför tidsstyrningen inte fungerar som det är tänkt kan bero på om-
byggnationer av ventilationssystemen då produktionen i de olika lokalerna har ändrats med tiden 
och att kopplingsuren är gamla och utslitna. Mätningarna visar att den totala effekten på 
mätobjekten har ett medelvärde under icke produktionstid under till exempel helger på 76 kW 
och under produktionstid ligger medeleffekten på ungefär 135 kW, se bilaga 19. 
 
Det har även utförts flödesmätningar av ventilationsaggregatens till- och frånluftssystem för att få 
bra beräkningsunderlag. Det visade sig att det är stora variationer på till- och frånluftflödet 
beroende på storleken på aggregaten och vad de distribuerar till. Se även bilaga 20 för mer 
detaljerad information över mätningar och beräkningar. Där framgår det även vilket energibehov 
som ventilationen utgör i dagsläget. Med hjälp av flödesmätningarna har viktiga nyckeltal 
framtagits för att få en uppfattning om luftomsättningar per timme och luftomsättningar per 
areaenhet för olika lokaler, se bilaga 22. Ur de beräknade nyckeltalen kan en uppfattning fås om 
ventilationen är otillräcklig eller överdimensionerad för den aktuella lokalen.  
 
Beräkningar har även gjorts med hjälp av SFP (Specific Fan Power eller Specifik fläkteleffekt 
kW/m3/s), se bilaga 23. Detta är ett mått på eleffektiviteten för fläktar och kanalsystem. När det 
gäller industribyggnader antas ofta ett SFP-värde omkring 2 för äldre aggregat och  2,5 för lite 
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nyare för att beräkna luftflöde. SFP definieras som till- och frånluftfläktarnas summerade 
eleffekter per transporterad luftvolym genom systemet enligt följande. 
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Den totala årliga energikostnaden för de studerade ventilationsobjekten uppgår i nuläget till 
2 859 000 kronor i värmeenergibehov varav 574 000 kronor i motoreffektbehov. 

3.4 Dörrar och fönster 
Företaget använder många gamla och otäta svängdörrar vid större passager som in- och ut-
passering av trucktrafik. Denna typ av svängdörr förekommer på ett flertal ställen i företagets 
lokaler, både inomhus och utomhus. De hänger om lott två och två och de är tillverkade av ett 
gummimaterial och fungerar så att när trucken kör emot portarna öppnas de med truckens hjälp, 
varför de inte alltid stängs då trucken passerat, se bilaga 24. Svängdörrarna är av varierande höjd 
och bredd. Mest förekommande är dock de dörrar som har en storlek på ungefär 2,00 × 2,50 
meter. Denna storlek har de dörrar som används för utomhusbruk. Svängdörrarna som används 
för inomhusbruk är i regel större.  
 
I medeltal är springorna mellan dörrar och karm ungefär 27,3 dm2, vilket innebär att det före-
kommer ofrivillig ventilation i varierande utsträckning. Beräkningar och mätningar visar att 
kostnaden för den ofrivilliga ventilationen uppgår till ungefär 70 000 kronor om året för de 
dörrar som åsyftas med ett energibehov på 156,3 MWh per år, se bilaga 25. 
 
Vad det gäller företagets fönster är även dessa av olika kvalité och sort i de olika lokalerna. Mest 
förekommande är dock tvåglasfönster. Englasfönster används i liten utsträckning, och treglas-
fönster används i de nybyggda lokalerna vid monteringen. De fönster som har studerats är de i 
produktionslokalerna, således är beräkningarna i underkant av verkligheten då ingen hänsyn är 
tagen till företagets kontor och matsal e.d. Det har heller inte tagits någon hänsyn till att det 
förekommer ofrivillig ventilation i fönster som är dåligt tätade, vilket innebär ytterligare en fel-
källa till förmån för den totala kostnaden. Den totala kostnaden för transmissionsförlusterna för 
fönstren blir i detta fall 79 000 kronor per år och ett energibehov på 225,1 MWh om året, se 
bilaga 25. 
 
Detta innebär att de totala ventilations- och transmissionsförlusterna genom de dörrar och 
fönster som studerats uppgår till 149 000 kronor om året och ett energibehov på 380,5 MWh per 
år för företaget. Se även bilaga 26 för mer detaljerad data över de dörrar och fönster som 
studerats. 
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3.5 Produktionsprocesser 
Kartläggningsarbetet av produktionen har varit lika omfattande som för stödprocesserna. Det har 
utförts både loggade mätningar, se bilaga 27 - 33, och momentana mätningar, se bilaga 34, på 
bland annat företagets smältugnar och varmhållningsugnar för att undersöka effekt och hur de 
går över dygnen samt har timvärde från 2004 tillhandahållits av företages nätägare.  
 
I nuläget har företaget två stycken effektabonnemang för produktionen. Ett för produktionen 
som ligger på 1 900 kW till en kostnad av 805 600 kronor per år. Dessutom är det en fast avgift 
på 49 000 kronor per år varav 24 000 kronor i elabonnemang och 25 000 kronor i 
nätabonnemang. Vidare har företaget ett effektabonnemang för de två svetsarna som samman-
fogar kitteln på 20 kW  till en kostnad på 9 440 kronor per år och en fast nätkostnad på 10 000 
kronor per år. De har även ett abonnemang för elpannor för uppvärmning av lokaler på 1 250 
kW, men det analyseras inte vidare i rapporten. 
 
Varför företaget har ett eget effektabonnemang till svetsarna beror på att de orsakade störningar i 
övriga nätet om företaget körde dem tillsammans med produktionsabonnemanget. Efter stora 
överläggande med företagets nätägare Sydkraft konstaterades det att detta var det enda alterna-
tivet. Kostnaden för att Sydkraft skulle dra en ny ledning för svetsarna blev ungefär en halv 
miljon kronor för företaget. Svetsarnas största effektuttag är 11 kW (2004 års uppgifter) dock så 
är abonnemanget på 20 kW. Detta beror på att de tar ut stor reaktiv effekt i förhållande till den 
aktiva effekten, ända upp till 13 kVA, ibland mer, se bilaga 35. Gällande gräns för svenska företag 
vad det gäller reaktivt effektuttag är hälften av den aktiva effekten. Det är av denna anledning 
som företagets effektabonnemang på svetsarna är på 20 kW. Dock har det tillåtna reaktiva uttaget 
överskridits flertalet gånger under 2004. Att det förekommer stora uttag av reaktiv effekt kan 
bero på att transformatorn till svetsarna är överdimensionerad. Varje överuttag kostar företaget 
205 kr/kVA. Det har även visat sig då timvärde från 2004 studerats att svetsarna har viss 
tomgångseffekt. Då tomgångseffekten ligger på 1-3 kW ligger det reaktiva uttaget på 6-8 kVAr. 
 
Vidare använder sig företaget av laststyrning med hjälp av en s.k. eldirigent, som har till uppgift 
att styra ner effekten på styrobjekten om uttaget skulle nå gränsvärdet 1 900 kW. Företaget har 
satt en egen styrgräns för dirigenten till 1 750 kW för att hålla nere den aktiva effekten, trots detta 
så överskrids detta flertalet gånger under 2004 vilket framgår av diagrammen nedan, dock 
överskrids inte 1 900 kW någon gång under 2004. De objekt som företaget styr via dirigenten i 
dagsläget är endast tre stycken aluminiumugnar för smältning av aluminiumgods varav en är 
tagen ur drift. Detta trots att det skulle gå att styra många fler produktionsobjekt och även stöd-
processer via dirigenten. Ur dirigenten har timvärden tagits fram för produktionen och för de tre 
aluminiumugnarna, under den period då mätningarna ägde rum. Effektuttag och uttag av reaktiv 
effekt för 2004 års produktion har tillhandahållits av Sydkraft, där det framgår hur effektbehovet 
varierar över året. 
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Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh
Svart kW Produktion 1 031,6 432,0 1 800,0 376 486,0
Röd kW Ugnar 149,6 71,0 330,0 54 622,0
Figur 3.4: Visar ett diagram över effektuttaget under två veckor i april. Dessa timvärde är tagna ur företagets 
eldirigent under perioden 6/4 – 21/4 
 

 
Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh

Svart kW Aktiv effekt 806,4 0 1 847,0 7 083 047,5
Röd kVA Reaktiv effekt 197,5 0 531,0 1 734 884,0
Figur 3.5: Visar företagets uttag av aktiv och reaktiv effekt under 2004 för produktionen.
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En närmare studie av ovanstående diagram visar att effektbehovet ökar markant vid 6-tiden på 
morgonen då företagets personal börjar, se bilaga 36. Detta beror på att det i nuläget inte 
förekommer någon laststyrning eller tidsförsjutning av maskinparken utan all produktion startar 
på morgonen, bortsett ifrån gjuteriet där det förekommer kvälls- och nattskift varför produktion 
således går dygnet runt. Laststyrning eller tidsförskjutning innebär att det går att kortvarigt koppla 
ifrån vissa belastningar i prioriteringsordning, beroende på aktuell totalbelastning eller för-
skjutning i tiden av processer/delprocesser. Det största effektbehovet ligger oftast under för-
middagen sedan sjunker det förhållandevis linjärt till klockan 16 då den största delen av företagets 
personal slutar för dagen. Från midnatt till klockan fem på morgonen ligger medeleffektuttaget på 
ungefär 800 kW. Beräkningar visar att kostnaden för företaget blir 322 000 kronor per år under 
denna tidpunkt med ett totalt effektuttag på 920 MWh/år. 
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Av diagrammen framgår det även att tomgångseffekten ligger omkring 400 kW. Det vill säga 
under icke produktionstid som till exempel helger. Kostnaden för företaget vad det gäller 
tomgångseffekt uppgår i dagsläget till 470 000 kronor om året. Nattvandringen visade att ungefär 
en fjärdedel av denna effekt är saker som belysning, pumpar, datorer, skrivare etc. Det vill säga 
saker som med all sannolikhet inte behöver vara igång nattetid. 
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4 Åtgärdsförslag 

4.1 Tryckluft 
Företaget behöver lägga stor vikt vid att minska tryckluftsläckaget genom att gå runt och täta 
läckagen. En bra regel att utgå ifrån är att minska läckaget så det inte är mer än 10 % av den 
producerade tryckluften. Detta innebär att företaget kan spara ungefär 101 500 kronor genom att 
täta läckage. Denna besparing innebär också att företaget inte behöver tre stycken kompressorer, 
och kan därför avskaffa två kompressorer. Efter att läckagen tätats kan företagets tryckluftsbehov 
produceras av en ny kompressor på ungefär 100 kW.  Detta medför således en ytterligare 
besparing för företaget då de inte behöver tre stycken, och den nya inte behöver vara lika stor 
som de nuvarande. Den nya kompressorn ska vara en kompressor som har varvtalsreglering med 
frekvensomformare. Det innebär att varvtalet på motorn styrs efter behov. Då behöver inte före-
taget en extra kompressor som går under lägre produktionstider som kvällar och nätter. Om före-
taget investerar i en frekvensstyrd kompressor försvinner även tomgångseffekten, det vill säga 
den effekt som kompressorerna går på under avlast. Kostnaden för den energi som åtgår under 
den tid som kompressorerna går på avlast kostar företaget 59 200 kronor. Denna kostnad kan 
elimineras helt tack vare en frekvensstyrd kompressor. Företaget ska inte använda en överdimen-
sionerad kompressor av den anledning att de ger stora tomgångsförluster. För att en mindre 
kompressor ska kunna klara av företagets behov ska företaget även vara medvetna om 
möjligheten att investera i en tryckluftsbehållare för ackumulering. Den investeringen kan även 
hjälpa företaget att jämna ut effekttoppar.  
 
Besparingen som företaget kan åstadkomma genom att täta läckage och investera i en varvtals-
reglerad kompressor med frekvensomformare blir således 160 700 kronor. 
En annan åtgärd som ska ha hög prioritet är att sektionera distributionssystemet lokal för lokal, så 
det går att stänga av tryckluftsproduktionen då det inte förekommer någon produktion i en viss 
lokal.  
 
Slutligen bör även företaget se över alla handverktyg som drivs med hjälp av tryckluft och på sikt 
byta ut dem till eldrivna handverktyg. Detta av den anledningen att tryckluftsdrivna verktyg har 
låg verkningsgrad, cirka 5 - 10 %. Eldrivna verktyg har en verkningsgrad på 98 % och dessutom 
minskas tryckluftsanvändningen om konvertering till eldrivna verktyg införs. Ett annat argument 
till att en minskning av tryckluft är bra är att tryckluft är en dyr energiform och kan den ersättas 
med andra alternativ så är det ofta en lönsam investering.  

4.2 Belysning 
De åtgärder som företaget ska lägga högst prioritet på vad det rör belysningen är främst att 
installera närvarovakter och att sektionera lokalerna. I andra studier har det visat sig att dessa 
åtgärder är förhållandevis enkla och billiga att utföra i förhållande till vilken besparing som kan 
uppnås. Detta företag är inget undantag i sammanhanget, varför närvarovakter och sektionering 
har den högsta prioriteringen. I bilaga 37 finns en sammanställning av belysningen hur det ser ut i 
dag och vilka besparingsmöjligheter som finns. 
 
Det finns två typer av närvarovakt. Dels den som heter IR-detektor som känner av rörelser. 
Denna typ kan vara lämplig i öppna lokaler där det sker sporadisk verksamhet. Som exempel kan 
nämnas lagerlokaler, då är taket en fördelaktig placering av detektorn, eller i fikarum. Den andra 
typen är en form av akustikdetektor. Den fungerar så att belysningen tänds då ljudvågor alstras 
som till exempel att en dörr öppnas eller att en person närmar sig. Den känner av alla sorters ljud 
till och med sådana som vi människor inte kan uppfatta s.k. infraljud. Denna typ kan vara en bra 
närvarovakt i sådana utrymmen, som har en komplicerad planlösning med många vinklar och 
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vrår. Fördelen med akustikdetektorn är att det inte behövs lika många som IR-detektorn, dock 
måste det vara tyst i lokalen då ingen befinner sig där, annars brinner belysningen hela tiden och 
närvarovakten uppfyller inte sin funktion. I utrymme som omklädningsrum kan akustikdetektorn 
rätt placerad vara en bra lösning som ljusdetektor. Oavsett vilken form av närvarovakt som 
används kommer brinntiden på belysningen att minska i förhållande till manuell styrning. Med 
närvarovaktens hjälp finns det aldrig någon risk för att belysningen står tänd trots att ingen 
befinner sig i den aktuella lokalen. 
 
Genom effektivare sektionering kan företaget spara pengar mot en ganska liten åtgärd. Sektio-
nering är som namnet antyder till för att sektionera bort avdelningar där det inte förekommer 
någon verksamhet. Då kan företaget sektionera bort belysning i en lokal om verksamheten bara 
är belägen i en del av lokalen, under till exempel kvällstid och nattetid.   
 
Dessa två åtgärder ger företaget en ganska stor besparing på en kort tid. Mycket beroende på att 
de är ganska enkla och billiga att införa. Närvarovakter kostar ungefär 1 400 kronor för en IR-
detektor medan en akustikdetektor kostar omkring 2 400 per styck. Rundvandringarna gav att 
företaget behöver uppskattningsvis 27 stycken detektorer, varav 12 stycken är akustikdetektorer. 
Detta skulle innebära en investeringskostnad av 48 000 kronor. Denna investering medför en 
besparing på ungefär 58 900 kronor per år, se bilaga 38. Detta ger en pay-offtid på ungefär ett år. 
Dessa beräkningar grundar sig endast på de förslag där det föreslås närvarovakter och 
sektionering. Det innebär att trapphus och korridorutrymme inte är medräknade på grund av att 
där föreslås även utbyte av befintlig belysning till T5-rör. 
 
Vad det rör utbyte av befintlig armatur föreslås T5-rör med HF-don. Denna typ av armatur 
kostar ungefär 1 000 kronor per styck och är således en dyrare investering än installation av 
närvarovakter och sektionering på grund av att det åtgår fler armaturer än närvarovakter, varför 
det kommer som alternativ två i åtgärdsförslagen för belysning. HF-don med T5-rör är en slags 
lågenergiarmatur, som ger ett mycket bra ljusutbyte tillsammans med reflektor. I fabrikslokaler 
krävs T5-rör på 49W per rör. Med två rör i varje armatur inklusive don blir den totala effekten 
105 W per armatur. I kontorslokaler, omklädningsrum och trapphus kan effekten sänkas 
ytterligare på armaturen. Ett bra alternativ i denna typ av lokaler är T5-rör på 28 W, vilket inklu-
sive don blir 63 W per armatur. Det kan jämföras med 2×58-wattsrör inklusive drossel utan refle-
ktor, som har en total effekt på 140 W per armatur, som är en mycket vanlig armatur i företagets 
lokaler idag. De har även sämre ljusutbyte då det saknas reflektorer i armaturerna. Med T5-rör 
sänks den installerade effekten tack vare att det blir färre antal armaturer och att effekten per 
armatur är lägre, samtidigt som ljusutbytet blir bättre. För att öka ljusutbytet ytterligare kan 
armaturerna sänkas så de kommer närmare arbetsytorna i stället för att de ska sitta längst upp i 
taket. Då kan antalet armaturer minskas ytterligare, vilket leder till att besparingen kommer att 
blir ännu större. Förr talades det om övertoner i denna typ av armatur, men i dagens moderna 
armaturer är detta sällsynt förekommande. 
 
I de lokaler där det förekommer armatur av högtrycksnatrium är det enda alternativet att byta ut 
den befintliga belysningen till 49-watts T5-rör. Det beror på att högtrycksnatriumlamporna är 
mycket effektkrävande. Totaleffekten av typen 400- wattslampor ligger på 450 W inklusive 
drossel. Som exempel kan nämnas monteringshall 9 där det idag sitter lampor av högtrycks-
natrium på 400 W. Skulle de bytas ut skulle företaget kunna spara ungefär 9 500 kronor om året. 
 
I de lokaler där det idag sitter 36 respektive 58-wattsrör ska utbytet till T5-rör ske på långsikt, 
annars kommer det bli allt för kostsamt. Utbyte till T5-rör kan således ske då den befintliga arma-
turen går sönder i stället för att sätta in en gammal typ av rör. Då sparar företaget både arbete och 
tid. 
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Övriga åtgärder som är möjliga på kort sikt är att ta bort befintlig belysning utav den armatur som 
finns idag. I den nybyggda godsmottagningen är det 8,3 W/m2. Om var annan armatur tas bort 
kan den installerade effekten sänkas till ungefär 4,2 W/m2, vilket är rimligt för en lokal med 
denna typ av verksamhet. Vidare ska all befintlig belysning tas bort över kontor som finns inne i 
produktionslokaler, belysning över ventilationstrummor o.dyl. där belysningen inte fyller någon 
funktion. Slutligen kan det minskas på installerad effekt i den lokal som är mellan nya godsmot-
tagningen och monteringshall 9. Beräkningar visar att det är 9,7 W/m2 i nuläget vilket anses vara 
för mycket i förhållande till den verksamhet som bedrivs där. Tas sex stycken armaturer bort 
sänks den installerade effekten till 6,1 W/m2.  
 
Nedanstående cirkeldiagram visar hur kostnaderna ser ut idag och vilken besparingspotential som 
är möjlig för företaget vad det rör belysningen. Dessa diagram inkluderar alla kostnads-
förändringar dvs. allt från installation av närvarovakter och sektionering till utbyte till T5-rör med 
HF-don. I figur 5 framgår tydligt vilken potential det finns att spara vad det gäller belysning. 
Detta diagram visar dock endast hur det ser ut idag kontra besparing och kostnad efter åtgärd, 
dvs. att ingen hänsyn är tagen till kostnader för montering eller installation av armaturer, närvaro-
vakter eller sektionering av belysning. 
 
Den besparing som företaget kan göra genom att installera närvarovakter, sektionera lokaler och 
installera nya HF-don med T5-rör blir 174 000 kronor om året och kostnaden efter dessa åt-
gärder blir 108 300 kronor. Skillnaderna framgår tydligt i figur 5 och 6. 

Kostnad för belysning

Kostnad idag

Besparing

Kostnad efter åtgärd

 
Figur 4.1:Jämför kostnader för belysning idag och kostnad efter åtgärd inklusive besparing om företaget 
inför närvarovakter, sektionering och nya HF-don med T5-rör. Beräkningsunderlag är hämtat ur bilaga 
37. 
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Kostnad för belysning

Kostnad idag

Kostnad efter åtgärd

 
Figur 4.2: Jämför kostnaden av vad belysningen kostar idag och vad det skulle kosta om företaget inför 
närvarovakter, sektionering och nya HF-don med T5-rör exklusive besparing. Beräkningsunderlag är 
hämtat ur bilaga 37. 
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4.3 Ventilation och lokalkomfort 
Åtgärdsförslagen vad det rör ventilationen kan göras mycket omfattande. Eftersom det finns 
många ventilationsanläggningar och utsug i olika storlek, och i många fall har det även saknats 
driftkort på anläggningarna, kommer investeringskostnaderna vara svåra att bedöma. Därför 
kommer det endast att redogöras för de åtgärder som är nödvändiga för företaget på kort och 
lång sikt.   
 
Då mätningar utfördes på aggregaten framgick det att styrningen fungerade dåligt. Av denna 
anledning föreslås att företaget går igenom alla aggregat för en översyn av styrningen så att 
aggregaten går som det är tänkt. Det kan då även bli aktuellt att byta ut den timer som sitter på 
aggregaten då de som finns idag ofta är gamla och utslitna och således inte fungerar som det är 
tänkt. När denna översyn görs rekommenderas företaget att tillkalla en fackman från lämpligt 
ventilationsföretag för att på så vis få hjälp med de åtgärder som nämns ovan. Annars är det stor 
risk att aggregaten inte fungerar på önskvärt sätt trots förändringarna. 
 
Andra förändringar som kan vara möjliga är att effektivisera de aggregat som har värmeväxlare i 
nuläget, är att byta ut dem och sätta in växlare med högre verkningsgrad. Då diskussion förts med 
ventilationsföretag har det framkommit att en rimlig uppskattning av de befintliga växlarnas 
verkningsgrad är att de ligger på ungefär 30 %. En ny effektivare växlare kan ha ungefär 70 % i 
verkningsgrad. Genom att byta ut de befintliga värmeväxlarna till de med bättre verkningsgrad 
samtidigt som aggregaten styrs som de ska över dygnen medför det en stor energibesparing för 
företaget, se bilaga 39. Då beräkningar gjorts för att undersöka besparingspotentialen med en ny 
växlare har dessa uppgifter legat till grund. 
 
Övriga åtgärder som kan göras på företaget på kort sikt är att stänga av aggregat som går utan att 
fylla någon funktion. Ett exempel på detta är TA/FA 11 till axeltillverkningen som går trots att 
frånluftskanalen är plomberad i lokalen. Vad det rör axeltillverkningens tilluftssystem kan med all 
sannolikhet ett tilluftsaggregat stängas av i väntan på bättre åtgärd. Det beror på att det är 
övertryck i denna lokal, vilket orsakas av att det är ett stort tilluftsflöde i förhållande till från-
luftsflöde. Då kan företaget spara ungefär 40 000 kronor i värmeenergibehov inklusive motordrift 
per år. En annan åtgärd är att se till att de deplacerande donen inte är förtäckta med diverse 
föremål, som truckpallar, maskiner o.dyl. Detta gör att tilluftsdonen inte fungerar som de ska  
 
Slutligen bör företaget vara medvetet om att så gott som alla motorer till ventilationsaggregaten är 
överdimensionerade. Vid mätningar har det visat sig att motorerna inte går på märkeffekt och 
därmed är motorerna överdimensionerade. En motor som inte går på märkeffekt producerar mer 
reaktiv effekt än om den går på märkeffekt. Det innebär att detta måste kompenseras någonstans 
då uttaget för reaktiv effekt inte får överstiga hälften av den aktiva effekten. Om det bara rör en 
motor är det ingen större fara, men desto fler motorer som företaget har, desto större blir det 
reaktiva effektuttaget. En rimlig uppskattning är att företaget har ett 70-tal motorer som har till 
uppgift att försörja ventilationsutrustningen. Detta bör företaget ha i åtanke om någon motor 
havererar och inte köpa in en större motor än nödvändigt. 
 
Besparingen för de ventilationsobjekt som studerats blir således, med hjälp av nya värmeväxlare, 
korrekt tidsstyrning, nedstyrning av aggregat och avstängning av TA/FA11, 639 300 kronor per 
år i värmeenergibehov inklusive motordrift. Se figur 7, 8 och 9. 
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Kostnader för ventilation

Kostnad idag inkl.
motordrift

Ny kostnad inkl.
motordrift

Besparing inkl.
motordrift

 
Figur 4.3: Här jämförs hur kostnaden kan förändras med hjälp av nya värmeväxlare, korrekt       
tidsstyrning och nedstyrning av aggregaten, inklusive besparingspotentialen. Beräkningsunderlag för detta 
cirkeldiagram är hämtat ur bilaga 39. 
 

Kostnader för ventilation

Kostnad idag inkl.
motordrift

Ny kostnad inkl.
motordrift

 
 Figur 4.4: Jämför hur kostnaden kan förändras med hjälp av nya värmeväxlare på en verkningsgrad på 
70 % exklusive besparing. Beräkningsunderlag för detta cirkeldiagram är hämtat ur bilaga 39. 
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Energibehov för ventilation

Energibehov idag

Nytt energibehov

 
Figur 4.5: Jämför energibehovet för ventilationen med befintliga värmeväxlare och med ett införande av 
nya värmeväxlare med en verkningsgrad på 70 %. Beräkningsunderlag för detta cirkeldiagram är 
hämtat ur bilaga 20 och 39. 
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4.4 Dörrar och fönster 
Beräkningar visar att företaget har stora ventilationsförluster vid utfarter där svängdörrar 
används. För att minska dessa förluster måste gliporna mellan svängdörrarna och gliporna mellan 
dörr och karm minskas. Det är där som de stora lufttransporterna sker. Minskas gliporna så 
minskas även luftflödet och därmed minskar företagets ventilationsförluster enligt ekv. (3) i bilaga 
25. Det är denna variabel som företaget kan påverka mest och genom att byta ut dessa 
svängdörrar till snabbgående rullportar minskar förlusterna betydligt  
 
Idag finns många olika portar för industrin på marknaden. Både vikportar och rullportar som kan 
användas för inomhusbruk eller för utomhusbruk. För inomhusbruk i passager där trucktrafik är 
vanlig kan det vara lämpligt att använda en snabbgående rullport som kan avskärma lokaler sam-
tidigt som buller och dålig lukt inte behöver sprida sig i industrins olika lokaler. För utomhusbruk 
kan det ibland vara lämpligt att använda en snabbgående rullport under dagtid och komplettera 
med en isolerande vikport, som används under nattetid för att minska på värmeförlusterna sam-
tidigt som inbrottsrisken minskar. Det finns även möjlighet att endast använda en takskjutport 
för utomhusbruk. Denna typ är en isolerad port varför det bara behövs en port vid passagen som 
både kan användas dagtid och under nattetid. 
  
Förslaget för Ankarsrum Industries blir således att de bör satsa på att investera i en takskjutport 
vid utomhuspassager. Den modell som föreslås här kommer från Crawford och heter TSP-542. 
Denna port har två olika öppningshastigheter, 0,5 m/s resp. 0,25 m/s, och den är välisolerad, se 
bilaga 40 gällande teknisk data för denna port.  Med en sådan typ av port innebär det att företaget 
inte behöver två olika slags portar för dagtid och nattetid. Den kostar mellan 35 000 – 40 000 
kronor inklusive montering. Denna typ av port skulle kunna införas dels vi inpasseringen vid 
mekaniska verkstaden, dels vid passagen in till lokalen flymo och vid infarten till gjuteriet. Även 
de två portar som finns i lagerlokalen på undervåningen i gjuteribyggnaden skulle behöva bytas 
ut. Då skulle företaget således behöva fem stycken portar vilket skulle bli en kostnad på 200 000 
kronor. Eftersom förlusterna uppgår idag till ungefär 70 000 kronor i de dörrar som studerats 
kommer pay-offtiden vara drygt två och ett halvt år för dessa fem portar. 
 
Beräkningar enligt ekv (4) bliaga 25, visar att denna typ av takskjutport har låga transmis-
sionsförluster, endast 48 W med ett U-värde på 0,8 W/m2K. Detta ger således låga 
energiförluster för denna typ av port. De årliga energiförlusterna för denna port blir endast 420 
kWh/år, vilket blir 147 kr/år och port. Det kan jämföras med de svängdörrar som nämns ovan, 
som har en total årlig energiförlust på 156,3 MWh/år, som ger en kostnad på 70 000 kronor i 
rena förluster för företaget, se bilaga 25. Besparingen som företaget gör här genom att byta ut 
svängdörrarna till takskjutportar av typen TSP-542 blir således mycket stor.  
 
För fönstren har inget förslag av alternativa fönster tagits fram då det finns många typer av 
fönster i olika storlek och form på företaget idag. Detta har gjort att det har varit svårt att hitta 
rätt typ för de olika ändamålen. Men en sak är klar, och det är att det går att göra stora 
besparingar även här. Därför föreslås att tid avsätts till att ta fram fönsterrutor som har bättre 
transmissionsförluster är dagens och sedermera implementera detta vid företaget. Vad som kan 
rekommenderas på kort sikt är att täta de nuvarande fönsterrutorna så att ventilationsförlusterna 
minskas. Vid rundvandring på företaget upptäcktes det nämligen att det ofta saknas kitt vid 
rutorna. Skulle dessa springor tätas så görs en lite åtgärd för att minska på värmeförlusterna. 
 
Enligt vad som sägs på statens energimyndighets hemsida gällande industriportar är det så att 
energi motsvarande minst 100 000 ton olja försvinner årligen ut som värmd luft genom 
ineffektiva industriportar. Effektivare portar halverar energiförlusterna samtidigt som de 
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dessutom ger bättre arbetsmiljö med mindre drag, buller och avgaser. Av denna anledning bör 
företaget lägga stor vikt vid att minska på energiförlusterna genom att byta ut portarna till 
effektivare portar som till exempel Crawford TSP-542. 

4.5 Produktionsprocesser 
Under kartläggningsarbetet av produktionsprocesserna har konstaterats att företaget bör se över 
effektabonnemanget för svetsarna. Det verkar som det är ett onödigt abonnemang på grund av 
att det är på så liten effekt, endast 20 kW och att företaget borde kunna ansluta svetsarna till 
huvudabonnemanget till produktionen. Dessa uttalanden är dock lite osäkra då det har 
framkommit, vid diskussioner som förts med personal på företaget där de hävdar, att svetsarna 
måste ha ett eget abonnemang. Detta på grund av att det blir störningar nere i samhället annars. 
Det kan verka konstigt att företaget behöver investera i nya ledningar och ett helt nytt 
effektabonnemang på grund av störningar. För att få klarhet i vilka rättigheter Ankarsrum 
Industries har gentemot nätägaren, rekommenderas företaget att kontakta Statens energi-
myndighet för att kontrollera att förhandlingen med svetsabonnemanget utförts på ett riktigt sätt. 
Detta råd ges på grund av att det finns vissa oklarheter vad det rör detta abonnemang och vidare 
ges därför inget åtgärdsförslag för svetsarna, utan företaget rekommenderas att gå vidare för att få 
klarhet i om allt gått till väga på ett riktigt sätt. En vidare utredning kan leda till att detta 
effektabonnemang kan avslutas och att svetsarna kan anslutas till produktionsabonnemanget. 
 
Vidare åtgärder för produktionen är att sänka produktionsabonnemanget. Varje kilowatt som 
företaget kan sänka abonnemanget resulterar i en vinst. I detta fall är vinsten 424 kr/kW/år, 
(elspecifikation 2005-02-10). Eftersom företaget har en eldirigent vars uppgift är att styra ner 
effekten vore en sänkning av abonnemanget ingen omöjlighet. Men om en nedstyrning ska kunna 
vara möjlig behöver företaget ansluta fler styrobjekt till dirigenten. Under 2004 översteg det 
aktiva uttaget 1 700 kW två gånger, detta var i november och december. Då timvärde studerats 
framgick det att det högsta uttaget ligger ofta under förmiddagen och fram till lunchtid. Om 
företaget kunde laststyra/tidsstyra objekt och inte köra krävande processer under samma period 
skulle en sänkning av abonnemanget vara möjlig. Företaget bör sträva efter att få en så rak 
effektkurva som möjligt. En möjlighet för att åstadkomma detta är till exempel att företagets tre 
Teijo-tvättar inte körs under förmiddagen då det störta effektbehovet finns, utan att de istället 
körs på eftermiddagen. I den mekaniska verkstaden kan till exempel de ugnar som härdar och an-
löper gods försöka att gå mer under eftermiddagen och kvällen istället för under förmiddagen. 
Dessa möjligheter bör företaget se över om en sänkning av abonnemanget ska vara möjligt. 
Förslagsvis kan företaget ta fram en prioriteringslista där det framgår vilka processer som ska ha 
högst prioritet. Således kan de processer som har lägre prioritet gå oftare under eftermiddagar 
och kvällar. 
 
Företaget bör även överväga om de inte ska utöka nattskiftet. Varför de bör överväga detta beror 
på att det är ett stort effektuttag under natten i förhållande till hur många det är som arbetar på 
fabriken då, tre stycken för närvarande. Företaget bör därför lägga mer produktion på nattskiftet, 
då elen är som billigast, vilket innebär att det blir mindre produktion under dagtid, då elen är som 
dyrast. Dessa åtgärder kan hjälpa företaget att sänka effektabonnemanget samtidigt som 
effektkurvan kan bli rakare över dygnen. Denna åtgärd bör samtidigt vägas mot lönekostnaden då 
en verkstadsarbetare har högre lön under natten och arbetsmiljön på företaget. Men trots en ökad 
lönekostnad för företaget kan det bli en bra åtgärd för att minska på effektabonnemanget och 
därmed värd att ta med i åtgärdsförslagen för produktionsprocesserna.  
 
Företaget bör sträva efter att sänka effektabonnemanget till 1 700 kW. Med ovanstående förslag 
och med fler styrobjekt på eldirigenten är det ingen omöjlighet. Om målet uppfylls med ett 
effektabonnemang på 1 700 kW kan företaget spara 84 800 kronor per år.  
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Övriga åtgärder som är lämpliga att se över är att sänka tomgångseffekten, det vill säga då det inte 
förekommer någon verksamhet i företagets lokaler, så som under helger och under 
semesterperioder. Det kan vara åtgärder som att stänga av datorer, skrivare och kopierings-
apparater efter avslutat arbete eller andra mindre system ute i produktionslokalerna. Vid natt-
vandringen framgick det att tomgångseffekten på datorer och liknande utrustning låg på omkring 
8 kW av den förbrukade effekten under natten. För att denna åtgärd ska vara genomförbar krävs 
det att all berörd personal underrättas om hur viktigt det är att stänga av apparater efter avslutat 
arbete. Om företaget sänker tomgångseffekten med en fjärdedel så minskar energikostnaden till 
325 500 kronor per år och besparingen blir 117 500 kronor per år. 
 
Slutligen rekommenderas företaget att anmäla sitt intresse till PFE (Programmet för energi-
effektivisering). Detta är ett program som leds av Statens energimyndighet för energiintensiva 
företag i tillverkningsindustrin och innebär att företag kan få skattebefrielse om de genomför 
energieffektiviserande åtgärder. Att ingå i programmet är frivilligt men företaget rekommenderas 
att anmäla sig, då det leder till en besparing på 35 000 kronor om året (2004 års uppgifter) tack 
vare skattebefrielsen på 0,5 öre/kWh. Syftet med detta program är att bland annat öka effek-
tiviseringen av energianvändningen för företag, som har hög förbrukning av energi, så kallade 
energiintensiva företag.  En åtgärd för att öka effektiviseringen är att införa ett energilednings-
system (ELS). En programperiod för de företag som deltar stäcker sig över fem år, där företaget 
ska införa och certifiera sig enligt ett standardiserat energiledningssystem under de två första åren. 
Under de sista tre åren ska företaget genomföra de planerade åtgärderna som leder till att 
företaget effektiviserar sin energianvändning. För mer information hänvisas till www.stem.se. 
 
Den besparing som företaget kan göra i produktionsprocesserna genom att sänka 
effektabonnemanget för produktionen, minska tomgångsförbrukningen med en fjärdedel  och att 
gå med i programmet för energieffektivisering blir 237 500 kronor per år. Det innebär att 
företaget kan sänka sina kostnader för produktionsprocesserna till 1 038 100 kronor per år.  
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4.6 Övriga åtgärdsförslag 
Företaget kan även tjäna på att tilläggsisolera byggnaderna. Detta är en bra åtgärd som ger relativt 
kort pay-offtid, samtidigt som det blir bättre arbetsmiljö tack vare mindre drag och buller i 
arbetslokalerna. 
 
Att tillvarata kylvatten från den nya kompressorn kan även bli aktuellt istället för att, som idag, 
släppa ut det uppvärmda vattnet i ån. Kylvattnet skulle företaget kunna använda till uppvärmning 
av tappvarmvatten genom att köra det genom en värmeväxlare. Vidare vad det gäller tappvarm-
vatten skulle företaget kunna byta ut de befintliga munstyckena på duschar och kranar och 
installera snålspolande munstycken. Det skulle hjälpa företaget att minska på varmvatten-
användningen samtidigt som komforten bibehålls. 
 
Företaget kan även byta ut den svarta takpapp som finns på företagets tak till vit takpapp. Den 
ger mindre värmegenomgång, vilket innebär att lokalerna inte blir lika varma under den varma 
delen av året. Samtidigt så släpper denna typ av takpapp inte igenom lika mycket värme under 
den kalla årstiden. Detta utbyte bör först ske då den nuvarande takpappen är utsliten och ska 
bytas eller om företaget planerar nybyggnationer annars kan det bli allt för kostsamt. 
 
En åtgärd som utvärderats inom ramen för ett projektarbete vid Linköpings tekniska högskola är 
att byta ut det befintliga pannbeståndet till en pellets- eller flispanna. Resultatet av denna studie 
presenteras i tabell 3. 
 
Tabell 3 

Förslag 
Grundinvestering 
[kr/år] 

Inbetalnings-överskott 
[kr/år] 

Pay-off 
[år] 

Investeringens 
nuvärde [kr] 

Pelletspanna 2 134 000 1 323 060 1,6 16 513 133 

Skogsflispanna 2 430 000 1 929 236 1,3 24 760 552 
Källa: Bondesson, Edfeldt 2005 
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5. Resultat och diskussion 
Att stödprocesserna går att effektivisera framgår tydligt i rapporten. Störst besparingspotential 
finns vid tryckluftsanvändningen. Där kan företaget spara 62 % av vad trycklufsanvändningen 
kostar idag. Men för att detta ska vara möjligt krävs att företaget lägger stor vikt vid att täta 
läckage. Bara genom denna åtgärd kan företaget spara nästan 113 000 kronor per år. Denna 
åtgärd får anses vara den billigaste att genomföra i förhållande till hur mycket pengar som 
företaget kan spara. Som en vidare åtgärd vad det gäller tryckluftssystemet som företaget bör se 
över efter att läckage tätats är att investera i en ny varvtalsreglerad kompressor med 
frekvensomvandlare. Då kommer tomgångsdriften att elimineras helt och företaget kan då spar 
ytterligare 59 000 kronor. 
 
En annan åtgärd som har visat sig ha stor besparingspotential är att införa nya snabbgående 
rullportar. Dessa har mycket låga värmeförluster, endast 48 W/m2. Dock är de nya portarna dyra 
vilket innebär att det tar drygt två år innan det betalar sig för fem stycken portar. Men med tanke 
på besparingspotential i värmeförluster bör företaget införa dessa portar snarast. Företaget skulle 
kunna börja med att byta ut tre portar första året och efter att de betalat sig även byta ut de andra 
två som föreslagits i rapporten. Då minskar investeringskostnaden och de nya portarna betalar sig 
fortare. Företaget ska även se över alla fönster som föreslagits. Beräkningar visar att stora värme-
förluster uppstår i dåligt isolerade fönster med högt U-värde. Företaget har idag ventilations-
förluster i fönster på 79 000 kronor i värmeförluster för de fönster som studerats. Om företaget 
byter ut fönster bör de byta till ett fönster med lågt U-värde som till exempel treglasfönster. Då 
kommer det att bli bättre arbetsmiljö i företagets lokaler samtidigt som ventilations- och 
transmissionsförlusterna minskar betydligt. De totala årliga förluster i de dörrar och fönster som 
studerats uppgår idag till 149 000 kronor. Med de nya industriportar som föreslagits i åtanke kan 
det lätt inses att det finns stor besparingspotential även vad det gäller företagets fönster.  
 
Slutligen vad det gäller dörrar så ska företaget vara medvetna om att utomhustemperaturen har 
stark inverkan på lufttransporten. Desto lägre utomhustemperatur desto högre lufttransport 
mellan medierna. När mätningar utfördes på dörrar och fönster var utomhustemperaturen 
ungefär 10 °C, det innebär att beräkningarna bli något felaktiga på grund av att 
normaltemperaturen är lägre, 6 °C för Ankarsrum, se bilaga 21. Det innebär att det är ett högre 
luftflöde än det uppmätta. Kostnaderna för förlusterna blir därför i underkant av den faktiska 
kostnaden samtidigt som medeltemperaturen ger ett medelvärde av kostnaden. 
 
Kostnaden för belysningen kan minskas till 174 000 kronor eller , 38% av nuvarande kostnad, om 
företaget installerar närvarovakter, sektionerar lokalerna och byter ut befintliga armaturer till HF-
don med T5-rör. Det har visat sig att störst besparing gör företaget om de installerar 
närvarovakter och sektionerar lokalerna. Fördelaktiga platser där närvarovakter fungerar bra är 
främst i korridorer och omklädningsrum, där det förekommer lite och sporadisk verksamhet. 
Ofta lyser det mycket i onödan i sådana utrymme. Sektionering av lokaler är en åtgärd som 
fungerar bra där det går att dela upp lokaler så det inte lyser där det inte förekommer någon 
verksamhet under till exempel kvällar och helger medan utbyte av befintlig armatur till T5-rör gör 
störst besparing i de lokaler som har lampor av högtrycksnatrium, som bland annat lokal 7 och 9 i 
monteringsbyggnaden. 
 
Den sista stödprocessen är företagets ventilationssystem. Den har varit svår att kartlägga främst 
på grund av att aggregaten är gamla. Men av de studerade ventilationsobjekten har det framgått 
att företaget kan göra stora besparingar här. Dock kommer det att kosta ganska mycket på grund 
av att företaget på vissa håll behöver byta ut hela ventilationsaggregat och ny rördragning krävs. 
Denna åtgärd har varit mycket svår att prissätta. För att få klarhet i hur omfattande en upp-
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rustning av ventilationen blir bör det göras en ny kartläggning av enbart ventilationen. Den bör 
då utföras av fackmän från bland annat ventilationsföretag och byggföretag för att få en riktig 
investeringsbedömning. De åtgärder som redovisas i denna rapport är även de relevanta då de 
grundar sig på diskussioner med berörda parter. De åtgärder som främst behöver göras är att 
installera nya effektivare värmeväxlare på de aggregat där det finns växlare idag och installation av 
nya tidur så att utrustningen går som det är tänkt. Denna besparing som företaget kan göra med 
dessa åtgärder har beräknats till ungefär 600 000 kronor om året. Detta resulterar i en kostnad 
efter åtgärd på 2 159 700 kronor. 
 
Vad produktionsprocesser beträffar är den första åtgärd företaget bör göra att anmäla sitt intresse 
till programmet för energieffektivisering (PFE). Det medför att företaget inte behöver betala 
någon energiskatt och kan spara 35 000 kronor om året. Att sänka effektabonnemanget ska 
företaget också lägga stor vikt vid då det resulterar i en bra besparing. Den kan dock orsaka vissa 
problem, då det krävs att företaget kopplar in fler processer till dirigenten som den kan styra. 
Detta kan kosta en del pengar men den åtgärden måste samtidigt vägas mot besparingen som allt 
annat då en investeringsbedömning görs. En sänkning av effektabonnemanget kan underlättas 
om stödprocesserna körs under den tid som de nödvändigtvis måste gå, som till exempel 
ventilationsaggregaten och att lysrör inte brinner i onödan. Även en ny kompressor hjälper 
företaget att minska effektuttaget då den nya kompressor ska ha lägre effekt än de nuvarande och 
den ska vara varvtalsreglerad. Visar det sig att de åtgärder som nyss nämndes hjälper företaget att 
minska effektabonnemanget till 1 700 kW, det vill säga utan att koppla in fler styrobjekt till 
dirigenten för att last- och tidsstyra processer, rekommenderas företaget till att titta på om en 
ytterligare sänkning av abonnemanget är möjlig genom laststyrning och/eller tidsstyrning av 
processer. Med en sänkning av effektabonnemanget och ett ingående i PFE skulle företaget 
kunna spara 120 000 kronor per år. 
 
I övrigt rekommenderas företaget att lägga lika mycket vikt vid de andra åtgärderna, trots att det 
inte kan ges någon investeringsbedömning på dem. Dessa åtgärder är svåra att bedöma ur 
besparingssynpunkt, men att företaget kan tjäna mycket pengar på till exempel tilläggsisolering av 
byggnader är klar utan att ha något speciellt beräkningsunderlag. Även att tillvarata kylvattnet från 
kompressorn kan vara en bra åtgärd för att till exempel minska på uppvärmningsbehovet av 
tappvarmvatten. Dock kan det bli kostsamt med ny rördragning och installation av nya värme-
växlare, men företaget bör vara medvetna om möjligheten. 
 
Tabell 4: Sammanställning av resultat 
Process Kostnad idag [kr/år] Besparing [kr/år] Kostnad efter åtgärd [kr/år] 
Tryckluft 259 000 161 000 1 98 000 
Belysning 282 000 174 000 2 108 000 
Ventilation 2 859 000 639 000 3 2 220 000 
Dörrar 70 000 69 300 4 700 
Produktion 1 278 000 238 000 5 1 040 000 
Summa: 4 748 000 1 281 300 3 466 700 

1Besparing avser läckage och avlasteffekt 
2Besparingen avser närvarovakter, sektionering & ny armatur 
3Besparingen avser införande av nya värmeväxlare, tidsstyrning, nedstyrning och avstängda aggregat 
4Besparingen avser värmeförluster 
5Besparing avser en sänkning av effektabonnemang, minskning av tomgångseffekten och skattereduktion tack vare 
PFE 
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6. Slutsats 
Av detta arbete framgår att det finns stor besparingspotential för Ankarsrum Industries. Ungefär 
en miljon kronor kan företaget spara om året med de åtgärder som föreslagits. Den största 
besparingspotential finns vid företagets tryckluftsanvändning. Det är inte ovanligt att det är på 
detta vis hos företag. Det beror på att många svenska företag använder tryckluft för sin 
produktion i dag och att underhållet på distributionssystemet av denna utrustning ofta är 
bristfällig. Detta borde alla företag se över då det ofta finns ”snabba” pengar att spara då det 
krävs en lite prestation för att täta läckagen. De svenska företagen borde sätta mer press på 
leverantörer som tillverkar maskiner som kräver tryckluft så att företagen blir tvungna att ersätta 
tryckluftsdrivna maskiner med andra alternativ. Det beror på att tryckluft är en dyr energiform 
med dålig verkningsgrad samtidigt som risk för läckage uppstår. I Tyskland finns en bilindustri 
som helt har eliminerat sin tryckluftanvändning. Det innebär att det är möjligt att åstadkomma 
tryckluftsfria fabriker. 
 
Övriga stödprocesser kräver investeringskostnader av varierande slag. Kostnaden för belysningen 
kan minskas mot en relativt liten åtgärd, medan ventilationen kostar betydligt mer att åtgärda. 
Men på grund av att åtgärderna för ventilationen kostar betydligt mer än övriga stödprocesser bör 
företaget inte åsidosätta dessa åtgärder. För att komma till rätta med ventilationen och de övriga 
stödprocesserna bör företaget utse en person som har fastighetsansvar. Denna person ska endast 
ha detta ansvar och ska tillse att underhåll och service på stödprocesserna sköts som det ska. När 
detta görs minimeras risken för att maskiner och annan utrustning havererar på grund av dåligt 
underhåll och service. Ofta kommer kostnader för haveri att belasta företaget mer än underhåll- 
och servicekostnader. 
 
För produktionen kan slutsatsen dras att företaget bör göra en vidare utredning vad det gäller 
abonnemanget för svetsarna. Företaget bör då kontakta statens energimyndighet så de kan få 
klarhet i om upphandlingen gått till på ett riktigt sätt. Vid kontakt med statens energimyndighet 
framgick det att det aldrig diskuterats på den nivån samtidigt som det kan finnas vissa oklarheter 
mellan kund och nätägare. 
 
Vidare kan företaget med all sannolikhet sänka produktionsabonnemanget till minst 1 700 kW. 
Med en eldirigent som har fler styrobjekt att styra och att den fungerar som den ska, är detta 
ingen orimlighet, samtidigt behöver inte företaget vara oroliga att effektabonnemanget överstigs.  
 
Ett ingående i PFE innebär en reduktion av energiskatten mot viss motprestation. Detta ingående 
bör företaget se som en sporre till att införa de åtgärder som föreslagits, annars kan risken vara 
att åtgärderna slutar här och att de därför aldrig blir utförda. Statens energimyndighet vill med ett 
ingående i PFE främja företag som vill minska på energianvändningen bland de svenska före-
tagen. En minskning på energianvändningen borde ligga högst upp på prioriteringslistorna hos 
alla svenska företag, då elpriset med all sannolikhet kommer att öka successivt och slutligen få ett 
pris som mer motsvarar elpriset på kontinenten med en avreglerad elmarknad.  
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Bilaga 1. Allmän data och formler  
 
Drifttider: 
Helår 8760 h 
Tvåskift 3726 h/år 
Dagtid 2070 h/år 
 
Energipris: 
0,35 kr/kWh 
 
effekt × drifttiden × energipriset  = Kostnaden (1) 
 
q = luftflöde [m3/s] 
Cp luft = 1005 [J/kg×K] 
ρ luft = 1,2 [kg/m3] 
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Bilaga 2. Belysning 
Reflektor Lokal 

Antal 
armaturer

Typ 
Med refl. Utan refl.

Lux 
Installerad 
effekt [kW] 

Area [m2] 
Tot 

[W/m2]

2 "Godsmot" 24 Lysr. 58W 24 0 400 3,4 405 8,3 
3 "Lager" 26 Lysr. 58W 26 0 240 3,6 552 6,6 
4 “GPM" 98 Lysr. 58W 98 0 396 13,7 1746 7,9 
"Minsterpress" 16 Lysr. 58W 16 0 390 2,2 230 9,7 
6 "Mont.hall" 50 Lysr. 58W 50 0 310 7,0 775 9,0 

18 Högtr.Na 400W 18 0 8,1 7 "Mont.hall" 
30 Punktbel. Lysr. 36W 30 0 

325 
2,7 

558 19,4 

44 Högtr.Na 400W 44 0 19,8 9 "KSV" 
42 Punktbel. Lysr. 36W 42 0 

245 
3,8 

1504 15,7 

99 Lysr. 58W 0 99 13,9 10 "Kitteltillv." 
12 Punktbel. Lysr. 36W 12 0 

350 
1,1 

1845 8,1 

186 Lysr. 58W 40 146 26,0 11 "Flymo" 
13 Punktbel. Lysr. 36W 7 6 

438 
1,2 

2023 13,5 

"Labbet" 99 Lysr. 36W 78 21 975 8,9 1000(2) 8,9 
51 "Axeltillv. 59 Lysr. 58W 0 59 450 8,3 986 8,4 
52 "Lager" 48 Lysr. 36W 6 42 225 4,3 1000 4,3 

56 Lysr. 58W 11 45 7,8 54 "Mek.verk" 
20 Punktbel. Lysr. 36W 20 0 

560 
1,8 

925 10,4 

55 "Ultra-
filtrering" 12 Lysr. 58W 0 12 400 (2) 1,7 300 5,6 

11 Högtr.Na 400W 11 0 5,0 53 "G:a 
Godsmott." 26 Lysr. 58W 0 26 

150 (2)
3,6 

2000 (2) 4,3 

310 Lysr. 58W 9 301 43,4 51,52 Zink, 
Ass. 26 Punktbel. Lysr. 36W 20 6 

660 
2,3 

2216 20,6 

162 Lysr. 58W 14 148 22,7 54 "Bearb." 
30 Punktbel. Lysr. 36W 30 0 

448 
2,7 

1370 18,5 

34 Högtr.Na 400W 34 0 15,3 
2 Lysr. 58W 0 2 0,4 
7 Punktbel. Lysr. 36W 7 0 0,6 

55 "Gjuteri" 

2 Punktbel. Lysr. 58W 2 0 

280 

0,3 

885 18,8 

44 Lysr. 18W (4-rör) 44 0 3,9 Matsal 
14 Lysr. 36W 0 14 

255 
1,3 

374 13,7 

150 Lysr. 36W 82 68 13,5 
15 Lysr. 36W (3-rör) 15 0 2,0 
120 Lysr. 58W 35 85 16,8 
5 Lysr. 58W (3-rör) 5 0 1,1 
6 Lysr. 18W (4-rör) 6 0 0,5 
37 Lysr.T5 28W (3-rör) 37 0 3,5 

Övrigt (Kontor, 
korridor, 
omkl.rum, 
fikarum) 

2 Lysr.T5 35W (3-rör) 2 0 

100-
1000 (1)

0,2 

2100 (2) 17,9 

Ytterbelysning 6 700W 0 6 
Ej 

uppmätt 4,2     

Summa: 1961  875 1086  282,6 17694 229,6
 
1) Varierande värde beroende på lokal 
2) Uppskattat värde 
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Bilaga 3. Ventilationsmätning fläkthus Flymo 
FTX-System med ηvvx ~ 30 % tillluftsfläkt i fläkthus Flymo beläget på tak och servar lokal 
flymo. Mätperiod 7/4 – 12/4.  

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 4,8 0,1 7,9 627,2 



40 

Bilaga 4. Ventilationsmätning fläkthus Flymo 
FTX-System med ηvvx ~ 30 % frånluftsfläkt i fläkthus Flymo beläget på tak och servar lokal 
flymo. Mätperod 7/4 – 12/4  

 
 
 
 

 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 5,9 0,0 23,6 771,4 
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Bilaga 5. Ventilationsmätning fläkthus Motorhus 
FTX-System med ηvvx ~ 30 % Motorhus, beläget på tak och servar kitteltillverkningen. 
Mätperiod 7/4 – 12/4.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 15,2 13,8 16,4 2 002,6 
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Bilaga 6. Ventilationsmätning fläkthus KP 
FTX-System med ηvvx ~ 30 % Fläkthus beläget på tak och servar lokal KP.  
Mätperiod 7/4 – 12/4.  

  
 

 
 

 
 
      

 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 5,3 2,2 8,9 690,7 
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Bilaga 7. Ventilationsmätning fläkthus KP 
FTX-System med ηvvx ~ 30 % Fläkthus beläget på tak och servar lokal KP.  
Mätperiod 22/4 – 27/4.  

  
 
 
 

 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 3,9 0,2 9,7 507,9 
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Bilaga 8. Ventilationsmätning fläkthus KSV 
FTX-System med ηvvx ~ 30 % Fläkthus beläget på tak och servar lokal KSV.  
Mätperiod 7/4 – 12/4.  

 
 
 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 8,5 7,6 10,4 1 124,9 
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Bilaga 9. Ventilationsmätning fläktaggregat TA/FA 11 
FT-System, fläkthus 11 beläget på tak och servar axeltillverkningen. Mätperiod 7/4 – 12/4. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 4,2 3,9 4,5 553,7 



46 

Bilaga 10. Ventilationsmätning fläktaggregat TA/FA 10 
FTX-System med ηvvx ~ 50 % beläget på tak och servar axeltillverkningen.  
Mätperiod 7/4 – 12/4. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 10,0 9,3 10,6 1 310,4 
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Bilaga 11. Ventilationsmätning fläktaggregat TA 26 
Tilluftfläkt Mekaniska verkstaden, beläget på tak och servar mekaniska verkstaden. 
Mätperiod 7/4 – 12/4 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 2,7 1,8 5,8 351,8 
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Bilaga 12. Ventilationsmätning fläktaggregat Cyklon 
Frånluftsfläkt Cyklon, beläget på tak och servar bearbetningen i gjuteribyggnaden.  
Mätperiod 7/4 – 12/4. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 9,2 0,0 30,7 1 204,1 
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Bilaga 13. Ventilationsmätning fläktaggregat TA/FA 1 
FTX-System med ηvvx~50 % beläget inomhus och servar lokal GPM,. Mätperiod 7/4 – 12/4.  

 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 4,7 0,0 66,7 619,3 
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Bilaga 14. Ventilationsmätning fläktaggregat TA/FA 2 & 3 
FTX-System med ηvvx~50 %  beläget inomhus och servar lagerhall och kontor.  
Mätperiod  7/4 – 12/4 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Röd kW Effekt 1,6 0,0 3,1 213,7 
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Bilaga 15. Ventilationsmätning fläktaggregat TA5 & TA/FA 11 
FT-System, beläget på tak och servar gjuteribyggnaden. Mätperiod 14/4 – 19/4. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 10,3 9,1 11,3 1 348,7 
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Bilaga 16. Ventilationsmätning fläktaggregat TA 1 
Tilluftsaggregat beläget på tak och servar gjuteribyggnaden,. Mätperiod 14/4 – 19/4. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 7,6 6,6 8,3 994,9 
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Bilaga 17. Ventilationsmätning fläktaggregat TA 2 
Tilluftsaggregat, beläget på tak och servar gjuteribyggnaden. Mätperioden avser 14/4 – 19/4. 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 9,9 9,2 10,5 1 300,1 
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Bilaga 18. Momentanmätningar för ventilation 
Benämning Aggregat P [kW] I [A] Effektfaktor 

Fläktanl. KSV FTX-typ 9,80  - 0,59 
Fläktanl.KP FTX-typ 4,10 10,00 0,56 
Fläktanl. Motorhus FTX-typ 15,80 35,00 0,62 
Fläktanl. Flymo FTX-typ 6,00 11,50 0,77 
Fläktanl. Flymo Motor 22,00 51,00 0,62 
Fläktanl. Matsal/Hörsal FT-typ 4,90 10,30 0,68 
Fläktanl. Axeltillv. TA/FA11 FT-typ 4,20 15,00 0,39 
Fläktanl. Pressgjuteri Motor (3st) 18,00 41,50 0,6 
Fläktanl. Mek. Verkstad Tilluft 5,00 21,00 0,37 
Ventanl. Axeltillv. TA/FA10 FTX-typ 10,50 18,00 0,83 
Ventanl. Hall 4 FTX-Typ 15,50 29,50 0,78 
Ventanl. Hall 3 FTX-typ 3,00 6,60 0,65 
Fläktanl.9: TA1 Tilluft 7,50 17,20 0,62 
Fläktanl.9: TA2 Tilluft 9,50 22,00 0,62 
Fläktanl.9: TA3 Tilluft 14,00 29,00 0,7 
Fläktanl. TA5 & TA/FA11 FT-typ 10,00 31,30 0,45 
Ventanl. Omkl.rum TA/FF12 FT-typ 2,50 3,00 0,5 
Utsug tak Pressgjut. (2st) F-typ 1,00 3,00 0,5 
Utsug tak Pressgjut. (7st) F-typ 0,70 2,00 0,54 
Fläktanl. 12 TA4 Tilluft 3,60 9,00 0,61 
Fläktanl. FA5 F-typ 3,70 10,50 0,51 
Fläktanl. 10 FF3 F-typ 5,50 11,00 0,72 
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Bilaga 19. Ventilationsdiagram för samtliga fläkthus och aggregat 
Detta diagram visar den totala summan av de mätningar som utförts på ventilationsaggregaten. 

 
Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Ventilation 94,5 57,7 147,1 10 659,9 
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Bilaga 20. Energibehov & kostnad för ventilation 

Effekt [kW]
Frånluftsflöde 

[m3/h] 
Drifttid [h/år] 

Anläggning 
Hög Låg

Gradtimmar 
[°Ch] 

Hög Låg Hög Låg 

Energi-
behov 

[MWh] 

Kostnad 
(motordrift) 

[SEK] 

Flymo     
vvx~30 % 

22 0 75 040 18 720 0 2070 6690 111 59 136        
(20 286) 

Motorhus 
vvx~ 30 % 

15  75 040 10 666  8 760  268 139 790       
(45 990) 

KP         
vvx~30 % 

8,5 4 75 040 13 615 10 590 2 070 6 690 284 114 924       
(15 524) 

KSV      
vvx~30 % 

10 8 75 040 8 644 8 024 2 070 6 690 205 97 727        
(25 997) 

Axeltillv. 
TA/FA10 
vvx~50 % 

10  53 600 7 927  8 760  142 80 360        
(30 660) 

Mekanisk 
verkstad 3,7  107 200 5 328 (3)  2 070 0 45 18 431        

(2 681) 
GPM 
TA/FA1 
vvx~50 % 

15,5 0 53 600 23 112 0 2 070 0 98 45 553        
(11 230) 

Lagerlokal 
TA/FA 2,3 
vvx~50 % 

3,0 1,8 53 600 3 060 2 581 3 246 1 820 30 15 148        
(4 586) 

Cyklon 
23 0 84 900 12 085 0 3 726 0 146 81 094        

(29 994) 

Bearb. norr 
(FF3) 

5,5  84 900 25 823 0 8760 (1) 0 734 302 890       
(45 990(2)) 

Omkl.rum 
(FF12) 

2,5  107 200 1 908  8 760(1)  34 19 565        
(7 665) 

Lager 
(FF304-WC) 

0,3 (2)  107 200 432 (3)  8 760(1)  15 6170         
(920) 

Omkl.rum 
duch FF7:1 

0,85  107 200 1 224 (3)  8 760(1)  44 18 006        
(2 606) 

Omkl.rum 
Dam FF7 

1,1  107 200 1 584  2 070 (1)  13 5 297        
(797) 

Assistent-
mont. FA5 

3,7  84 900 5 328  8 760(1)  152 64 544        
(11 344) 

Frånlufts-
fläktar 
Pressgjuteri. 

69,3  84 900 135 000 (4)  8 760(1)  3 840 1 556 474 
(212 474) 

Summa: 
       6 033 

2 625 109 
(477 502) 

 
1) Antagen drifttid 
2) Antagen effekt 
3) Beräknat med SFP 2,5 
4) Beräknat SFP mha uppmätta flöde 
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[ ]
87603600×
××××

=
drifttidqCpGtkWhgibehovÅrligtener ρ  (2) 

Där: 
 Gt = gradtimmar [°Ch] 
  
Gradtimmarna är klimatberoende och varierar beroende på vilken gränstemperatur (Tg) som 
gäller, dvs. vid vilken lägsta temperatur som uppvärmning måste ske av vistelsezonen. Med hjälp 
av en gradtimmetabell och årsmedeltemperaturen för den aktuella orten kan gradtimmarna 
bestämmas.   
 
För Ankarsrum gäller 107 200 °Ch med en årsmedeltemperatur på 6 °C enligt SMHI, se bilaga 
21. Då luften värmeväxlas sjunker gradtimmarna med faktorn för verkningsgraden för aktuell 
växlare multiplicerat med ursprungsvärdet. För vissa lokaler är gradtimmarna 84 900, det beror på 
att Tg är satt till 15 °C pga. värmetillskottet från gjuteriet. Därför har inte alla anläggningar samma 
gradtimmar i ovanstående tabell. 
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Bilaga 21. Årsmedeltemperatur 2005   
 

 
 
Ankarsrum är markerad med en punkt i ovanstående karta.  
Källa: SMHI 
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Bilaga 22. Nyckeltal för ventilationen 

Anläggning 
Uppmätt 

flöde 
[m3/h] 

Area 
[m2] 

Volym 
[m3] 

Luftoms./h 
[h-1] 

Luftoms./areaenhet 
[m3/h/m2] 

Flymo TA/FA17 19 260 2 023 7 586 2,5 9,5 
Motorhus TA/FA18 3 653 1 845 9 225 0,4 2,0 
KP TA/FA19 12 919 1 333 7 065 1,8 9,7 
KSV TA/FA20 16 405 1 734 8 670 2,0 9,5 
GPM TA/FA1 23 112 1 746 12 222 1,7 13,2 
Lager/Godsmott.TA/FA 2&3 3 060 957 6 986 0,4 3,2 
Axeltillv. TA/FA 10&11 18 173 986 5 916 3,1 18,4 
Mek.verk. TA 26 10 382 925 4 163 2,5 11,2 
Omkl.rum TA/FF12 4 864 300 1 380 3,5 16,2 
Labbet TA9 3 193 1 000 2 400 1,3 3,2 
Aluminiumgjuteri TA 1 (1) 10 149 885 7 080 1,4 11,5 
Zinkgjuteri, bearb, ass.mont. TA 2-5 (1) 52 382 3 586 14 344 3,7 14,6 

1) TA 1, 3 & 5 är beräknat SFP=2,66 mha TA2 
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Bilaga 23. Flöde enligt SFP = 2,5 kW/m3/h 
Anläggning Effekt (Momentant) [kW] Flöde [m3/h] 

KSV TA/FA20 9,8 14 112 
KP TA/FA19 4,1 5 904 
Motorhus TA/FA18  15,8 22 752 
Flymo TA/FA17 Motor 22,0 31 680 
Flymo TA/FA17  6,0 8 640 
Axeltillv. TA/FA11 4,2 6 048 
Pressgjuteri TA1 7,5 10 800 
Pressgjuteri TA2 9,5 13 680 
Pressgjuteri TA3 14,0 20 160 
Pressgjuteri TA4 3,6 5 184 
Mek.verk. TA26 5,0 7 200 
Axeltillv.TA/FA10 10,5 15 120 
Montering GPM 15,5 22 320 
Lager TA/FA 2,3 3,0 4 320 
Bearbetning TA5 5,8 7 848 
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Bilaga 24. Företagets svängdörrar 
 
          Dörr i korridor 

 
 

          Infart till mekaniska verkstaden 
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Bilaga 25. Förluster i dörrar och fönster 
Dörrar 

Lokal Ventilationsförl/dörr. [kW] Tot. Förluster [kW]
Energibehov 
[MWh/år] 

Kostnad [kr/år]

Korridor mellan 10 & 11 1,5 4,5 39,8 13 900 
11 "Flymo" 1,0 2,0 17,5 6 100 
51 "Axeltillv." 0,9 0,9 7,9 2 800 
52 "Lager" 1,1 2,2 19,3 6 800 
54 Mek.verk. 10,3 20,6 42,6 (1) 14 900 
54 "Gjuteri" 4,1 8,2 71,8 25 100 
Summa:   38,4 156,3 70 000 
1) drifttid 2070h/år 
 
Fönster 

Lokal Transmissionsförl. [kW] Energibehov [MWh/år] Kostnad [kr/år] 
Korridor mellan 10 & 11 3,0 26,2 9 200 
11 "Flymo" 0,9 7,9 2 800 
10 "Kitteltillv." 0,6 5,3 1 900 
4 "Monterings hall" 0,4 3,5 1 200 
7 "Monterings hall" 0,8 7,0 2 500 
9 "Monterings hall" 0,9 7,9 2 800 
51 "Axeltillv." 1,7 14,9 5 200 
52 "Lager" 2,5 21,9 7 600 
54 "Mek.verk." 4,5 39,4 13 800 
51,52,54 "Mont. Bearb." 9,6 84,1 29 400 
55 "Gjuteri" 0,8 7,0 2 500 
Summa: 25,7 225,1 79 000 
 

( )[ ] ( )

( )[ ] ( )4
:

3
:

∑ ∑ −××=

−×××=

WTTAUP
fönsterieronsförlustTransmissi

WTTCpqP
dörrarirnsförlusteventilatioaOfrivillig

uteinnet

uteinneov ρ
 

T inne antas vara 18°C för alla lokaler 
T ute antas vara 6°C som är årsmedeltemperaturen för Ankarsrum, (enligt SMHI). 
U-värde 1-glasfönster: 2,8 W/K 
U-värde 2-glasfönser: 2,3 W/K 
U-värde 3-glasfönster 1,5 W/K
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Bilaga 26. Dörrar och fönster 
Dörrar 

Lokal Antal Typ 
Storlek 

[m2]/dörr
Springa [dm2] Luftflöde [m/s] Temperatur [°C] 

Korridor 
mellan 10 & 11 3 Svängdörr

/Inner 5,00 9 10 10 1,0 1,6 1,5 15,0 17,0 14,0

11 "Flymo" 2 Svängdörr
/Ytter 6,25 2,5 11,3 3,0 1,5 9,5 13,0 

51 "Axeltillv." 1 Svängdörr
/Ytter 4,00 1 5,7 20,0 

Mellan 10 &  6 1 Svängdörr
/Inner 6,25 Ej uppmätt Ej uppmätt Ej uppmätt 

Mellan 6 &  4 3 Svängdörr
/Inner 6,25 Ej uppmätt Ej uppmätt Ej uppmätt 

Mellan 3 &  7 1 Svängdörr
/Inner 6,25 Ej uppmätt Ej uppmätt Ej uppmätt 

9 "Monterings 
hall" 1 Svängdörr

/Inner 7,50 Ej uppmätt Ej uppmätt Ej uppmätt 

52 "Lager" 2 Svängdörr
/Ytter 6,25 / 5,00 25 4 1,5 1,3 10,0 11,0 

54 Mek.verk. 2 Svängdörr
/Ytter 5,00 125 75 1,5 0,5 12,0 17,0 

54 "Gjuteri" 2 Svängdörr
/Ytter 6,25 27,5 27,5 2,5 2,0 8,0 15,0 

 
Fönster 

Lokal Antal Typ Tot storlek [m2]
Korridor mellan 10 & 11 10 2-glas 11,0 
11 "Flymo" 5 1-glas 27,1 
10 "Kitteltillv." 5 2-glas 22,5 
4 "Monterings hall" 25 3-glas 20,0 

7 "Monterings hall" 2 Takfönster 
(korrigerad plast) 25,0 

9 "Monterings hall" 9 2-glas 34,0 
51 "Axeltillv." 27 2-glas 63,2 
52 "Lager" 20 1-glas 75,0 

4 1-glas 16,0 54 "Mek.verk." 
 12 2-glas 57,8 
51,52,54 "Mont. Bearb." 36 1-glas 286,2 
55 "Gjuteri" 6 1-glas 22,5 
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Bilaga 27. Mätning av produktionsmaskin 
Ugn vid kitteltillverkningen 

  
 
 
 

 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 5,8 0,0 24,1 765,9 
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Bilaga 28. Mätning av produktionsmaskin   
Lackmaskin för rotor i GPM-lokalen 

  
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 8,5 0,0 62,8 1 123,3 
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Bilaga 29. Mätning av produktionsmaskin    
Varmhållningsugnar 1,3,4 i pressgjuteri för aluminium 

 
Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 9,6 0,0 54,2 1 259,2 
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Bilaga 30. Mätning av produktionsmaskin   
3st varmhållningsugnar i pressgjuteri för aluminium 

 
Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 24,4 1,7 56,9 3 209,9 
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Bilaga 31. Mätning av produktionsmaskin   
Smältugn Sq. vid zinkavdelningen 

 
 
 
 

 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 6,6 0,0 28,1 865,5 
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Bilaga 32. Mätning av produktionsmaskin    
Smältugn vid zinkavdelningen 

  
Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 8,7 0,0 61,9 1 138,9 
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Bilaga 33. Mätning av produktionsmaskin   
Varmhållningsugn 2 vid zinkavdelningen 

 
 
 Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Röd kW Effekt 4,1 0,0 13,1 532,7 



71 

Bilaga 34. Momentanmätningar över produktionsprocesser 

Benämning 
P [kW] 

(Pålast/Avlast) 
Effektfaktor 

(Pålast/Avlast) 
I [A] (Pålast/Avlast) 

Dragpress, HF-agg, trådn.mask. 60/25 0,86/0,72 84/48 
Dragress (kitteltillv.) 43/6 0,84/0,36 73/22 
Minsterpress 1 (vid kitteltillv.) 11/0 0,54/0 30/0 
Minsterpress 2 (vid KSV) 12/0 0,58/0 30/0 
Axeltillverkning (1) S31 A1 20/0 0,40/0 72/0 

                     S31 E1 14/0 0,50/0 45/0 
                     S31 C1 11/0 0,84/0 19/0 

Mek. Verk. S32 R4 26/0 0,65/0 57/0 
Teijo 1200 18/0 1,00 26/0 
Teijo 1900 26/0 1,00 37/0 
Tool-temp Rörlig del 13/1 1,00 19/2 
Pressgjutmaskin 750 35/- 0,89/- 55/- 
Zinkmaskin 1 21/12 0,80/0,60 37/25 
Zinkmaskin 2 20/5 0,80/0,50 35/16 
Zinkmaskin 3 18/5 0,82/0,50 32/16 

1) Inklusive vent. & belysning 
- Ej uppmätt
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Bilaga 35. Timvärde för svetsar 
Timvärde på effekt- och reaktivt uttag från 2004 för svetsarna. 

 
 
 Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 

Svart kW Aktiv 1,3 0,0 11,0 11 622,0 
Röd kVAr Reaktiv 6,8 0,0 58,0 59 303,0 
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Bilaga 36. Utdrag ur eldirigent över en typisk produktionsdag 
Typisk produktionsdag i vecka 15 

 
 
 
 

Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kWh 
Svart kW Produktion 1 270,1 864,0 1 800,0 30 780,0 
Röd kW Ugnar 144,3 77,0 314,0 3 519,5 
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Bilaga 37. Åtgärdsförslag belysning 

Lokal Kostnad idag [kr/år] Åtgärd 
W/m2 
efter 

åtgärd 

Kostnad 
efter åtgärd 

[kr/år] 

Besparing 
[kr/år] 

2 "Godsmot" 2 434 Ta bort 50 % armaturer & 
närvarovakt 4,2 412 (3) 2 022 

3 "Lager" 2 637 Närvarovakt Samma 2051 (3) 586 
4 "GPM" 9 940 Ta bort lysrör över kontor o d. 7,5 9 860 80 

"Minsterpress" 1 623 Ta bort 6 st armaturer & 
närvarovakt 6,1 338 (3) 1 285 

6 "Mont.hall" 5 072 Sektionera bort 50% av 
installerad armatur 4,5 2 536 2 536 

7 "Mont.hall" 7 825 Installera 36 st 49W T5-rör 6,8 2 739 5 086 
9 "Mont.hall" 17 084 Installera 100 st 49W T5-rör 7,0 7 607 9 477 

10 "Kitteltillv." 17 720 Sektionering av 15 st ledljus 
kvällstid Samma 11 259 6 461 

11 "Flymo" 19 714 
Sektionera bort 176 st 

armaturer & endast ledljus i 
korridor 

Samma 1 014 18 700 

"Labbet" 6 455 Sektionera bort 40% av 
installerad armatur 5,4 3 912 2 543 

51 "Axeltillv. 5 984 Installera 66 st 49W T5-rör på 
sikt 6,9 5 021 963 

52 "Lager" 4 184 Sektionera lokalen 50-50 & 
närvarovakt Samma 1043 (3) 3 141 

54 "Mek.verk" 6 658 Sektionering & närvarovakt Samma 5072 (3) 1 586 
55 "Ultrafiltrering" 1 545 Närvarovakt Samma 203 (4) 1 342 

53 "G:a Godsmott." 8 192 Sektionera lokalen 50-50 & 
närvarovakt Samma 2 074 (3) 6 118 

51,52 Zink, Ass. 48 650 Sektionera bort ass.mont. & 
installera 127 st 49W T5-rör 6,0 13 526 35 124 

54 "Bearb." 33 098 
Installera 78 st 49W T5-rör & 

sektionera bort 40% av 
armaturen kvällar & nätter 

6,0 8 794 24 304 

55 "Gjuteri" 32 129 Installera 42 st 49W T5-rör 5,0 8 520 23 609 
Matsal 193 (1) Ingen åtgärd  193 193 
Övrigt:      

Kontor 15215 Ta bort 10 % av befintlig 
armatur & installera närvarovakt

Minskning 
med 10% 13 693 1 522 

Korridor & 
trapphus 7877 (6) 

Närvarovakt, sektionering & 
installation av T5-rör, 10 st 49W 
(korridor), 10 st 28W (trapphus)

3,5 406 (3) 7 471 

4 st. Omkl.rum 7768 (5) Närvarovakt & sektionering av 
omkl.rum, wc, dusch Samma 836 (4) 6 932 

Fikarum 7 245 Närvarovakt Samma 1610 (7) 5 635 
Totalt övrigt: 38 105   16 545 21 560 
Ytterbelysning 12 877 (8) Behovsstyrning efter ljusstyrka Ej uppmätt 5586 (7) 7 300 

Summa: 282 119   108 305 174 016 
 
1) Drifttid 240 h/år  2) Drifttid 2 h/dygn ⇒ 460 h/år  3) Drifttid 3 h/dygn ⇒ 690 h/år 
4) Drifttid 1,5 h/dygn ⇒ 345 h/år 5) Drifttid 2st 3726 & 2st 2070 h/år  6) Drifttid 3726 h/år 
7) Drifttid 3800 h/år  8) Drifttid 8760 h/år 
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Bilaga 38. Kostnader för närvarovakt & sektionering 
Kostnader för installation av närvarovakt & sektionering 

 
 
 
 

Lokal 
Antal närvarovakter 

IR = IR-detektor 1 400 kr/st 
AK = Akustikdetektor 2 400 kr/st

Kostnad för 
närvarovakter

Besparing per år 
mha närvarovakt 
& sektionering 

Kostnad 
efter åtgärd

Godsmottagning 2 IR 2 800 2022 412 
Lagerhall 1 IR 1 400 586 2 051 
Minsterpress 1 IR 1 400 1 285 338 
Monteringshall 6 endast sektionering 0 2 536 2 536 
Kitteltillverkningen 10 endast sektionering 0 6 461 11 259 
Flymo endast sektionering 0 18 700 1 014 
Labbet 3 IR 4 200 2 543 3 912 
Lagerlokal 2 IR 2 800 3 141 1 043 
Mekanisk verkstad 2 IR 2 800 1 586 5 072 
Ultrafiltreringen 1 IR 1 400 1 342 203 
G:a Godsmot. 3 IR 4 200 6 118 2 074 
Omklädningsrum 7 AK 16 800 6 932 836 
Fikarum 5 AK 12 000 5 635 1 610 
Summa: 27 49 800 58 887 32 360 
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Bilaga 39. Beräkningar för installation av nya värmeväxlare 

Anläggning 
Kostnad idag inkl. 

(motordrift) 
[kr/år] 

Befintlig 
nedstyrning

Åtgärd 
Nytt 

energibehov 
[MWh/år]

Ny kostnad 
inkl. 

(motordrift) 
[kr/år] 

Besparing inkl. 
(motordrift) 

[kr/år] 

Flymo 67 894 (29 044) ja Ny vvx 48 45 844 (29 044) 22 053 (0) 

Motorhus 139 790 (45 990) nej 
Ny vvx & 

nedstyrning 
till 5kW 

88 38 701 (7 901) 101 089 (38 089)

KP 114 924 (15 524) ja Ny vvx 162 72 224 (15 524) 42 700 (0) 

KSV 97 727 (25 977) ja 
Ny vvx & 

nedstyrning 
till 5kW 

78 46 253 (18 953) 51 474 (7 024) 

Axeltillv. 
(TA/FA10) 80 360 (30 660) nej 

Ny vvx & 
nedstyrning 

till 5kW 
72 55 860 (18 953) 24 500 (11 707)

Cykon 81 094 (29 994) ja Installation 
av vvx 44 45 394 (29 994) 35 700 (0) 

Bearb. Norr 
(FF3) 302 890 (45 990 (1)) nej 

Installation 
av vvx och 
nedstyrning 

till 5kW 

182 92 071 (28 371) 210 819 (17 619)

Omkl.rum 
(FF12) 19 565 (7 665) nej (2) 

Installation 
av  vvx & 
driftid på 
2070 h/år 

5 3 561 (1 811) 16 004 (5 854) 

Assistentmont. 
(FA5) 64 544 (11 344) nej (2) 

Installation 
av vvx & 
drifttid på 
2070 h/år 

11 6 531 (2 681) 58 013 (8 663) 

Summa: 968 788 (242 188)   690 406 439 (153 232) 562 350 (88 956)
1) Antagen drifttid  
2) Antaget att det ej finns någon nedstyrning 
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Bilaga 40. Crawford TSP-542 
 

 
Källa: Crawford - Allhabo AB  



78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Framläggningsdatum

Publiceringsdatum (elektronisk version)

Institution och avdelning

ISBN:

ISRN:

Serietitel

Språk

Svenska
Annat (ange nedan)

________________

Rapporttyp

Licentiatavhandling
Examensarbete
C-uppsats
D-uppsats
Övrig rapport

__________________
Serienummer/ISSN

URL för elektronisk version

Titel
 
 
Title
 
 
Författare

Sammanfattning

Nyckelord


	help: 
	Fyll: Fyll gärna i blanketten direkt på skärmen och skriv ut.
	ok: 
	bibl: 
	framdat: 2005-09-22
	div: IKP, Energisystem581 83 Linköping
	dat: 2005-10-17
	isbn: LITH-IKP-ING-EX--05/027--SE
	isnr: 
	sprakkryss: svenska
	typkryss: examensarbete
	sprak: 
	serie: 
	rapptext: 
	issn: 
	url: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-4344
	titel: 
	0: Energikartläggning av Ankarsrum Industries AB
	1: Energy servey of Ankarsrum Industries AB

	farfattare: Niclas Mörnsjö, Richard Svensson Nelli
	sammanfattning: I denna rapport framgår vilken energibesparing som är möjlig i vissa processer hos Ankarsrum Industries. Hypotesen var att sänka företagets energikostnader med 30 %.Företagets analyserade stödprocesser omfattar tryckluft, belysning och ventilation och lokal¬kom¬fort. Tryckluftsproduktionen kostar idag 259 000 kronor om året. Företaget har ett trycklufts¬läckage som uppgår till 113 000 kronor. Om läckage tätas och en ny kompressor investeras kan företaget spara 160 000 kronor per år. Belysningen i företagets lokaler består av flera olika typer av armaturer med varierande kvalitet. Ofta är armaturerna utan reflektor vilket innebär att ljusutbytet inte blir optimalt. Med effek¬tivare armaturer, närvarovakter och sektionering kan företaget spara 108 000 kronor per år. Det finns omkring tio stycken ventilationsanläggningar med till- och frånluft. På vissa före¬kom¬mer värmeväxlare. Företaget har även många mindre frånluftsfläktar som punktutsug. Dessa har i nuläget ingen värmeåtervinning. Installation av effektivare värme¬växlare och bättre tidsstyrning av fläktanläggningarna ger en besparing på 639 000 kronor om året. Ankarsrum Industries har i dagsläget ventilations- och transmissionsförluster i dörrar och fönster till en kostnad av 149 000 kronor per år. Företaget rekommenderas att byta ut portar och fönster i produktions¬lokalerna till de som är mer energieffektiva. I nuläget har företaget ett effektabonnemang på 1 900 kW och ett på 20 kW. Ankarsrum Industries rekommenderas att avsluta abonnemanget för svetsarna på 20 kW och ansluta dem till produktionsabonnemanget. Företaget bör även ha som målsättning att sänka det befintliga effektabonne¬manget till 1 700 kW. Vidare bör företaget anmäla sig till PFE (Program För Energief¬fektivisering). Det kan innebära reduktion av energiskatten. Ytterligare infor¬mation ges på www.stem.se. Med dessa åtgärder kan Ankarsrum Industries minska sina energi¬kostnader för produktionen till 685 600 kronor per år. Detta innebär att företaget kan sänka energi¬kostnaderna med 1 281 300 kronor per år. Således uppfylldes hypotesen. Utöver de föreslagna åtgärderna i denna rapport kan företaget minska uppvärmnings¬kostnaderna med cirka 1 900 000 kronor per år genom att investera i en ny flispanna och ställa av el- och oljepannorna. Pay-offtiden för denna åtgärd är cirka 1,3 år (Bondesson och Edfeldt 2005). 
	nyckelord: Energibesparing, energikartläggning, stödprocesser, Ankarsrum Industries AB



