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Titel 

Energisystemanalys – Volvo Cars Uddevalla  
Analysis of the energy system – Volvo Cars Uddevalla 
 
Författare 
Hanna Jacobsson 
Klara Olsson 
 

 

 
Sammanfattning 
 
Den här rapporten är ett examensarbete utfört för Volvo Cars Uddevalla vid Linköpings tekniska 
högskola. Vår uppgift har varit att hjälpa Volvo Cars Uddevalla med att starta arbetet med 
energieffektivisering. Det gör vi genom att undersöka vilka möjligheter till energieffektiviseringar 
som finns för att minska framförallt elanvändningen. Vi har föreslagit ett antal effektiviserings-
åtgärder genom att titta på de mest energiintensiva processerna på fabriken och målet för 
elanvändningen är att minska den med 50 procent. 
 
Effektiviseringsåtgärderna har tagits fram genom att leta systemfel, som i princip alltid finns inom ett 
företag, och genom att undersöka om icke elspecifika processer kan konverteras till bränslen. Det är 
framförallt stödprocesserna som undersökts eftersom det oftast är bland dem de största systemfelen 
finns. 
 
En uppskattning har slutligen utförts för hur stor energianvändningen blir efter genomförda 
förändringar. En besparingsberäkning har även genomförts med ett nuvarande och framtida elpris. Vi 
har däremot inte beräknat kostnaden för till exempel nyinvestering eller konvertering till fjärrvärme. 
Resultatet är att elenergianvändningen har reducerats med 45 procent och fjärrvärmeförbrukningen 
med 43 procent. Målet uppnåddes som synes ej, men studeras också processventilationen och 
processbelysningen finns goda möjligheter att reducera elförbrukningen med 50 procent. 
 

 

Nyckelord 
Energi, Energisystemanalys, Energieffektivisering, Energianvändning, Konvertering. 
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Sammanfattning 
Det svenska elpriset förutsägs stiga kraftigt under kommande år. En avreglerad 
europeisk elmarknad och införandet av utsläppsrätter för koldioxid är ett par av 
orsakerna till det. Nu vill därför många svenska industriföretag minska sin elanvändning 
för att kunna fortsätta vara konkurrentkraftiga på en internationell marknad. Ett av dessa 
företag är Volvo Cars Uddevalla. 
 
Den här rapporten är ett examensarbete utfört för Volvo Cars Uddevalla vid Linköpings 
tekniska högskola. Vår uppgift har varit att hjälpa Volvo Cars Uddevalla med att starta 
arbetet med energieffektivisering. Det gör vi genom att undersöka vilka möjligheter till 
energieffektiviseringar som finns för att minska framförallt elanvändningen. Vi har 
föreslagit ett antal effektiviseringsåtgärder genom att titta på de mest energiintensiva 
processerna på fabriken och målet för elanvändningen är att minska den med 50 
procent. 
 
För att genomföra arbetet har en energisystemanalysmetod kallad EnSAM använts och 
även ett analysprogram med samma namn. Den här metoden innebär att en genomgång 
av det befintliga energisystemet först genomförs, för att få en översikt över energi-
användningen, och att mest arbete sedan läggs där störst besparingspotential finns. 
 
Effektiviseringsåtgärderna har tagits fram genom att leta systemfel, som i princip alltid 
finns inom ett företag, och genom att undersöka om icke elspecifika processer kan 
konverteras till bränslen. Det är framförallt stödprocesserna som undersökts eftersom 
det oftast är bland dem de största systemfelen finns. 
 
En uppskattning har slutligen utförts för hur stor energianvändningen blir efter 
genomförda förändringar. En besparingsberäkning har även genomförts med ett 
nuvarande och framtida elpris. Vi har däremot inte beräknat kostnaden för till exempel 
nyinvestering eller konvertering till fjärrvärme. Resultatet är att elenergianvändningen 
har reducerats med 45 procent och fjärrvärmeförbrukningen med 43 procent. Målet 
uppnåddes som synes ej, men studeras också processventilationen och process-
belysningen finns goda möjligheter att reducera elförbrukningen med 50 procent. 
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Abstract 
The electricity price in Sweden is predicted to rise rapidly during forthcoming years. A 
deregulated European electricity market and the introduction of emission trading for 
carbon dioxide are a couple of reasons that will affect this. Now several Swedish 
industrial companies want to decrease their use of electricity to maintain there 
competitiveness with foreign industries. One of these companies is Volvo Cars 
Uddevalla. 
 
This report is a final thesis performed for Volvo Cars Uddevalla at Linköpings 
University. Our task has been to help Volvo Cars Uddevalla to start the work with 
making the use of energy more effective. We are doing this by examine the possibilities 
for energy efficiency in the plant, mainly to reduce the use of electricity. By looking at 
the most energy intensive processes in the plant we are suggesting measures of 
efficiency and one of the main purposes is to decrease the electricity use by 50 %. 
 
To implement the study a method for analysing the energy system called EnSAM has 
been used and also an analysing program with the same name. This method involves 
that a review of the existing energy system is done first, to get an overview of the 
energy use, and that most of the work is carried out where the biggest savings can be 
done. 
 
Measures of efficiency have been identified through a search in the system failures, 
which usually occur at every company, and through examination of the possibilities to 
convert non electricity specific processes into fuels. It is mostly the support processes 
that have been studied at the plant since most of the big system failures occur here. 
 
Estimation has finally been done for how large the use of energy is after the changes are 
carried out. A savings calculation has also been done both with a recent and 
forthcoming electricity price. However we have not, for example, calculated the cost of 
investments and converting into district heating. The result is that the electricity use has 
decreased by 45 % and the district heating by 43 %. As shown has the aim not been 
reached, but if the process ventilation and process lightning is studied there are good 
possibilities to reach a 50 % reduction.    
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Förord 
Det här arbetet är genomfört för Volvo Cars Uddevalla och utgör det avslutande 
examensarbetet för utbildningen till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings 
tekniska högskola. Examensarbetet omfattar 20 studiepoäng per person och har 
genomförts mellan maj och november 2005. 
 
Vi vill tacka Volvo Cars Uddevalla för er gästfrihet under de veckor vi har tillbringat i 
Uddevalla och för all hjälp med information och material. Vi vill speciellt tacka vår 
handledare Anette Bäckström på Volvo Cars Uddevalla och det finns ytterligare ett 
antal personer där som förtjänar vårt tack efter att ha ställt upp och svarat på frågor 
under arbetets gång, ingen nämnd ingen glömd.  
 
Vi vill till sist tacka vår examinator och handledare, professor Björn Karlsson, och övrig 
personal på avdelningen Energisystem, Linköpings tekniska högskola, för råd och stöd 
under arbetets gång. 
 
Linköping november 2005. 
�

Hanna Jacobsson 
Klara Olsson 
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1 Inledning 
Från och med den första juli 2004 har Europa haft en avreglerad elmarknad för 
industriella kunder1. Det innebär att det nu är fritt att köpa och sälja el mellan länderna i 
Europa. Sverige har ett förhållandevis lågt elpris och därför kommer kunder på 
kontinenten som är vana att betala ett högt pris bli mer intressanta för svenska energi-
företag, eftersom de då kommer att kunna ta ut ett högre pris. I sin tur kommer det att 
leda till ett ökat pris i Sverige. Det är av denna anledning många svenska företag nu 
försöker minska sin elanvändning. 
 
Sverige har haft ett lågt elpris under många år. Det har lett till att el används till många 
olika områden och att användningen inte har begränsats lika hårt som i övriga Europa. 
När nu hela Europa får ett mer enhetligt elpris kommer svenska företag få svårt att 
konkurrera mot utländska företag vars elförbrukning är upp emot en tredjedel lägre. För 
att bibehålla dagens konkurrenssituation måste svenska företag därför sänka sin 
elförbrukning betydligt. Risken är annars stor att företag lägger sina fabriker i andra 
länder där tillverkningen blir billigare. 
 
En annan anledning till att effektivisera elanvändningen är de hotande miljöproblemen. 
Under senare år har till exempel växthuseffekten blivit en allt mer diskuterad fråga. Den 
orsakas av utsläpp av koldioxid, bland annat från kolkondenskraftverk som producerar 
el. Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft och kärnkraft, vilka inte 
orsakar några utsläpp av koldioxid. Miljön skulle därför gynnas om Sverige minskar sin 
elanvändning och istället exporterar överskottselen till kontinenten och på så sätt gör 
kolkondenskraftverken överflödiga.  
 
Volvo Cars Uddevalla har nu vänt sig till professor Björn Karlsson vid Linköpings 
universitet för hjälp med effektivisering av energiförbrukningen på företaget och det är 
av den anledningen det här examensarbetet har uppstått. Volvo Cars vill, som många 
andra svenska industriföretag, effektivisera sin energianvändning och det är nu vår 
uppgift att hitta möjligheter till detta.  

1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att kartlägga energianvändningen på Volvo Cars 
Uddevalla. Vi ska undersöka vilka potentiella möjligheter till en minskning av framför 
allt elanvändningen som finns, och om icke elspecifika processer kan konverteras till 
andra bränslen, som att till exempel värma med fjärrvärme istället för med el. Genom att 
leta efter systemfel, som nästan alltid finns inom ett företag, kan möjligheter till 
minskningar hittas. Målet är att minska elenergiförbrukningen med 50 procent. Möjliga 
förändringar ska sedan presenteras och kostnadsminskningar för elreduktioner beräknas.   

1.2 Presentation av Volvo Cars Uddevalla 
I början av 80-talet beslutade Volvo Personvagnar att starta biltillverkning i Uddevalla, 
och ett gammalt varv byggdes ut till bilfabrik. 1995 förändrades tillverkningen till att 
enbart bestå av nischmodellen C70 och då fick den tidigare monteringsfabriken 
kompletteras med en karossfabrik och ett måleri. 2002 var det dags för ännu en 
ombyggnad när produktionen ändrades till löpandebandprincipen från att tidigare ha 
bestått av stillastående stationsbyggnad. Fabriken har haft olika ägarförhållanden genom 
åren och ägs idag till 40 procent av Volvo Personvagnar och till 60 procent av det 
italienska företaget Pininfarina.  

                                                 
1 Europeiska gemenskapernas kommission, 2005. 
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1.3 Avgränsningar 
Då fabriken under tiden för detta arbete inte har haft någon löpande produktion, på 
grund av ombyggnad inför en ny modell av C70, har vi framförallt koncentrerat oss på 
stödprocesserna. Det är också bland dessa som de största systemfelen brukar finnas. 
Dessutom har vi på grund av ombyggnaden inte genomfört mätningar i fabriken 
eftersom de inte skulle ge ett korrekt resultat. Vi har istället baserat resultatet på givna 
motoreffekter, vilket inte alltid ger lika stor noggrannhet.  
 
Vi avgränsar oss även till stor del ifrån ekonomiska beräkningar. Exempel på det är 
investeringsberäkningar. Inte heller besparingen för Volvo Cars ändrade fjärrvärme-
användning har beräknats eftersom omförhandlingar av fjärrvärmepriset kommer att 
vara möjliga när förutsättningarna för fjärrvärmeproduktionen förändras i Uddevalla. 
När ekonomiska beräkningar genomförs i rapporten har dessa skett i programmet 
EnSAM, ett program för sammanställning av uppgifter vid en energisystemanalys. 
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2 Bakgrund 
Här nedan förklaras bakgrunden till varför energieffektivisering är viktigt för svenska 
företag idag. Vi  förklarar även varför minskad elanvändning förbättrar miljön och vad 
ett kraftvärmeverk är. 

2.1 Elpriser 
I Sverige produceras el främst genom vatten- och kärnkraft, medan elen på kontinenten 
produceras i kolkondenskraftverk. Det har bidragit till att Sverige haft ett lägre elpris än 
övriga Europa under många år. Elpriset i Sverige är cirka 50 procent lägre än i övriga 
Europa och på grund av det lägre elpriset används el i betydligt större utsträckning här i 
Sverige. På kontinenten används el aldrig för till exempel uppvärmning, vilket inte alls 
är ovanligt i Sverige. Här är nu i princip all eldningsolja ersatt med el.  
 
Den svenska elmarknaden avreglerades den första januari 1996. Det innebar att 
försäljning och produktion av el konkurrensutsattes och separerades ifrån nätverk-
samhet. En integrerad nordisk elmarknad bildades också i samband med avregleringen, 
och den har en gemensam marknadsplats, Nord Pool, där el köps och säljs som en 
handelsvara. Priset bestäms alltså av utbud och efterfrågan. Här köper och säljer 
producenter och konsumenter el, och cirka 30 procent av den nordiska elhandeln sker 
här2. Den 19 februari 1999 fastställde EU ett elmarknadsdirektiv3, som har till syfte att 
skapa en integrerad europeisk elmarknad med fri prisbildning och konkurrensutsatt 
produktion och försäljning. Avregleringen i de olika medlemsländerna skiljer sig 
väsentligt åt. Vissa länder har haft lätt för att införa de nya regler som krävs, medan det 
för andra har gått trögare. Fortfarande har inte avregleringen skett på ett tillfreds-
ställande sätt i många av medlemsländerna4.  
 
Sverige har ett energidimensionerat kraftsystem, där vattentillgången innan vårfloden är 
dimensionerande. Det ger ett pris som varierar över året, med ett högre pris vintertid och 
ett lägre sommartid. I sin tur innebär det också att det alltid kan produceras mer el, vid 
behov, om det finns vatten i dammarna. Europa har däremot ett effektdimensionerat 
system, där effektbehovet dagtid är dimensionerande. Det finns alltså inte mer effekt att 
tillgå och effektbrist kan bli ett problem. Det systemet ger istället ett elpris som varierar 
över dygnet, med ett högt pris dagtid och ett lägre på natten. När den europeiska 
elmarknaden nu håller på att avregleras, och det blir fritt att köpa och sälja el, kommer 
det bli intressantare för svenska elproducenter att sälja el på den europeiska marknaden 
där de kan få ett högre pris. De svenska kunderna kommer att drabbas genom att de då 
måste konkurrera om elen, med ett högre pris som följd. Efter en avreglering kommer 
det svenska elpriset anta en mer europeisk karaktär med dygnsvariation. Det är alltså på 
dagen när industrin är igång som det uppstår en konkurrenssituation och det är då länder 
med effektdimensionerat elsystem kommer att vara intresserade av att köpa el från 
Sverige. På natten finns inte samma behov och då kommer intresset för ”svensk” el inte 
vara lika stort. 
 
När den nordiska elmarknaden avreglerades, och konkurrensen på marknaden blev 
större, sjönk elpriset. Detsamma förväntas hända i övriga Europa då avregleringen får 
effekt där. På sikt kommer sedan Sveriges elpris alltmer närma sig det europeiska enligt 
figur 1 nedan. 
 
                                                 
2 Franzén T, 2005. 
3 Bergman L, 2000. 
4 Europeiska gemenskapernas kommission, 2005. 
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Figur 1: En trolig utveckling av elpriset i Sverige.5 
 
Enligt ett examensarbete utfört åt Sydkraft AB beräknas priset hamna på 80,50 €/MWh 
under dagtid samt 44,33 €/MWh övrig tid6. Det motsvarar cirka 80 öre/kWh dagtid och  
övrig tid cirka 40 öre/kWh. Priset i denna modell är känsligt för förändrade 
förutsättningar och parametrar som påverkar elpriset mest är priset på gas och kol. Ett 
förändrat pris på utsläppsrätter påverkar inte det framtida elpriset i lika hög grad. Under 
rubriken Koldioxid, nedan i detta kapitel, finns mer att läsa om utsläppsrätter. 
 
Hur snabbt utvecklingen mot ett ökat elpris kommer att ske är det ingen som vet med 
säkerhet, men att det svenska elpriset kommer att öka markant är klart. Utvecklingen 
mot ett ökat elpris har redan börjat. Den går snabbt och en orsak till det är införandet av 
utsläppsrätter. När elpriset på kontinenten höjs på grund av utsläppsrätterna följer det 
svenska elpriset med eftersom det är marginalelen som sätter priset. Enligt en debatt-
artikel i DN framgår att utsläppsrätterna kostar svenska konsumenter cirka 17 miljarder 
kronor per år7. För att svenska industrier, som använder två till tre gånger så mycket el 
som sina konkurrenter på kontinenten, ska fortsätta vara konkurrenskraftiga måste de 
minska sin elanvändning betydligt.  
 
Tidigare gick svensk energianvändning från olja till el på grund av låga elpriser och 
höga oljepriser. Konverteringen skedde också på grund av att det ansågs bättre för 
miljön med el än med olja, vilket har visat sig vara fel. Framtida höga elpriser innebär 
att vi kommer att gå tillbaka till bränslen, till exempel fossila bränslen eller biobränslen. 
Det är mycket troligt att denna utveckling kommer ske eftersom svensk industri drabbas 
trefaldigt vid höjningar av elpriset på grund av den högre användningsgraden. För att 
inte den svenska industrins konkurrenskraft ska försvagas är de tvungna att minska sitt 
elberoende och gå över till bränslen som konkurrenterna redan använder. På kontinenten 
är elpriset tre gånger dyrare än bränslepriset, på grund av att verkningsgraden på 
kolkondenskraftverken är cirka 30 procent, enligt formeln setbränslepriElpris ⋅≥ 3 8. På 
sikt kommer det här sambandet också gälla i Sverige.  

                                                 
5 Dag S, 2000. 
6 Melkersson M och Söderberg S, 2004. 
7 Engman B, Mårtensson G, Eriksson P, Birgersson B och Sörensen A, 2005. 
8 Karlsson B och Trygg L, 2004. 
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2.2 Koldioxid 
Sveriges utsläpp av koldioxid, i produktionsledet, är bland de lägsta av industri-
ländernas, beräknat per capita. De globala utsläppen av koldioxid är cirka fyra ton per 
person och år men fördelningen mellan länderna är mycket ojämn9. Sverige har ett 
utsläpp på cirka sex ton per person och år medan motsvarande utsläpp i utvecklings-
länderna ligger på cirka två ton. Länder som USA, Kanada och Australien toppar dock 
med utsläpp på cirka 20 ton per person och år enligt figur 2. Effekterna på klimatet, på 
grund av växthuseffekten, skulle bli enorma om alla länder hade lika höga utsläpp som 
industriländerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Koldioxidutsläpp per capita.10 
 
Om man istället tittar på hur mycket el vi använder per person och år i Sverige ligger vi 
bland de som förbrukar mest. Utifrån resonemanget om kolkondens på marginalen ser 
då Sveriges resultat ifråga om koldioxidutsläpp inte lika bra ut. Med det synsättet menas 
att så fort det tänds en lampa eller startas en dator, alltså när det förbrukas ytterligare el, 
måste elen komma från det dyraste kraftverket, alltså ett kolkondenskraftverk, eftersom 
den billigaste elen är den som används först. På det viset blir Sverige bland de ”största 
bovarna” vad gäller koldioxidutsläpp med ett utsläpp på 21 ton per capita, en siffra i 
samma klass som USA11. Vi ska därför inte lura oss att tro att vi är duktiga i Sverige 
eftersom vi bara har vatten- och kärnkraft, och därför kan ”slösa” med el hur vi vill. Om 
vi anpassar oss till övriga Europas förbrukning kan vi exportera el dit som ersätter 
kolkondenselen och på så sätt minska utsläppen av koldioxid globalt. Det är trots allt de 

                                                 
9 Naturvårdsverket, internet. 
10 Naturvårdsverket, internet. 
11 Björn Karlsson, muntligt. 
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globala utsläppen som är de viktigaste och inte vad varje land släpper ut var och en för 
sig. 
 
Koldioxid är en av de viktigaste växthusgaserna och frigörs bland annat vid förbränning 
av kolbaserade bränslen. Industriländerna har kommit överens om, genom FN:s Kyoto-
protokoll, att de ska minska sina utsläpp av växthusgaser med fem procent jämfört med 
år 1990 under åren 2008-201212. För att genomföra det har medlemsländerna i EU enats 
om ett gemensamt system för handel med utsläppsrätter. Det innebär att företag måste 
ha tillstånd för att släppa ut koldioxid och att de sedan kan köpa och sälja sådana 
rättigheter med varandra. Handeln med utsläppsrätter började gälla från den 1 januari 
2005.  
 
Utsläppshandeln omfattar till en början perioden 2005-2007 och endast koldioxid och 
energiintensiva anläggningar, men systemet kommer sedan byggas ut till att omfatta 
större delar av industrin och även andra gaser13. Systemet innebär att företagen blir 
tilldelade gratis utsläppsrätter och hur många företaget får är baserat på de historiska 
utsläppen. Företag som haft stora utsläpp av koldioxid historiskt sett blir tilldelade fler 
utsläppsrätter än de med mindre utsläpp. Företag i energibranschen har dock endast fått 
utsläppsrätter som motsvarar 80 procent av deras historiska utsläpp. Om ett företaget, 
efter tilldelningen, vill släppa ut högre halter av koldioxid måste det köpa fler 
utsläppsrätter av ett annat företag, som har möjlighet att sänka sina utsläpp och då 
samtidigt tjäna på sin reducering. Systemet för hur utsläppsrätter fördelas kan anses vara 
orättvist eftersom företag som har reducerat sina utsläpp innan utsläppsrätterna infördes, 
inte har lika stor möjlighet att tjäna på detta. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid 
och priset på denna bestäms av utbud och efterfrågan. 
 
En stor del av den europeiska elproduktionen sker med fossila bränslen som ger utsläpp 
av koldioxid. Denna produktion sker till exempel i kolkondenskraftverk med en 
verkningsgrad på 30-40 procent och överskottsvärmen i dessa kraftverk kyls bort i 
kyltorn. Kolkraftverk är ett av de dyraste alternativen för produktion av el och används 
därför till produktion av el på marginalen, alltså den produktion av el som varierar, 
beroende av elbehovet. Enligt det synsättet motsvarar 1 kWh el ≈ 1 kg CO2

14. 
 
Vid en avreglerad europeisk elmarknad betyder ovanstående att ökad produktion av el,  
från förnybara energikällor eller kärnkraft, kommer att minska elproduktionen vid kol-
kraftverken och därmed också minska utsläppen av koldioxid inom Europa. Därmed är 
inte sagt att kärnkraft för övrigt är ett bättre alternativ. 

2.3 Kraftvärmeverk 
Värmekraftverk är ett samlingsnamn för alla anläggningar som genererar el genom en 
värmeprocess. Vissa värmekraftverk producerar enbart el och exempel på det är 
kondenskraftverk. De kyler bort värmen genom till exempel kyltorn, vilket gör att deras 
verkningsgrad inte blir högre än 40 procent. Andra värmekraftverk producerar både el 
och värme och hit räknas kraftvärmeverken som även kallas mottryckskraftverk. Här 
kyls värmen i ett fjärrvärmenät och tas omhand istället för att släppas ut. Det är en stor 
skillnad i energiutnyttjande i de olika systemen och kraftvärmeverken har en mycket 
hög verkningsgrad, upp emot 100 procent. I figur 3 nedan visas principskillnaden i 
energiutnyttjande mellan kondenskraftverk och kraftvärmeverk. 
 

                                                 
12 EU-upplysningen, internet. 
13 EU-upplysningen, internet. 
14 Karlsson B och Trygg L, 2004. 
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Figur 3: Skillnad i energiutnyttjande mellan kondenskraftverk och kraftvärmeverk.15 
 
Alla större orter i Sverige kan bygga kraftvärmeverk för samtidig el- och värme-
produktion där kylningen sker i fjärrvärmesystemen. Förutsättningarna för den typen av 
produktion är extra gynnsam i Sverige, eftersom elen blir mer värdefull när den 
europeiska marknaden blir avreglerad och för att värmen går att sälja. I Sverige finns ett 
stort behov av värme vintertid och under sommartid finns det möjlighet att tillverka kyla 
av fjärrvärmen genom absorptionskylmaskiner. Ju mer värme som kraftvärme-
producenterna får kyla bort i fjärrvärmenätet desto mer el kan tillverkas. Det ger ett 
lägre pris på fjärrvärmen samtidigt som ett stigande elpris ger höga inkomster. Bränslet i 
kraftvärmeverken kan vara fossila bränslen som olja men idag används ofta biobränslen 
eller sopor. 
 
EU har som övergripande mål att tolv procent av den använda energin ska komma från 
förnybara källor år 201016. Medlemsländerna ska främja kraftvärme för att uppnå krav 
om energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp. Det är dock ett problem i 
Sverige, eftersom ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme beskattas för 
båda delarna, medan ett kondenskraftverk med sämre verkningsgrad, som kyler bort 
värmen som uppstår, endast beskattas för elproduktionen.  

2.4 Minskad elanvändning 
Som vi tidigare sagt har Sverige historiskt sett alltid haft ett lågt elpris och härav har vi 
svenskar aldrig behövt fundera över att välja andra alternativ till el. Att använda el till 
icke elspecifika processer är inte tänkbart i andra länder i Europa, men är inte alls 
ovanligt här. Flera avhandlingar gjorda vid Linköpings tekniska högskola visar att 
industrier i Sverige använder dubbelt så mycket el per producerad enhet än motsvarande 
fabrik på kontinenten. Det är en följd av att vi i Sverige använder el till icke elspecifika 
processer i mycket större utsträckning. Icke elspecifika processer är till exempel 
värmning, torkning och kylning. Alltså processer som lätt kan tillgodoses med andra 
alternativ än el. När den europeiska elmarknaden nu blivit avreglerad måste speciellt 
den svenska industrin ändra sitt beteende och minska elanvändningen om de ska ha en 
möjlighet att konkurrera med utländska företag även i framtiden. Avregleringen i 
Europa kommer leda till att Sveriges elpris antar en mer kontinental karaktär med ett 
högt pris på dagen och ett lägre på natten.  

                                                 
15 Franzén T, 2005. 
16 EU-upplysningen, internet. 
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Sambandet, KonstgförbrukninSpecifikElpris   =⋅ 17, gäller idag och för att det ska 
fortsätta gälla i Sverige måste den specifika förbrukningen halveras för att bibehålla 
konkurrenskraften. Med specifik förbrukning menas elförbrukningen per producerad 
enhet. I det här fallet innebär det att Volvo Cars måste halvera sin elanvändning per 
producerad bil för att bibehålla konkurrenskraften. 
 
En fabrik som säger sig ha lyckats med sin elenergieffektivisering är Volvo Cars 
Torslanda. Linköpings universitet genomförde en energisystemanalys på fabriken 
år 2000. Då såg förhållandet i elenergianvändningen mellan Volvo Cars två fabriker i 
Torslanda och Gent ut som figur 4 nedan visar. Det är bara ett exempel, på att industrier 
i Sverige förbrukar mer el än de på kontinenten för att tillverka samma produkt. Nu, fem 
år efter energisystemanalysen, uppger Volvo Cars Torslanda att de har lyckats halvera 
sin elenergianvändning till samma nivå som fabriken i Gent. Det är dock oklart vilka av 
de föreslagna förändringarna som har genomförts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Figuren visar att elanvändningen per bil var dubbelt så stor i Torslanda 
jämfört med Gent och att elpriset är nästan dubbelt så högt i Gent jämfört med 
Torslanda. 
 
Sverige måste lyckas med att minska sin elanvändning, inte bara för att industrierna ska 
kunna konkurrera bättre, utan också för att utsläppen av koldioxid ska sjunka. I sin tur 
minskar då även växthuseffekten, vilket gynnar alla. Det här blir alltså fallet om vi i 
Sverige istället för att använda el i tid och otid börjar använda andra bränslen, men 
framförallt om vi försöker effektivisera elanvändningen och minska onödig användning. 
Då får svenska energibolag el över som kan exporteras till andra europeiska länder och 
konkurrera ut kolkondenskraftverken, vilka har mycket högre utsläpp av koldioxid än 
kraftverken som producerar el i Sverige. I figur 5 nedan syns hur värmen tillvaratas som 
fjärrvärme i ett svenskt kraftvärmeverk till skillnad från ett tyskt kolkondenskraftverk 
där värmen kyls bort. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Karlsson B och Trygg L, 2004. 
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Figur 5: Svenska kraftvärmeverk jämfört med danska eller tyska kolkondenskraftverk på 
den europeiska marknaden.18 
 
Sveriges ekonomi är alltså beroende av att industrin i landet effektiviserar sin 
elanvändning. Om det inte blir fallet kommer många företag vara tvungna att 
utlokalisera sin tillverkning till fabriker i andra länder där elanvändningen är lägre och 
tillverkningen därför inte blir lika dyr. Det leder i sin tur till förlorade arbetstillfällen 
och en högre arbetslöshet i landet. Minskar däremot elanvändningen kan energibolagen 
som sagt exportera den överblivna elen till ett pris som är mycket högre än det de får på 
den svenska marknaden idag. Sverige har också stor fördel vad gäller etablering av 
kraftvärmeverk, dels för att vi till stor del redan har ett utbyggt fjärrvärmenät i de flesta 
städer, vilket är den dyraste delen av systemet, men också på grund av vårt klimat. 
Vintertid då det blir kallt behöver vi mer el på grund av att cirka 50 procent av svenska 
bostäder värms med elvärme, samtidigt som vi behöver mer fjärrvärme. Sommartid är 
värmebehovet inte lika stort, men då kan fjärrvärmen utnyttjas till fjärrkyla, så att 
elproduktionen kan vara fortsatt hög.  
 
Eleffektivisering leder alltså till att Sverige kan exportera el året om, till ett pris som är 
överrensstämmande med priset för nya kraftverk. Andra länder köper alltså el från 
Sverige istället för att bygga egna nya anläggningar19. Samtidigt minskar el-
produktionen från kolkondenskraftverken när den elen blir utkonkurrerad på grund av 
priset. I sin tur leder det till att den svenska elen, med lägre externa kostnader, ersätter el 
med högre externa kostnader. På så sätt minskar de externa kostnaderna totalt i 
Europa20. Exempel på externa effekter är påverkan på miljö och hälsa21. Både Sverige, 
som land, och miljön i världen har alltså mycket att tjäna på en effektivisering av 
elförbrukningen i Sverige.  
 

                                                 
18 Karlsson B, 2001. 
19 Karlsson B, 2001. 
20 Karlsson B och Trygg L, 2004. 
21 Carlson A, 1999. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras metoden som har använts under arbetets gång och vilka 
datainsamlingsmetoder som har nyttjats. Här beskriver vi energisystemanalysmetoden, 
EnSAM, som vi har använt oss av under hela arbetet. Vi går också igenom det 
nyutvecklade programmet EnSAM, som är ett verktyg vid sammanställning av uppgifter 
under energisystemanalysarbetet. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
De första veckorna av arbetet tillbringades på fabriken i Uddevalla för insamling av 
material, och den resterande tiden på universitetet i Linköping. Material som diagram, 
tabeller och annan fakta har inhämtats dels genom excelfiler från Volvo Cars som vi har 
fått ta del av, men också genom en rad telefonsamtal och besök hos anställda på 
företaget. Internet, rapporter och artiklar, främst skrivna på avdelningen Energisystem, 
Linköpings tekniska högskola, har också varit till stor hjälp under arbetet.  

3.2 EnSAM 
Energisystemanalysmetoden, EnSAM, är en generell metod för minskad energi-
användning, utvecklad vid avdelningen Energisystem, Linköpings Universitet. När 
elanvändningen i ett företag ska minskas måste energisystemet först kartläggas innan 
åtgärdsförslag kan ges. Metoden bygger på att finna systemfel i energianvändningen och 
inte som den traditionella metoden att successivt effektivisera befintliga system. 
EnSAM är en top-down metod. Top-down och bottom-up modeller är begrepp som ofta 
syns i samband med energimodeller22. Top-down innebär att man utgår ifrån en 
övergripande nivå och inte koncentrerar sig på detaljer. I en bottom-up modell beskrivs 
systemet på en mer detaljerad nivå. Top-down metoden innebär alltså att de stora 
energiförbrukande posterna studeras och att fel och brister försöker hittas, istället för att 
gå in på små detaljer som inte ger några större besparingar. Metoden EnSAM är 
tillämpad på cirka 50 företag i Sverige och kan användas för att genomföra energi-
effektiviseringsåtgärder inom en bred grupp av industrier. En genomgång av det 
befintliga energisystemet genomförs först för att få en översikt över energi-
användningen.  
 
I vårt arbete har huvudsakligen elanvändningen studerats och möjligheter att öka 
utnyttjandet av fjärrvärme undersökts för kyl-, ång- och värmebehov. Anledningen till 
det är att elen kommer att bli dyrare och fjärrvärmen allt billigare23. En viktig del av 
metoden är att kontrollera tomgångsförluster, det vill säga användning av el under icke 
produktionstid. Det är inte ovanligt att så mycket som 50 procent av det högsta 
effektuttaget är tomgångsförluster. Ofta är den användningen av el onödig och kan 
reduceras. 
 
Ytterligare ett sätt att minska energikostnaderna på är att införa laststyrning i 
produktionen. Då kan ett företag undvika effekttoppar. Effekttoppar som överstiger 
effektabonnemanget i elavtalet är väldigt kostsamma och kan alltså undvikas genom att 
förändra användningen över dygnet. Det är också viktigt att den abonnerade effekten 
inte är för högt satt. Om nivån aldrig överskrids är det möjligt att taket för den 
abonnerade effekten är för hög och kan sänkas. 
 
Arbetet inleds med att energisystemet delas upp i stödprocesser och produktions-
processer, som i sin tur delas upp i enhetsprocesser. Exempel på stödprocesser är 
                                                 
22 Ahlroth S, Ekvall T, Wadeskog A, Finnveden G, Hochschorner E och Palm V, 2003. 
23 Karlsson B, 2001. 
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lokalkomfort, ventilation, tryckluft, belysning, pumpning, interntransport och varm-
vatten. Exempel på produktionsprocesser är påläggning, formning, värmning, torkning, 
förpackning, sönderdelning, blandning, avverkning, hopfogning, kylning och smältning. 
Produktionsprocesserna varierar beroende på vilken typ av produktion företaget har. 

3.3 Stödprocesser 
Nedan går vi igenom olika typer av stödprocesser för att visa varför de är särskilt 
viktiga att undersöka i en energisystemanalys. 

3.3.1 Ventilation 
Användningen av elenergi till allmänventilationen kan vara en stor del av den totala 
elanvändningen för företag. På de tidigare, med metoden EnSAM analyserade 
företagen, varierar den delen mellan 5-35 procent av företagets totala elanvändning.  
 
De två vanligaste typerna av ventilationssystem är omblandande och deplacerande. Ett 
deplacerande ventilationssystem fungerar som ett kylsystem och ett omblandande som 
ett värmesystem eller kylsystem. För ett effektivt ventilationssystem kan de två olika 
typerna inte kombineras.  
 
Det är viktigt att veta vad som är dimensionerande för ventilationssystemet. Företag 
anger ofta olika orsaker till att en allmänventilation är nödvändig. De är bland annat 
värmning, kylning, fuktighet, dålig lukt och luftkvalité. Produktionslokaler är ofta stora 
volymmässigt och den enda befogade orsaken till att allmänventilation behövs är för att 
kyla. Med det i åtanke kan frågan, om huruvida värmeåtervinning är rimligt, ställas. 
 
Drifttidsstyrning av den allmänna ventilationen är det effektivaste sättet att minska 
elenergianvändningen. Styrning av ventilationen kan även ske genom att strypreglera 
eller varvtalsreglera. Strypreglering innebär att fläktarna går för fullt och luftflödet 
regleras medan varvtalsreglering betyder att varvtalet på fläkten regleras genom en 
frekvensomformare. Användning av varvtalsreglering istället för strypreglering medför 
att fläktens elenergiförbrukning kan minskas. 
 
För att nå ett bättre inomhusklimat bör ventilationen behovstyras. Under vintertid bör 
luftomsättningen vara så liten som möjligt, medan den under vår, sommar och höst kan 
vara högre om det föreligger ett kylbehov. Ett deplacerande ventilationssystem är ett 
kylsystem och fungerar endast om inget värmebehov föreligger eftersom värmesystemet 
i sig är omblandande. 
 
En rad positiva effekter fås också av att minska ventilationen. Bland annat minskar 
draget, ljudnivån sänks, luftfuktigheten ökar och partikelmängden minskar. Samman-
taget bidrar alla dessa effekter till en bättre arbetsmiljö. 
 
Följande frågor bör företaget ställa sig: 
 

- Vad är dimensionerande för ventilationen under produktionstid och icke 
produktionstid? Temperatur/fuktighet? 

- Är det renodlade deplacerande system? 
- Varför 21 grader i produktionslokaler? 
- Finns det driftrutiner för ventilationssystemet under produktionstid och icke 

produktionstid? 
- Är det bakåtvända skovlar i fläktarna? (Bakåtvända skovlar har hälften så hög 

energiförbrukning.) 
- Förekommer samtidig värmning och kylning? 
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- Styrs processutsug av fuktighet? 
- Finns det drifttidsstyrning av ventilation och i så fall hur? 
- Är det av intresse att skaffa absorptionskylmaskin om man får värmen, det vill 

säga drivenergin, gratis? 
- Vad är relationen mellan el och värme i värmeåtervinningen? 
- Förekommer befuktning? 
- Är det samma ventilationssystem i fabrikerna utomlands? 
- Vilka uppvärmningssystem finns i lokalerna? Samordning mellan aerotemprar 

och deplacerande tilluftsdon? 
- Var ligger balanstemperaturen? (Temperaturen som fås när man slutar värma.) 
- Vad har lokalen för tidskonstant?   

3.3.2 Tryckluft 
Tryckluft används ofta i industriell verksamhet för att utföra mekaniskt arbete trots att 
tryckluften har en mycket låg verkningsgrad. Den teoretiska verkningsgraden för ett 
tryckluftssystem är cirka 25 procent men de flesta system ligger på 5-10 procent. 
Tidigare var tryckluft det enda alternativet men idag anses det finnas bättre alternativ i 
direktdrivna elverktyg som har cirka 90 procent verkningsgrad. Driftkostnaderna utgör 
dessutom ungefär 90 procent av livstidskostnaderna medan inköpspriset ofta tillskrivs 
hela kostnaden vid inköp. Varje kWh tryckluft kostar mellan 20-25 kronor och för det 
insparade kapitalet kan många elverktyg köpas 24.  

3.3.3 Belysning 
Elenergianvändningen till belysning varierar kraftigt i olika företag och för att minska 
den kan drifttidsstyrning införas. Idag är det även möjligt att med bibehållet ljusutbyte 
minska effektbehovet med så kallade HF-don (Hög-Frekvens-armatur).  

3.3.4 Värmning 
Uppvärmningen av industrilokaler sker idag ofta med el eller bränslen som till exempel 
olja. Det finns även industrier vars lokaler värms upp med fjärrvärme men det är ännu 
inte så vanligt. En konvertering bör ske från el och olja till i första hand fjärrvärme och i 
andra hand, om inte fjärrvärme finns tillgängligt, biobränsle. 

3.3.5 Kylning 
Även kylsystemet inom företaget bör ses över. Vanligast är att företag använder sig av 
kompressordriven kyla. Istället bör kylbehovet täckas av frikyla i första hand, fjärr-
värmedriven absorptionskyla i andra hand och i sista hand kompressordriven kyla.  

3.3.6 Ånga 
Eventuellt ångbehov bör i första hand produceras av fjärrvärme, i andra hand med 
bränslen och i sista hand med el. 

3.3.7 Pumpning 
Vakuum- och blandarpumpar är inom många företag de mest energiintensiva pumparna. 
Därför bör driften av alla pumpar inom ett företag undersökas. En kontroll av slitage bör 
göras och det kan till och med vara aktuellt att investera i nya pumphjul. För ytterligare 
elenergivinster kan pumparna varvtalsregleras med en frekvensomvandlare.  

                                                 
24 Björn Karlsson, muntligt. 
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3.4 Programmet EnSAM 
Ett program har utvecklats av Sven-Olof Söderberg, Linköpings tekniska högskola, för  
sammanställning av uppgifter vid energisystemanalyser. Vi har använt det här 
programmet under hela vårt arbete för att sammanställa material och som hjälp vid 
ekonomiska beräkningar. I programmet finns möjligheter att föra in priser för el, 
fjärrvärme och andra bränslen så att olika kostnadsberäkningar kan göras. Programmet 
delar in energisystemet i stödprocesser och produktionsprocesser. Under stödprocesser 
och produktionsprocesser finns ytterligare uppdelning i enhetsprocesser som till 
exempel belysning, tryckluft, värmning och kylning. Se figur 6 nedan.  
 
Under respektive enhetsprocess finns möjlighet att föra in olika enheter som hör till den 
enhetsprocessen. Till exempel kan, under enhetsprocessen belysning, alla armaturer som 
finns i fabriken föras in. Där finns också möjlighet att skriva in effekten på belysningen 
och driftstiden per år. Vidare beräknas hur mycket energi som går åt till belysningen i 
enheten MWh per år och framför allt hur stor den installerade effekten är per 
kvadratmeter. Med dessa uppgifter kan uppskattningar om en besparing göras eftersom 
det finns rekommenderade värden på hur mycket installerad effekt som bör finnas per 
kvadratmeter. Ett ytterligare exempel som kan tas upp är ventilationen. Under denna 
rubrik förs alla luftbehandlingsaggregat och frånluftsfläktar in, med information om 
dess installerade effekt och drifttid. Även här beräknas energiåtgången i MWh per år 
och möjlighet finns att lägga in besparingar om sådana kan göras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Uppdelning i enhetsprocesser i programmet EnSAM. 
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När alla uppgifter är sammanställda beräknar programmet den totala 
elenergiminskningen, totala energibesparingen, eleffektreduktionen och den årliga 
kostnadsminskningen. Dessutom beräknas den årliga minskningen av koldioxidutsläpp. 
 
EnSAM är dock ett nyutvecklat program och har fortfarande en del ”barnsjukdomar”, 
till exempel stämmer inte alla beräkningar. Programmet är allmängiltigt, för företag i 
olika branscher och med olika storlek, så enhetsprocesserna stämmer inte alltid för det 
specifika företaget. Till exempel kan det finnas produktionsprocesser som är svåra att 
placera in och ibland för lite utrymme för antalet aggregat.  
 
Programmet har många olika funktioner och alla tas inte upp här. Under energisystem-
analysarbetet är det ett utmärkt hjälpmedel och finns det ytterligare intresse är 
programmet tillgängligt hos avdelningen Energisystem, Linköpings universitet.  
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4 Volvo Cars Uddevalla 
Här nedan beskrivs hur fabriken och produktionens olika delar ser ut. Vi går också 
igenom energiförbrukningen på Volvo Cars Uddevalla (VCU) och de energislag som 
används är framförallt el och fjärrvärme men även gasol och lite olja.  

4.1 Fabriken 
Fabriken består av tre produktionsbyggnader som står i förbindelse med varandra (hus 
210, hus 110 och hus 120), en administrationsbyggnad (hus 310) och en mängd mindre 
byggnader, se figur 7. Hus 210 har den klart största ytan och hus 110 och 120 är 
utseendemässigt mycket lika och stödprocesserna är uppbyggda på liknande sätt i dessa 
två byggnader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Översiktsbild över Volvo Cars fabrik i Uddevalla. 
 
Fabriken är nu i ett ombyggnadsskede inför en helt ny modell av Volvo C70. Det 
innebär att produktionen är under stor förändring, men den är fortfarande indelad i fyra 
avdelningar. Dessa är logistik, kaross, måleri och montering. Nedan följer en kort 
beskrivning av de olika avdelningarna hämtad från VCU:s intranet. 
 
I logistikavdelningen hanteras allt inkommande material och där finns både gods-
mottagning och lagerhållning av material. Den fungerar som serviceenhet och 
säkerställer att övriga fabriksområden har rätt material tillgängligt.  
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Karossfabriken är uppbyggd med ett huvudflöde, där karossen växer fram steg för steg. 
Här arbetas det med såväl robotsvetsning som manuell svetsning. Den låga 
automatiseringsgraden gör att hantverket blir en viktig del i karossfabriken.  
 
Även i målerifabriken är hantverket ett viktigt inslag där två av tre färglager läggs på 
manuellt. Både för- och efterbehandling är en väsentlig del för slutkvaliteten på den 
målade karossen och trots att måleriprocessen nästan enbart sker för hand är färgytan på 
Volvo C70 av mycket hög kvalité. 
 
Monteringen tog 2002 en ny form då löpandebandprocessen från tidigare stillastående 
stationsbyggnation installerades. Monteringen är indelad i ett antal områden med cirka 
30 personer per område.   

4.2 Energianvändning på VCU 
På Volvo Cars Uddevalla används främst fjärrvärme och el, men även bränslen som 
gasol och olja. Energianvändningen ser ut som figur 8 nedan visar. Det är användningen 
av el och fjärrvärme som är störst och därför varit mest intressant att studera närmare, 
medan bränsleanvändningen inte är lika stor och endast används i produktionsprocesser 
och därför inte varit föremål för någon ingående granskning. Värden för energi-
förbrukningen är hämtade från 2003 eftersom det året är det senaste då kontinuerlig 
produktion förekommit och därför är mer rättvisande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Fördelningen mellan energislagen hos Volvo Cars Uddevalla. 
 
När besparingsberäkningar är genomförda i rapporten har ett elpris på 24 öre per kWh 
använts som nuvarande pris och 80 öre per kWh som framtida pris, som är det pris som 
förutspås i examensarbetet Dynamiska elpriser25. De här beräkningarna är genomförda i 
programmet EnSAM som också tar hänsyn till nätavgifter och skatter. Hur fjärrvärme-
priset kommer se ut i framtiden vet vi inte exakt, och därför har inte några besparings-
beräkningar genomförts på det. 

4.2.1 El 
Elanvändningen står för nära hälften av energianvändningen på VCU och det är 
framförallt stödprocesserna som är elintensiva, vilket kan ses i figur 9 nedan. 
Ventilationen står för den klart högsta andelen och där är det processventilationen som 
är störst. Därefter kommer belysning och tryckluft men även kylning av kontorslokaler, 
pumpning och uppvärmning av tappvarmvatten som sommartid drivs med el.  
 
 
 
 
 
                                                 
25 Melkersson M och Söderberg S, 2004. 
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Figur 9: Elfördelningen mellan olika processer. 
 
I posten ”övrigt”, i figur 9 ovan, ingår alla mindre motorer i produktionen, datorer, 
kontorsbelysning, toppvärmning av tappvarmvatten mm. 
 
Det arbetas endast dagtid i fabriken vilket betyder att ingen aktivitet sker i fabriken 
under helger, kvällar och nätter och därför borde det inte förekomma någon energi-
förbrukning under den tiden. Som visas i figur 10 nedan förhåller det sig inte så. Det är 
viktigt att få bort så mycket som möjligt av denna tomgångsförbrukning eftersom den 
inte gynnar produktionen utan bara kostar pengar. 
 
Tomgångsförlusterna på VCU utgör en relativt stor del av den totala förbrukningen. I 
figur 10 visas som sagt belastningsdiagrammet över elförbrukningen på VCU under år 
2003. I diagrammet syns tydligt när semestern infaller och när det är producerande 
veckodagar respektive helger. Tomgångsförlusterna består av cirka en tredjedel av den 
totala belastningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Belastningsdiagram för Volvo Cars Uddevalla, år 2003. 
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Nedan, i figur 11, syns ett varaktighetsdiagram för samma år som ovan. Här visas den 
uttagna effekten för år 2003 sorterad i storleksordning. Storleken på tomgångs-
förlusterna syns bättre här än i figuren ovan. Hela den nedre delen av diagrammet består 
av tomgångsförluster och endast kurvan i övre, vänstra hörnet visar effekten som 
används vid produktion. Det är alltså förbrukningen som visas i diagrammets nedre del 
som ska minskas drastiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Varaktighetsdiagram för Volvo Cars Uddevalla, år 2003. 

4.2.2 Fjärrvärme 
Fjärrvärmeanvändningen och elanvändningen på VCU är i princip likvärdiga till storlek. 
Fjärrvärmen används till uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten men också till 
processer i måleriet. VCU använder fjärrvärme med olika temperaturer till olika 
ändamål. Fjärrvärmen med högst temperatur används i lackeringsboxarna i måleriet, 
medan det används en lägre temperatur till tappvarmvatten, radiatorer och takstrips. På 
grund av att fjärrvärmen till stor utsträckning används för uppvärmning blir behovet inte 
lika stort under sommarmånaderna och därför upphör leveransen av fjärrvärme under 
den perioden. Behovet av högtemperaturvatten till måleriet tillgodoses då genom 
värmeåtervinning från bland annat kylmaskiner, och tappvarmvattnet värms med el. 
 
Nedan, i figur 12, visas belastningsdiagrammet för fjärrvärmen på VCU, år 2003. Det 
här diagrammet är framtaget ur Uddevalla Energis beräkning av hur mycket fjärrvärme 
som förbrukas på fabriken. Uddevalla Energi har just nu inte någon fjärravläsning av 
fjärrvärmeförbrukningen, vilket gör att de uppskattar VCU:s förbrukning varje månad 
och korrigerar den i efterhand, alltså är inte detta diagram helt korrekt26. Uddevalla 
Energi genomför tio avläsningar per år och vanligtvis sker de varje månad förutom i maj 
och augusti. VCU köper ingen energi under sommarmånaderna och det är inte inlagt i 
Uddevalla Energis modell av VCU:s fjärrvärmeförbrukning. Det är därför diagrammet 
visar positiva värden under juni och augusti och negativa värden i juli. Det viktigaste för 
Uddevalla Energi har varit att förbrukningen stämmer totalt över året och inte för varje 
månad. Uddevalla Energi ska dock börja med fjärravläsning och då kommer det bli 

                                                 
26 Hans Hermansson, muntligt. 
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enklare för VCU att kontrollera fjärrvärmeförbrukningen året runt för att se om den är 
rimlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12: Belastningsdiagram av den totala fjärrvärmeförbrukningen, år 2003. 
 
VCU förbrukar även, som vi beskrivit tidigare, fjärrvärme i produktionen. Det gör att 
fjärrvärmekurvan ovan inte riktigt följer temperaturkurvan utomhus.  

4.2.3 Gasol 
Gasolen står för cirka 15 procent av energianvändningen på VCU. Det är endast i 
måleriet som gasol används, där den går till värmning av torkugnarna.  

4.2.4 Olja 
För värmning av lackeringsboxarna i måleriet används olja. Den här användningen står 
för endast en ytterst liten del av den totala energiförbrukningen. 
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5 Uddevalla Energi 
Ett nytt kraftvärmeverk planeras i Uddevalla och här tar vi upp hur Uddevalla Energis 
el- och fjärrvärmeproduktion förändras om kraftvärmeverket blir verklighet, och 
fördelarna med de förändringarna. Det nya kraftvärmeverket medför positiva effekter 
för Uddevalla Energi, företag i Uddevalla och för miljön regionalt och globalt.  

5.1 Nytt kraftvärmeverk 
Uddevalla Energi är just nu i en förändringsperiod27. Sedan 20 år tillbaka har 
huvuddelen av fjärrvärmeproduktionen skett i Hovhultsverket, där det eldas träd-
bränslen och torv. Hovhultsverket har fungerat bra men är på väg mot deltidspension 
eftersom det har hela 150 000 drifttimmar bakom sig. 
 
Ersättare till Hovhultsverket blir ett avfallseldat kraftvärmeverk som kommer byggas på 
Lillesjö, Björbäcks industriområde. Anläggningen är dimensionerad för förbränning av 
cirka 90 000 ton hushålls- och industriavfall, och om inga problem uppstår kommer 
verket börja byggas år 2007 för att tas i drift år 200928. Det här förändrar förut-
sättningarna för Uddevalla kommun, både ekonomisk och miljömässigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13: Det planerade Lillesjöverket.29 

5.2 Fördelar 
Det nya kraftvärmeverket är ett steg i rätt riktning mot en bättre miljö. Uddevalla 
kommer nu själva ha möjlighet att omhänderta sina sopor istället för att de transporteras 
långa vägar för förbränning i en annan kommun, som dessutom får betalt för att ta hand 
om dem. Nu kan soporna användas som bränsle i det nya kraftvärmeverket, ett bränsle 
som dessutom är gratis. Uddevalla Energi kan också sluta avtal med andra kommuner, 
så att de får betalt för att omhänderta deras sopor, för produktion av el och fjärrvärme 
som sedan kan säljas vidare.  
 
I det nya kraftvärmeverket kommer både el och fjärrvärme produceras, till skillnad från 
idag i Hovhultsverken där endast fjärrvärme framställs. När vi går mot en integrerad 
europeisk elmarknad kommer elen bli dyrare, vilket medför att det kommer vara mycket 
lönsamt att tillverka el i Sverige. Problemet vid tillverkning av el är att det uppstår 
värme som måste kylas bort och det är där fjärrvärmen kommer in i bilden. Fjärrvärmen 
                                                 
27 Uddevalla Energi, internet. 
28 Uddevalla Energi, internet. 
29 Uddevalla Energi, internet 
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blir alltså en biprodukt vid eltillverkningen och kommer kylas bort i Uddevalla stads 
fjärrvärmenät och blir därför mycket billig.  
 
Problem kan dock uppstå sommartid då värmebehovet i fjärrvärmenätet inte är speciellt 
stort. Tillgång och efterfrågan styr fjärrvärmepriset, och under sommartid kommer 
tillgången vara mycket större än efterfrågan och priset blir därför lågt. El behövs året 
om och sommartid kommer fjärrvärmen vara den begränsande faktorn. Kan inte 
tillräckligt med värme kylas bort går det inte att producera så mycket el som önskas. 
Fjärrvärmepriserna kommer därför att variera under året och vara dyrare vintertid och 
billigare sommartid. Alternativet för elproducenten är att bygga ett kyltorn, vilket kostar 
pengar. Det blir alltså mer lönsamt för producenten att skänka bort värmen. Ett exempel 
på det kommer från Linköping där utomhuspooler värms upp gratis, av Tekniska 
verken, med överflödig värme från kraftvärmeverket.  
 
Ett användningsområde för fjärrvärme sommartid är absorptionskyla, såkallad fjärrkyla. 
Under sommaren finns det många företag som är i behov av kyla, bland annat Volvo 
Cars, som just nu använder sig av eldriven kompressorkyla. Verkningsgraden på 
absorptionskyla är dock lägre men på grund av det låga priset på bränslet blir kylningen 
billigare och dessutom miljövänlig. Med vetskap om hur elpriset kommer att utveckla 
sig kommer det att löna sig att gå från kompressorkyla till absorptionskyla. Uddevalla 
Energi har planer på att införa absorptionskyla och det beräknas tas i drift i samband 
med det nya kraftvärmeverket30. 
 
En ytterligare fördel ur miljösynpunkt, vid införandet av kraftvärmeverk, är att det inte 
kommer medföra något tillskott av koldioxid globalt, utan snarare en minskning. Vid en 
integrerad europeisk elmarknad kommer det nya kraftvärmeverket ersätta ett dyrare 
verk på kontinenten, vilket kommer ge en nettominskning av utsläpp av koldioxid, som 
i sin tur minskar växthuseffekten. Det nya kraftvärmeverket kommer eldas med sopor 
som uppskattningsvis består av 80 procent biobränslen och resterande del av plast mm, 
vilket kommer att ge en nettominskning av koldioxid enligt figur 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Nettoutsläpp av koldioxid för olika bränslen och tekniklösningar 
när kolkondens är marginell elproduktion i elsystemet.31 

                                                 
30 Per-Olov Ek, muntligt. 
31 Franzén T, 2005. 
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Vid en avreglering av Europas elmarknad kommer ett samarbete mellan Volvo Cars 
Uddevalla och Uddevalla Energi skapa bättre ekonomiska förutsättningar för båda 
företagen, och även främja miljön. Volvo Cars kommer att få möjlighet till billigare 
fjärrvärme och på sikt även fjärrkyla, och Uddevalla Energi kommer att få större 
möjligheter att bli av med värmen vid sin elproduktion, och på så sätt producera mer el. 
Miljömässigt kommer elen som Uddevalla Energi producerar att ersätta fossilt baserad 
el på kontinenten och därmed minska koldioxidutsläppen globalt. Enligt figuren ovan 
kommer koldioxidutsläppen reduceras med cirka 500 kg per producerad MWh värme, 
eftersom Uddevalla Energi i framtiden kommer producera sin fjärrvärme i ett 
biobränsledrivet kraftvärmeverk, medan de idag har ett verk där endast värme-
produktion sker. 
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6 Analys av enhetsprocesser 
I denna del går vi igenom stödprocesser, produktionsprocesser, vanliga systemfel som 
brukar förekomma och hur det ser ut hos Volvo Cars Uddevalla (VCU). De 
stödprocesser som analyseras är ventilation, tryckluft, belysning, lokalkomfort, 
pumpning och tappvarmvatten. Produktionsprocessen som analyseras är gasolugnarna 
i måleriet. Beräkningarna i det här kapitlet är genomförda med hjälp av programmet 
EnSAM. 

6.1 Ventilation 
Ventilationen i en lokal syftar till att tillföra ren luft och föra bort förorenad luft32. Den 
ska också motverka spridning av föroreningar i byggnaden. Det tillförda luftflödet ska 
göra att inomhusluften blir behaglig och att byggnaden ska kunna användas till det den 
är avsedd för. Temperaturen får inte bli för hög och halterna av koldioxid och syre 
måste hållas inom vissa gränser. Det finns fyra huvudprinciper för hur ventilering kan 
ske. De är kortslutnings-, envägs-, undanträngande- och omblandande strömning och de 
skiljer sig åt genom sättet luft tillförs lokalen. De ventilationsprinciper som är vanligast 
i produktionslokaler är undanträngande- eller omblandande strömning. Undanträngande 
ventilation är effektivare än omblandande men är också mycket dyrare i investerings-
kostnad. 

6.1.1 Ventilationsprinciper 
Nedan går vi igenom de två vanligaste ventilationsprinciperna och förklarar hur de 
används för värmning och kylning. 
 
Deplacerande ventilation 
Denna princip bygger på att tillföra luft så att undanträngande strömning, eller 
deplacerande strömning som det också kallas, uppstår33. Luft tillförs med låg hastighet i 
golvnivå och är undertempererad jämfört med rumsluftens temperatur medan frånluften 
sugs ut i taknivå. Se figur 15. Tilluften fördelar sig utefter golvet och stiger när den 
kommer i kontakt med varma föremål. Föroreningar följer då med luftströmmen uppåt 
och två zoner bildas, en övre zon med förorenad luft och en undre zon med renare luft. 
En fördel med den här ventilationsprincipen är att transport av föroreningar från den 
övre till den undre zonen förhindras. En lokal med deplacerande ventilation måste dock 
ha relativt högt till tak så att det finns plats för skiktningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15: Principen för deplacerande ventilation.34 
 
                                                 
32 Warfvinge C, 2000. 
33 Warfvinge C, 2000. 
34 Warfvinge C, 2000. 
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Omblandande ventilation 
Vid omblandande ventilation förs tilluften in med relativt hög inblåsningshastighet och 
för att inblåsningen inte ska orsaka drag sker den ovanför vistelsezonen35. Se figur 16. 
Det krävs också ett omsorgsfullt val av tilluftsdon och placering av det för att slippa 
drag. Rumsluften blandas med tilluftstrålen och en omblandning av all luft i rummet 
sker. Frånluften sugs därefter ut i takhöjd. Omblandande ventilation har som syfte att 
skapa likformighet i rummet vad gäller temperatur och föroreningskoncentration. Det är 
i praktiken inte möjligt eftersom det alltid bildas områden med högre förorenings-
koncentration runt en föroreningskälla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Principen för omblandande ventilation.36 
 
Värma och kyla med ventilation 
Nyttjande av deplacerande ventilation är inte förenligt med ett uppvärmningsfall 
eftersom deplacerande ventilation endast kan användas för att kyla, och värmen är alltså 
en ”förorening” i kylfallet. Värmen kommer att hamna i den övre zonen och inte 
komma till nytta för personer som befinner sig i lokalen. Deplacerande ventilation kan 
däremot användas för att kyla en lokal när den är för varm, men vintertid när det finns 
ett värmebehov bör inte den deplacerande ventilationen vara igång. Förkommer det 
betyder det att lokalen kyls och värms samtidigt, vilket i sin tur betyder att kostnaden 
för uppvärmningen teoretiskt stiger mot oändligheten. 
 
Omblandande ventilation lämpar sig däremot både för kylning och värmning. 
Temperaturen på tilluften behöver enbart varieras efter vad som önskas. Det är dock inte 
möjligt att använda deplacerande och omblandande ventilation samtidigt, i samma 
lokaler, eftersom de fungerar på två helt olika sätt. 

6.1.2 Regler angående ventilation 
I rapporten ”Arbetsplatsens utformning” från arbetarskyddsstyrelsen finns de 
bestämmelser som gäller ventilationen och den finns tillgänglig på Arbetsmiljöverkets 
hemsida. Ventilationsbehovet bestäms utifrån personbelastning, radonhalt, material i 
byggnader, interiörer, apparater samt arbetet och processerna. Det finns inga krav på 
ventilationen i produktionslokaler utan grundtanken är att utgå från vilka produktions-
processer som finns och deras ventilationsbehov och sedan se till att arbetsmiljön är bra. 
Det finns även rekommenderade frånluftsflöden för följande utrymmen: 
Toaletter: 15 l/s och toalett. 
Städutrymme: 3 l/s och m2 golvarea, dock lägst 15 l/s. 
Duschrum: 15 l/s och dusch. 
I rapporten finns också förslag på hur processventilationen ska hanteras. Hur det ska ske 
beror på vilka processer som finns och därför tar vi inte upp det här, men är det av 
intresse rekommenderas att rapporten studeras i sin helhet. 

                                                 
35 Warfvinge C, 2000. 
36 Warfvinge C, 2000. 
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6.1.3 Ventilationen på VCU 
Ventilationen hos VCU står för ca 50 procent av den totala elenergiförbrukningen. Den 
kan delas upp i två delar, allmänventilation och processventilation, där process-
ventilationen är en något större elenergiförbrukare än allmänventilationen. 
 
Allmänventilation 
Allmänventilationen i produktionslokalerna är av deplacerande typ och i 
administrationsbyggnaden 310 är den av omblandande typ. Ventilationen sköts av både 
luftbehandlingsaggregat och frånluftsfläktar. Luftbehandlingsaggregaten är tidsstyrda 
och de flesta går endast under produktionstid. Luftbehandlingsaggregaten till måleriet 
går dock dygnet runt, året om, på grund av att det måste vara övertryck där för att 
orenheter från resten av fabriken inte ska komma in på avdelningen. Frånluftsfläktarna i 
fabriken går på helfart under produktionstid och på halvfart under icke produktionstid. 
En sammanställning av alla ventilationsaggregat för allmänventilationen, med bland 
annat motoreffekter och drifttider, finns i bilaga 1. I sammanställningen finns endast de 
stora luftbehandlingsaggregaten, medan de relativt små frånluftsfläktarna inte är 
medtagna. Vid beräkning av allmänventilationens elförbrukning är dock även de små 
fläktarna inräknade. Alla luftbehandlingsaggregaten, förutom de två till måleriet, har en 
tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt. I dessa sker värmeåtervinning, det vill säga under 
vintertid värms den inkommande luften av den utgående och under sommartid kyls den 
inkommande varma luften mot den förhoppningsvis svalare inomhustemperaturen. Det 
är inte ett bra tillvägagångssätt, eftersom deplacerande ventilation ska användas för att 
kyla och då finns inte någon anledning till värmeåtervinning. I hus 210 finns det 
ytterligare ett aggregat förutom de i måleriet som saknar återvinning. Det aggregatet har 
dock både från- och tilluft. Luftbehandlingsaggregaten i hus 110 och 120 är även 
temperaturstyrda. De här aggregaten går under produktionstid oberoende av temperatur, 
men kan också gå på natten om det är för varmt i lokalerna.  
 
Det har dock inte framkommit vad som är dimensionerande för ventilationen på VCU. 
Ett förslag som har kommit upp är att det är dålig lukt. Lokalerna är väldigt stora i 
volym så det borde inte uppfattas som ett problem. Ett annat förslag är att det är 
kylbehovet som är dimensionerande, vilket är mer troligt. Vad som egentligen är 
dimensionerande för ventilationen är det ingen som har kunnat svara på, varken på VCU 
eller på den anlitade konsultfirman som installerade ventilationen. För att få en effektiv 
ventilation är det viktigt att veta vad ventilationen är dimensionerad efter, och därför 
borde det undersökas vidare. 
 
Processventilation 
Elenergiåtgången är högre för processventilationen än för allmänventilationen. Process-
ventilationen används främst i måleriet, till de olika boxarna och till ugnarna, och 
dessutom till rostskyddsboxarna i monteringen. Den här ventilationen går endast under 
produktionstid och i måleriet är den frekvensstyrd. En förteckning över aggregaten med 
motoreffekter och drifttider, sammanställd av Daniel Larsson, Underhåll - Volvo Cars 
Uddevalla, finns i bilaga 2.  
 
VCU:s ventilation 
I VCU:s produktionslokaler fungerar ventileringen inte som den bör göra. Nu används 
det deplacerande ventilationssystemet för allmänventilation året runt. Den deplacerande 
ventilationen för in kall luft vid golvet, som i sin tur för upp värmen mot taket, vilket 
medför att det känns kallt i markhöjd. I taket finns takstrips (värmeledningar som är 
placerade under taket) som ska värma upp lokalen och som kämpar för att få ner värmen 
till golvet. Det innebär att det värms mycket mer än nödvändigt i lokalerna, vilket i sin 
tur betyder att uppvärmningskostnaderna är mycket högre än de bör vara. 
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Att föra in kall deplacerande luft i markhöjd samtidigt som uppvärmning via takstrips 
sker, innebär att lokalen kyls och värms samtidigt. Produktionslokalerna på VCU är 
stora och har högt till tak. Den spontana ventilationen är tillräcklig och det är därför inte 
nödvändigt att tillföra ytterligare luft. Istället bör den deplacerande ventilationen endast 
användas när det är för varmt i byggnaden. Givetvis ska värmetillförseln först sänkas 
när det är för varmt i lokalerna istället för att det deplacerande systemet börjar kyla, 
vilket inte är det vanligaste tillvägagångssättet inom företag. När det är för varmt sänks 
inte värmen, utan kylan ökas istället genom att det deplacerande ventilationssystemet 
körs, vilket är en mycket dyr åtgärd. 
 
Förslag på förändringar 
VCU bör aldrig ventilera med sitt deplacerande ventilationssystem när det föreligger ett 
värmebehov utan endast när det finns ett kylbehov i lokalerna. På våren och hösten 
uppstår ett kylbehov och då kommer det inte vara något problem att föra in kallare luft i 
lokalerna eftersom det är svalare luft utomhus. Problemet med deplacerande ventilation 
uppkommer varma sommardagar då det är varmare utomhus än inomhus och det inte 
finns någon kall luft att föra in. Det är dock inte många sådana dagar per år och fabriken 
är stängd under de fyra veckor som normalt är varmast. De dagar det trots allt är så 
varmt bör istället ventilationssystemet köras nattetid och inte dagtid. Fabriken kyls då 
ner under natten när det är möjligt att föra in sval luft och sedan kan ventilations-
systemet vara avstängt under dagtid. Är ventilationssystemet påslaget under dagen 
kommer det in varmare luft än inomhusluften och därmed värms lokalerna upp snabbare 
än nödvändigt. När VCU i framtiden får tillgång till absorptionskyla kan den användas 
till att kyla tilluften, om det finns behov av att kyla lokalerna dagtid under varma 
sommardagar. Vintertid ska alltså ett deplacerande ventilationssystem aldrig vara igång. 
 
I måleriet finns just nu två stora luftbehandlingsaggregat för att skapa ett övertryck och 
de hör till allmänventilationen. Ett övertryck är såklart helt nödvändigt för att hålla ute 
smuts och andra föroreningar från resten av fabriken men just nu verkar det föreligga en 
”ju mer desto bättre”-attityd när det gäller detta övertryck. För att undvika att 
föroreningar kommer in i måleriet räcker det med endast ett par pascal övertryck. 
Fördelen med två luftaggregat är att ett övertryck alltid kan säkerställas, även om det 
ena slutar fungera, men aggregaten skulle kunna vara mindre. Just nu förbrukar de här 
två luftbehandlingsaggregaten cirka 1000 MWh per år, vilket motsvarar hela 6 procent 
av VCU:s totala elenergiförbrukning, och kostar fabriken 320 000 kr per år med dagens 
elpriser.  
 
På grund av produktionslokalernas stora volym kan allmänventilationen uppskattnings-
vis reduceras med 90 procent. Den naturliga draget av luft som läcker in och ut ur 
lokalerna antas räcka för de anställda som vistas där. Om en så stor reducering inte 
känns realistisk att genomföra på en gång, föreslås en reducering av ventilationen på 50 
procent, till att börja med, för att se om luften i lokalen förändras. Om inga problem 
uppstår kan nedskärningen fortsätta. Mätningar i lokalerna, för till exempel relativ 
luftfuktighet och koldioxidhalt, kan göras för att undersöka kvaliteten på luften. I 
rapporten ”Arbetsplatsens utformning” finns en övre gräns för koldioxidhalten i en lokal 
på 1000 ppm och Socialstyrelsen rekommenderar en relativ luftfuktighet (RF) på 30-70 
procent. När nedskärning av ventilationen sker kan små utrymmen, som kontor och 
pausrum, bli lidande. Det är viktigt att de rummen ventileras tillräckligt samtidigt som 
ventilationen i de stora lokalerna minskas. 
 
Vid en reduktion av allmänventilationen med 90 procent kommer 3242 MWh per år 
sparas in. Det medför en kostnadsbesparing på 1 200 000 kr per år med dagens elpris 
och med ett framtida elpris kommer den besparingen bli 3 000 000 kr per år. Om en 
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reducering på 90 procent känns för stor att genomföra direkt och en mindre reducering 
med 50 procent istället väljs att genomföras först. Den mindre sänkningen ger också 
stora besparingar. Elenergiförbrukning kommer då att minska med 1800 MWh per år, 
vilket ger kostnadsbesparingar på 660 000 kr per år. Med ett framtida elpris blir 
besparingen 1 700 000 kr per år. 
 
En ytterligare del som bör ses över är processventilationen. Processventilationen är 
förhållandevis stor och energikrävande. Hela 30 procent av VCU:s totala elenergi-
användning går till processventilationen, som är nödvändig men borde ses över och 
optimeras. På Volvo Cars Torslanda används endast 7 procent av den totala elenergi-
användning till processventilation i måleriet37. Även om VCU är en nischfabrik bör inte 
skillnaden mellan de olika fabrikerna vara så stor. 

6.2 Tryckluft 
Tryckluft har många olika användningsområden, till exempel pneumatik och 
verktygsdrift, vilket innebär att tryckluft används för att utföra mekaniskt arbete. Trots 
tryckluftens låga verkningsgrad används den i nästan all industriell verksamhet. I 
figuren nedan visas ett tryckluftssystems olika förluster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: Förhållandet mellan tillförd elenergi och utgående energi i ett 
tryckluftssystem.38 
 
För att minska energikostnaden för en tryckluftskompressor kan överskottsvärmen  
tillvaratas och värmeåtervinnas, om ett värmebehov föreligger. Värmning på det sättet 
är inte speciellt effektivt, utan att tillgodose sitt värmebehov med direktel skulle vara 
betydligt mycket billigare.  
 
Det teoretiskt högsta värdet på verkningsgraden hos ett tryckluftssystem är 25 procent, 
men de flesta system ligger i verkligheten på 5-10 procent39. Eldrivna verktyg har 
däremot en mycket bra verkningsgrad, uppemot 90 procent, men tidigare har det inte 
funnits några bra elverktyg som alternativ till de tryckluftsdrivna. Förr ansågs de 
tryckluftsdrivna verktygen vara mindre stöldbegärliga, ha bättre vikt-/effektförhållande, 
ha lägre explosionsrisk, vara ofarliga vid läckage, smörjas automatiskt via luften och 
vara rena. Idag anses det finnas bättre alternativ i eldrivna verktyg. Även om ett 
tryckluftsdrivet verktyg är billigare i inköpspris kommer livscykelkostnaden bli högre 
jämfört med ett eldrivet verktyg på grund av förluster i tryckluftssystemet. I en studie, 

                                                 
37 Dag S, 2000. 
38 Björk C, Gralén K, Räftegård O och Åberg B, 2003. 
39 Franzén T, 2005. 
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som gjorts för Electroluxkoncernen, visades att redan under första året kunde 70 Mkr 
sparas in om koncernen bara köpte elektriska skruvdragare40. 
 
I rapporten ”Den tryckluftslösa fabriken”41, framtagen av Statens energimyndighet i 
samarbete med Linköpings universitet, finns alternativ till ersättning av tryckluft 
föreslagna för olika processer. Ett utdrag från rapporten finns i bilaga 3 och kan vara till 
hjälp när konvertering från tryckluft ska ske. Projektet är utfört vid Volvo 
Personvagnars fabrik i Olofström och visar att det är möjligt för en tryckluftsintensiv 
fabrik att klara sig helt utan tryckluft. Det finns redan idag moderna fabriker som är helt 
tryckluftsfria, ett exempel är Mercedes fabrik i Tyskland.  
 
VCU har två system för tryckluft. Ett sjubarssystem och ett tiobarssystem. Sjubars-
systemet försörjer hela fabriken medan tiobarssystemet bara går till karossavdelningen. 
Båda systemen drivs av tre kompressorer var, och alla kompressorerna är ständigt i 
aktivt läge (standby) för att kunna starta om ett tryckfall skulle inträffa. Minst en 
kompressor i varje system går dygnet runt. Kompressorerna i sjubarssystemet går alltid 
på halvfart när de är i drift och det systemet har en större kompressor som går under 
produktionstid och två mindre som går övrig tid. Tiobarssystemet består av tre identiska 
kompressorer som går på helfart när de är i drift. VCU har inga dokumenterade drift-
tider på hur mycket och hur många av kompressorena i tiobarssystemet som är igång 
under produktionstid. Vi har antagit att det är ytterligare minst en i drift under 
produktionstid, än den som går övrig tid för att täcka läckage. Det ger att de sex 
kompressorerna förbrukar 1395 MWh per år tillsammans. Av det används 843 MWh 
enbart för att täcka läckage, vilket motsvarar en kostnad på 240 000 kr per år. Med ett 
framtida elpris blir kostnaden 710 000 kr per år. 
 
På sikt borde VCU arbeta mot att få en helt tryckluftsfri fabrik, men för att nå dit är det 
många steg på vägen. Ett första steg är att få igenom ett beslut om att bara köpa in 
eldrivna verktyg från och med nu. Sedan bör arbetet, med att täta läckage, analysera och 
sätta upp mål för tryckluften, påbörjas. Finns några pneumatiska utrustningar kvar som 
inte kan konverteras till eldrivna alternativ, bör det ifrågasättas om det är nödvändigt att 
försörja dessa från en centralt placerad kompressor. När tryckluften är helt utfasad 
kommer en besparing på 400 000 kr per år, med dagens elpris, vara möjlig. När 
konverteringen väl är genomförd kommer besparingen att vara betydligt större, eftersom 
det framtida elpriset ger en besparing på 1 200 000 kr per år. Det kapitalet kan användas 
till investering i eldrivna verktyg och till driften av dessa.  

6.3 Belysning 
Elenergianvändningen till belysning varierar mycket mellan olika företag. I tidigare 
projekt angående energisystemanalyser har användningen varierat mellan 1 procent till 
27 procent av den totala elenergianvändningen. Det finns dock de företag vars belysning 
står för en större del av elenergiförbrukningen. Ett examensarbete utfört vid Linköpings 
universitet visar att 75 procent av den totala elenergianvändningen går till belysning hos 
det aktuella företaget42. Det är vanligt hos företag att belysningen är igång dygnet runt 
och att det saknas driftstidstyrning. Armaturerna är dessutom ofta gamla och kräver 
högre effekt för att få samma ljusutbyte som nyare armaturer. Idag finns det så kallade 
högfrekvensarmaturer (HF-don) som kan sänka effektbehovet upp till 90 procent och 

                                                 
40 Franzén T, 2005. 
41 Björk C, Gralén K, Räftegård O och Åberg B, 2003. 
42 Bülow B, 2005. 
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samtidigt bibehålla samma ljusutbyte. En framtida rekommendation för den installerade 
effekten är 3-5 W/m2 43. 
 
På VCU går cirka 20 procent av den totala elenergianvändningen till belysning och det 
finns drifttidsstyrning på större delen av belysningen. Systemet har dock vissa brister 
och bör ses över. Vid en nattvandring var belysningen påslagen i en stor del av 
omklädningsrummen, trots att driftstidstyrningen var inställd på att belysningen skulle 
vara avstängd. Ibland kan även systemet behöva kombineras med rörelsedetektorer för 
att göra användningen mer effektiv. Det finns till exempel ledbelysning igång dygnet 
runt i produktionslokalerna som är kraftig och inte bör vara påslagen när ingen befinner 
sig i lokalerna. 
 
En del belysning är placerad mycket högt upp och ibland bakom utrustning, som till 
exempel ventilationstrummor, där den inte gör någon nytta. Det är viktigt att tänka på 
belysningen när omflyttningar sker av utrustning så att inget hamnar i vägen och att de 
armaturer, som inte uppskattas göra någon nytta, tas ner. 
 
I produktionen finns mest traditionella lysrör och de bör successivt bytas ut till 
modernare HF-don. Idag drivs de flesta nya lysrörsarmaturer i Sverige med HF-don. De 
ger ett flimmerfritt ljus, sparar energi, är tysta och dessutom behövs ingen drossel, 
glimtändare eller kondensator för dem44. Det finns redan några HF-don i fabriken men 
tyvärr inte många. Ett bra tillfälle för nyinstallation av HF-don är när lysrören till de 
gamla armaturerna ska bytas. Det är viktigt att komma ihåg att det då inte krävs lika 
många nya armaturer som de som tas bort, utan en installerad effekt på 5 W/m2 räcker 
för allmänbelysning i en produktionslokal. 
 
Belysningen i kontoren sköts manuellt och vid en nattvandring upptäcktes att många 
kontor hade full belysningen påslagen. Det bästa sättet att lösa problemet på, är att 
förändra beteendet hos de anställda, så att de släcker efter sig när de går hem för dagen. 
Ett förändrat beteende behövs också för datorer och övriga elektriska apparater på 
kontoren.  
 
Om utbyte av armaturer till HF-don sker kontinuerligt och nedsläckning av belysning 
under icke produktionstid införs, finns stora möjligheter till besparingar. Se figur 18. I 
nedanstående beräkningar för energibesparingar har endast hänsyn tagits till allmän-
belysningen och inte processbelysningen eftersom processbelysningen kan ha högre 
krav när det gäller effekt per area. Processbelysningen är dock medtagen i den totala 
elenergianvändningen för belysning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: Genomgång av fabrikens belysning. 

                                                 
43 Franzén T, 2005. 
44 Aspeqt, internet. 

Hus/Avdelning           Typ
Installerad effekt 

[kW] 
Area 
[m2]

 Inst. Effekt per area 
[W/m2]

Överskott 
[W/m2] 

Effektreduktion 
[kW]

Energi 
[MWh/år]

Energibesparning 
[MWh/år]

110 Allmän 221,9 15260 14,4 9,4 146 899 681
120 Allmän 221,9 15260 14,4 9,4 146 899 681

210 (ej måleriet) Allmän 206,5 23902 8,4 3,4 87 966 593
Måleriet Process 116,6 367,3
Kaross Process 11,9 37,5

Montering 210 Process 16,8 52,9
Montering 120 Process 68,3 215,3

Totalt 863,9 3437 1955
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Om ovanstående förslag åtgärdas kommer kostnaden för belysningen sjunka med 
660 000 kr per år med nuvarande priser och med ett framtida elpris kommer 
besparingen per år att bli 1 750 000 kr. Observera att inte processbelysningen är 
medtagen i de här beräkningarna utan när också den byts ut mot effektiva HF-don 
kommer ytterligare besparingar att göras. Det kommer givetvis krävas investeringar i 
nya don, men det blir en engångssumma som snart kommer att återbetalas med den 
billigare driftkostnaden. Vi har inte gjort några beräkningar på investeringskostnaden, 
eftersom den är förhandlingsbar med försäljaren. 

6.4 Lokalkomfort 
”Arbetsplatser inomhus, arbetslokaler och personalutrymmen skall ha lämpligt termiskt 
klimat. Det skall vara anpassat till arbetets art, om arbetet är lätt eller tungt och om det 
är rörligt eller utförs stillasittande.”45 
 
Uppvärmning av industrilokaler sker vanligtvis med hjälp av el men i vissa fall 
förekommer även fjärrvärme. För att kyla lokaler däremot, används eldrivna 
kompressorer eller luftkonditioneringsaggregat. Ett alternativ till det är att använda 
absorptionskyla, vilket i och för sig har låg verkningsgrad, men inte blir dyrare om 
fjärrvärme från ett kraftvärmeverk används som bränsle. 
 
Som vi tidigare nämnt är ett vanligt förekommande fel att värmen ökas när det är för 
kallt och likaså kylningen då det är för varmt, istället för att minska på kylan när det är 
kallt och på samma sätt minska värmen då det är varmt. Det kan tyckas självklart men 
är det inte alltid. 
 
Uppvärmningen i produktionslokalerna sker med radiatorer och takstrips 
(värmeledningar som är placerade under taket) men i administrationshuset sker den 
endast med radiatorer. Radiatorerna och takstripsen värms upp av fjärrvärme. Lokalerna 
värms upp hela året utom under sommarmånaderna då fjärrvärmeleveransen för 
uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten upphör. Under sommarhalvåret är det ofta 
kylning av lokaler som behövs, men det är endast kontorslokalerna som har kylsystem. 
Kylsystemen är eldrivna och i hus 210 bygger det på en kylslinga i taket. Den drivs av 
en centralt placerad kompressor som styrs av utomhustemperaturen och fuktigheten i 
luften. Att styra efter utomhustemperaturen är inte ett bra tillvägagångssätt, eftersom det 
kan vara kallt inomhus trots att det är varmt utomhus. I hus 110 och 120 finns separata 
mindre luftkonditioneringsaggregat på kontoren som är termostatstyrda. I 
administrationsbyggnaden 310 drivs kylsystemet av två kompressorer. Det systemet 
bygger på omblandande ventilation med konstantinblås på 20 grader året runt i de 
gemensamma utrymmena och en kylslinga i taket på respektive kontor, som varje 
person reglerar och ställer in efter önskemål. Systemet på kontoren är dock lite krångligt 
och de flesta har inte förstått hur det fungerar. Temperaturen i 
administrationsbyggnaden är ganska låg och många tycker att det är för kallt. 
Kylsystemen effektiviseras om drifttidsstyrning införs, eftersom kylning nattetid 
normalt är obefogat.  
 
Vid behov av kyla bör i första hand frikyla användas, det vill säga kyla från utomhus-
luften, i andra hand ska fjärrkyla användas och i sista hand kompressordriven kyla. 
VCU har nu kompressordriven kyla men bör konvertera till absorptionskyla, antingen 
genom att investera i en egen anläggning eller genom leverans från Uddevalla energi. 

                                                 
45 Arbetarskyddsstyrelsen, 2001. 



  Analys  

  

  31 

  
De har planer på att införa fjärrvärmedriven absorptionskyla när det nya kraftvärme-
verket tas i drift46, år 2009. 
 
Om VCU konverterar från kompressordriven kyla till fjärrvärme kommer en 
elenergibesparing göras på 855 MWh per år. Det betyder att en kostnadsbesparing på 
140 000 kr per år är möjlig med dagens elpris, och 620 000 kr per år med ett framtida 
elpris. 
 
Uppvärmningsbehovet kommer troligtvis att minska när VCU sänker sin ventilation, det 
vill säga när inte samtidig värmning och kylning förekommer. Hur mycket fjärrvärme 
som sparas in på det är svårt att uppskatta. Ett första försök att jämföra en temperatur-
kurva och belastningsdiagrammet av fjärrvärmeförbrukningen för uppvärmning av 
lokaler och tappvarmvatten har dock genomförts, och denna presenteras nedan. 
 
I figur 19 nedan syns en temperaturkurva för Göteborg, år 2003. Någon temperatur-
kurva för Uddevalla har ej hittats men vi antar att Göteborg och Uddevalla hade 
likartade temperaturförändringar år 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: Temperaturkurva för Göteborg, år 2003.47 
 
Nedan, i figur 20, syns belastningsdiagrammet av fjärrvärmeförbrukningen för 
uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten. Observera att fjärrvärmeförbrukningen för 
produktionsprocesserna i måleriet inte är medtagen i detta diagram. Denna kurva har 
uppskattats av Uddevalla energi på samma sätt som belastningsdiagrammet för den 
totala fjärrvärmeförbrukningen, figur 12 i kapitlet Volvo Cars Uddevalla under rubriken 
Fjärrvärme, och har därmed problem av samma typ när det gäller korrekta värden 
månadsvis. 
 
 
 
 

                                                 
46 Per-Olov Ek, muntligen. 
47 Göteborgs Stad, internet. 
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Figur 20: Belastningskurva av fjärrvärmeförbrukningen för uppvärmning av lokaler 
och tappvarmvatten, år 2003. 
 
De två diagrammen ovan stämmer bra överens och därför kan inte någon uppskattning 
av en minskning av fjärrvärmeförbrukningen göras, men det kan konstateras att om 
ventilationen minskar behöver inte ventilationsluften värmas upp och därmed minskar 
fjärrvärmeförbrukningen. Dessutom tillförs det ingen undertempererad luft till lokalen, 
så värmestripsen behöver inte värma lika mycket för att hålla referenstemperaturen. 
Därmed kan en uppskattning göras om att fjärrvärmeförbrukningen för uppvärmning av 
lokaler kan reduceras med lika mycket som ventilationen minskar. 

6.5 Pumpning 
Pumpar av olika slag förekommer i stor utsträckning hos de flesta produktionsföretag. 
Vakuumpumpar och blandpumpar hör till de mest energiintensiva och det är därför 
viktigt att undersöka om pumparnas drift är normal gällande tryckhöjd, flöde, drifttid 
och aktuell motoreffekt.  
 
För att effektivisera elanvändningen för pumparna kan VCU kontrollera att de inte 
regleras genom strypning. Styrning av pumparna genom strypning är inte effektivt ur 
elsynpunkt eftersom pumparna då alltid går med full effekt. Pumpar som är reglerade 
genom strypning bör styras om till frekvensstyrning. 
 
På VCU finns ett stort antal pumpar till diverse användningsområden. Det har därför 
inte varit möjligt att kartlägga dessa. Pumpar används i produktionen, till exempel för 
produktionsbanor och för färg till lackering men även till stödprocesser, till exempel för 
fjärrvärme och vatten.  

6.6 Tappvarmvatten 
Tappvarmvattnet på VCU värms till största delen av fjärrvärme men för att komma upp 
i rätt temperatur toppvärms vattnet med el. Vi har inte kartlagt hur mycket el som 
förbrukas till detta, eftersom det är svårt att göra en uppskattning av det. El används 
även till att värma tappvarmvattnet under sommarmånaderna eftersom fjärrvärme-
leveransen då stängs av. Vi har gjort en uppskattning av hur mycket fjärrvärme och el 
som går åt till uppvärmningen av tappvarmvattnet (ej toppvärmningen), eftersom det 
inte finns någon tillförlitlig uppdelning på företaget av hur mycket fjärrvärme som 
förbrukas till olika ändamål. Den beräkningen finns i bilaga 4 och resultatet presenteras 
nedan. 
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Det förbrukas tappvarmvattnen på fabriken till främst duschar, toaletter, handfat och i 
matsalen. En uppskattning som gjorts är att cirka 50 procent av vattenförbrukningen 
värms i varmvattensberedare48. Beräkningen ger att det totalt går åt 660 MWh till att 
värma tappvarmvattnet. En uppdelning på hur stor andel som består av fjärrvärme 
respektive el är också genomförd, eftersom vattnet värms med el sommartid, och visar 
att det krävs 540 MWh fjärrvärme och 120 MWh el för uppvärmningen av tappvarm-
vattnet. 
 
Anmärkningsvärt är att tappvarmvattnet under sommarmånaderna endast värms med el 
och att fjärrvärmeleveransen då stängs av. Eftersom fjärrvärmen finns installerad och 
avgifter för den ändå betalas under sommarmånaderna vore det bättre att låta tappvarm-
vattnet värmas upp av fjärrvärme året runt. I ett framtida scenario med kraftvärme i 
Uddevalla kommer dessutom fjärrvärmen vara mycket billig under den perioden, som 
förklarats i tidigare kapitel. 
 
Om ovanstående förslag på konvertering till fjärrvärme genomförs kommer en 
minskning av elenergiförbrukningen ske med 120 MWh per år, vilket motsvarar 
90 000 kr per år med dagens elpris. Med ett framtida elpris blir besparingen 150 000 kr 
per år. 
 
Ett enkelt sätt att halvera åtgången av tappvarmvatten är att montera in strypbrickor i 
alla duschar och kranar49. Befintliga kranar kan också bytas ut mot snålspolande, vilket 
ger samma effekt som strypbrickor. Med nya kranar eller strypbrickor minskas vatten-
flödet från cirka 20 liter/min till ungefär 9 liter/min50. Den åtgärden kan endast göras på 
duschar, handfat och liknande. I till exempel diskmaskiner, där en viss mängd vatten 
alltid fylls på, kan besparingar endast göras genom att byta maskin till en som använder 
mindre mängd vatten.  
 
Vattenförbrukningen på VCU uppgår till cirka 25 000 m3 per år. Vi har räknat på att 
ungefär hälften av detta är tappvarmvatten. Vi uppskattar vidare att 60 procent av 
tappvarmvattnet går till duschar och liknande där strypbrickor kan installeras, vilket 
leder till en halverad vattenåtgång. Därför minskas alltså den här förbrukningen med 50 
procent. Det ger totalt en minskning av tappvarmvatten med 30 procent om strypbrickor 
monteras och alltså även en minskning av fjärrvärmeanvändningen, för värmning av 
tappvarmvatten, med 30 procent. Den här beräkningen finns i bilaga 5. 

6.7 Produktionsprocesser 
Förutom el och fjärrvärme används gasol. Gasolförbrukningen står för hela 15 procent 
av den totala energiförbrukningen. Det är endast till ugnarna i måleriet som gasol 
används i fabriken. De här ugnarna används till torkning av lacken på bilarna. Ugnarna 
har ett temperaturkrav mellan 160� ������ och 640� ������. För att minska gasol-
förbrukningen, kan förslagsvis ugnarna förvärmas med fjärrvärme. Då höjs 
temperaturen först till runt 100� ������ med hjälp av fjärrvärme och den resterande 
temperaturhöjningen sker sedan med gasol. 

                                                 
48 Bengt Bergman, muntligt. 
49 Björn Karlsson, muntligt. 
50 Aqua trygg, internet. 
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7 Åtgärdsförslag 
I det här kapitlet sammanställer vi de åtgärder som Volvo Cars Uddevalla (VCU) kan 
göra för att minska sin energianvändning. Åtgärdsförslagen är här kortfattade och 
önskas mer information angående en åtgärd rekommenderas att kapitlen Analys av 
enhetsprocesser och Metod studeras vidare. 
 

7.1 Ventilation 
• Ventilation av deplacerande och omblandande typ bör inte användas samtidigt 

eftersom de motverkar varandra. Där det förekommer bör den ena typen helt tas 
bort. 

• Ventilationssystem av deplacerande typ bör ej användas samtidigt som ett 
värmebehov föreligger. 

• Fabrikslokalerna har mycket stor volym och den spontana ventilationen där 
beräknas vara tillräcklig. Därför kan den allmänna ventilationen minskas 
betydligt och därmed också värmebehovet. En reduktion med 90 procent anses 
vara möjlig. 

• Övertrycket i måleriet bör minskas. 
• Sommartid, när lokalerna är varma, bör ventilationssystemet stängas av dagtid 

och endast köras nattetid.  
• Kontrollera att alla fläktar har bakåtvända skovlar. 
• Processventilationen måste ses över. Cirka 30 procent av den totala elenergi-

användningen på VCU går hit och om den går att optimera bör det göras. 
 

7.2 Tryckluft 
• Få igenom ett beslut om att från och med nu köps endast eldrivna verktyg in. 
• Här bör undersökas vilka alternativa metoder som finns till tryckluftsdrivna 

verktyg. Tag eventuellt hjälp av bilaga 3 i det arbetet. Idag finns bra eldrivna 
alternativ. 

• Sök efter läckage, täta, analysera och sätt upp mål. 
• Om det finns några få pneumatiska utrustningar kvar, när det som är möjligt att 

konvertera är genomfört, bör det ifrågasättas om det är nödvändigt att försörja 
dessa från en centralt placerad kompressor. 

 

7.3 Belysning 
• Byt kontinuerligt ut nuvarande armaturer mot HF-don så att den installerade 

effekten är 5 W/m2 för allmänbelysningen. 
• Se över processbelysningen. Konvertera till HF-don och sänk den installerade 

effekten där det är möjligt. 
• Inför ett förändrat beteende hos de anställda så att kontorens belysning och 

elektriska apparater stängs av vid arbetsdagens slut. 
• Se över tidsstyrningen. 
• Installera rörelsedetektorer. 
• Minska ner på ledbelysningen. 
• Tag ner armaturer som är placerade för högt. 
• Tag ner armaturer som sitter skymda bakom utrustning, som till exempel 

ventilationstrummor. 
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7.4 Lokalkomfort 
• Titta på möjligheter till frikyla. 
• Konvertera till absorptionskyla när Uddevalla Energi börjar leverera fjärrkyla 

alternativt skaffa en egen absorptionskylmaskin om fjärrvärmen fås gratis. 
• Inför tidsstyrning av kylanläggningar. 
• Styr kylsystemen efter inomhustemperaturen. 

 

7.5 Pumpning 
• Ha regelbundna kontroller av pumparnas drift. 
• Leta efter och eliminera pumpar med strypning, och ersätt dem med frekvens-

styrning.  
 

7.6 Tappvarmvatten 
• Värm tappvarmvatten med fjärrvärme året runt. 
• Installera strypbrickor i alla duschar och kranar. 

 

7.7 Produktionsprocesser 
• Se över möjligheterna att förvärma ugnarna i måleriet med fjärrvärme för att 

minska gasolförbrukningen. 
 

7.8 Övrigt 
• Undersök om den abonnerade effekten är för hög. Om aldrig effekttaket 

överskrids har en för hög nivå valts. 
• Undersök möjligheter att laststyra produktionen för att minska nivån på den 

abonnerade effekten. 
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8 Resultat 
Så här ser energianvändningen på Volvo Cars Uddevalla (VCU) ut idag, se figur 21. 
Uppgifter på hur mycket el, fjärrvärme och bränslen som används är exakta värden 
hämtade direkt från VCU:s fakturor. Övriga siffror är framräknade genom den 
information vi har fått fram när vi undersökt fabriken och frågat personal. 
Dokumentation, hämtad från energicentralen på VCU, ligger också till grund för 
sammanställningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21: Uppdelning av energiförbrukningen innan effektivisering. 
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Om VCU genomför de åtgärder vi föreslagit kommer energiförbrukningen se ut som 
figuren nedan visar. Elförbrukningen har nu minskat med 45 procent, på grund av en 
nittioprocentig minskning av allmänventilationen, byte av all belysningsarmatur till HF-
don och även på grund av att kylning av lokaler, värmning av tappvarmvatten och 
tryckluft nu är helt konverterade till andra bränslen eller borttagna. Fjärrvärme-
förbrukningen har sjunkit nästan lika mycket, med 43 procent. Denna minskning 
kommer av att uppvärmningsbehovet blir lägre i samband med den reducerade 
ventilationen, och på grund av att tappvarmvattenförbrukningen minskat på grund av 
montering av strypbrickor. För de bränslen, som går till produktionsprocesser, har vi 
endast föreslagit att ungarna i måleriet ska förvärmas med fjärrvärme men inte beräknat 
hur stor denna reducering av gasol blir, så förbrukningen för gasol och olja är därför 
oförändrad. Om förslaget angående förvärmning genomförs blir det en reducering även 
för gasol. Målet uppnåddes som synes ej, men studeras också processventilationen och 
processbelysningen finns goda möjligheter att reducera elförbrukningen med minst 50 
procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22: Uppdelning av energiförbrukningen efter genomförda effektiviseringar. 
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Om endast elenergiförbrukningen före och efter genomförda effektiviseringar för 
stödprocesserna studeras ser den ut som figur 23 nedan visar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23: Elenergiförbrukningen för stödprocesserna före och efter åtgärdsförslag. 
 
Effektiviseringarna leder till en total besparing på 2 490 000 kr per år med en 
reducering av allmänventilationen på 90 procent. Med ett framtida elpris kommer denna 
besparing bli 6 720 000 kr per år. Om VCU endast reducerar allmänventilationen med 
50 procent blir besparingen något lägre, 1 950 000 kr med ett nuvarande elpris och 
5 420 000 kr med ett framtida elpris. I figur 24 nedan visas besparingarna uppdelade på 
stödprocesserna och förhoppningsvis kommer den totala besparingen bli ännu större. 
När ventilationen minskas sjunker också uppvärmningsbehovet, och därmed också 
fjärrvärmeförbrukningen. När även processventilation och processbelysning studeras 
och gasolen reduceras finns möjligheter för ytterligare besparingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24: Tabellen visar hur stor besparing som kan göras på varje stödprocess. 
 
Ovanstående effektiviseringar medför som sagt stora miljömässiga fördelar globalt. 
Enligt formeln, 1 kWh el ≈ 1 kg CO2, kommer elenergieffektiviseringen medföra en 
global utsläppsminskning på cirka 7 500 ton koldioxid per år. Det medför förbättringar 
för miljön genom att bidra till en minskad växthuseffekt och därmed minskade 
klimatförändringar. 
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Stödprocess Nuvarande elpris Framtida elpris
Ventilation (90 % reducering) 1 200 000 kr 3 000 000 kr
Ventilation (50 % reducering) 660 000 kr 1 700 000 kr
Tryckluft 400 000 kr 1 200 000 kr
Belysning 660 000 kr 1 750 000 kr
Lokalkomfort 140 000 kr 620 000 kr
Tappvarmvatten 90 000 kr 150 000 kr
Totalt (med 90 % reducering av vent.) 2 490 000 kr 6 720 000 kr
Totalt (med 50 % reducering av vent.) 1 950 000 kr 5 420 000 kr
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9 Avslutande ord 
Effektiviseringspotentialen på Volvo Cars Uddevalla är relativt stor trots att fabriken 
redan har genomfört vissa besparingsåtgärder, som driftstyrning av ventilation och 
belysning, och att uppvärmningen dessutom sker med fjärrvärme. En effektivisering av 
framförallt el är viktig för att klara konkurrensen från utlandet i framtiden, men också 
med hänsyn till miljön, eftersom en konvertering av el till fjärrvärme minskar miljö-
belastningen globalt genom att bland annat koldioxidutsläppen minskar. 
 
Genom ett samarbete med Uddevalla Energi kan även en ekonomisk vinning ske, då 
Uddevalla Energi planerar att bygga ett kraftvärmeverk inom några år. Ett sådant verk 
producerar el och värme samtidigt och det gäller att få en jämvikt mellan dessa. I ett 
kraftvärmeverk är det framför allt värmen som är den begränsande faktorn och om nu 
Volvo Cars Uddevalla har ett stort värmebehov medan Uddevalla Energi har ett stort 
värmeöverskott är det i bådas intresse att starta ett samarbete. Genom ett långsiktigt 
avtal kan Volvo Cars Uddevalla förbinda sig att köpa fjärrvärme från Uddevalla Energi 
till ett förmånligt pris. På så sätt säkrar Uddevalla Energi sin elproduktion och Volvo 
Cars Uddevalla minskar sina uppvärmningskostnader. Ett förslag är att titta på 
samarbetet mellan Skövde kommun och Volvofabrikerna i Skövde51. De har gått 
samman och bildat ett gemensamt energiförsörjningssystem på ett föredömligt sätt. Det 
har bidragit till att både Skövde kommun och Volvo har gjort ekonomiska vinster och 
att de tillsammans har förbättrat miljön.  
 
Om ett samarbete mellan Volvo Cars Uddevalla och Uddevalla Energi blir verklighet, 
ökar vinsterna för Volvo om de genomför de åtgärder, som innebär konvertering till 
fjärrvärme alternativt fjärrkyla, som vi föreslagit. Volvo måste dock vara medvetna om 
att fjärrvärmen i stort sett är gratis för Uddevalla Energi, så att i princip inte mer än 
investeringskostnaden för en absorptionskylanläggning betalas. 
 
Många av de föreslagna åtgärderna kräver inga stora ekonomiska investeringar, och vi 
hoppas därför att Volvo kan klara av att genomföra de flesta, i alla fall på sikt. En del av 
åtgärderna är långtidsprojekt som inte går att ändra över en natt. Detta arbete är avsett 
att användas som ett stöd i arbetet mot en lägre energiförbrukning. Arbetet är som sagt 
inte slut i och med detta examensarbete, utan det har snarare precis börjat. Nu gäller det 
att fortsätta sökandet efter onödig energianvändning, och framför allt att genomföra 
åtgärdsförslagen. Energieffektivisering är ett fortlöpande arbete som hela tiden måste 
beaktas vid varje förändring av fabriken, både vid ombyggnad och nyinvestering, då det 
är speciellt viktigt att få en energieffektiv lösning. Vinsten i form av lägre kostnader 
återkommer år efter år och vinsten blir större med stigande elpriser. 
 
Den största delen av elförbrukningen på Volvo Cars Uddevalla går till process-
ventilationen i måleriet, och denna del kan vara ett nästa steg att titta närmare på, efter 
att föreslagna åtgärder är genomförda.  
 
Volvo Cars har mycket att vinna på att bli bättre på energieffektivisering. Det minskar 
utgifterna, förbättrar konkurrenskraften och ger goodwill med tanke på miljötänkandet. 
Det är därför viktigt att arbeta vidare med energifrågorna och att hela företaget blir 
engagerat, i alla delar i hela produktionen, för att förbättra företagets och miljöns 
utveckling till det bästa. 
 

                                                 
51 Trygg L, Gebremedhin A och Karlsson B, 2005. 



Energisystemanalys 

  

 
40 

10 Referenser 
10.1  Skriftliga 
Ahlroth S, Ekvall T, Wadeskog A, Finnveden G, Hochschorner E och Palm V, 2003,  
Ekonomi, energi och miljö – metoder att analysera samband, Stockholm.  
Tillgänglig på: www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/miljoeko/samband.pdf, 
050912. 
 
Arbetarskyddsstyrelsen, 2001, Arbetsplatsens utformning. 
Tillgänglig på: www.av.se, 050902. 
 
Bergman L, 2000, Mot en europeisk elmarknad?, Stockholm. 
 
Björk C, Gralén K, Räftegård O och Åberg B, 2003, Den tryckluftslösa fabriken, 
Energimyndigheten, Eskilstuna. 
 
Bülow B, 2005, Energianalys av Euromaints vagn- och heltågsverkstad i Hagalund, 
Linköpings tekniska högskola, Linköping. 
 
Carson A, 1999, Externa kostnaders inverkan på tekniska energisystem, Linköping 
tekniska högskola, Linköpings tekniska högskola, Linköping. 
 
Dag S, 2000, Volvo Faces a Deregulated European Electricity Market, Linköping 
tekniska högskola, Linköping. 
 
Engman B, Mårtensson G, Eriksson P, Birgersson B och Sörensen A, 2005, 
”Utsläppsrätterna kostar oss 17 miljarder kronor om året”, Dagens Nyheter, 050928. 
 
Europeiska gemenskapernas kommission, 2005, Meddelande från kommissionen till 
europaparlamentet och rådet, Årsrapport om genomförandet av den inre marknaden för 
gas och el, Bryssel. 
 
Franzén T, 2005, Energisystemanalysmetod – EnSAM, Linköpings tekniska högskola, 
Linköping. 
 
Karlsson B, 2001, Analysverktyg: Strategi för systemförändringar av industriell 
energianvändning, Linköpings tekniska högskola, Linköping. 
 
Karlsson B och Trygg L, 2004, Industrial DSM in a deregulated European electricy 
market – a case study of 11 plants in Sweden, Linköpings tekniska högskola, Linköping. 
 
Melkersson M och Söderberg S, 2004, Dynamiska elpriser – elprissättning på en 
integrerad europeisk elmarknad, Linköpings tekniska högskola, Linköping. 
 
Socialstyrelsen, 2005, Allmänna råd om temperatur inomhus m.m., Stockholm. 
 
Trygg L, Gebremedhin A och Karlsson B, 2005, Resource effective systems thorough 
changes in energy supply and industrial use: the Volvo – Skövde case, Linköpings 
tekniska högskola, Linköping. 
 
Warfvinge C, 2000, Utdrag ur Installationsteknik AK för V, Lunds tekniska högskola, 
Lund. 



  Referenser 

   

  41 

  
10.2  Internet 
Aspeqt, www.aspeqt.se/sv/ArmaturermedHF-don.pdf, besökt 050913. 
 
Aqua trygg, www.aquatrygg.se/produkter.asp, besökt 050913. 
 
EU-upplysningen, www.eu-upplysningen.se, besökt 050707. 
 
Göteborgs Stad, 
http://www.miljo.goteborg.se/luftnet/Annual/Annual2003/Annual2003.htm,  
besökt 050920. 
 
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, besökt 050707. 
 
Uddevalla Energi, www.uddevallaenergi.se, besökt 050823. 
 
Volvo Cars intranet, besökt 050705. 
 

10.3  Muntliga 
Bengt Bergman, Volvo Cars Uddevalla, kontinuerligt. 
 
Per-Olov Ek, Uddevalla Energi, 050822. 
 
Hans Hermansson, Uddevalla Energi, 050913. 
 
Björn Karlsson, Linköpings tekniska högskola, Handledare. 
 
Daniel Larsson, Volvo Cars Uddevalla, 050628. 
 
 
 
 
 



Energisystemanalys 

  

 
42 

11 Bilagor 
 
Bilaga 1 
I denna bilaga finns ventilationsaggregaten för allmänventilationen sammanställda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilationsaggregat: Allmänventilation byggnad 110

Aggregat Frånluft [m3/s] Övrigt
LA01 11 06:55 - 16:30 Veckodagar Temperaturstyrda
LA02, FF 4,5
LA02, TF
LA03, FF 17,6
LA03, TF
LA04, FF 2,8
LA04, TF
LA05, FF 18,3
LA05, TF
LA06, FF 3,6
LA06, TF
LA07, FF 17,6
LA07, TF 8,542

8,5/42
2,2/10,5
2,2/10,5

7/36

Temperaturstyrda

Temperaturstyrda

30
2,2/10,5
2,2/10,5

7/36
8,5/42
1,4/6,8
1,4/6,8

Temperaturstyrda

06:55 - 18:00

07:00 - 17:00

06:50 - 16:00

Veckodagar

Veckodagar

Veckodagar

Temperaturstyrda

Temperaturstyrda

Temperaturstyrda

Motoreffekt [kW] Driftstid

06:50 - 17:00 Veckodagar

06:45 - 17:00

07:00 - 15:40

Veckodagar

Veckodagar

7/36

Aggregat Frånluft [m3/s] Övrigt
LA01 11 05:50 - 16:00 Veckodagar Temperaturstyrda
LA02, FF 4,4
LA02, TF
LA03, FF 16,92
LA03, TF
LA04, FF 2,6
LA04, TF
LA05, FF 19,92
LA05, TF
LA06, FF 3,26
LA06, TF
LA07, FF 16,92
LA07, TF

05:30 - 17:00

06:20 - 15:50

Veckodagar

Veckodagar

Temperaturstyrda

Temperaturstyrda

Temperaturstyrda

Motoreffekt [kW] Driftstid

05:45 - 17:30 Veckodagar

7/36

06:25 - 16:00

05:40 - 17:30

06:10 - 15:55

Veckodagar

Veckodagar

Veckodagar

Temperaturstyrda

Temperaturstyrda

30
2,2/10,5
2,2/10,5

7/36
8,5/42
1,4/6,8
1,4/6,8

Temperaturstyrda

8,542

8,5/42
2,2/10,5
2,2/10,5

7/36

Ventilationsaggregat: Allmänventilation byggnad 120
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Aggregat Motoreffekt [kW] Luft [m3/s] Övrigt
LA01, TA01 15,0/3,0 4,7
LA01, FA01 5,0/1,0 2,6
LA01, FF2 2,3/0,5 1,0/2,0
LA02, TA02 30 10,4*
LA02, FA02 30 10,4
LA03, TA03 1,1 0,65
LA03, FA03 0,55 0,4
LA04,TA04 1,5 0,88
LA04, FA04 0,75 0,44*
* Uppskattade värden

Infosal mm

Kontor mm

Datarum

Cirkulationsaggregat

06:15-17:45 Veckodagar

Hela tiden

Hela tiden

Ventilationsaggregat: Allmänventilation byggnad 310

Drifttid

06:00-18:00 Veckodagar

Aggregat Motoreffekt [kW] Frånluft [m3/s] Övrigt
LA01 3,0/1,0 1,3 06:50-18:00 Veckodagar
LA02 15 3* 06:30-16:00 Veckodagar
LA03 3.0/1.0 1,2 06:45-18:00 Veckodagar Värmeåtervinnes ej.
LA04 3,0/1,0 1,15 06:25-18:00 Veckodagar
LA05 15 3* Hela tiden Värmeåtervinnes ej och ej frånluft.
LA06 3,0/1,0 1,1 06:40-18:00 Veckodagar
LA07 45 9,72 06:25-16:00 Veckodagar
LA08 3,0/1,0 1,26 06:20-16:00 Veckodagar
LA09 1,0-0,3 0,5 05:30-16:00 Veckodagar
LA10 9,4 2,5* Hela tiden
LA11 150 22 07:00-15:40 Veckodagar
LA12 100* 30 Hela tiden Värmeåtervinnes ej och ej frånluft.

Ventilationsaggregat: Allmänventilation byggnad 210

Drifttid

* Uppskattade värden
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Bilaga 2 
I denna bilaga finns ventilationsaggregaten för processventilationen sammanställda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggregat Effekt [kW] Utnyttjandegrad (%) Total effekt [kW]
Nötbox, TF11 30 88,00% 26,4 05:00-18:00 Veckodagar
Nötbox, FF11 30 100,00% 30 05:00-18:00 Veckodagar
Nötbox, TF12 22 100,00% 22 05:00-18:00 Veckodagar
Nötbox, FF12 22 100,00% 22 05:00-18:00 Veckodagar
Fyllerbox, TF21 45 42,00% 18,9 05:00-18:00 Veckodagar
Fyllerbox, FF21 45 72,00% 32,4 05:00-18:00 Veckodagar
Fyllerbox, TF22 45 38,00% 17,1 05:00-18:00 Veckodagar
Fyllerbox, FF22 45 62,00% 27,9 05:00-18:00 Veckodagar
Fyllerbox, Ridåvattenpump1 9,2 100,00% 9,2 05:00-18:00 Veckodagar
Fyllerbox, Ridåvattenpump2 9,2 100,00% 9,2 05:00-18:00 Veckodagar
Basbox, TF31 45 53,30% 23,985 05:00-18:00 Veckodagar
Basbox, FF31 45 84,70% 38,115 05:00-18:00 Veckodagar
Basbox, TF32 45 55,50% 24,975 05:00-18:00 Veckodagar
Basbox, FF32 45 87,70% 39,465 05:00-18:00 Veckodagar
Basbox, RIdåvattenpump1 9,2 100,00% 9,2 05:00-18:00 Veckodagar
Basbox, RIdåvattenpump2 9,2 100,00% 9,2 05:00-18:00 Veckodagar
2K box, TF41 45 65,00% 29,25 05:00-18:00 Veckodagar
2K box, FF41 45 75,50% 33,975 05:00-18:00 Veckodagar
2K box, TF42 45 66,00% 29,7 05:00-18:00 Veckodagar
2K box, FF42 45 75,50% 33,975 05:00-18:00 Veckodagar

Driftstid

Ventilationsaggregat: Processventilation, boxar i måleriet.

 
 
 

Aggregat Effekt [kW] Utnyttjandegrad [%] Total effekt [kW]
Ugn Vatten, cirkulationsfläkt 7,5 0 0
Ugn Vatten, cirkulationsfläkt 7,5 0 0
Ugn Vatten, cirkulationsfläkt 7,5 0 0
Ugn Vatten, cirkulationsfläkt 7,5 0 0
Ugn Nötugn, M1340 75 75 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Nötugn, M1341 37 37 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Nötugn, M1342 37 37 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Nötugn, M1347 45 90,00% 40,5 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Nötugn, M1350 37 90,00% 33,3 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Fyllerugn, M1340 55 90,00% 49,5 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Fyllerugn, M1341 37 37 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Fyllerugn, M1343 22 22 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Fyllerugn, M1347 30 90,00% 27 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Fyllerugn, M1350 30 90,00% 27 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Mellantorksugn, M1340 37 90,00% 33,3 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Mellantorksugn, M1341 30 90,00% 27 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn Mellantorksugn, M1342 30 90,00% 27 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn 2kugn, M1340 90 90 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn 2kugn, M1343 22 22 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn 2kugn, M1341 37 37 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn 2kugn, M1347 30 90,00% 27 05:00-18:00 Veckodagar
Ugn 2kugn, M1350 30 90,00% 27 05:00-18:00 Veckodagar

Används inte.

Ventilationsaggregat: Processventilation, ugnar i måleriet.

Driftstid
Används inte.
Används inte.
Används inte.
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Ventilationsaggregat: Processventilation, rostskyddsboxar.

Aggregat Effekt [kW] Driftstid Övrigt
Rostskyddsbox, FF1 75 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.
Rostskyddsbox, FF2 75 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.
Rostskyddsbox, FF3 45 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.
Rostskyddsbox, FF4 45 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.
Rostskyddsbox, TF1 75 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.
Rostskyddsbox, TF2 75 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.
Rostskyddsbox, TF3 37 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.
Rostskyddsbox, TF4 45 Går produktionstid. Har ej frekvensomvandlare, går för fullt.  
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Bilaga 3 
Utdrag ur rapporten ”Den tryckluftslösa fabriken”, framtagen av Energimyndigheten i 
samarbete med Linköpings tekniska högskola52. 
 
Kapitel 8. ALTERNATIVA DRIVMETODER 
Detta kapitel innehåller en diskussion av alternativ till drivning med tryckluft. De olika 
tryckluftsdrivna operationerna har klassats i några större grupper. En översikt över olika 
operationer som idag drivs med tryckluft och tänkbara alternativ visas i figur 8.1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.1 Schematisk beskrivning av alternativ till tryckluftsdrivna operationer 
 

                                                 
52 Björk C, Gralén K, Räftegård O och Åberg B, 2003. 
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8.1 FÖRFLYTTNING 
 
8.1.1 Linjär rörelse 
 
Linjär rörelse med hydraulisk cylinder 
Hydrauliska cylindrar används inom industrin till applikationer med krav på höga 
krafter och exakt reglering. Cylindrar finns varierande utförande, dimension och längd. 
Större cylindrar inom industrin har krafter på över 400 kN. Mindre hydrauliska 
cylindrar används till exempel i bromsystemen på personbilar, ännu mindre finns som 
bromscylinder på exklusiva mountainbikes. 
 
Linjär rörelse med elektriska cylindrar 
Elektriska cylindrar tas fram när marknaden så kräver. Flera leverantörer, Festo, 
Tünkers etc., uppger att man har erforderlig kunskap om området och är beredda att 
med kort varsel ta fram sådana enheter i större skala. Elektriska cylindrar har mycket 
god precision och använder inte mer energi än vad aktuell last kräver. En pneumatisk 
cylinder som överdimensionerats med en faktor två och har en obelastad återrörelse, 
förbrukar fyra gånger mer luft än nödvändigt. En elektrisk cylinder behöver inte mer än 
erforderlig energi för själva rörelsen på framrörelsen och har tomgångsförbrukning på 
återrörelsen. 
 
Linjär rörelse med magnetisk drivning 
En dragmagnet kan vara ett alternativ vid mycket korta förflyttningar. 
 
8.2 FÖRFLYTTNING/TRANSPORT 
 
8.2.1 Vibratormatning 
Tryckluftsdrivna vibratorer är billiga i inköp men förbrukar mycket luft (”det blåser rätt 
igenom”). De kan också bli en dålig investering, speciellt vid intermittent drift, på grund 
av läckage i koppling, slang eller ventil. Elektriska vibratorer bör användas. 
 
Muttermatare 
Vanliga muttermatare finns i eldrivet utförande. 
 
8.2.2 Transport med luft 
Att blåsa och suga fram material bör undvikas ur energisynpunkt. Alternativa metoder 
kan utnyttja eldrivna vibratorer eller eldrivna mekaniska rörelser. 
 
8.2.3 Andra transportmetoder 
Matarskruvar, rullband, traverser, etc. är exempel på effektiva transportmetoder. 
 
8.3 POSITIONERING OCH INDEXERING 
 
8.3.1 Linjär positionering 
Kan ske med elektriska cylindrar. Dessa konstrueras mått- och prestandamässigt så att 
de direkt kan sättas in i stället för befintliga tryckluftscylindrar. Problemet är att en 
elcylinder med erforderlig styrning kan kosta upp till 10 ggr mer än en 
tryckluftscylinder. Det finns därmed hittills ett ringa intresse att satsa på en elektrisk 
lösning, även om man därmed vinner mycket i styrbarhet och därmed i flexibilitet. 
 
8.3.2 Roterande positionering 
En elmotor kräver i regel en mekanisk växel, vilket ger en kostnadsnackdel för 
lösningen i princip. Det finns möjligheter att med en mer påkostad styrning få 
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erforderlig vinkelinställningsmöjlighet även för en PMSM (se 7.1.3) – något som 
exempelvis utnyttjas i industrirobotar. 
 
8.3.3 Roterande indexering 
En elektrisk motor som är direkt lämpad att sätta in för detta ändamål är stegmotorn. 
Denna måste dock vara tillräckligt kraftig för att inte kugga ur om belastningens 
moment är stort. Ett annat alternativ är en servomotor med lägesåterkoppling. 
 
8.4 GRIPNING/FASTHÅLLNING 
En vanlig automatiseringskomponent är tryckluftsdrivna spännen. De består av en 
cylinder som manövrerar en klämma. Självlåsning är vanligt. 
 
8.4.1 Elektriska spännen 
Elspännen finns redan idag och testas bl.a. i en linje med 100 spännen hos Daimler-
Chrysler (Tünkers). Produkten finns alltså redan på marknaden, och man arbetar på att 
få den accepterad i större omfattning. Ett eldrivet spänne är idag fördelaktigt ur teknisk 
men även ur ekonomisk synpunkt. Ett pneumatiskt spänne är garanterat en livstid av 3 
millioner cykler, medan de elektriska på senare tid uppgraderats till 2 millioner cykler. 
Man räknar med att nå samma livstidsgaranti som för de pneumatiska inom kort. 
 
Spännena drivs med 42 V 3-fas växelström, och trots den mer komplicerade 
installationen går det idag att räkna hem en anläggning med enbart elektriska spännen. 
Ett tryckluftsdrivet spänne kostar typiskt 350 € medan motsvarande eldrivna spänne 
kostar det dubbla, 700 €. Ännu nyare spännen introduceras nu som drivs direkt med 
standard 400 V 3-fas växelström, varvid installationen blir betydligt billigare. 
 
Mindre spännen väger idag något mer än motsvarande tryckluftsdrivna, medan de större 
modellerna väger betydligt mindre än sina tryckluftsdrivna motsvarigheter. Elspännena 
konstrueras med samma mekaniska mått som de tryckluftsdrivna, varför direkt 
utbytbarhet är möjlig. Elspännena arbetar dessutom mjukare än de tryckluftsdrivna 
vilket medför mindre oväsen, mindre slitage och är skonsammare mot arbetsstycket. Det 
sista medför att spännena kan används på detaljer som är för ömtåliga för pneumatiska 
spännen. 
 
8.4.2 Sugkoppar 
Sugkoppar är användbara för att gripa skivor, plåtar och andra föremål med stor yta, 
liksom föremål med välvda och bukliga ytor. Även stenblock och liknande tunga 
föremål lyfts utan problem med sugkoppar. 
 
Sugkoppar repar inte ytan, eller lämnar andra märken efter sig vilket även gör dem 
lämpade för till exempel lackade detaljer eller glasrutor. Elspännen skulle i vissa fall 
kunna vara tänkbara alternativ då dessa är mjukare och skonsammare i gången än 
pneumatiska spännen. 
 
Sugkopparna kräver vakuum, ofta 40-70 procent. Vakuumet genereras för ett flertal 
tillämpningar med tryckluftsdrivna vakuumejektorer. Alternativt kan vakuumet 
genereras med vakuumpumpar vilket är vanligare då det är högre krav på vakuumet, 
både tryck och flödesmässigt, än för enklare lyftoperationer. 
 
Ibland används en liten portion tryckluft för att snabbt lossa sugkoppen. Detta gäller 
speciellt operationer med höga cykeltider där de extra tiondelarna det tar att lossa utan 
en ”pust” är kritiska. Utan tryckluft får andra metoder tillgripas om släppkraven är höga, 
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till exempel någon form av mothåll som hindrar föremålet att följa med tillbaka, eller 
fjäder. Det är också tveksamt om ”pusten” verkligen behöver vara 6 bar för att fungera. 
 
Vakuumejektorer 
Vakuumejektorn saknar rörliga delar, är liten, billig och underhållsfri. En ejektor 
förbrukar typiskt 100-200 liter tryckluft per minut och det tar dubbelt så lång tid att nå 
70 procent vakuum som för att nå 50 procent vakuum, vilka är vanliga arbetsintervall. 
En grov jämförelse mellan olika alternativ görs i tabell 8.2. Med automatik kan ejektorn 
slå ifrån då tillräckligt vakuum erhållits och på så sätt radikalt minska 
tryckluftsförbrukningen. I annat fall förbrukas tryckluft under hela lyftet 
 
Vakuumpumpar 
Vakuumpumpen är stor, dyr, kräver underhåll och ett vakuumnät. Energiförbrukningen 
är en 1/20 till 1/50 av ejektorns per evakuerad volym luft. Vakuumpumpen behöver inte 
någon del i tryckluftskompressor, underhåll av kompressor eller del i tryckluftsnät. 
 
Ett problem kan vara att finna en liten och effektiv pump, gjord för det svaga vakuum 
(40-70 procent) och låga flöde som behövs för mindre lyftoperationer med sugkoppar. 
Vid större behov finns gott om pumpar på marknaden och i princip är det möjligt att 
vända på en vanlig tryckluftskompressor för lågt vakuum och högt flöde. 
 
8.4.3 Magneter 
Magnetism kan användas för fastspänning, fixering, lyftoperationer, etc. Kapitlet nedan 
koncentreras kring de applikationer där magnetismen arbetar med arbetsstycket, vilket 
kräver att det är ferromagnetiskt. 
 
Lyft 
För lyftoperationer finns det ett otal lösningar, beroende vad som skall lyftas. En 
magnet lyfter på djupet och inte över ytan som en sugkopp, vilket gör att de tappar 
effekt om godstjockleken underskrider 4 mm. Många utvecklade lyftsystem riktar sig 
mot tyngre lyft, från några hundra kilo och uppåt. 
 
Det finns flera olika typer av magneter med olika egenskaper. En bipolsmagnet ger till 
exempel bra kraft även då det är dålig anläggningsyta eller ett ickemagnetiskt skikt på 
ytan. Dessa är däremot inte så energieffektiva, för att vara magneter. 
Permanentmagneter är också starka, en permanentmagnet på 6 kg lyfter 750 kg och 
släppfunktionen går att automatisera. 
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Tabell 8.1: En grov jämförelse av energiåtgången för några olika lyftalternativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Tryckluft antas kräva 0,1 kWh el per m3 och ejektorn förbrukar 3 l/s 

3 Antagande: 0,02 kWh el per m3 evakuerad luft. Minvärde anger optimalt (läckfritt) driftfall 

4 Optimal funktion, helt utan läckage. Verkligheten är för det mesta betydligt sämre. Att en ejektor 

jobbar en till ett par gånger i sekunden är normalt 

 
Fastspänning och fixering 
Magneters höga styrka gör dem utomordentliga för fastspänning. Det finns 
färdigutvecklade system för fastspänning på t.ex. slipbord, i fräsar, system för runda 
föremål i svarvar och för verktygsbyten i pressar. Magnetisk fastspänning är snabbare 
än traditionell och detaljen blir automatiskt avmagnetiserad när den lossas. 
 
8.5 KOPPLING OCH BROMSNING 
Kopplingar och bromsar manövreras av tradition med tryckluft. Det finns hydrauliska 
alternativ till dessa, men ett byte är behäftat med stora kostnader och sker därför endast i 
undantagsfall. Den hydrauliska lösningen ger större tillförlitlighet och tillgänglighet än 
den pneumatiska och kräver mindre service. 
 
Vid liten användning, till exempel för att hålla tryck i ett nödbromssystem, kan en 
trycktank ersätta en anslutning till ett tryckluftsnät. När läckaget blivit så stort att tanken 
ideligen måste fyllas på ger detta också det incitament som behövs för att täta systemet. 
 
8.6 MONTERING 
 
8.6.1 Skruvdragning 
 
Skruvdragning allmänt 
När en noga kontrollerad och dokumenterad åtdragningsprocess krävs finns 
programmerbara eldrivna skruv- och mutterdragare att tillgå (exempelvis Atlas Copcos 
Tensor och Boschs intelligenta skruvdragare). Dessa utrustningar har 
frekvensomriktarstyrda asynkronmotorer. De är en faktor 10 dyrare än motsvarande 
tryckluftsdrivna utrustningar (som dock inte alls lever upp till kraven på dokumenterade 
och noggrant dragna förband). Se 7.1.2 och 7.2.1. 
 
Handhållna maskiner 
Handhållna verktyg har idag nått en stor grad av fulländning. Stöldrisken är fortfarande 
ett problem, men kan motverkas exempelvis genom elektronisk märkning av verktygen 
och sensorer vid in- och utpassage från fabriken. 
 
Sladdlösa verktyg 
Som handverktyg finns idag lätta sladdlösa verktyg (som krävs exempelvis när man tar 
med sig ett verktyg in i en halvfärdig bil och inte får skada lacken med en sladd eller en 
tryckluftsslang). Här används BLDC (se kapitel 6 som ger en genomgående beskrivning 
av olika typer av elmotorer, deras för och nackdelar), och själva motorerna kan göras 
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lätt utbytbara vilket gör underhållsarbetet mycket effektivt. Den dominerande 
batteritypen är NiCd. Se 7.1.3. Genom att ha speciella kontakter för batterierna eller 
speciella laddningsaggregat kan stöldrisken nedbringas. 
 
Moderna verktyg utförs så att operatören inte kan påverka verktygets funktion eller 
utföra service på det. Så ställs t.ex. åtdragningsmomentet på Boschs nya sladdlösa 
skruvdragare in med en speciell nyckel som enbart produktionsberedaren skall ha 
tillgång till. Service skall ske enligt förutbestämda serviceintervall eller när verktyget 
utfört ett specificerat antal operationer.  
 
Fast utrustning 
Uppbyggda monteringsstationer – som exempelvis topplocksmontering – bestyckas 
med intelligenta mutterdragare. Se 7.2.1. 
 
8.6.2 Punktsvetsning 
Manövrering av punktsvetstänger (robotburna eller fasta) sker traditionellt 
med tryckluft. 
 
Elektriska alternativ finns framtagna. En svårighet är här att de blir något tyngre än 
motsvarande pneumatiska tänger, och att roboten eventuellt inte orkar bära den ökade 
vikten. Intensiv utvecklingen av eltänger pågår.  
 
8.6.3 Pressinpassning 
Linjära elektriska rörelser som till exempel drivs av en BLDC. 
 
8.7 VIKTBALANSERING OCH DÄMPNING 
Balanscylindrar med tryckluft behöver inte anslutas till ett centralt tryckluftssystem utan 
kan fyllas på lokalt. 
Som alternativ till luftkuddar för dämpning i mekaniska pressar används hydrauliska 
kuddar i allt större utsträckning. 
 
8.8 BEARBETNING 
 
8.8.1 Slipning 
För mindre åtgång av slipmaterial och snabbare slipning används lämpligen elektriska 
HF-verktyg. De elektriska verktygen har en mycket bättre varvtalshållning än de 
tryckluftsdrivna verktygen vilket ger snabbare slipoperation och lägre slitage på 
slipskivorna. 
 
Högfrekvensdrift i handhållna slipmaskiner började användas redan på 1930-talet. 
Optimal frekvens är 300 Hz, varför en omformare behövs. Dessa har hittills utförts som 
roterande omformare, men nu finns också halvledarbetstyckade frekvensomformare att 
tillgå. Jämfört med tryckluftsdrivna slipmaskiner ger de högfrekvensdrivna ett varvtal 
som är nästa oberoende av belastningen, vilket medför en effektivare slipprocess. 
 
Även mindre slipmaskiner finns att tillgå liksom handverktyg anslutna till 230 V. 
Moderna maskiner närmar sig alltmer sina tryckluftsdrivna motsvarighete när det gäller 
vikten. Det finns även metoder för att möta den ökade stöldrisken hos el-verktyg 
(speciella laddningskontakter och laddare, märkning med halvledarchip etc.). 
 
8.8.2 Stansning, pressning, etc. 
För pressning finns såväl mekaniska som hydrauliska lösningar. För stansning av hål 
finns hydrauliska drivalternativ, men även elektriska linjära rörelser kan användas. 
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8.9 RENGÖRING OCH TORKNING 
 
8.9.1 Rengöring 
 
Sugning 
Olika former av sug, till exempel centraldamsugare, spånsug eller punktutsug är att 
föredra om partiklar eller gaser ska avlägsnas från ett område. 
 
Renblåsning 
Att blåsa rent är inte att göra rent, eftersom smutsen yr upp och sprids i omgivningen. 
Fläktar är betydligt energieffektivare än tryckluft om man behöver blåsa av en yta. 
Blåsmaskiner är inte särdeles energieffektiva, men betydligt bättre än tryckluft om 
högre lufthastigheter behövs. Att använda rätt munstycke för avblåsningen ökar 
verkningsgraden. 
 
Borstning 
En borste för bort smutsen mekaniskt och är en gammal väl beprövad lösning som kan 
drivas med en elektriskmotor, som i en biltvätt till exempel. 
 
Tvättning och sköljning 
En vätska kan användas både för att lösa upp smuts och för att mekaniskt spola bort 
den. Problem kan vara eventuella kemikalier och rening av tvättvätskan. Ur 
energiperspektiv kan torkprocessen förbruka mycket energi. 
 
8.9.2 Torkprocesser 
Torkprocesser kan vara mycket energikrävande. Tryckluft är alltid mycket dåligt för 
detta ändamål.  
 
Elektriska vibratorer kan användas för att mekaniskt skaka bort vätska. Fläktar 
alternativt blåsmaskiner kan blåsa bort vätska. Absorptionstorkar och liknande kan 
användas för att torka fuktig luft. Varmluft går utmärkt att recirkulera. 
 
8.10 DOSERING MED PUMPAR 
Det förekommer att tryckluft används för att driva doseringspumpar. Doseringspumpar 
finns i ett otal utföranden och kapaciteter, drivna med olika typer av elmotorer och 
elektromagneter. Dessa alternativ är fullgoda för de allra flesta applikationer. I dessa fall 
är för det mesta energianvändningen minimal, och blir även för den pneumatiska 
utrustningen obetydlig. Istället är det läckage och distributionssystem (rör och slangar) 
som står för betydande kostnader. 
 
8.11 VENTILMANÖVRERING 
Ventiler som manövreras/drivs med pneumatik har ofta problem med hysteres, vilket är 
en tidsfördröjning från signal till ändrat ventilläge. Är hysteresen tillräckligt stor fås i 
princip on/off-reglering. Detta innebär att extra kostnader uppstår i det system ventilen 
reglerar, exempelvis ökade uppvärmningskostnader på grund av reglerfel. Därtill 
kommer tryckluftskostnader för drivning, läckage, etc. 
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Bilaga 4 
 
Tappvarmvattensberäkning 
 
Total vattenförbrukning (m3/år) 25293 
Andel som värms i VVB 50% 
Tappvarmvatten (dm3/år) 12646500 
Tappvarmvatten (kg/år) 12646500 
Spec. värmekapaciteten (J/kg.K) 4190 
Varmvattentemp 60 
Kallvatten 15 

 
tcmE p ∆⋅⋅=  

1 kWh = 3 600 000 J 
 
Energi (joule) 2,3845E+12 
Energi (kWh) 662360 
Energi (MWh) 662 

 
Nio månader om året värms tappvarmvattnet med fjärrvärme. 
De tre sommarmånaderna värms tappvarmvattnet med el,  
varav en månad är det semester. 
Uppskattningsvis blir då uppdelningen enligt nedan. 
 
Fjärrvärme (MWh) 542 
El (MWh) konv. till Fjärrvärme 120 
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Bilaga 5 
 
Beräkning för minskad tappvarmvattenförbrukning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total vattenförbrukning  (m3) 25293
Uppskattad tappvarmvattenförbrukning (m3) 
(50% av vattenförbrukningen)

(60% av tappvarmvattenförbrukningen)
Minskad tappvarmvattenförbrukning (m3)            
(50% av 7587,9)

Ny tappvarmvattenförbrukning (m3)                  
(12646,5-3793,95)

Besparing (tappvarmvatten) 30,00%

8853

12647

7588

3794

Uppskattad vattenförbrukning som kan 
minskas med strypning (m3)                


