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Sammanfattning 
En ökad kostnadseffektivitet i svenska företag är viktigt för att dessa ska kunna bibehålla 
sin internationella konkurrenskraft. Då el- och andra energipriser förutsägs stiga i 
framtiden ökar även företagens energikostnader. Genom energieffektivisering kan företag 
minska sina kostnader utan att förlora konkurrenskraft. 
 
Detta arbete har utförts på GETRAG All Wheel Drive AB i Köping och syftar till att 
kartlägga företagets energianvändning och därigenom lokalisera potentiella möjligheter 
till energieffektivisering av företagets olika processer. Kartläggningen har haft särskilt 
fokus på elenergianvändningen då denna står för den största kostnaden bland 
energislagen. Hänsyn har endast tagits till möjliga besparingar och ingen 
investeringskostnad  för effektiviseringsåtgärderna har beräknats. 
 
Kartläggningen har genomförts genom mätningar av elanvändningen på produktionsnivå i 
kronhjulstillverkningen samt insamling av övergripande mätdata över elanvändningen för 
övriga stöd- och produktionsprocesser. Dessa mätvärden användes för att identifiera de 
processer som har störst möjlighet till energieffektivisering. 
 
Resultatet visar på att stora möjligheter till effektiviseringsåtgärder finns på GETRAG. 
Åtgärdsförslagen delas in i tre alternativ utifrån hur stora investeringar som 
uppskattningsvis krävs. De åtgärder som föreslås är minskad belysning, minskad tomgång, 
minskad ventilation, konvertering av icke elspecifika processer till uppvärmning med 
fjärrvärme samt laststyrning. 
 
För Alternativ 1 som endast kräver ett fåtal små investeringar finns en besparingspotential 
på ungefär 1,8 Mkr vilket motsvarar en minskning av elanvändningen med 7 %. Följande 
Alternativ 2 ger en besparing på 4,4 Mkr och minskar elanvändningen med 21 % men 
kräver dock något större investeringar. Slutligen ger Alternativ 3 genom relativt stora 
investeringar en besparingspotential på 5,8 Mkr samt en minskad elanvändning med 25 %. 



 



 

 

Abstract 
Increased cost efficiency is of great importance for Swedish companies to maintain their 
ability to compete on an international market. Electricity as well as other energy prices 
are predicted to rise rapidly during forthcoming years leading to increasing energy costs. 
Through energy efficiency measures companies are able to reduce their costs while 
maintaining their competitiveness. 
 
This study is a masters thesis performed for GETRAG All Wheel Drive AB in Köping at 
the Institute of Technology in Linköping. The purpose of the thesis is to make a survey of 
the energy usage in the plant and by doing so locating potential possibilities to energy 
efficiency measures. The survey is mainly focusing on electricity usage due to electricity 
being the major energy cost. Consideration has only been taken to possible energy savings 
and no investment costs have been calculated. 
 
The survey has been carried out through a number of measurements of the electricity 
usage in machines used in the manufacturing of crown wheels. A comprehensive data 
collection has also been made, presenting the energy usage of the support and the 
production processes. The data was used to identify processes with the largest possibilities 
of energy efficiency measures.  
 
The conclusion of the survey is that there are great opportunities for energy efficiency 
measures at GETRAG AWD AB. The measures have been divided into three different 
categories on the basis of estimated investment costs. The suggested measures are reduced 
lighting, reduced idling losses, reduced ventilation, load control and conversion for non 
electricity specific processes into heating by district heating. 
 
In Alternative 1 where only a few minor investments are needed a potential saving of 
approximately 1.8 million SEK is calculated. This corresponds to an electricity usage 
reduction by 7 %. The following, Alternative 2, generates a saving of 4.4 million SEK and 
the electricity usage is reduced by 21 %. Finally, Alternative 3, results in a saving of 
5.8 million SEK and a decreased electricity usage by 25 %. 
 



 



 

 

Förord 
Detta examensarbete har genomförts åt GETRAG All Wheel Drive AB i Köping och utgör 
det avslutande momentet i vår utbildning till Civilingenjör i Maskinteknik vid Linköpings 
Tekniska Högskola. Arbetet påbörjades i september 2006 och avslutades 20 arbetsveckor 
senare i februari 2007. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla anställda på GETRAG som svarat på frågor och hjälpt oss 
under arbetets gång. Speciellt vill vi tacka våra handledare på företaget, Claes Wolinder 
och Inger Ericsson.  
 
Till sist vill vi tacka alla anställda på avdelningen Energisystem på Linköpings Tekniska 
Högskola för goda råd och praktisk hjälp. Ett särskilt tack riktas till vår examinator och 
handledare Mats Söderström som varit ett stöd och en idéspruta under hela arbetet. 
 
 
Linköping februari 2007 
 
Johan Karlsson 
Maria Nordin 
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1 Inledning 
GETRAG All Wheel Drive AB ligger i Köping och tillverkar system för fyrhjulsdrift till 
bland annat Volvo och Fiat. Då kostnadseffektivitet är av största vikt för alla bolag och då 
stora krav på både kvalitet och pris ställs från företagets kunder gäller det att hela tiden 
försöka minska på kostnaderna i tillverkningsprocessen samtidigt som kvaliteten bibehålls. 
Då det svenska elpriset på senare tid har nått nya rekordhöjder och då framtidens 
energikostnader inte visar några tecken på att sjunka är energieffektivisering ett bra sätt 
för ett företag att minska sina kostnader utan att behöva försämra kvaliteten i sina 
produkter. 
 
Detta har gjort att GETRAG AWD AB bestämt sig för att genomföra en 
energikartläggning av ett produktionsflöde för att kunna visa på var i processkedjan de 
största energikostnaderna uppstår och på så sätt kunna arbeta för att minska 
energianvändningen i dessa processer. 
 
Den produkt som skall följas under produktionsprocessen är ett kronhjul. Kronhjulet är en 
del av vinkelväxeln som sitter mellan växellåda och drivaxel. Anledningen till att just ett 
kronhjul valdes är att det vid tillverkning passerar de flesta typerna av företagets olika 
bearbetningsprocesser samt att det tillverkas i stora volymer. 
 
Arbetet sker i samarbete med Linköpings Tekniska Högskola genom ett examensarbete 
á 20 veckor där Tekniska Högskolan representeras av två studenter från 
civilingenjörsutbildningen i maskinteknik samt handledare från Institutionen för 
konstruktions- och produktionsteknik (IKP) avdelning Energisystem. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga energianvändningen på GETRAG All 
Wheel Drive AB i Köping med utgångspunkt i kronhjulstillverkningen. Utifrån 
kartläggningen ska möjligheter till energieffektiviseringar av de olika stöd- och 
produktionsprocesserna utvärderas. Utöver detta ska också exempel på rutiner som kan 
användas vid investeringar i nya maskiner tas fram för att främja energieffektivitet. 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet har främst riktat sig mot energieffektivisering av processer som använder elenergi. 
Detta då den största besparingspotentialen ansågs finnas i dessa processer. Övriga 
energislag på GETRAG är fjärrvärme för uppvärmning samt gasol till värmeprocesser. 
Effektivisering av fjärrvärmeanvändningen är outsourcat till ett utomstående företag 
vilket har lett till att denna rapport i princip inte behandlar detta. Gasolanvändningen är 
svår att påverka då bland annat härdningen är mycket känslig för förändringar och 
företaget därför ogärna vill genomföra några modifieringar av dessa processer. 
 
De fall av besparingar som redovisas i arbetet tar ingen hänsyn till investeringskostnader. 
Detta då investeringskostnader i många fall är svåra att beräkna eftersom de skiljer sig från 
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fall till fall och ofta kräver grundliga utredningar vilket tidsramen för detta arbete ej 
tillåter. Istället bör kalkylerade besparingspotentialer ses som det investeringsutrymme 
genom vilket återbetalningstiden för investeringen kan beräknas. 

1.3 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund och syfte för att ge läsaren ett underlag för vidare 
läsning. Därefter delas rapporten i stora drag in i några huvudsakliga delar. Den första 
delen är referensramen där olika teorier och litteratur inom området energieffektivisering 
behandlas. Därefter kommer en nulägesbeskrivning av företagets olika processer ur ett 
energiperspektiv. Denna nulägesbeskrivning analyseras därefter med referensramen som 
bas i kapitlet Möjligheter till energieffektiviseringar. Dessa möjligheter leder sedan genom 
kapitlet Diskussion fram till några olika konkreta åtgärdsförslag till energieffektiviseringar 
på GETRAG. 
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2 GETRAG All Wheel Drive AB 
I detta kapitel presenteras det studerade företaget och dess bakgrund. De företagsfakta som 
är relevanta för arbetet redovisas också. 
  
Historia 
Fabriken i Köping startades 1856 som Köpings mekaniska verkstad. Där tillverkades länge 
komponenter till olika industriella företag fram till 1927 då tillverkningen av växellådor 
till Volvo inleddes och efter 15 år som leverantör, 1942, blev fabriken uppköpt av Volvo. 
Produktionen utökades sedan allt eftersom med tillverkning av bakaxlar, montering av 
fjäderben och tillverkning av system för fyrhjulsdrift. År 1999 köptes Volvo personvagnar 
av Ford vilka i sin tur år 2004 sålde delar av fabriken i Köping till GETRAG/Dana. 
 
Ägarstruktur 
I mitten av 1990-talet började Volvo personvagnar AB söka en partner till fabriken i 
Köping för att kunna utveckla verksamheten. Denna partner infann sig i form av ett 
holdingbolag mellan GETRAG och DANA som köpte 60 % av verksamheten i Köping 
vilket frigjorde kapital för Volvo att investera i nya bilmodeller. Den något komplicerade 
ägarstrukturen åskådliggörs i bilden nedan. 
 

 
Figur 1 GETRAG All Wheel Drive AB:s ägarstruktur 
 
DANA Corporation är världsledande när det gäller utveckling, konstruktion och 
tillverkning av avancerade produkter och system för tillverkare av personbilar, 
kommersiella fordon och terränggående fordon samt tillhörande eftermarknad. 
 
GETRAG Group är privatägt och beläget i Untergruppenbach i Tyskland. Företaget 
grundades 1935 av Hermann Hagenmeyer. GETRAG har nu 16 fabriker över hela världen 
och tillverkar manuella transmissionssystem för personbilar, SUV:ar, skåpbilar, 
motorcyklar och lätta lastbilar, samt automatstyrda manuella växellådor för bilindustrin. 
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VCC (Volvo Personvagnar) ägs sedan 1999 av Ford. Företaget har flera fabriker i Born, 
Gent, Göteborg, Skövde och Trollhättan och är GETRAG All Wheel Drive AB:s största 
kund.1 
 
Dagsläge  
GETRAG All Wheel Drive AB i Köping är numera mitt i sin omvandling från att vara 
komponentleverantör åt Volvo till att bli ett ”All Wheel Drive Center of Excellence”. 
Företagets årliga omsättning är 3221 Mkr och antalet anställda uppgår till cirka 1000 
personer. 
 

 
Figur 2 Bild över GETRAG AWD AB:s fabrikslokaler. 
 
Ovan åskådliggörs GETRAG AWD AB:s fabrikslokaler vilka är uppdelade i alfabetisk 
ordning. Den totala arean av produktionslokalerna är ungefär 68 000 m² med en takhöjd 
på 9 meter. Lokal A och B ägs av utomstående företag och inkluderas därför inte i bilden. 
 
Arbetstiderna varierar mellan olika avdelningar men vanligast är två- eller treskift. Utöver 
dessa skift används även ibland ett så kallat Wenzler-skift som körs fredag kväll till lördag 
morgon samt söndag förmiddag till söndag kväll. Detta betyder att produktionen står stilla 
de helger inget övertidsarbete sker. Beroende på skift är denna helg runt 52 timmar för 
två- och treskift samt 28 timmar för Wenzler-skift. Dessa tider används senare i arbetet 
för att beräkna bland annat maskiners tomgångsförluster helgtid i form av elenergi. 
Avdelningarna bestämmer själva när övertid behövs och vilka tider den ska utföras. 
 

2.1 Produkten 
Den detalj som blev utvald till studien är ett kronhjul av typen EUCD 30735941. Denna 
detalj valdes då den tillverkas i stora volymer och kan anses representativ för de andra 
kronhjulen. 

                                                 
1 GETRAG, (2004) 
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Figur 3 Kronhjul av modell EUCD 30735941. 

 
Kronhjulet ingår i en vinkelväxel (PTU, Power Take off Unit) som är en del av systemet 
för fyrhjulsdrift. Nedan visas de ingående delarna i en vinkelväxel samt en färdigmonterad 
vinkelväxel. 
 

 
Figur 4 Ingående delar samt en färdigmonterad vinkelväxel. 
 
Vinkelväxeln sitter i anslutning till växellådan där den överför kraft till kardanaxeln och 
genom en haldexkoppling även till slutväxeln vilken fördelar kraften till bakhjulen. De 
färdiga växlarna levereras till Ford och Volvo Personvagnar där de monteras direkt in i 
bilen. Deras placering efter montering visas i bilden nedan. 
 

 
Figur 5 Vinkel- respektive slutväxelns placering i en bil. 
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3 Metod 
Nedan följer en kort beskrivning över de tillvägagångssätt som använts under arbetets 
gång. 

3.1 Litteraturstudie och datainsamling 
Den litteratur som använts har främst hämtats från Linköpings universitetsbibliotek samt i 
rapportform från bland annat statens energimyndighet. Även tidigare avhandlingar och 
rapporter gjorda på avdelningen Energisystem, Linköpings tekniska högskola har varit till 
stor hjälp. 
 
En relativt stor mängd data har även samlats in direkt på företaget. Detta i form av redan 
gjorda mätningar, informationsbroschyrer, tabeller och diagram. Utöver detta har flertalet 
intervjuer med anställda genomförts. 
 
För att få en bild av företagets energianvändning under icke produktionstid genomfördes 
en så kallad helgvandring. Denna helgvandring gjordes en lördagskväll för att få en 
uppfattning om hur mycket av företagets utrustning, i form av maskiner, belysning med 
mera, som inte stängs av då den ej används och på så sätt uppskatta onödig 
energianvändning. 

3.2 Mätningar 
För att kunna härleda hur mycket energi varje process använder sig av vid tillverkningen 
av kronhjulet samt för att kunna uppskatta tomgångseffekter har flertalet mätningar 
genomförts. Dessa mätningar utfördes i två omgångar med en veckas mätperiod vardera på 
grund av brist på mätutrustning. Elanvändningen mättes för varje maskin i 
produktionskedjan för kronhjul. 
 
Kronhjul av modell 30735941 tillverkas ibland i flera olika maskiner vilket beror på en 
flexibel maskinpark. Detta gör att skillnader i energianvändning per maskin och tillverkat 
kronhjul kan förekomma då maskinerna varierar i ålder och energieffektivitet. Valet av 
maskiner för kontinuerliga mätningar har gjorts efter diskussioner med 
produktionsansvariga på kronhjulsavdelningen. Detta för att få en så representativ bild av 
tillverkningen av ett kronhjul som möjligt. 
 
Momentana 
Till att börja med gjordes momentanmätningar för att uppskatta storleksordningen på 
maskinernas strömstyrka samt kontrollera att kontinuerliga mätningar gick att utföra i 
praktiken. Vid momentanmätning mäts effekt och strömstyrka vid en specifik tidpunkt. I 
vissa fall kan det vara svårt att få plats och komma åt med mätutrustningen, dock ej på 
GETRAG som hade väldigt strukturerade och lättillgängliga elskåp. 
 
Momentanmätningar genomfördes tillsammans med forskningsingenjör Fredrik Nilsson 
från Linköpings Universitet samt en behörig elektriker från GETRAG. Under mätningarna 



Metod 

7 

mättes effekten med hjälp av en så kallad Fluke 41B. Detta är ett verktyg som med hjälp av 
en strömtång och spänningsanslutning relativt enkelt kan mäta effekten i realtid. 
 
Ska endast en fas mätas mäts strömmen (IL) i fasen samtidigt som fasspänningen (UF). 
Detta ger effekten (PF) enligt nedan. 
 

ϕcos××= LFF IUP  [W] 
där ϕcos  är effektfaktorn och φ är vinkeln mellan ström och spänning. 
 

        
Figur 6 Koppling vid enfasmätning respektive trefasmätning.2 
 
Ska tre faser mätas kan effekten för varje fas adderas men om det är symmetri i faserna, 
det vill säga lika stora strömmar i varje fas, fås effekten enklast genom att multiplicera 
enfaseffekten med 3, alltså P = 3PF. Även formeln för trefaseffekt kan användas och man 
mäter då total effekt direkt på instrumentet. Då gäller: 
 

ϕcos3 ×××= LH IUP  [W] 
där UH är huvudspänningen (oftast cirka 400 V).2 
 
Kontinuerliga 
För att få en bild av energianvändningen över en längre tid genomfördes även 
kontinuerliga mätningar under en dryg vecka. Detta gjordes med hjälp av strömtänger 
med loggningsmöjlighet. En datalogger som sitter på varje strömtång registrerar vid ett 
visst förutbestämt tidsintervall hur mycket ström som passerar genom tången. Genom att 
överföra de registrerade värdena till en dator med ett hanteringsprogram kan strömvärdet 
enkelt räknas om till både effekt och energi. I denna rapport har programmet 
Easy View 5.0 använts. De kontinuerliga mätningar som genomfördes på GETRAG 
registrerade ett effektvärde varannan minut. Detta då endast en viss mängd data kan lagras 
på dataloggern. För att verifiera dessa mätvärden gjordes därför mer detaljerade 
sekundmätningar på några av mätobjekten. 
 
Utöver specifika processmätningar har även data från elleverantören samlats in. Genom 
att logga in på leverantörens hemsida på Internet kunde värden för företagets totala 
elanvändning erhållas. 
                                                 
2 Franzén T, (2005) 
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3.3 Antaganden 
I de fall där inget annat nämns är alla beräkningar gjorda med ett elpris på 60 öre/kWh. 
Detta är något högre än spotpriset som i snitt (år 2006) ligger kring 45 öre/kWh3  men 
med ett pris på 60 öre/kWh kan även övriga kostnader så som överföringsavgifter och 
nätkostnader ses som inräknade.  
 
I de beräkningar som gjorts där fjärrvärme inkluderats har ett pris på 25 öre/kWh använts. 
 
Ett år har 8 760 timmar. Med ett antagande om att en helg är 28 timmar lång enligt 
GETRAGs skiftgång blir ett år med tiden för helger borträknad 7 300 timmar.  
 

                                                 
3 Internet: Nordpool, (2007) 
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4 Referensram 
Detta kapitel behandlar den teori som används som grund för den senare analysen av 
företagets möjligheter till energieffektiviseringar. 
 
Kapitlet är indelat i olika avsnitt vilka är de huvudsakliga metoderna för hushållning med 
energi. Dessa metoder är effektivisering, laststyrning och konvertering mellan energislag. 

4.1 Industriell elanvändning och elpris 
El handlas numera i konkurrens på en avreglerad internationell marknad. Den svenska 
marknaden avreglerades redan 1996 och för företag avreglerades den europeiska 
elmarknaden i juli 2004. Hur detta har påverkat det svenska elpriset och vilka 
konsekvenser det kan komma att få för svenska företag i en inte alltför avlägsen framtid 
beskrivs i följande kapitel. 
 
Industriell elanvändning ur ett europeiskt perspektiv 
Det svenska elpriset har ur ett historiskt perspektiv varit förhållandevis lågt. Detta kan 
förklaras av att den svenska elproduktionen främst sker genom vatten- och kärnkraft vilka 
har relativt låga produktionskostnader. Då den svenska elmarknaden avreglerades 1996 
bildades en integrerad nordisk elmarknad vilken fick en gemensam marknadsplats i 
Nord Pool. På Nord Pool köps och säljs el och priset bestäms av tillgång och efterfrågan. 
Bilden nedan visar det svenska elprisets (månadsmedelvärden) utveckling mellan 1996 
och 2006. 
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Figur 7 Det svenska elprisets utveckling 1996-2006 (månadsmedel).4 
 

                                                 
4 Internet: Nordpool, (2007) 
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Det tidigare låga svenska elpriset har lett till att svenska industrier i stor utsträckning 
använder el i så kallade icke elspecifika processer. En icke elspecifik process är en process 
där el inte tvunget behöver användas som energikälla. Exempel på detta kan vara 
värmning, torkning och kylning. Detta har tillsammans med andra faktorer lett till att 
svenska företag använder sig av nästan upp till tre gånger så mycket el som europeiska 
företag.5 Även elanvändningen per invånare är betydligt högre i Sverige än i övriga 
Europa vilket visas i figur 8 nedan. 
 

Elenergianvändning per invånare år 2004
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Figur 8 Elenergianvändning per invånare år 2004.6 
 
Sambandet ”elpris × specifik användning = konstant” formulerat av Björn G. Karlsson som 
är professor vid avdelningen Energisystem på Linköpings Tekniska Högskola, tyder på att 
den för svenska företag specifika användningen tidigare har varit hög. Med de ökande 
elpriserna måste den sänkas för att dessa ska kunna bibehålla sin internationella 
konkurrenskraft. Med specifik användning menas elanvändning per producerad detalj. En 
viss relation mellan elpris och elanvändning per capita kan ses i figur 8 och figur 9 det vill 
säga ett högt elpris leder till en mindre elanvändning.  

                                                 
5 Nord-Ågren E, (2002) 
6 Eurostat, (2004) 
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Spotpriser vecka 48, 2006
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Figur 9 Dygnsvariationer i elpriset på tre elmarknader. IPEX – Italien, Nordpool – Sverige och EEX – 
Tyskland.7 8 9 
 
I diagrammet ovan ses en tydlig variation över dygnets olika timmar. I Italien kan elpriset 
sjunka med så mycket som 70 % nattetid medan det svenska endast har en knapp 
variation. En anledning till detta är dimensioneringen av de olika kraftsystemen. 
 
Det svenska kraftsystemet sägs vara energidimensionerat där det speciellt är 
vattentillgången i de svenska vattenmagasinen före vårfloden som är av stor betydelse. 
Detta ger ett svenskt elpris som varierar över året med ett högt pris på vintern och ett 
lägre på sommaren. En ytterligare anledning till högt elpris vintertid är det faktum att el i 
Sverige används till att värma byggnader. På vintern krävs det mer el och på så sätt fås en 
ökad efterfrågan vilket leder till högre priser.  
 
Det europeiska kraftsystemet är däremot effektdimensionerat. Detta betyder att systemet 
dimensionerats efter det maximala effektbehovet dagtid. Till skillnad från det svenska 
systemet där det oftast finns mer effekt att tillgå finns det risk för effektbrist i det 
europeiska systemet. Detta leder till att elpriset varierar kraftigt över dygnet med höga 
elpriser dagtid när efterfrågan är som störst och låga nattetid. 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Internet: Nordpool, (2006) 
8 Internet: EEX, (2006) 
9 Internet: IPEX, (2006) 
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Kolkondens på marginalen 
I ett fullständigt avreglerat europeiskt kraftsystem täcks elproduktionen av de billigaste 
tillgängliga kraftanläggningarna. Den produktionsteknologi som körs på marginalen är 
den teknologi som används för att täcka den sista förbrukade enheten på marknaden.10 
Detta betyder att den anläggning med dyrast rörliga kostnader och antagligen sämst 
verkningsgrad är den anläggning som producerar den sist använda elenergin. Det är 
följaktligen denna sista produktionskälla som ändras om efterfrågan i systemet ökar eller 
minskar. 
 
I en rapport från Energimyndigheten fastställs det att marginalproduktionen av el i 
Sverige sker genom import från kolkraftseldade kondenskraftverk.10 Kolkondenskraftverk 
har endast en verkningsgrad runt 30 % och de är även ett av de miljömässigt sämsta 
alternativen. En kWh producerad i ett kolkraftverk motsvarar ungefär ett utsläpp av 1 kg 
CO2.11 Den svenska kraftproduktionen är däremot enligt Svensk Energi12 till 97 % 
koldioxidfri. 
 
Enligt resonemanget med en avreglerad europeisk elmarknad och eftersom 
marginalproduktionen sker genom kolkraft kan varje sparad kWh i Sverige ersätta en 
kWh producerad i ett kolkraftverk i Europa. Med det faktum att vi i Sverige använder oss 
av upp till tre gånger så mycket el som i övriga Europa i åtanke, kan stora miljöfördelar 
nås genom effektiviseringsåtgärder. Varje sparad kWh i Sverige leder alltså till en 
minskning av de globala utsläppen av CO2 med omkring 1 kg. 
 
Utsläppsrätter 
Ett av de största miljöproblemen idag är växthuseffekten som sakta höjer temperaturen på 
Jorden och därmed påverkar klimatet. Växthuseffekten beror på utsläpp av växthusgaser 
till atmosfären som släpper igenom solljus men reflekterar tillbaka värmen till jorden 
varför jordens temperatur ökar. Hur klimatet kommer att förändras är svårt att förutsäga 
men vissa forskare tror att havsytan kommer att höjas, extrema stormar kan bli vanligare 
och odlingsförhållandena kan försämras ytterligare i de delar av världen där bristen på 
mat redan är ett stort problem. För att minska problemet med växthuseffekt upprättades 
Kyotoprotokollet 1997 av FN. Det innebär att EU och Japan åtar sig att minska sina 
koldioxidutsläpp räknat från 1990 års nivå. Det har satts ett tak med hur många ton 
koldioxid som får släppas ut vilket innebär att det finns ett begränsat antal utsläppsrätter. 
De fördelas sedan bland de länder som omfattas av avtalet som sedan i sin tur delar ut dem 
till sina energianläggningar och energiintensiv industri. En utsläppsrätt ger innehavaren 
rätt att släppa ut ett ton koldioxid. Innehavaren har även rätt att sälja eller köpa 
utsläppsrätter beroende på om tilldelningen överstiger eller understiger utsläppen av 
koldioxid. De fria marknadskrafterna ska då ge företagen incitament att minska sina 
utsläpp av koldioxid för att kunna få en extra intäkt av att kunna sälja utsläppsrätter 
alternativt minska sina utsläpp för att inte behöva köpa extra utsläppsrätter. Just nu pågår 
                                                 
10 Energimyndigheten, (2002) 
11 Franzén T, (2005) 
12 Svensk Energi, (2005) 
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en provperiod fram till 2008 då den första riktiga omgången påbörjas vilken pågår fram till 
2012. Taket för utsläppsrätterna kommer att sänkas till den perioden och sedan sänkas 
ytterligare vid en eventuell andra fas efter 2012. 
 
Elpris 
Det svenska elpriset har enligt tidigare resonemang varit relativt lågt under många år. 
Med anledning av den avreglerade europeiska elmarknaden kan elförsörjningen inte 
längre enbart analyseras ur ett svenskt perspektiv. Då elen i princip flyter obehindrat 
mellan de europeiska länderna påverkar händelser utanför Sverige och Nordens gränser 
elpriset i allra högsta grad. Det svenska elpriset kommer således på sikt att harmoniseras 
med övriga Europas. Rena siffror på framtida elpriser är svåra att spekulera i, men ett 
examensarbete utfört på Linköpings Tekniska Högskola visar på ett möjligt framtida 
svenskt elpris kring 80 öre/kWh dagtid och 45 öre/kWh övrig tid.13 
 
Faktorer som på senare tid har påverkat elpriset är bland annat införandet av 
utsläppsrätter och elcertifikat. Ökande världsmarknadspriser på fossila bränslen har också 
varit en bidragande orsak till höjda elpriser.14 

4.2 Effektivisering 
Att effektivisera ett energisystem innebär att minska energianvändningen för de olika 
processerna. Detta kan uppnås genom att använda effektivare utrustning och optimera 
driften.  
 
En industris energianvändning kan delas in i olika enhetsprocesser under de två 
rubrikerna stödprocesser och produktionsprocesser. Dessa processer och några vanliga 
effektiviseringsåtgärder kommer att behandlas i följande avsnitt. 

4.2.1 Stödprocesser 
Typiska stödprocesser är belysning, ventilation och tryckluft vilka är nödvändiga för 
tillverkningen utan att i praktiken producera något.  
 
En industris elanvändning domineras ofta av stödprocesserna som kan stå för så mycket 
som 75 % av den totala elanvändningen.15  
 
Belysning 
En stödprocess vars elanvändning kan variera mycket mellan olika företag är belysning. 
Studier visar att den kan variera så mycket som mellan 1 % till 75 % av företagens totala 
elanvändning.16 Många företag har ofta felplanerad belysning där hela belysningen består 
av allmänbelysning vilket kräver stora effekter men ger lite nyttig belysning. För bästa 
resultat bör företagen istället utforma belysningen som en kombination av 

                                                 
13 Melkersson M och Söderberg S, (2004) 
14 Svensk Energi, (2005) 
15 ALMI, (1995) 
16 Jacobsson H och Olsson K, (2005) 
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allmänbelysning och individuellt anpassad arbetsplatsbelysning. För att få en effektiv 
arbetsplatsbelysning bör det finnas möjlighet till manuell styrning av belysningen på varje 
arbetsstation. 
 
I dagsläget finns det så kallade högfrekvensdon (HF-don). Dessa är mycket mer 
energieffektiva och kan minska effektbehovet med en faktor 10 med bibehållet eller till 
och med bättre ljusutbyte. En framtida rekommendation för den installerade effekten kan 
vara 3-5 W/m².17 För många lokaler betyder minskad elförbrukning för ljus minskad 
värmeproduktion och på så sätt minskat kylbehov vilket leder till ytterligare besparingar 
av el. Förutom den effekt själva ljuskällan kräver måste även den effekt som donet 
behöver räknas in i det totala effektbehovet. Nedan visas en tabell över några ljuskällor 
och totaleffekten för dessa med HF-don respektive ett konventionellt don. 
 
Tabell 1. Några ljuskällor och deras totaleffekt för olika don18 

Ljuskälla [W] Totaleffekt konventionellt don [W] Totaleffekt HF-don [W] 
Lysrör T5 2x49 W - 105 
Lysrör 2x58 W 140 110 
Lysrör 3x58 W 210 166 
Högtrycksnatrium 400 W 450 - 

 
För att se till så att lampor släcks, exempelvis under nätter och helger, bör även ett system 
för central styrning finnas. Om arbete endast utförs i vissa delar av lokalerna kan med 
fördel ett system för sektionering av belysningen användas. Genom att endast ha ledljus 
som styrs av rörelsedetektorer i de icke aktiva delarna av lokalerna kan besparingar göras. 
Dagtid är belysningsbehovet ofta mindre då fönster släpper in solljus utifrån. Med hjälp av 
sensorer kan inomhusbelysningen då minskas. 
 
I nedanstående tabell sammanfattas några vanliga fel och brister samt åtgärder för dessa. 
 
Tabell 2. Fel och åtgärder för belysning 

Vanliga fel och brister Åtgärder 

Felplanerad belysning från början 
Utforma belysningen som en kombination av allmän- 
och arbetsbelysning 

Föråldrade armaturer och lysrör Byt till elektriska HF-don och T5-lysrör 

Ej rengjorda armaturer Rengör och underhåll armaturerna 

All belysning i lokalen stängs av och tänds samtidigt Inför tidsstyrning och dagsljusstyrning 

Mörka väggar och golv i lokalen Måla om i ljusare färger, håll rent 

Fel ljusriktning ger skuggbildning och kontraster Rikta belysningen på ett bra och effektivt sätt 

Felplacerade armaturer 
Kontrollera att inget skymmer belysningen och ta bort 
lampor som inte gör någon nytta 

                                                 
17 Franzén T, (2005) 
18 Muntlig: Thollander P, (2006) 
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Tryckluft 
Tryckluft finns i de flesta industrier och kan ha många olika tillämpningar. Några exempel 
är pneumatik och verktygsdrift men även torkning och renblåsning vid avverkande 
bearbetning så som svarvning och fräsning. Tryckluftsanvändning är mycket vanligt trots 
att den har väldigt låg verkningsgrad. Maximal teoretisk verkningsgrad ligger runt 25 % 
men i verkligheten är den ofta inte bättre än 5-10 % på grund av förluster i form av 
tryckfall i ledningar, läckage, dålig verkningsgrad i verktyg samt värmeförluster. En stor 
del energi blir till värme vid tryckluftsproduktion vilken kan tas till vara om det skulle 
finnas ett värmebehov. Detta ökar den totala verkningsgraden något men det är självklart 
bättre att istället använda sig av andra mer effektiva uppvärmningskällor.  

 
Figur 10 Sankeydiagram som visar förhållandet mellan tillförd elenergi och utgående energi för tryckluft.19 
 
Istället för att använda tryckluft bör i så stor utsträckning som möjligt andra mer 
energieffektiva alternativ beaktas. Exempelvis bör elverktyg användas istället för 
tryckluftsverktyg då dessa har en betydligt högre verkningsgrad. Elverktyg har en 
verkningsgrad på ungefär 90 % och även om dessa vid inköp ofta är något dyrare än 
tryckluftsverktyg lönar det sig i längden då ett verktygs livscykelkostnad upp till 95 % 
består av driftskostnaden.20 En stor anledning till att tryckluftsverktyg fortfarande köps in 
är att det görs av tradition men även ekonomiska aspekter spelar in då 
investeringskostnaden är högre för eldrivna verktyg. 
 
För att producera 1 m³ luft komprimerad till 7,5 bar krävs det för en skruvkompressor 
cirka 0,1 kWh. En mindre tryckluftsdriven skruvdragare använder omkring 5,5 l/s vilket 
gör att det krävs 2 kW i kompressoreffekt. En mindre eldriven skruvdragare behöver 
däremot inte mer än omkring 0,1 kW med betydligt mindre förluster.19 
 
När det gäller investeringskalkyler för trycklyftsdriven utrustning måste fler aspekter än 
just investeringskostnad, underhållskostnad, driftkostnad samt arbetseffektivitet beaktas. 
Utöver dessa bör även kostnader för distributionssystem räknas in. Exempel på detta kan 
vara kostnader för tryckluftskompressorer, kyltorkar, tryckluftsnät, alternativ elektrisk 
kringutrustning samt läckage då detta är oundvikligt i ett pneumatiskt system.19  
 

                                                 
19 Björk et al., (2003) 
20 Franzén T, (2005) 
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Ett projekt för att minska tryckluftsanvändningen på Volvo Personvagnar AB:s 
anläggningar i Torslanda och Olofström har genomförts.21 I rapporten konstateras att det 
finns elektriska alternativ som är mer kostnadseffektiva för nästan alla processer och det 
ges även konkreta förslag. Ett undantag då tryckluft är mer fördelaktigt är vid drift av små 
och enkla pneumatiska cylindrar som används till linjära rörelser. Den slutsats som dras är 
att tryckluft bör användas först när andra lösningar visat sig undermåliga och att 
tryckluften bör anses för dyr och exklusiv för att användas i generella tillämpningar.  
 
För att minska behovet av tryckluft samt tryckluftens energianvändning finns en mängd 
olika tillvägagångssätt. Nedan ges exempel på de vanligaste och mest lönsamma 
metoderna.  

 
 Undersök vilka alternativa metoder som finns 

Alternativ till tryckluft kan vara eldriven eller hydrauliskt driven utrustning.  
  

 Sök efter läckage. Täta, analysera och sätt upp mål 
Läckage är en stor källa till förluster vid användningen av tryckluft. Det är dock 
relativt enkelt att åtgärda och återbetalningstiden är väldigt kort. En acceptabel 
läckagenivå brukar anses ligga mellan 10 och 20 % uttryckt i andel av 
tryckluftbehov vid full produktion. 

 
 Se över kvarvarande behov efter ersättning och tätning 

 Möjligen kan det vara lönsamt att köpa in en ny mindre kompressor efter det  
att tryckluftsdriven utrustning blivit ersatt och behovet av tryckluft därmed har 
minskat. 

 
 Decentralisering 

Om det endast finns några få pneumatiska utrustningar bör det ifrågasättas om det 
är nödvändigt att använda sig av ett centralt system. Möjligen är det mer lönsamt 
att ha lokala mindre system och förse dessa system med egna små kompressorer. 
 

 Sektionering 
Genom att stänga av olika delar av stora tryckluftssystem som vissa tider inte 
används kan det totala läckaget minskas. 

                                                 
21 Björk et al., (2003) 
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 Kontrollera kompressorns drift 
Ofta är tryckluftssystem överdimensionerade vilket gör att kompressorer inte 
arbetar optimalt. Med frekvensstyrda kompressorer kan en jämnare och mer 
optimal effektkurva uppnås vilket leder till en energieffektivare användning. 
Förbättringen av att köpa in en bra kompressor försvinner dock om resten av 
systemet är dåligt. Effektbehovet vid avlastad drift är cirka 20-40 % av effekten vid 
pålastad drift. När kompressorn går avlastad produceras ingen luft vilket betyder 
att den tillförda energin endast används till att hålla kompressorn i stand by-läge. 

 
 Tidsstyrning av kompressorn 

Kompressorn bör stängas av under icke produktionstid. Om kompressorn inte varit 
pålastad under en viss tid bör den gå ner i standby-läge. 

 
 Sänka trycket 

Det är inte alltid nödvändigt att ha det tryck man har i systemet. En trycksänkning 
från 7 till 6 bar det vill säga 14 %, sänker kompressorns energibehov med ungefär 
8 % och läckaget med cirka 14 %.22 

 
 Använda kall tilluft 

Kompressorer står ofta i små utrymmen där det på grund av värmeförluster vid 
tryckluftsproduktionen blir varmt. Det krävs mindre energi för en kompressor att 
komprimera kall luft jämfört med varm luft varför det kan vara lämpligt att mata 
kompressorn med svalare luft utifrån.23 En temperatursänkning av insugsluften 
med 4,5°C ger en ökning av verkningsgraden på 1 %.24 

 
 Värmeåtervinning av förluster 

Genom att återvinna värmen från kompressorn ökar den totala verkningsgraden 
något men det är självklart bättre att istället använda sig av andra mer effektiva 
uppvärmningskällor. En tryckluftskompressor är en mycket dyr värmepanna.22  
 

Även mycket små läckage leder till stora kostnader vilket visas i tabellen nedan. 
 
Tabell 3 Kostnad för tryckluftsläckage.25 

Håldiameter [mm] Effektbehov för kompressor [kW] Elkostnad * [kr/år] 

1 0,24 1 100 
2 1,10 4 800 
3 2,40 11 000 
4 4,30 19 000 

10 40 158 500 
20 150 612 000 

*50 öre/kWh 

                                                 
22 Björk et al., (2003) 
23 Kaya et al., (2002) 
24 Ställborn Werner et al., (1992) 
25 ALMI, (1997) 
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Ventilation 
I många industrier står ventilationen för en stor del av elenergianvändningen, ibland så 
mycket som 35 %.26 Luftflöden som överdimensioneras för att hålla nere föroreningshalter 
eller temperaturer är energikrävande dels i form av elenergi till fläktar och dels i form av 
värmeenergi för uppvärmning av tilluften. Om flödet sänks 20 % ger det cirka 20 % 
reduktion av uppvärmningsbehovet och ungefär 50 % minskning av fläktaggregatets 
elenergianvändning, vilket visas nedan.27 
 
För elbehovet gäller: 
 
Pel = Eleffektbehov [W]  
q = Luftflöde [m³/s] 
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Om luftflödet sänks 20%, det vill säga q2 = 0,8 × q1  fås P2el = P1el × 0,51 
 
För värmebehovet gäller: 
 
Pvärme= Värmeeffektbehov [W] 
q = Luftflöde [m³/s] 
ρ = densitet [kg/m³] 
Cp = Specifik värmekapacitet [J/(kg× K)] 
ΔT = Temperaturskillnad [K] 
 
Pvärme = q × ρ × Cp × ΔT 
 
Då densiteten, specifika värmekapaciteten och temperaturskillnaden är konstanta fås vid 
en  reduktion av luftflödet med 20 % P2värme=P1värme× 0,80 
 
Ventilationssystem kan delas in i två olika områden, processventilation och 
allmänventilation. Processventilationen används till att transportera bort föroreningar och 
värme direkt från källan via exempelvis punktutsug. Allmänventilationens uppgift är att 
tillföra ny, frisk luft samt att föra bort milt förorenad luft. Den hjälper även till att skapa 
ett behagligt klimat i lokalen genom att värma eller kyla luften.  
 
Allmänventilation 
Det finns några vanliga ventilationsprinciper för industriell allmänventilation. Dessa är: 
omblandande, deplacerande, medelimpuls och utjämnande ventilation. Nedan följer en 
kort beskrivning av de olika principerna. 
 

                                                 
26 Franzén T, (2005) 
27 Warfvinge C, (2000) 
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Omblandande ventilation 
Luften tillförs lokalen i hög hastighet via tilluftsdon som sitter placerade i tak eller vägg. 
Genom den höga lufthastigheten nås en fullständig omblandning av luften i rummet 
vilket medför en låg temperaturdifferens i rummets olika delar samt en jämn fördelning av 
eventuella föroreningar.  

 
Figur 11. Ventilationssystem av omblandande typ.28 
 
Principen är vanligt förekommande och används för att föra bort större värmelaster med 
låga föroreningshalter.28 En fördel med systemet är att tilluften kan tillföras betydligt 
över- eller undertempererad och på så sätt uppnå och bibehålla en önskad 
rumstemperatur. En nackdel är dock de höga lufthastigheterna som vid felaktig 
dimensionering riskerar att orsaka drag i vistelsezonen. 
 
Deplacerande ventilation 
Undertempererad luft med låg hastighet tillförs lokalen genom stora don placerade på 
golvet. Kall luft har lägre densitet än varm vilket leder till att den tillförda luften sprider 
sig längs golvet och lägger sig på en lägre nivå än den varma. Detta gör att den varma och 
förorenade luften trängs undan uppåt av den friska tillförda luften. Det bildas alltså två 
skikt i lokalen, ett undre med frisk ren luft och ett övre med varm och förorenad luft. 
Detta betyder att frånluftsdonen skall placeras högt, exempelvis i taket. Det gäller att få 
rätt nivå på den tillförda friska luften så att hela vistelsezonen täcks av ren luft. 

 
Figur 12 Ventilationssystem av typen deplacerande ventilation. 28 
 
Fördelarna är många med deplacerande ventilation men den främsta är att systemet 
snabbt kan transportera bort föroreningar från vistelsezonen. Då tilluften måste tillföras 
genom relativt stora don för att inte lufthastigheten skall bli för stor och därmed orsaka 
drag måste dessa vara relativt stora. Detta gör dem förhållandevis svåra att placera ut i 

                                                 
28 Lindhe J, (2006) 
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lokalen. Vid placering måste även hänsyn tas till omgivningen så att luftströmmen inte 
blockeras eller att någon arbetar i direkt närhet till donen då det finns risk för drag.29 
 
Medelimpulsventilation 
Luft tillförs lokalen genom rör som är vertikala eller något lutande. Luften flödar fritt ur 
röret med relativt hög hastighet och träffar golvet varefter hastigheten minskar och luften 
sprids längsmed golvytan.  

 
Figur 13 Ventilationssystem av typen medelimpulsventilation.30 
 
Fördelar med detta system är att luft kan tillföras både över- och undertempererad samt 
att det behövs lägre luftflöden än vid deplacerande ventilation. Luftstrålarna har även en 
längre räckvidd än deplacerande ventilation då luften har en högre rörelsekraft. Ännu en 
fördel med medelimpulsventilation är att röret i sig har en ljuddämpande effekt som tar 
bort aerodynamiska ljud vid tilluftsenheten. Nackdelar med denna typ av ventilation kan 
vara risk för drag vid arbete i direkt närhet till tilluftsröret samt föroreningar i luften 
genom omblandning av partiklar från golvet.30 
 
Utjämnande ventilation 
Den utjämnande ventilationen har fått sitt namn av att en temperaturutjämning i 
vistelsezonen eftersträvas. Detta är en relativt ny ventilationsprincip som fungerar i de 
flesta lokaler. Luften tillförs via horisontellt monterade don som kan vara av textil eller 
perforerade kanaler. Från donet sjunker den undertempererade luften ner till 
vistelsezonen där den träffar en värmekälla och stiger uppåt igen. Gränslinjen mellan 
förorenad och ren luft måste ligga ovanför tilluftsdonet för att förorenad luft inte skall 
dras med den friska luften ner i vistelsezonen. 

 
Figur 14 Ventilationssystem av typen utjämnande ventilation31 

                                                 
29 Lindhe J, (2006) 
30 Karimipanah T och Awbi H B, (2002) 
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Några fördelar med utjämnande ventilation är möjligheten att skapa lokala komfortzoner 
med individuella krav, lokalt stor kyleffekt samt att det skapas lokala zoner med låga 
halter av föroreningar. 
 
Vanliga fel och brister i ventilationssystem 
I verkligheten har företag ofta inte enbart ett enhetligt ventilationssystem utan snarare en 
kombination av flera. Detta beror i de flesta fallen på att systemen blivit utbyggda efter 
hand då behovet har uppstått vilket har lett till att flera olika principer har blandats. En 
nackdel med detta är att olika system kan motverka varandra och på så sätt fås en 
ventilation som har hög energianvändning men låg effektivitet. 
 
Ytterligare ett problem som finns i många lokaler är samtidig värmning och kylning. Då 
många ventilationssystem används för att kyla en lokal gör det faktum att ventilationen 
går kontinuerligt under året att kylning sker även under den delen av året då ett 
värmebehov föreligger. Följden blir således att extra värmning behövs under de kalla 
månaderna. 
 
En vanlig missuppfattning är att ju mer ventilation desto renare och bättre arbetsmiljö. I 
själva verket är det så att arbetsmiljön kan bli avsevärt bättre med reducerad ventilation. 
Detta på grund av högre luftfuktighet, minskat drag, mindre mängd luftburna partiklar 
samt mindre buller. Ett behovsstyrt ventilationssystem ger ett bättre inomhusklimat.32 
 
Kyla 
De vanligaste sätten att kyla är genom frikyla, kompressordriven kyla och 
absorptionskyla. Med frikyla utnyttjas en naturlig värmesänka såsom vattendrag eller kall 
utomhusluft. När frikyla inte längre räcker till eller om möjlighet till frikyla saknas kan 
kompressordriven kyla eller absorptionskyla användas. I en kompressordriven kylmaskin 
omvandlas el till kyla, exempel på en sådan process är ett vanligt kylskåp. I en 
absorptionskylmaskin ersätts den eldrivna kompressorn med en process där värme istället 
för el används för att skapa kyla. 
 
Det finns många fördelar och nackdelar med de olika kylprocesserna. Fördelen med 
frikyla är att den är både kostnadseffektiv och miljövänlig. Den kan dock oftast bara 
utnyttjas under en begränsad tid av året. Kompressordriven kyla har en hög verkningsgrad 
(COP är ungefär 4) men då den drivs med el bör den ur energisystemsperspektiv undvikas 
enligt tidigare resonemang om att inte använda el för icke elspecifika processer. Fördelar 
med absorptionskyla jämfört med kompressionskyla är att värme från avfallsförbränning 
och industriell spillvärme kan utnyttjas sommartid samt att den ger ett ökat 
värmeunderlag för kraftvärmeproduktion sommartid. Då värme används som energikälla 
minskar även elbehovet för kylproduktionen. Slutligen fås ett miljövänligare system då 
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problemet med olika köldmedier såsom R22 och R134a kan undvikas då endast vatten och 
saltlösning används i absorptionskylmaskinen.   

4.2.2 Produktionsprocesser 
De processer som bidrar till tillverkningen av en produkt kan räknas in i kategorin 
produktionsprocesser. Exempel på dessa är värmning, smältning, avverkning, hopfogning, 
formning och koncentrering.33  
 
Maskiner  
Inom industrin finns väldigt många olika typer av maskiner till vitt skilda ändamål. 
Gemensamt för de flesta är dock att de innehåller någon form av motor. Maskiner som är 
vanligt förekommande och som står för en stor del av elenergianvändningen är pumpar 
och fläktar. 
 
Vanliga problem med maskiner ur energisynpunkt är överdimensionering. Maskiner som 
köps in har betydligt större kapacitet än vad som är nödvändigt för den uppgift de är 
ämnade att utföra. Följden av detta blir, förutom större investeringskostnader och 
outnyttjad kapacitet, att de ofta stryps ner till den önskade effekten. Mer om de negativa 
effekterna av strypning ur energisynpunkt följer senare i kapitlet. 
 
Vid investering i nya maskiner ges ett unikt tillfälle att påverka den framtida 
energianvändningen och även livstiden och servicekostnaderna för maskinen. För de 
flesta maskiner dominerar energikostnaderna om hänsyn tas till maskinens livscykel, ofta 
är de så mycket som 80-90 % av den totala kostnaden för investering, underhåll och 
energi.  
 
De flesta maskiner i industrin stängs sällan eller aldrig av utan går på tomgång när de inte 
utför sin uppgift. Trots att energianvändningen sänks betydligt vid tomgång så blir ofta 
den totala energianvändningen stor när maskinerna går på tomgång länge. En så enkel 
åtgärd som att stänga av maskiner när de inte behövs kan spara många kronor. En 
avstängd maskin orsakar inte heller buller eller värmelast som måste ventileras bort.  
 
Elmotorer 
Elmotorer står för en stor del av elanvändningen inom industrin, mellan 60 och 70 %, och 
skillnaden mellan en bra och en dålig motor ur energisynpunkt kan vara stor. En motors 
inköpskostnad är i regel inte större än kostnaden för dess använda elenergi under 8-12 
veckor. Det kan därför löna sig att investera i en något dyrare men mer energieffektiv 
motor som dessutom ofta har en längre livstid och mindre underhållskostnader. 
 
Ett klassificerings- och märkningssystem har tagits fram i ett samarbete mellan EU och 
europeiska tillverkarorganisationen CEMEP. Genom märkningen ökar motorköparens 
kunskap och möjlighet att köpa en energieffektivare motor vilket på sikt är tänkt att 

                                                 
33 Franzén T, (2005) 



Referensram 

23 

kunna bidra till att minska energianvändningen i industri och bebyggelse. Motorerna 
klassificeras i tre olika grupper: eff1, eff2 och eff3 där eff1 är den mest energieffektiva 
klassen.34 
 
Pumpar  
Hos varje industriföretag finns pumpar som används till exempelvis avloppspumpning, 
vattenförsörjning i industriprocesser, kylning av utrustningar i stålindustrin samt 
pumpning av pappersmassa eller andra vätskor och vätskeblandningar. Den största 
kostnaden under en pumps livstid är kostnaden för elenergin som krävs för att driva den. 
Sett över hela Sveriges industri står pumpar för omkring 18 % av den totalt använda 
elenergin. Vid inköp av en ny pump är det därför viktigt att se kostnaderna för pumpens 
hela livscykel. För pumpar med långa driftstider kan det löna sig att investera i en något 
dyrare men mer energieffektiv pump. 
 
Vätskeflödet i en pump kan regleras på många sätt, dels genom att starta och stoppa 
pumpen, koppla in ytterligare pumpar, tvåhastighetsdrift av pumpar och dels 
kontinuerliga reglersätt som stryp- och varvtalsreglering. Vilken typ av reglering som är 
lämpligast beror av pumpens driftsätt. För en pump med stora variationer i flödet kan en 
varvtalsstyrd pump vara bäst men inte alls nödvändigt för en pump med konstant flöde.35 
 
Fläktar  
Användningsområdena för fläktar är många, exempelvis ventilation, kylning av processer 
eller lokaler, rökgastransport och transport av processgaser till eller från en process. Vid 
inköp av en ny fläkt är det viktigt att se över behovet för att kunna nå en så energieffektiv 
lösning som möjligt. När en gammal fläkt ska ersättas är det lätt hänt att utgå från att 
samma prestanda är nödvändig, men behovet kan ha ändrats och är lämpligt att 
undersöka. Värt att tänka på är att en reducering av luftflödet med 20 % halverar fläktens 
eleffektbehov.  
 
Fläktar kan regleras med strypning, även kallat spjällning vilket ger stora energiförluster. 
Ett annat sätt är att via remdrift ändra utväxlingen mellan motor och fläkt i steg vilket är 
en enkel metod men även den ger betydliga energiförluster. Ofta är varvtalsstyrning den 
lämpligaste metoden för fläktar med varierande luftflöde.36 
 
Varvtalsstyrning 
Motorer kan regleras på flertalet sätt, de vanligaste är strypning eller varvtalsstyrning. Att 
strypa en motor kan jämföras med att köra en bil med full gas och reglera hastigheten 
genom att bromsa. Med samma jämförelse innebär varvtalsstyrning att varvtalet på 
motorn i bilen sjunker, liksom bilens hastighet, när föraren släpper på gasen. Att använda 
sig av strypreglering är en billig och enkel metod men olämplig ur energisynpunkt. 
I bilden nedan visas systemkurvan för en pump vid stryp- respektive varvtalsreglering. I 
                                                 
34 Energimyndigheten, (2006 c) 
35 Energimyndigheten, (2006 d) 
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den vänstra bilden visas effekten av två olika driftsfall A och B för strypreglering av 
pumpen. Flödet genom pumpen minskas med 20 % vilket flyttar arbetspunkten på kurvan 
från A till B. Det minskade flödet minskar däremot inte pumpens varvtal varför en 
energiförlust uppstår. I figuren till höger visas reglering via varvtalsstyrning där varvtalet 
sänkts från fall A till fall C och därmed även pumpkurvan. Den energi som används i fall C 
med lägre flöde är då endast nyttig energi. 
 

 
Figur 15 Strypning vs varvtalsreglering för en pump.37 
 
Vilken styrning som är lämpligast och mest ekonomisk beror av motorns driftssätt samt 
driftstid. Vid en längre driftstid med stora lastvariationer kan en motor med 
varvtalsstyrning ge stora ekonomiska besparingar. För en motor med kontinuerlig last kan 
det vara lämpligare att dimensionera den rätt och därmed undvika strypning.37 

4.3 Laststyrning 
Genom att styra maskiners elanvändning kan ett jämnare eluttag uppnås då de olika 
effekttopparna inte längre sammanfaller. Exempel på utrustning som är fördelaktig att 
laststyra är gjuteriugnar och värme till ytbehandlingsbad.38 Laststyrningen kan ske med 
enkla manuella rutiner eller med hjälp av styrsystem som begränsar effektuttaget. Med ett 
jämnare effektuttag kan abonnemangseffekten i elavtalet sänkas och därmed stora 
besparingar göras i minskade abonnemangskostnader. Med ett system för laststyrning 
minskar risken för effekttoppar som överskrider den abonnerade effekten och därmed 
minskar även risken för straffavgifter. 
 

                                                 
37 Energimyndigheten, (2006 d) 
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Figur 16 Laststyrning 

4.4 Konvertering mellan energislag 
Priset på energi regleras via skatter så att det mest miljöbelastande energislaget är det 
dyraste. Exempelvis är el och olja dyrt medan fjärrvärme och biobränslen är billigare. Att 
välja rätt energislag är alltså inte bara en miljöfråga utan också en ekonomisk fråga där det 
förefaller självklart att vilja välja det billigaste alternativet.  
 
Industrins många processer kan delas in kategorierna elspecifika och icke elspecifika 
processer. Med elspecifika processer avses processer där el är enda alternativet, exempelvis 
belysning och motorer. Icke elspecifika processer är till exempel värmning, smältning och 
torkning.  
 
Processer som inte är elspecifika men som använder el bör konverteras från el till 
exempelvis fjärrvärme eller biobränsle för att spara pengar och miljö. Detta enligt tidigare 
resonemang om kolkondens på marginalen.  

4.5 Ekonomi 
Det finns flertalet olika metoder för att göra investeringskalkyler. En av de vanligare är 
pay-off metoden. Ur ett energiperspektiv är dock livscykelkostnadskalkyler att föredra då 
hänsyn tas till investeringens totala kostnader under hela livscykeln inklusive 
driftskostnader. 

4.5.1 Livscykelkostnad – LCC 
Energimyndigheten definierar livscykelkostnad för en utrustning eller ett system som 
”summan av investeringen (grundbetalningen), driftkostnader (i första hand energi), 
underhållskostnad och miljökostnad minus utrustningens restvärde”. Detta gör att en 
livscykelkostnadskalkyl tar hänsyn till samtliga kostnader för en utrustning eller ett 
projekt sett över hela dess nyttjandetid. För att beräkna en livscykelkostnad är det vanligt 
att använda antingen en nuvärdesmetod eller en annuitetsmetod. I nuvärdesmetoden 
räknas alla investeringsalternativens kostnader om till tiden för investeringen medan 
annuitetsmetoden istället går ut på att räkna om de olika investeringsalternativens 
kostnader till årligen lika stora belopp (annuiteter). 
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Genom att utföra en livscykelkostnadskalkyl fås ett verktyg som kan användas för att öka 
medvetenheten om energin som kostnadspost och samtidigt tydliggöra 
energianvändningens betydelse för den totala kostnaden vid en nyinvestering. 
 

 
Figur 17 Principiell illustration av beräkningsmetod för livscykelkostnadskalkyl.39 
 
Förutom den rena investeringskostnaden kan även övriga direkta eller indirekta kostnader 
som kan relateras till posten ”investering” tas med. Exempel på sådana kan vara 
installationskostnader eller utbildningskostnader. Posten Drift, som i vissa fall kommer att 
vara den dominerande, innefattar främst energikostnaden men även övriga kostnader som 
anses vara driftsrelaterade bör tas med i kalkylen. I Underhåll skall alla 
underhållskostnader under investeringens livstid räknas in och i den sista posten Miljö bör 
eventuella kostnader för att uppfylla företagets miljöpolicy eller eventuella 
avvecklingskostnader tas med. 
 
I en livscykelkostnadskalkyl finns det även vissa finansiella faktorer som måste beaktas då 
kalkylen beräknas utifrån ett relativt långt tidsperspektiv (hela livscykeln). Dessa faktorer 
är kalkylränta, förväntad energiprisändring och utrustningens brukstid. Kalkylräntan 
används för att uppskatta värdet av framtida in- och utbetalningar och enligt 
energimyndigheten finns det ingen enkel metod att fastställa den. ”Kalkylräntan är ett 
utryck för det krav på förräntning företaget ställer på satsat kapital. Kalkylräntan används 
för att göra de in- och utbetalningar som investeringen medför jämförbara. Hänsyn måste 
bland annat tas till företagets ränta för lånat kapital, förräntningen på företagets 
alternativa möjligheter att placera kapital samt den risk som är förknippad med 
investeringen.”40 

4.5.2 Pay-off 
Denna typ av investeringskalkyl är en av de enklare modeller som används. Syftet är 
endast att beräkna hur lång tid det tar för ett företag att tjäna in den investering de gjort. I 
en payoff-kalkyl tas ingen hänsyn till kalkylränta och det enda som bedöms är hur lång tid 
det tar för investeringen att bli återbetald utifrån de årliga inbetalningsöverskotten. Det 
investeringsalternativ med kortast återbetalningstid är det alternativ som bör väljas. En 
stor nackdel med denna modell är att endast kortsiktiga investeringar gynnas.41 

                                                 
39 Energimyndigheten, (2006 a) 
40 Olsson J och Skärvad P-H, (2002) 
41 Internet: Expovera, (2006) 
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4.6 Hinder och drivkrafter för energieffektivisering 
Det finns stora skillnader mellan antalet energieffektiviserande åtgärder som är möjliga 
enligt utförda energiutredningar och antalet åtgärder som genomförs i praktiken. 
Anledningen till att vissa åtgärder inte utförs beror på ett antal barriärer vilka kan 
grupperas i tre olika kategorier, ekonomiska, beteendemässiga och organisatoriska 
hinder.42 Ett ökat medvetande om de hinder som finns på företaget kan bidra till att driva 
igenom fler energieffektiviserande åtgärder och därmed öka lönsamheten. 
 
Ekonomiska hinder 
De ekonomiska hindren delas i sin tur upp i ej marknadsmisslyckande och 
marknadsmisslyckande. Det första icke marknadsmisslyckade hindret är heterogenitet där 
teknik eller en åtgärd kan vara kostnadseffektiv i ett sammanhang men inte i hela 
produktionen varför företaget valt bort åtgärden. Dolda kostnader som inte tas med i 
investeringskalkylen påverkar även beslutsfattandet. Dessa kan vara kostnader för avbrott 
i produktionen och utbildning av personal. Andra faktorer som spelar in är riskaversion 
samt bristande tillgång på kapital och ovilja att låna pengar.  
 
Definitionen på marknadsmisslyckanden är ett marknadshinder som motiverar införandet 
av en statlig policy. De marknadsmisslyckande hinder med störst inverkan på 
effektiviseringsgapet är brist på information och skilda incitament. Bristen på eller felaktig 
information kan leda till att en energieffektiviserande åtgärd förbises. Det kan även hända 
när skilda incitament föreligger vilket innebär att den ansvarige för processen inte 
ansvarar för energikostnaden. Den ansvarige vinner då inget på att effektivisera eftersom 
vinsten riskerar att tillfalla någon annan.42 
 
Beteendemässiga hinder 
De hinder som lyfts fram inom beteendevetenskapen som förklaringar till att 
energieffektiviseringar inte genomförs är begränsad rationalitet och den mänskliga 
faktorn. Med begränsad rationalitet menas att beslutsfattare tar beslut ”på känn” istället 
för att se till alla fakta vilket kan innebära att energieffektiviserande åtgärder förbises. 
Anledningen till detta kan vara bristande tid och resurser. Studier har även visat att 
beslutsfattare inte tar tillfredsställande beslut trots en tillräcklig informationsbild om 
kostnader och fördelar.42  
 
Den mänskliga faktorn berör hur information ges och trovärdigheten i den samt 
förtroendet för den som ger informationen. Individens tröghet och motvilja mot 
förändringar samt värderingar spelar även in. 
 
Organisatoriska hinder 
Betydande faktorer för energieffektiviseringar ur ett organisatoriskt perspektiv är makt 
och organisationskultur. Med makt som ett hinder menas att personen med energiansvar, 
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ofta en anställd på underhållsavdelningen, sällan har stor makt att genomdriva 
investeringsbeslut. Energifrågor ses ofta som sekundära på ledningsnivå och prioriteras 
därför inte. Den kulturella faktorn med värderingar och hänsynstagande till miljön kan 
däremot ses som en förklaringsvariabel till varför energieffektiviserande åtgärder utförs.43 
 
Drivkrafter 
En faktor som kan utgöra drivkraft för att energieffektivisera är som tidigare nämnts 
kulturen på företaget och de anställdas värderingar. Tillgången på kapital kan vara ett 
hinder vid bristande kapital men även en drivkraft när tillgången på kapital är god.  
 
Ytterligare en faktor är användningen av ett standardiserat miljöledningssystem såsom 
ISO 14001 och EMAS. Syftet är dock att i första hand att minska företagets 
miljöbelastning. Det statliga programmet för energieffektivisering (PFE) är även en 
drivkraft att energieffektivisera då skattelättnader ges. Detta gäller tyvärr enbart 
energiintensiva företag.44 

4.6.1 Vanliga hinder och drivkrafter i tillverkningsindustrin 
En studie av åtta stycken svenska icke energiintensiva företag har genomförts på 
Linköpings Tekniska Högskola med syfte att undersöka hinder och drivkrafter i svensk 
industri.44 Resultatet från studien visar att de största hindren för energieffektiviseringar 
inom dessa företag är: 
 

• Brist på tid eller andra prioriteringar 
• Kostnader och tekniska risker för produktionsstörningar 
• Bristande information kring energiprestanda 
• Bristfällig mätning som ej möjliggör kvantifiering av en effektivisering 
• Energirelaterade investeringar prioriteras lägre 
• Skilda incitament med outsourcing  
• Korta payoff-kriterier och brist på långsiktig strategi 

 
De drivkrafter som framkommit i studien är: 

• En eldsjäl med makt över investeringsbeslut 
• Långsiktig strategi avseende energieffektiv utrustning 
• Kunskap om anläggningen och dess effektiviseringsmöjligheter 
• Miljövärdering 
• Tillgång till kapital 

4.7 Rutiner för inköp och projektering ur ett energieffektivt 
perspektiv 

Stora delar av detta avsnitt är hämtat från energimyndighetens handbok ”Rutiner för 
inköp och projektering inom PFE” vilket är en handbok vars syfte är tänkt att vara en 
hjälp för en organisation i dess inköps- och projekteringsarbete enligt kraven i ”Program 
                                                 
43 Sorrell S et al., (2000) 
44 Persson J et al., (2005) 
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för energieffektivisering för energiintensiva företag (PFE)”. Målsättningen med detta 
program är att öka energieffektiviteten inom industrin genom ekonomiska incitament så 
som skattebefrielse. Ett deltagande i PFE ger alltså minskade kostnader för ett företag både 
i form av minskade energikostnader och slopad elskatt.45  
 
Inköps- och projekteringsrutiner 
Eftersom företag som ingår i PFE får skattereduktion på elpriset (behöver inte betala de 
0,5 öre/kWh som övrig industri måste) ställs det vissa krav på bland annat inköps- och 
projekteringsrutiner. Dessa krav gäller självklart inte företag som inte deltar i PFE men 
kan ändå ses som riktlinjer och hjälp vid inköpsrutiner för att på så sätt få en så 
energieffektiv ny utrustning som möjligt. 
 
För att klargöra skillnaden mellan inköp och projektering definieras rutinerna för inköp 
som sådana inköp som är av rutinmässig karaktär, det vill säga den typ av varor som köps 
återkommande och dessutom ofta i stor omfattning. Rutinerna för projektering avser 
planering och genomförande av större projekt, exempelvis ombyggnad eller tillbyggnad av 
företagets produktionsanläggningar. 
 
Inköpsrutiner för elkrävande utrustning enligt PFE 
Genom att införa rutiner för hur inköp av elkrävande utrustning skall gå till, exempelvis 
genom införande av livscykelkostnadskalkyler, hjälps företaget att investera i 
energieffektivare utrustning. På så sätt minskar elanvändningen och företaget kan 
långsiktigt minska sina elkostnader. Enligt Energimyndigheten definieras elkrävande 
utrustning som sådan utrustning som använder minst 30 MWh el per år vilket motsvarar 
en effekt på cirka 3,5 kW för en maskin som går dygnet runt alla dagar om året.  
 
För de företag som är med i PFE finns två alternativ för krav på inköpsrutiner. Det första 
alternativet innebär att företaget ser till energiklassificeringen av utrustningen. Om 
återbetalningstiden för merkostnaden är högst tre år ska det mest energieffektiva 
alternativet väljas och ingen livscykelkostnadskalkyl behövs. Energiklassificering finns i 
dagsläget dock endast för motorer. Merkostnad avser skillnaden i investering mellan det 
konventionella och det mer energieffektiva alternativet. 
 
Alternativ två innebär att företaget jämför konventionella utrustningar med 
energieffektiva alternativ ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Även här måste det 
energieffektiva alternativet väljas om återbetalningstiden för merkostnaden är högst tre år. 
 
Enligt PFE behöver alltså inte ett investeringsbeslut grundas på en livscykelkostnadskalkyl 
utan snarare på återbetalningstiden för merkostnaden. 
 

                                                 
45 Energimyndigheten, (2006 a) 
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Rutiner för energieffektiv projektering 
För större investeringar ska företaget jämföra livscykelkostnaderna och även ta hänsyn till 
hur de olika alternativen samverkar med den befintliga anläggningen. Det är viktigt att 
undersöka hur energieffektiv en investering är ur ett systemperspektiv. Exempelvis kan en 
ensam kylanläggning vara funktionell och energieffektiv men i ett större och längre 
perspektiv kan det vara lönsamt att investera i ett centralt system. 
 
Implementering och uppföljning av rutiner för inköp och projektering 
Då rutinerna är framtagna är det av största vikt att de verkligen används i organisationen. 
Implementering av rutiner för inköp och projektering kan exempelvis ske genom att 
infoga de framtagna rutinerna i redan befintliga manualer och checklistor som används 
vid inköp och projektering av ny utrustning. Det är även lämpligt att se till att all berörd 
personal har tillräcklig kunskap för att kunna förstå och använda sig av rutinerna. 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs det befintliga läget på GETRAG AWD AB ur ett energiperspektiv. 
Undersökningar har genomförts för att skapa en bild av företagets stöd- och 
produktionsprocesser vid tillverkningen av kronhjul samt företagets övergripande 
energisituation. 

5.1 GETRAG AWD AB:s  energisituation 
GETRAG använder sig i princip av tre olika energislag. Dessa är elektricitet till stöd- och 
produktionsprocesser, fjärrvärme för uppvärmning av lokaler samt gasol till de olika 
ugnarna och som bränsle till truckar. 
 
På senare tid har företagets elkostnader ökat till följd av höga elpriser, problem har även 
uppstått i form av effekttoppar som överskrider den abonnerade effekten (6 800 kW). 
Effekttopparna uppstår sommartid och beror troligtvis på att ventilationssystemet körs på 
maximal effekt till följd av problem med överskottsvärme i fabriken. 
 
Uppvärmningen av fabrikslokalerna sker med fjärrvärme som produceras dels i ett 
kommunalt värmeverk med sopförbränning och dels som spillvärme i en närliggande 
industri. I det interna värmesystemet cirkulerar vatten med en temperatur på cirka 65°C 
vilket sedan värmeväxlas mot fläktsystemet som värmer upp lokalerna. År 2006 köpte 
GETRAG 13 209 MWh fjärrvärme. Utöver inköpt fjärrvärme finns även en viss 
värmeåtervinning från ventilationens frånluft och företagets tryckluftskompressorer. Den 
utnyttjade återvunna värmen från kompressorerna uppgick till 688 MWh. Under samma 
år köptes det även in ungefär 370 ton gasol vilket motsvarar 4 736 MWh då gasol har ett 
värmevärde på 12,8 MWh per ton. 
 
Den totala elenergianvändningen år 2006 uppgick till 41 780 MWh vilken även i princip 
motsvarar elanvändningen för föregående år. Den totala elkostnaden ökade dock från 
2005 till 2006 vilket bland annat berodde på ett högre elpris.  
 
För drift och underhåll av ventilation och fjärrvärmesystemet har det tidigare funnits ett 
serviceavtal med företaget YIT. Avtalet upphörde dock vid årsskiftet 2006/2007 och nya 
förhandlingar om eventuell förlängning pågår. I det gamla avtalet betalade GETRAG en 
fast summa till YIT för underhållet samt alla driftkostnader för uppvärmning och 
ventilation. Ett referensvärde på GETRAGs värmeförbrukning låg som grund för avtalet 
och för den värmeenergi som understiger detta värde fick YIT 80 % av 275 kr/MWh och 
GETRAG fick den resterande besparingen på 20 %.  
 
För att minska företagets energianvändning och kostnaden för densamma har ett beslut 
tagits om att under år 2007 minska elenergianvändningen med 10 %. För att nå detta mål 
har ett antal åtgärder vidtagits. En åtgärd är initieringen av detta examensarbete för att 
hitta möjligheter till effektiviseringar och ytterligare ett projekt ”Nollnivå-projektet” har 
påbörjats för att minska tomgångskostnaderna. Målet med projektet är att minimera 
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tomgångsförbrukningen under icke produktionstid. Projektet innebär mätningar på 
avdelningsnivå av produktionsutrustningens elanvändning efter avstängning av de 
maskiner som är möjliga att stänga av. Uppföljande mätningar görs sedan en längre period 
efteråt varpå information ges till respektive avdelning om de överskrider den uppmätta 
miniminivån eller inte. 
 
I bilden nedan visas en enkel energibalans med översikt över de olika energislag som 
används på GETRAG. Elenergin är som synes uppdelad i de tre stödprocesserna belysning, 
tryckluft och ventilation samt produktionens elenergianvändning i lokal C, D och E. 
Sammanlagt står stödprocesserna för 39 % av företagets totala elenergianvändning.  
 

 
Figur 18 Enkel energibalans för GETRAG 
 
Nedanstående bild visar en effektkurva för sista veckan i september då den första 
omgången mätningar utfördes samt rundvandringen i fabriken under icke produktionstid 
genomfördes. Kurvan visar fem toppar för de vardagar i veckan då produktion skedde 
samt en dal under helgen då endast en marginell produktion förekom. De streckade 
linjerna markerar max- och minvärden för veckans effektuttag. Minvärdet uppmättes 
lördag natt klockan 23 då ingen produktion skedde och kan därför ses som ett värde på 
företagets tomgångseffekt. Beräkningar visar att tomgångseffekten uppgår till 48 % av 
veckans högsta effektuttag. 
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Figur 19 Effektkurva v.39 2006 för GETRAG AWD AB.46 
 

5.2 Stödprocesser  
De största stödprocesser som identifierats på GETRAG är tryckluft, belysning, ventilation, 
värme och kyla. Av den totala elenergianvändningen för hela företaget står belysning, 
tryckluft och ventilation för cirka 40 %.   

5.2.1 Belysning 
Stora delar av belysningen på företaget har under de senaste åren bytts ut. Från don av 
äldre modell till nya HF-don samt från konventionella lysrör till moderna mer 
energieffektiva så kallade T5-lysrör. Vid en rundvandring i fabrikslokalerna upptäcktes 
dock att det fortfarande används lysrör av äldre modell i en relativt stor del av C-hallen, 
detta trots att donen bytts ut. I en mindre del av C-hallen satt även de gamla donen kvar 
liksom lysrör av äldre och mindre energieffektiv modell. Vid byte av armaturer och lysrör 
har företaget strävat efter att hålla en allmänbelysning som ligger kring 250 - 300 lux 
samtidigt som det på de ställen där det behövs har installerats individuell 
arbetsplatsbelysning. 
 
Då de olika fabrikslokalerna är byggda i flera skeden skiljer sig de tekniska 
förutsättningarna för central styrning av belysningen. I C-hallen finns exempelvis goda 
möjligheter till central styrning av specifika sektioner. De olika sektionerna kan tidsstyras 
centralt men är en sektion släckt i centraldatorn kan personal på plats tända manuellt. Vid 
dessa tillfällen är belysningen dock endast igång under en begränsad tid (för närvarande 
knappt tre timmar). I hall E1 finns ett i princip färdigt system för centralstyrning. Detta 

                                                 
46 Internet: Mälarenergi, (2006) 
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system saknar emellertid en fungerande programmering. I övriga lokaler saknas möjlighet 
till styrning. 
 
I hall E2 finns i dagsläget endast lagerverksamhet och därför har stora delar av 
belysningen där släckts, vilket är positivt ur energibesparingssynpunkt. En minskning av 
belysningen i E2 med två tredjedelar har lett till en besparing på cirka 188 MWh och 
112 800 kr per år med antaganden om att belysningen är tänd 8 760 h/år och ett elpris på 
0,60 kr/kWh. 
 
Vid en rundvandring på företaget under icke produktionstid visade det sig att stora delar 
av belysningen var påslagen trots befintliga styrsystem. Då rundvandringen genomfördes 
fanns det dock en viss produktion i några få begränsade delar av fabriken. Ungefär tre 
fjärdedelar av C-hallen var belyst trots att endast en maskin var i produktion och i D1 var 
endast en mindre sektion nedsläckt. I övriga delar av fabriken var all allmänbelysning 
igång liksom arbetsplatsbelysningen vid i princip varje maskin och arbetsstation. 
 
Nedan visas i en tabell den totala installerade effekten för GETRAG All Wheel Drive AB 
år 2006 exkluderat utomhusbelysning, arbetsplatsbelysning samt personalutrymmen då 
dessa ansågs vara av marginell betydelse. 
 
Tabell 4. Tabell över installerad belysningseffekt. 

Installerad belysningseffekt 

Lokal 
T5 HF-don 

2x49W 
(105W) 

HF-don 
2x58W 
(110W) 

2x58W 
(140W) 

3x58W 
(210W)

Natrium 
400W 

(450W) 

Total 
installerad 
effekt [W] 

Yta 
[m²] 

[W/m²] 

C 980 st 300 st 270 st     173 700 28 245 6,1
D1 960 st         100 800 17 358 5,8
D2 320 st         33 600 5 833 5,8
E1 600 st         63 000 10 257 6,1
E2 102 st         10 710 6 610 1,6
Skärmtak         52 st 23 400 3 450 6,8
E-skärmtak       40 st   8 400 875 9,6
Gång D2-E1 27 st         2 835 380 7,5
Gång C-D1 18 st         1 890 768 2,5
Totalt           418 335 73 776 5,7

 
År 2006 stod belysningen för 15 % av företagets totala elenergianvändning.  

5.2.2 Tryckluft 
I dagsläget finns det fyra tryckluftskompressorer av typen skruvkompressor i fabriken. En 
kompressor med en kapacitet på 43 m³/min är placerad ensam i E-hallen (se figur 2). De 
övriga tre kompressorerna står i den gamla panncentralen belägen norr om C-hallen. Två 
av kompressorerna med kapaciteten 51 m³/min respektive 56 m³/min växelkörs och en 
tredje med en kapacitet på 60 m³/min används som reserv ifall systemet skulle tappa tryck. 
Möjlighet finns att sektionera systemet i två delar där kompressorn i E-hallen tar hand om 
den ena sidan och kompressorerna i panncentralen tar hand om resten. Anledningen till 
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att den mindre kompressorn står i E-hallen är att det har funnits problem med tryckfall i 
de bortre delarna av fabriken vilket behövde kompenseras. 
 
Vid investeringstidpunkten fanns ett behov på omkring 130 m³/min men i nuläget är 
behovet inte större än cirka 90 m³/min som trycksätts till 6 bar. Detta beror främst på 
minskad produktion, effektivare maskiner ur tryckluftssynpunkt samt byten från 
tryckluftsverktyg till eldrivna verktyg. Det finns dock flertalet tryckluftsdrivna verktyg 
kvar och fortfarande köps det till viss del in nya tryckluftsverktyg trots 
rekommendationer om att istället välja eldrivna verktyg. 
 
Under icke produktionstid upptäcktes genom mätningar att tryckluftsanvändningen 
helgtid då nästan ingen produktion sker uppgick till ungefär 50 % av den maximala 
användningen under produktionstid. Detta antogs bero på läckage men vid 
läckagesökning konstaterades att det direkta läckaget i kopplingar och ledningar var 
relativt litet. Den stora tryckluftsanvändningen helgtid beror troligtvis därför på att 
maskiner använder tryckluft trots att de inte producerar eller används.  
 
År 2006 stod tryckluftsproduktionen för 7 % av företagets totala elenergianvändning. 

5.2.3 Ventilation 
En uppdelning har gjorts av ventilationen i allmänventilation och processventilation där 
allmänventilationen inbegriper komfortventilation av lokaler och processventilationen 
omfattar punktutsug från maskiner och andra föroreningskällor. 
 
Allmänventilation 
På GETRAG AWD AB använder man deplacerande don för att förse lokalerna med ny och 
frisk luft vilken sugs in från taket. På flertalet platser har det uppstått problem med drag 
och blockerade don vilket man löst genom att istället installera så kallade strumpor som 
ger en utjämnande ventilation eller helt enkelt låta luften strömma ut fritt genom 
ventilationsröret nära golvnivå och på så sätt få en medelimpulsventilation. Övriga typer 
av ventilation som används är omblandande tilluftsdon av äldre modell i D1-hallen vilka 
sitter placerade ungefär 3 meter ovanför golvet samt luckor i taket i härdverket vilka 
öppnas manuellt. 
 
Frånluftsuttag finns i omkring 60 % av C-hallen samt i D2 och E-hallen. De luftflöden 
som sugs ut ur dessa värmeväxlas med den inströmmande luften i så kallade friskusceller 
som sitter placerade på taket. Endast ett fåtal av dessa friskusceller är frekvensstyrda. 
Övriga ventilationsfläktar på GETRAG är inte frekvensstyrda och regleras genom 
strypning med hjälp av spjäll. Totalt finns det 1 057 KW installerad effekt i 
ventilationssystemet och ventilationen står för 17 % av den totala elanvändningen. 
 
Allmänventilationen styrs centralt och genom tidsstyrning. Vid övertidsarbete fylls ett 
formulär i där extra arbetstider som kräver ventilation och belysning anges. Under den 
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rundvandring som gjordes under icke produktionstid observerades att ventilationen var 
avstängd i de lokaler där lite eller ingen produktion förekom. 
 
I dagsläget varierar företaget ventilationens luftflöden beroende på utomhustemperaturen. 
På sommaren är luftflödet högre än på vintern på grund av värmeöverskott som behöver 
ventileras ut samt en högre luftfuktighet vilket ger risk för rost. Luftflödet varierar mellan 
8,2 l/(m²,s) vintertid och 10,6 l/(m²,s) sommartid. Luftomsättningar per timme ligger 
omkring 3,3 vintertid och 4,3 sommartid.47 Den flödesminskning som sker på vintern är 
alltså 23 % och sker till stor del genom så kallad spjällning. 
 
Processventilation 
De flesta bearbetningsmaskinerna har luftutsug där förorenad luft sugs ut istället för att 
föroreningarna, exempelvis oljedimma och oljerök, ska hamna i den omgivande luften. 
Den förorenade luften renas i ett så kallat Absolent-filter varefter den återgår ut i lokalen. 
 
I produktionen finns ett flertal tvättmaskiner som släpper ut ånga i höga temperaturer och 
med hög fuktighet. Då den varma ångan påverkar arbetsmiljön negativt har utsug 
installerats för de största tvättmaskinerna så att den varma ångan leds ut genom taket. Ett 
problem med detta är att tvättmedel ofta följer med ångan ut och sedan lägger sig som en 
beläggning på taket. 

5.2.4 Värme  
Ventilationssystemet används även till att värma lokalerna där en inomhustemperatur på 
19°C eftersträvas. Uppvärmningen av luften sker med fjärrvärme, spillvärme från 
tryckluftskompressorerna samt värme som återvunnits ur frånluften från 
allmänventilationen. Möjlighet att kyla luften finns inte men när kylbehov föreligger 
stängs värmeåtervinningen av och så kallade sommarfläktar körs igång. Dessa styrs av 
temperaturen inomhus och då en viss gränstemperatur uppnåtts börjar de dra ut den 
övertempererade luften som ligger i taknivå så att luftgenomströmningen ökar och svalare 
luft kan tillföras vid golvnivå. 
 
Efter en större omflyttning av maskiner inträffade denna sommar problem med för höga 
inomhustemperaturer i de delar av C-hallen som saknar frånluftsdon. Förklaringen är en 
ökning av maskiner i lokalen samt att tilluften hämtas från taket där den värmts upp 
under dagen och därmed inte tillförde någon svalka i lokalen. Då frånluftsdon saknades 
var det även svårt att få en lämplig luftomsättning. Resultatet blev en förhöjd temperatur 
till 38°C. För att lösa detta problem projekteras frånluftsuttag i de aktuella delarna av C-
hallen.    

5.2.5 Kyla 
Den kylning som förekommer utöver allmänventilationen är komfortkyla i kontor, ett 
antal små eldrivna kylaggregat till vardera maskin (totalt ungefär 600 stycken) samt ett 

                                                 
47 Muntlig: Tommy Olsson, YIT 
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vattenburet system som kyler härdverk och kompressorer. Det vattenburna systemet kyls 
året runt av ett kyltorn på taket med fläktar och drivs av två pumpar i källaren som körs 
växelvis. 

5.3 Produktionsprocesser 
De processer som används vid tillverkning på GETRAG är främst bearbetande processer 
men även härdning, tvättning och fosfatering är vanliga processer. I följande beskrivning 
av tillverkningsprocessen av kronhjul redogörs närmare för de studerade 
produktionsprocesserna. 

5.3.1 Tillverkning av kronhjul 
Nedan följer en beskrivning av de olika bearbetningsprocesserna vid tillverkningen av ett 
kronhjul av modell #30735941 fram till och med dess sammanfogning med en röraxel. 
 
Till fabriken levereras smidda ämnen vilka inledningsvis glödgas i 
en av fabrikens ugnar. Detta görs för att minska materialets inre 
spänningar och ge ett mjukare och segare stål vilket förenklar 
fortsatt bearbetning. 
 
I nästa steg placeras ämnet av en automatisk 
plockanordning (Detab Cell) i en svarv för mjukbearbetning. I 
svarven bearbetas detaljen till sin grundläggande form och sorteras 
sedan in i korgar via en Felsomat. En Felsomat är en maskin som 
endast har till uppgift att hantera packning av detaljer i 
och ur de korgar som används vid interna transporter. 
 
Därefter passerar detaljen en kuggfräs av äldre modell där kuggarna 
fräses ut. Laddning och urplockning av detaljer sker manuellt av 
operatören. 
 
I en robotstation plockas detaljerna om till en ny fixtur 
som klarar höga temperaturer varefter detaljerna skickas till 
härdning. I sätthärdningsprocessen värms detaljerna upp i en 
atmosfär med hög kolhalt. Detta görs för att öka kolhalten i 
produktens ytskikt vilket leder till en ökad ythårdhet och 
seg kärnstruktur. På så sätt fås bland annat ett högt 
slitagemotstånd. 
 
Då detaljerna kan ha blivit något formförändrade under 
sätthärdningen krävs en bearbetning för att detaljen ska klara 
toleranskraven. Detta görs genom hårdbearbetning i en svarv och 

gradning av skarpa kanter. En kontrollmätning görs även 
för att säkerställa att detaljen uppfyller toleranskraven. 

Figur 21 Kronhjul efter mjuksvarvning

Figur 22. Kronhjul efter kuggfräsning

Figur 23 Kronhjul efter härdning

Figur 24. Kronhjul efter hårdsvarvning

Figur 20. Kronhjul efter glödgning
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Då även kuggarna kan ha förändrats vid härdningen slipas dessa 
om i en kuggslipmaskin för att en optimal momentöverföring med 
minimal friktion och ljudnivå ska uppnås. En Felsomat hanterar i- 
och urplockningen av detaljer i maskinen. 
 
För att avlägsna oönskad smuts och spånor tvättas 
detaljerna innan de skickas till fosfateringen samt precis innan 
fosfateringen för att avlägsna smuts och eventuell rost som hunnit 
bildas under tiden detaljerna ligger lagrade mellan 
produktionsstegen. I fosfateringen doppas produkten i ett antal 
olika kemiska och elvärmda bad varvid ett poröst skikt 
bildas på ytan. Detta skikt kan suga upp och hålla kvar olja 
och fungerar därmed som en smörjmedelsbärare vilket ger 
ett inslitningsskydd för rörliga maskindelar. 
 
Då fosfaterade ytor kan orsaka problem vid svetsning måste vissa 
ytor på kronhjulet blästras innan detaljen pressas på en röraxel och 
slutligen svetsas fast av en MAG-svets. Efter detta produktionssteg 
levereras detaljen till slutmonteringen. 

Nedan visas en schematisk bild över produktionsflödet samt 
vilka maskiner som ingår. 
 

 
Figur 28 Schematisk bild över produktionsflödet. 

Figur 25 Kronhjul efter kuggslipning

 

Figur 27. Efter svetsning 

Figur 26 Kronhjul efter fosfatering
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5.3.2 Tomgång 
Vid helgvandringen upptäcktes att alla maskiner var igång trots att det inte var någon 
produktion. Produktionsledaren bekräftade även att maskinerna alltid står igång dygnet 
runt oavsett om det är produktionstid eller helg.  
 
Maskinerna går på tomgång under helger men även under produktionstid vid ställ eller 
kortare uppehåll i produktionen. För att minska elanvändningen vid tomgång bör 
maskinerna stängas av. En nackdel med att stänga av maskinerna är att det tar några 
minuter att starta upp dem igen samt att problem ibland uppkommer vid uppstart med 
kommunikation med kringutrustning och back-up batterier som inte fungerar.  

5.4 Rutiner för inköp och projektering 
Vid inköp av ny utrustning beror förfarandet av investeringens storlek. Vid mindre inköp 
av förbrukningsmaterial eller verktyg ligger ansvaret på avdelningsnivå där oftast 
produktionsledaren sköter beställningarna. 
 
Vid större investeringar i exempelvis maskiner har en eller flera produktionstekniker 
ansvaret. En kravspecifikation (GN 4401) som är gemensam för hela GETRAG-koncernen 
skickas ut till leverantörerna tillsammans med en offertförfrågan och ett addendum. I 
offertförfrågan specificeras bland annat tidsplanen, vilken typ av maskin man är 
intresserad av och vilken prestanda som söks. Där finns också hänvisningar till den 
bifogade kravspecifikationen och addendumet.  
 
Syftet med kravspecifikationen är att få en optimerad produktion, minimera antalet olika 
maskinmodeller och därmed även antalet reservdelar. Enhetlig hjälputrustning 
eftersträvas också samt minskade kostnader för hård- och mjukvara. Där finns bland annat 
anvisningar om lagar och regler som bör tas hänsyn till, tekniska dokument som ska 
medfölja, säkerhetsföreskrifter, layoutanvisningar och garantier. 
 
Utöver kravspecifikationen har GETRAG AWD i Köping själva lagt till ett addendum till 
offertförfrågan med anvisningar som de ansåg saknades i koncernens gemensamma 
specifikation. Exempel på dessa tillägg är tillåtna smörjmedel, instruktioner för elektriska 
installationer och dokumentationslista. 
 
Vid större projekt, så som vid ombyggnationer, tillsätts en projektgrupp vilken tar fram ett 
underlag och slutligen presenterar ett förslag för företagsledningen som tar beslut om 
genomförandet. 
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6 Energianvändning per tillverkat kronhjul 
För att få en rättvis bild av hur stor energianvändningen är per detalj och process har ett 
flertal allokeringar genomförts. Elenergianvändningen per produktionsprocess beräknas 
med hjälp av de mätdata som samlats in av strömtänger samt antalet producerade detaljer 
under mätperioden. Elanvändningen för stödprocesserna fördelades däremot på lite olika 
sätt vilket beskrivs nedan.  I BILAGA I –  ALLOKERING finns utförligare beräkningar. 
 
Belysning 
Den installerade effekten på belysningen som bidrar till kronhjulstillverkningen har 
uppskattats genom att antalet armaturer över tillverkningens område har räknats. Den 
procentuella installerade effekten har sedan multiplicerats med företagets totala 
elenergianvändning för belysning. Utifrån dessa beräkningar fås en procentuell andel av 
den totala elenergianvändningen för belysningen. Detta värde beräknades till 8 %. Genom 
att dela den elenergi som krävs för belysningen vid kronhjulstillverkningen med antalet 
tillverkade kronhjul under ett helt år fås antalet kWhbelysning per kronhjul. 
 
Ventilation 
För att allokera ventilationen användes en metod med utgångspunkt i hur stor del av 
företagets ventilerade area som krävs för att tillverka kronhjul. Detta gav att 8 % av 
företagets totala ventilerade area används av kronhjulstillverkningen. Ur detta fås på 
samma sätt som belysningen antalet kWhventilation per kronhjul. 
 
Tryckluft 
Ingen allokering har genomförts för tryckluftens påverkan på kronhjulets 
energianvändning trots att denna troligtvis är betydande. Anledningen till detta är att 
ingen mätning på processnivå är möjlig att genomföra utan större ingrepp. Siffror för 
tryckluftens totala elenergianvändning finns uppmätta av GETRAG men då 
tryckluftsanvändningen per process varierar finns ingen lämplig metod att allokera 
energianvändningen ner på produktnivå. 
 
Processventilation 
Processventilationen sker med hjälp av oljerökfilter av modellen Absolent. Det finns 
flertalet olika modeller men på grund av brist på mätinstrument har endast en modell 
mätts och de övriga antas ha samma effekt. Då en Absolent tar hand om oljerök från flera 
maskiner har effekten delats på antalet maskiner som använder samma Absolent. Därefter 
har energianvändningen per Absolent och maskin beräknats och genom att dela 
energianvändningen på antalet tillverkade detaljer i respektive maskin fås ett värde på hur 
många kWhabsolent per detalj som krävs. 
 
Tvätt 
Då i princip alla tillverkade detaljer och inte bara kronhjul går igenom tvätten har 
allokeringen av energianvändning per kronhjul baserats på den tid det tar att tvätta ett 
visst antal kronhjul. Genom att beräkna ett medelvärde från de utförda mätningarna på 



Energianvändning per tillverkat kronhjul 

41 

hur mycket energi som krävs per timme i tvätten samt hur många kronhjul som teoretiskt 
kan passera per timme fås ett värde på antalet kWhtvätt per kronhjul. På samma sätt har 
energianvändningen per kronhjul för roboten som står vid tvätten beräknats. 
 
Produktionsprocesser 
Som tidigare nämnts beräknades i de flesta fall produktionsprocessernas bidrag till 
energianvändning per kronhjul genom att dividera energianvändningen för processen 
med antal tillverkade kronhjul under mätperioden. Då det under mätperioden inte alltid 
var full beläggning i alla maskiner och endast ett fåtal kronhjul har tillverkats fås vid vissa 
operationer en väldigt hög energianvändning per detalj. För oljefilter, kyla till oljefilter 
samt Absolent oljerökfilter är det flera maskiner som använder sig av samma 
filtreringsprocess. I dessa fall har ett antagande gjorts att belastningen är densamma i varje 
maskin och därför kan den totala energianvändningen per process (för exempelvis 
oljefilter) fördelas jämnt på antalet maskiner. 
 
Tabell 5. Elenergianvändning per process och kronhjul. 

Elenergianvändning vid tillverkning av kronhjul 
Process kWh/kronhjul 
Belysning 0,902 
Ventilation 0,980 
Mjuksvarv 0,206 
Felsomat (2st) 0,077 
Kuggfräs 0,916 
Hårdsvarv 0,669 
Kuggslip 1,940 
Lilla Vivex 0,677 
Kyla oljefilter 0,781 
Oljefilter Vivex 1,737 
Tvätt 0,049 
Robot (8st) 0,013 
Fosfatering 0,698 
Tvätt - fosfatering 0,133 
Blästring 0,047 
Svets 0,081 
Absolent oljerökfilter (4st) 1,032 
Summa 10,94 

 
Detta ger en total elenergikostnad per kronhjul på 6,56 kr vilket motsvarar 3,9 % av 
förädlingsvärdet. 
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7 Möjligheter till energieffektiviseringar 
Nedan följer de möjligheter till energieffektiviseringar som identifierats. De 
besparingspotentialer som beräknas är ungefärliga då vissa antaganden har gjorts om 
driftstider och effekter. De olika besparingsförslagen utvärderas därför vidare i kapitlet 
Diskussion. Siffror som presenteras i kapitlet är avrundade för att ge mer presentabla 
värden och totalsummor kan därför skilja sig något från beräknade värden i bilagor. 

7.1 Belysning 
Den belysning som finns på GETRAG är överlag moderniserad med en medeleffekt på 
5,7 W/m² vilken ligger nära det rekommenderade värdet på 5 W/m². I C-hallen finns dock 
en sektion kvar med gamla armaturer och lysrör som bör bytas ut liksom belysningen 
under de två skärmtaken. En stor besparing kan även göras genom att släcka lamporna då 
ingen produktion sker eller då dagsljuset är en tillräcklig ljuskälla. För att underlätta 
tidsstyrningen bör sektionering av belysningen kompletteras i de lokaler där den ännu 
saknas. I hall E1 finns utrustning för sektionering och tidsstyrning men ett mindre avsnitt 
programmering saknas för att kunna styra systemet från fastighetsdatorn. 
 
I C-hallen kan en besparing på ungefär 200 000 kr/år göras genom att byta ut de gamla 
armaturerna mot nya HF-don och nya T5-lysrör samt genom att minska driftstiden. Den 
minskade driftstiden har beräknats till 7 300 timmar av hela årets 8 760 timmar där tiden 
under helgen då ingen produktion sker i fabriken har räknats bort. De beräkningar som 
gjorts har baserats på värden som presenteras i BILAGA II – BELYSNING.  
 
Med samma minskning i driftstid till 7 300 timmar per år i D-hallen och E1-hallen kan 
årliga besparingar på ungefär 118 000 kr respektive 55 000 kr göras. I den andra delen av 
E-hallen, E2, finns endast ett trucklager vilket sällan besöks. Där har redan 
belysningseffekten sänkts genom att endast tända var tredje lampa men ytterligare 
besparingar kan göras med en minskning av driftstiden. Om rörelsedetektorer installeras 
uppskattas driftstiden kunna minskas till 4 500 timmar per år vilket ger en årlig besparing 
på ungefär 27 000 kr. 
 
Under ett av skärmtaken sitter det 52 lampor av typen högtrycksnatrium med en 
totaleffekt på 450 W per lampa. Antalet lampor som är tända dagtid borde kunna minskas 
då det redan idag är fullt tillräckligt ljust under de yttre delarna av taket. De takfönster 
som redan finns borde rengöras för att ytterligare öka ljusinsläppet. Belysningen bör också 
släckas då ingen produktion sker. Tidsstyrning kan utnyttjas för att minska driftstiden. 
Om antalet tända lampor minskas dagtid med 30 % och driftstiden minskar från 8 760 till 
7 300 timmar per år fås en årlig besparing på 29 500 kr. 
 
Det andra skärmtaket har i dagsläget 40 armaturer med 3x58 W lysrör. Totaleffekten är 
210 W per armatur vilket sammanlagt blir 8 400 W. Då armaturerna sitter utomhus går 
det inte att använda T5-lysrör eftersom dessa ej klarar av låga temperaturer. Istället borde 
den befintliga belysningen närvarostyras då det sällan sker någon aktivitet under taket. 
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Beräknat på cirka fem timmars aktivitet per dag fås en driftstid på 2 000 timmar per år. En 
ytterligare möjlighet skulle vara att minska effekten med 25 % om var fjärde lampa 
släcktes ner. Totalt skulle detta ge en besparing på 36 600 kr per år. 
 
I en de av de två truckgångarna mellan hallarna finns stora fönster och mer än tillräckligt 
med belysning. Där uppskattas den installerade effekten kunna halveras samt driftstiden 
kunna minskas till 4 500 timmar per år. Detta ger en årlig besparing på 11 000 kr. I den 
andra truckgången saknas fönster så endast en minskning i driftstid från 8 760 timmar till 
7 300 timmar anses rimlig. Detta tillsammans med en halvering av den installerade 
effekten ger en besparing på 7 400 kr per år. 
 
Den totala årliga besparingen som beräknas kunna göras för belysningen uppgår till cirka 
482 800 kr. 
 
Tabell 6 Sammanställning av möjlig besparingspotential för belysningen. 

Besparingspotential för belysning 
Åtgärder Besparing [kWh] Besparing [kr] 
 C-hallen, minskad driftstid och byte av lysrör 333 000 200 000 
 D- och E-hallen, minskad driftstid 333 000 200 000 
 Skärmtaken, minskad driftstid och minskad belysning 110 100 66 000 
 Truckgångar, minskad driftstid och minskad belysning 28 100 16 800 
 Total besparing 804 200 kWh 482 800 kr 

 

7.2 Tryckluft 
Då tryckluft är dyrt och ineffektivt bör tryckluftsanvändningen i största möjliga mån 
undvikas. En tydlig och konkret strategi för att minska tryckluftsanvändningen krävs där 
exempelvis krav måste ställas på både företagets inköpare och leverantörer av utrustning. 
Vid nyinvesteringar i till exempel handverktyg bör eldriven utrustning väljas framför 
tryckluftsdriven. Detta då tryckluftsdriven utrustning har en avsevärt lägre verkningsgrad 
vilket leder till större kostnader sett ur verktygets livscykel. I de maskiner där tryckluft 
anses nödvändigt bör en automatisk funktion finnas för avstängning av 
tryckluftstillförseln för den specifika maskinen under icke produktionstid. Investering i 
maskiner med behov av konstant tryckluftstillförsel så som vissa robotar bör undvikas. 
 
Även små läckage leder till stora kostnader varför rutiner för regelbunden läckagesökning 
bör införas. Maskinoperatörer bör även uppmuntras att rapportera misstänkta läckage till 
underhållsavdelningen. Ett relativt enkelt sätt att minska läckage under icke 
produktionstid är att utnyttja de befintliga avstängningsventilerna vid varje enskild 
arbetsstation. Genom denna åtgärd undviks även onödig användning av tryckluft under 
icke produktionstid vilket leder till att den orimligt stora tryckluftsanvändningen helgtid 
minskar och stora besparingar kan göras. 
 
För att optimera driften av tryckluftskompressorerna bör frekvensstyrning av någon av 
företagets mellanstora kompressorer installeras. Den kompressorn reglerar då efter 
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uttagskurvan och eliminerar på så sätt energikrävande avlastdrift. I bilden nedan 
illustreras tanken bakom att använda en frekvensstyrd kompressor vilken kompletteras 
med andra kompressorer som antingen är fullt pålastade eller ej används. På detta sätt 
förekommer ingen avlastdrift och onödig energianvändning undviks. 

 
Figur 29 Exempel på tre kompressorers gångtid och luftflöde, varav en är frekvensstyrd.48 
 
De problem som finns med tryckfall i ledningarna mellan de olika fabrikslokalerna kan 
lösas genom att bygga en ny huvudledning mellan panncentralen och E-hallen. Detta 
skulle leda till minskade tryckförluster och därmed minska behovet av kompensering från 
kompressorn i E-hallen. Ett styrsystem för att hålla trycket på en jämn nivå och hålla 
tryckdifferensen inom 0,5 bar eller lägre bör införas. På detta sätt kan det totala trycket 
sänkas då säkerhetsmarginalen för maskinernas lägsta accepterade trycknivå minskar. 
Styrsystemet kan även se till att det alltid är den mest effektiva kompressorn som 
utnyttjas. 

7.3 Ventilation 
Liksom många andra företag har GETRAG inte ett enhetligt ventilationssystem. En mix av 
både deplacerande, medelimpuls och omblandande ventilation används. Till största delen 
är  systemet deplacerande och används även till uppvärmning vilket leder till en mindre 
effektiv ventilation. Deplacerande ventilation är ett klart kylsystem och fungerar endast 
om inget värmebehov föreligger. Vid värmning med deplacerande don behövs fläktar i 
taket som kan blåsa ner den varma luften till vistelsezonen. Deplacerande don ska även 
placeras så att inget hindrar luftströmmen ur donet, vilket ibland förekommer på 
företaget. Genom att arbeta mot ett mer enhetligt system, exempelvis 
medelimpulsventilation, behövs inte lika stora flöden som finns i dagsläget. 
 
Hur mycket ventilationen skulle kunna minskas är svårt att beräkna utan att genomföra 
utförliga mätningar av exempelvis relativ luftfuktighet och mängden föroreningspartiklar 
i luften. För att visa på vilka besparingar en minskning av luftflödet kan leda till har en 
reduktion på 20 % av just flödet uppskattats som möjlig. Denna uppskattning baseras på en 
                                                 
48 Energimyndigheten, (2006 f) 
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jämförelse mellan GETRAG och företaget ITT Flygt som har en liknande typ av 
tillverkning. På GETRAG används i snitt flöden på 9,4 l/(m2,s) medan ITT Flygt använder 
sig av flöden i storleksordningen 4 l/(m2,s).49  
 
Enligt tidigare resonemang leder en minskning av flödet, genom varvtalsstyrning, med 
20 % till en reduktion av värmebehovet med 20 % samt en minskning av fläktarnas 
elenergianvändning med 50 %. Detta skulle leda till en möjlig besparing enligt följande: 
 
Total elenergianvändning ventilation 2006: 5 969 700 kWh 
 
Reduktion med 50 % ger en besparing på:  2 984 850 kWh 
Besparing i kr (60 öre/kWh): 1 790 910 kr 
 
Värmebehov 2006: 13 209 000 kWh 
Reduktion med 20 % ger en besparing på: 2 641 800 kWh 
Besparing i kr (25 öre/kWh): 660 450 kr 
  
Då i princip ingen varvtalsstyrning finns i dagsläget måste alltså investeringar i detta 
göras. Ovanstående beräkningar kan ses som det investeringsutrymme som finns för 
inskaffande av frekvensomriktare vilka kan användas till varvtalsstyrning. 
 
Tabell 7 Sammanställning av besparingar på ventilationen. 

Besparingspotential för ventilation 
Åtgärder Besparing [kWh] Besparing [kr] 
Minskat elbehov vid reducering av flödet med 20 % 2 984 850 1 790 910 
Minskat värmebehov vid reducering av flödet med 20 % 2 641 800 660 450 
 Total besparing 5 626 650 kWh 2 451 360 kr 

 

7.4 Maskinparkens tomgångsförluster 
En beräkning har gjorts av kostnaden för maskinernas tomgång under helgtid då 
produktionen stått stilla. I beräkningarna har ett elpris på 0,6 kr/kWh använts och tiderna 
för stillestånd är desamma som helgtiderna för de olika skiften. Då Wenzlerskiftet körs 
har en helg beräknats att vara 28 timmar lång och för treskift 52 timmar. Värden på 
tomgångseffekt som använts i beräkningarna är hämtade ur de mätningar som gjorts på 
vardera maskin. 
 
Nedan visas effektkurvan för en mjuksvarv fredag till måndag där tomgångskörningen 
syns tydligt som ett någorlunda rakt streck medan de taggigare delarna av kurvan 
uppkommit under produktion. Tomgångseffekten för svarven ligger som synes omkring 
3 kW. 
 

                                                 
49 Muntlig: Thollander P, (2006) 
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Figur 30 Mätkurva från mjuksvarv. 
 
I BILAGA IV – MÄTNINGAR visas mätresultaten för alla de olika maskinerna och processerna. 
 
I tabellen nedan visas resultaten från beräkningarna av tomgångskostnaden för de 
maskiner som används för att tillverka kronhjul av modell 30735941. För oljefilter, kyla 
till oljefilter, tvätt, fosfatering och tvätt vid fosfatering är den totala elenergianvändningen 
redovisad trots att flera produkter (inte bara kronhjul) går genom processen. 
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Tabell 8 Tomgångskostnaden för kronhjulstillverkningen per år. 
Uppskattad tomgång för maskiner vid tillverkning av kronhjul 30735941 

Process Tomgång per år [kWh] Kostnad per år [kr] 
Mjuksvarv 4 004 2 400 
Felsomat (2st) 2 184 1 300 
Kuggfräs 6 448 3 800 
Hårdsvarv 4 940 2 900 
Kuggslip 7 644 4 500 
Lilla Vivex 884 500 
Kyla oljefilter 7 020 4 200 
Oljefilter (Stora Vivex) 21 944 13 100 
Tvätt 23 660 14 100 
Robot (8st) 8 320 4 900 
Tvätt fosfatering 14 300 8 500 
Fosfatering 159 276 95 500 
Blästring 208 100 
Svets 1 560 900 
Absolent (4st) 43 680 26 200 
Summa  306 072 kWh 182 900 kr 

 
Nedan visas även ett stapeldiagram över maskinernas beräknade tomgång under ett år. I 
diagrammet ses tydligt att de processer med störst tomgångsförluster är fosfateringen, de 
båda tvättarna samt oljefiltret och oljerökfiltren. Observera att stapeln för fosfatering är 
något nedkortad samt att mätvärdet finns noterat vid toppen av stapeln. Förslag till 
effektiviseringsåtgärder för tvättar och fosfatering ges senare i rapporten. 
 

 
Figur 31 Diagram över maskinernas beräknade tomgång under ett år, baserat på uppmätta värden. 
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Det stora oljefilter med tillhörande kylutrustning som renar och kyler skärvätskan till 
kuggsliparna har en konstant energianvändning oavsett produktionen i kuggsliparna. I 
driftsystemet för oljefiltret finns avkänning på när ny skärvätska tillförs systemet. Med en 
enkel tidsstyrning bör oljefiltret och dess kylutrustning kunna programmeras så att det 
stängs av alternativt går ner i sparläge en viss tid efter att olja slutat tillföras systemet. 
Genom denna åtgärd kan tomgång under längre tidsperioder undvikas, exempelvis under 
helger och semestertid.  
 
Den totala energianvändningen till tomgång och dess kostnad för samtliga maskiner på 
hela GETRAG har även beräknats. Tomgång per år är antalet maskiner multiplicerat med 
ett medelvärde av tomgångsenergin på de maskintyper mätningar utförts på. Antalet 
maskiner har uppskattats utifrån ett internt inventarieregister. Det bör anmärkas att 
felmarginalen kan vara relativt stor gällande dessa siffror då det ej är säkert att de 
mätningar som gjorts kan anses vara representativa för alla maskiner på företaget. För 
fullständiga beräkningar se BILAGA V – TOMGÅNG. 
 
Tabell 9 Tomgångsenergi och tomgångskostnad för totalt antal maskiner 

Uppskattad tomgång för GETRAGs alla maskiner 
Process Tomgång per år [kWh] Kostnad per år [kr] 

Bearbetningsmaskiner* 1 013 584 608 100
Tvättmaskiner 439 460 263 600
Absolenter 305 760 183 400
Robotar 66 640 39 900
Svetsar 54 600 32 700
Felsomater 55 692 33 400
Oljereningsanläggningar 109 720 65 800
Kyla till oljereningsanläggning 35 100 21 000
Summa  2 080 556 kWh 1 247 900 kr

* Fräsar, svarvar, slipmaskiner 
 
Utöver de ekonomiska vinster som fås genom minskad elanvändning i maskinparken ges 
även positiva synergieffekter av att stänga av utrustningen. Maskiner som inte används 
under produktionstid och som stängs av minskar bullernivån i lokalerna. Då maskinerna 
stängs av minskar även värmelasten vilket innebär att även ventilationen kan minskas och 
ytterligare energibesparingar kan göras. Ännu en positiv konsekvens är att de oljerökfilter 
som renar luften från de bearbetande maskinerna ger bättre effekt och får en längre livstid 
om de stängs av någon gång per dygn under minst en halvtimme.50 
 
Övertidsarbete under helger bör ur energisynpunkt i största möjliga mån undvikas då det 
ej är lönsamt att driva stora delar av fabrikens stödprocesser för endast ett fåtal arbetare. 
Då behov av övertid ändå finns bör alla avdelningars övertid synkroniseras för att utnyttja 
stödprocesser så som belysning, ventilation och tryckluft så optimalt som möjligt. 

                                                 
50 Muntlig: Skogman N-G, (2006) 
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7.5 Fosfatering 
Gjorda mätningar på fosfateringen visar att energianvändningen ligger omkring 
10 630 kWh per vecka. Med ett elpris på 60 öre/kWh och 52 veckor per år fås en årlig 
energikostnad på ungefär 331 200 kr. Under icke produktionstid uppmättes en 
tomgångsenergi på cirka 3 060 kWh med en kostnad på 1 840 kr per helg och ungefär 
95 500 kr per år. 
 
Ett både billigt och enkelt sätt att spara energi för fosfateringen är att utnyttja det 
befintliga systemet för temperatursänkning av de olika baden. Detta system utnyttjas 
knappt idag och temperatursänkningen över helgen är endast ett fåtal grader på några av 
baden. 
 
Antag att de doppvärmare som håller temperaturen i baden skulle stängas av helt under 
icke produktionstid och att baden skulle värmas upp före produktionsstart på söndag kväll. 
En enkel beräkning (BILAGA VI – FOSFATERING) visar att energibehovet vid uppvärmning från 
25°C (antaget värde) till de krävda temperaturerna i de olika baden endast är 15 % av den 
energimängd som i dagsläget används för att varmhålla baden under helgen. Detta skulle 
alltså leda till en årlig besparing på ungefär 80 800 kr. 
 
För att minska värmeförlusterna från de uppvärmda baden bör lock användas under längre 
produktionsuppehåll och helger. En kombination av avstängning av badens uppvärmning 
och lock medför en minskning av den effekt som krävs för återuppvärmningen av baden. 
Mätningar har i samarbete med Linköpings Universitet gjorts på ett större industriföretag 
med en i stora drag likadan fosfateringsprocess.51 Dessa mätningar visar på en minskning 
av den effekt som krävs för återuppvärmning av baden efter avstängning med en tredjedel 
när lock används. I denna industri tillämpades total avstängning nätter och helger med 
lock av plywood vilket gav återuppvärmningstider på mellan tre och fyra timmar. För att 
ytterligare minska värmeförlusterna under produktionstid kan en mer flexibel typ av lock 
användas i form av plastkulor som flyter på ytan. Denna typ av lock är däremot inte lika 
effektivt som ett heltäckande och bör därför kompletteras med ett sådant under icke 
produktionstid. 
 
Då temperaturen på baden ligger i det temperaturintervall att deras uppvärmning skulle 
kunna ske med hjälp av fjärrvärme istället för, som i dagsläget, med elektricitet borde 
detta möjligen övervägas. All form av användning av el till icke el-specifika processer så 
som uppvärmning bör i största mån undvikas. Dock krävs det troligtvis en relativt stor 
investering för att genomföra detta förslag. Då fjärrvärmen endast kan värma baden upp 
till ungefär 55°C måste dock el användas som spetslast för att komplettera uppvärmningen. 
Förhållandet mellan fjärrvärme och el uppskattas till 70 % fjärrvärme och 30 % el baserat 
på temperaturerna och vätskemängderna som de olika värmeprocesserna behandlar. 
 

                                                 
51 Muntlig: Thollander P, (2006) 
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En uppvärmning av baden med fjärrvärme och ett antaget fjärrvärmepris på 25 öre/kWh 
skulle leda till en årlig kostnad på ungefär 196 200 kr jämfört med 331 200 kr för 
eluppvärmning, det vill säga en årlig besparing på 135 400 kr. En ännu större besparing 
skulle uppnås om värmning sker med fjärrvärme samtidigt som ingen värmning under 
icke produktionstid sker. I detta fall skulle en besparing på hela 183 200 kr göras. I 
tabellen nedan redovisas de olika alternativen som beräknats. För fullständiga beräkningar 
se BILAGA VI – FOSFATERING. 
7  
Tabell 10 Sammanställning av besparingar för fosfateringen. 

Besparingspotential för fosfatering 

Alternativ Krävd energi per år 
[kWh] 

Årlig kostnad 
[kr] 

Årlig besparing jfrt 
med dagsläge [kr] 

Dagsläge 552 760 kWh 331 600 kr -
Avstängt helg 418 080 kWh 250 800 kr 80 800 kr
Fjärrvärmevärmt 70 % utan avstängning helg 552 760 kWh 196 200 kr 135 400 kr
Fjärrvärmevärmt 70 % med avstängning helg 418 080 kWh 148 400 kr 183 200 kr

 
Ytterligare besparingar kan uppnås genom följande åtgärder: 
 

 Ersätt tryckluften som används till omblandning 
Detta kan göras genom att installera pumpar som blandar om vätskan. En annan 
möjlighet vid värmeväxling är att vattnet ges en tillräckligt hög hastighet i slingan 
som går genom värmeväxlaren att denna omblandning räcker och kan ersätta 
tryckluftens omblandande effekt. 

 
 Produktionsplanera 

Optimera produktionen så att en kontinuerlig produktion uppnås med längre 
uppehåll där temperatursänkningar är möjliga.  

7.6 Tvättmaskiner 
På GETRAG finns ett flertal tvättmaskiner. Dessa används för att tvätta detaljer som under 
bearbetningsprocessen blivit nedsmutsade av exempelvis skärvätska och metallspån. 
Märkeffekten på tvättmaskinerna varierar mellan 11 och 173 kW och energianvändningen 
per tvättmaskin och år skiljer sig därför mycket åt. På två av de större maskinerna 
genomfördes kontinuerliga mätningar under en vecka och således finns det relativt pålitlig 
data gällande energianvändning och energikostnad per år för just dessa. För övriga 
maskiner är det däremot väldigt svårt att uppskatta årlig energianvändning och på så sätt 
beräkna möjliga besparingspotentialer. För att ändå kunna approximera 
energianvändningen per år för de olika tvättarna har det antagits att förhållandet mellan 
effekt och energianvändning är liknande för alla tvättmaskiner. Ett medelvärde på 
energianvändning per installerad effekt och tvätt togs därför fram för de uppmätta 
tvättmaskinerna och ur detta beräknades sedan en årlig energianvändning per tvättmaskin 
för de maskiner där inga mätningar genomförts. För fullständiga beräkningar se 
BILAGA VII – TVÄTTMASKINER. 
 



Möjligheter till energieffektiviseringar 

51 

De energibesparande förslag som diskuterats rör främst möjligheten att konvertera från 
dagens eluppvärmning av tvättvattnet till fjärrvärmevärmda maskiner, byte av tvättmedel 
till ett som klarar av att tvätta rent vid lägre temperatur samt att byta tryckluftstorkningen 
till torkning med exempelvis högtrycksfläktar. De besparingar som skulle genereras 
genom avstängning helgtid behandlas ej i detta avsnitt då det redan beräknats under 
rubriken tomgång. 
 
Då det troligen handlar om relativt stora investeringar när det gäller konvertering från 
eluppvärmning till värmning med fjärrvärme antas detta endast rimligt för de tvättar med 
en effekt över 65 kW. Detta på grund av att övriga tvättar inte anses använda tillräckligt 
mycket energi för att konverteringen ska vara lönsam. Beräkningarna bygger på att 
uppvärmning med el kostar 60 öre/kWh och uppvärmning med fjärrvärme kostar 
25 öre/kWh. Då möjligheten att helt konvertera eluppvärmningen till uppvärmning med 
fjärrvärme inte anses rimlig har det antagits att spetsvärmning sker med el i förhållandet 
30 % el och 70 % fjärrvärme per år. Procentsatserna baseras på två faktorer. Dels det 
faktum att tvättarna kräver vatten tempererat till ungefär 70°C  men genom fjärrvärmning 
kan endast 50-60°C nås och dels det faktum att när tvättarna ”öppnas” fås stora och hastiga 
värmeförluster som inte helt kan täckas av fjärrvärme. Denna typ av konvertering har 
redan genomförts på närliggande Volvo Powertrain vilket GETRAG borde utnyttja för att 
utbyta erfarenheter. 
 
Sammanlagt finns det 16 tvättar med effekter över 65 kW och totalt använder sig dessa av 
1 915 638 kWh per år. Nedan har besparingspotentialen vid en konvertering till 70 % 
fjärrvärmevärmning beräknats. Fullständiga beräkningar finns i BILAGA VII – TVÄTTMASKINER. 
 
Årlig elenergianvändning: 1 915 638 kWh 
Årlig driftkostnad värmning med el: 1 149 400 kr 
Årlig driftkostnad värmning med 70 % fjärrvärme:    680 100 kr 
 
Besparing konvertering 70 %:     469 300 kr 
 
Ett tidigare examensarbete genomfört på GETRAG AWD AB har undersökt möjligheten 
att genom byte av tvättmedel sänka temperaturen på tvättvattnet.52 I dagsläget måste alltid 
den första tillverkade detaljen kontrollmätas för att se till att alla dimensioner ligger inom 
uppsatta toleranser. När detaljer tvättas i vatten med en temperatur på ungefär 70°C får de 
en alltför hög temperatur för att direkt kunna kontrollmätas. De måste därför svalna ner 
till rumstemperatur och därefter mätas vilket leder till stillestånd i produktionen på runt 
fyra timmar. Resultatet av examensarbetet visar på att det finns tvättmedel som tvättar 
lika rent vid 38°C. 
 
Ur energisynpunkt skulle en sänkning av tvättemperaturen från 70°C till 38°C leda till att 
mängden energi som används till värmning och varmhållning av baden skulle minska med 

                                                 
52 Hietala M och Levonen L, (2006) 
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ungefär 45 %. Detta skulle betyda en minskning med 862 000 kWh. I detta fall antas ingen 
spetsvärmning med el ske om värmningen skulle konverteras, utan allt värmebehov skulle 
täckas av fjärrvärme. 
 
Årlig driftkostnad temperatursänkning och el: 632 200 kr 
Årlig driftkostnad temperatursänkning och fjärrvärme: 263 400 kr 
 
Besparing temperatursänkning: 517 200 kr 
Besparing temperatursänkning och 100 % konvertering: 886 000 kr 
 
Med en konvertering av uppvärmningen av tvättarna till fjärrvärme ökar det totala 
värmebehovet liksom behovet av värme sommartid. Sommartid är priset på fjärrvärme 
lägre vilket innebär att ännu större besparingar än de tidigare beräknade är möjliga då 
dessa beräkningar baserats på ett konstant fjärrvärmepris. Med ett ökat värmebehov 
sommartid uppstår även möjligheten att utnyttja den värme som återvinns från 
kompressorerna vilken kyls bort sommartid. En ökning av värmeåtervinningen skulle 
minska behovet att köpa in fjärrvärme och ge ytterligare besparingar utöver de redan 
beräknade. Med en konstant och maximal värmeåtervinning året runt finns en 
återvinningspotential på 1 860 MWh/år varav endast 688 MWh användes år 2006. 
Anledningen till att en så liten del användes var att det inte fanns något värmebehov 
under sommaren samt att värmeväxlarna är för små för att kunna ta tillvara all värme. Den 
maximala återvinningspotentialen är beräknad på de maximalt uppnådda värdena under 
åren 2005 och 2006. Den återvunna värmen används till att värma luften i 
ventilationssystemet men skulle bättre kunna utnyttjas till att värma tvättar då det finns 
ett värmebehov året runt och då en effektivare värmeväxling fås för värmeöverföring från 
vätska till vätska än från vätska till luft. Med detta antagande som grund beräknas 
tvättarnas totala värmebehov täckas av spillvärme från tryckluftskompressorerna. Genom 
att värma tvättarna med 70 % värme och 30 % el liksom tidigare där värmen till största 
delen består av återvunnen värme kan stora besparingar uppnås. Tvättarnas värmebehov 
uppgår då till 1 340 MWh vilket innebär att det finns ett värmeöverskott på 520 MWh 
vilket kan bidra till uppvärmning av lokaler liksom tidigare. Den årliga besparingen som 
fås genom att utnyttja värmeåtervinningen till uppvärmning av tvättarna beskrivs nedan. 
 
Årlig driftkostnad med 70 % spillvärme:  345 000 kr 
Besparing 70 % spillvärme:  804 400 kr  
 
Genom att kombinera förslaget att sänka temperaturen till 38°C och använda mer 
spillvärme från tryckluftskompressorerna kan hela den nuvarande driftskostnaden ses som 
en besparing om en total konvertering görs från el till gratis spillvärme. Tvättarnas 
värmebehov minskar med 862 000 kWh till 1 053 600 kWh vilket utan problem täcks av 
spillvärmen och även lämnar ett värmeöverskott till uppvärmning av lokaler.  
 
Årlig driftkostnad temperatursänkning och 100 % spillvärme: 0 kr 
Besparing temperatursänkning och 100 % spillvärme:  1 149 400kr  
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Tabell 11. Besparingspotential tvättar 
Besparingspotential för tvättar 

Åtgärder Besparing [kWh] Besparing [kr] 
Konvertering 70 % - 469 300
Sänkning av temperatur 862 000  517 200
Sänkning av temperatur och 100 % konvertering 862 000  886 000
Konvertering 70 % med återvunnen värme - 804 400
Sänkning av temperatur med återvunnen värme och 100 % konvertering - 1 149 400

 
Ytterligare besparingar kan uppnås genom följande åtgärd: 
 

 Ersätt tryckluftstorkning av tvättade detaljer med högtrycksfläktar. 
I dagsläget används i de flesta av tvättarna tryckluft för att torka de tvättade 
detaljerna. Enligt tidigare resonemang bör tryckluft i industrier i största möjliga 
mån undvikas då totalverkningsgraden är mycket låg. Ett alternativt sätt att torka 
de tvättade detaljerna är att använda sig av en högtrycksfläkt.  

7.7 Laststyrning 
Genom att använda ett system för laststyrning kan stora effekttoppar undvikas och 
därmed även straffavgifter för överskriden effekt. I vissa fall kan även den abonnerade 
effekten sänkas och stora besparingar uppnås. I GETRAGs fall är det främst uppvärmning 
av tvättar och fosfateringsbaden som kan laststyras då dessa är så kallade termiskt tröga 
processer samt värms med el.  
 
Under år 2006 har det sommartid uppstått effekttoppar som överskridit den abonnerade 
effekten vilket resulterade i en straffavgift på ungefär 30 000 kr. Detta skedde under så 
kallad låglastperiod som sträcker sig från mars till november vilket medförde att avgiften 
var betydligt lägre än om effekttopparna hade infallit under vintertid som är 
höglastperiod. 
 
Nedan visas ett diagram över GETRAGs elanvändning under 2006 med dygnsmedelvärden 
utritade samt en övre kurva för varje dygns största uttagna effekt. Den övre kurvan visar 
att problemen med effekter som överskrider den abonnerade effekten oftast uppstår under 
sommartid. Den extra effekten som tas ut under sommartid behövs troligtvis till 
ventilationens fläktar som går för fullt under de varmare månaderna. Det finns även 
fläktar som endast används sommartid och därmed läggs på utöver den effekt som 
ventilationen vanligtvis kräver. I diagrammets kurva över medeleffekten kan också ses att 
den genomsnittliga effektförbrukningen ligger långt under den abonnerade effekten.   
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Figur 32 Diagram över GETRAGs effektuttag 2006.53 
 
Genom att införa ett system för laststyrning vilket kontrollerar att den abonnerade 
effekten inte överskrids kan effekttoppar undvikas. Därmed kan abonnemangskostnaderna 
minskas genom att sänka den abonnerade effekten. Ett sådant system kostar omkring 
400 000 kr i investering och installation, men bara att tänka i laststyrningsbanor och 
manuellt styra olika processer kan ge positiva förbättringar. Det bästa vore att både sänka 
elanvändningen och införa ett system för laststyrning vilket skulle möjliggöra en sänkning 
av abonnemangseffekten. En minskning av den abonnerade effekten med 500 kW, vilket 
motsvarar den föreslagna halveringen av fläkteffekten i ventilationssystemet, skulle ge en 
årlig besparing på 122 500 kr (enligt avtal med nätleverantör 245 kr/kW). Med vidare 
effektiviseringar av exempelvis tvättar och fosfatering kan abonnemangseffekten sänkas 
ytterligare med 500 kW vilket ger en total besparing på 245 000 kr. 
 
Värt att nämna är att laststyrningsåtgärder bör genomföras efter det att övriga 
effektiviseringsåtgärder utförts. Detta då effektkurvan kan påverkas av just dessa 
effektiviseringsåtgärder och risken finns därför att besparingspotentialen kan skilja sig 
från gjorda beräkningar. 
 
Tabell 12 Besparingspotential genom laststyrning 

Besparingspotential vid införande av laststyrning 
Åtgärder Besparing [kr] 
Minskad abonnerad effekt till 6 300 kW 122 500 
Minskad abonnerad effekt till 5 800 kW 245 000 

                                                 
53 Internet: Mälarenergi, (2007) 
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7.8 Värme och Kyla 
Företagets problem med för höga värmelaster sommartid skulle kunna lösas med hjälp av 
ett centralt kylsystem vilket behandlas kort i följande kapitel. Utöver detta diskuteras det 
faktum att företaget använder sig av el för uppvärmning av tappvarmvatten. 

7.8.1 Centralt kylsystem 
Omkring millennieskiftet förbjöds vissa köldmedier i Sverige och Europa på grund av 
deras påverkan på miljön. Inför denna nya lagstiftning genomfördes ett större projekt på 
dåvarande Volvo i Köping för att undersöka de alternativ som stod till buds. Ett av 
alternativen var ett centralt kylsystem för hela fabriken där frikyla kunde utnyttjas under 
de kallare månaderna under året. Rapporten presenterades för företagsledningen vilken 
valde att inte gå vidare med förslaget på grund av stora investeringskostnader och en lång 
återbetalningstid. 
 
Sedan projektet genomfördes har förutsättningarna förändrats så att det återigen kan vara 
aktuellt att ta upp frågan om ett centralt kylsystem för hela GETRAG. Den största 
förändring som skett är det högre elpriset som har ökat sedan beräkningarna gjordes med 
30 öre/kWh. Trots att fabriksarean har minskat något har kylbehovet ökat så att GETRAG 
nu har fler kylaggregat med fler kg köldmedium än vad Volvo hade totalt vid projektets 
genomförande.54 
 
Fördelarna med ett system för centralkyla är många. Ur miljösynpunkt är fördelen att 
stora mängder miljöfarligt köldmedium ersätts av ett ofarligt vattenburet system. Systemet 
är okomplicerat, har en lång livstid och kräver ett minimalt underhåll. Fördelarna är även 
stora både ur ett energiperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv då energianvändningen 
liksom kostnaderna för densamma minskar. Detta genom att utnyttja gratis frikyla på 
vintern samt fjärrvärme eller el på sommaren när energi är som billigast istället för 
eldrivna kylaggregat som går året runt. De eldrivna aggregaten genererar även en stor del 
värme till sin omgivning som i sin tur bidrar till värmelasten och måste ventileras bort, 
särskilt under sommaren då ventilationen ökas enbart i detta syfte. Ett minskat 
värmebehov gör att ytterligare besparingar kan göras genom att minska ventilationen. 
Den största nackdelen är att det är en mycket hög investeringskostnad men då livslängden 
är lång kan det bli en lönsam affär om man ser till livscykelkostnaden. 

7.8.2 Tappvarmvatten 
Uppvärmning av tappvarmvatten skedde tidigare med fjärrvärme men konverterades 
nyligen till eluppvärmning på grund av att hela det interna fjärrvärmesystemet var 
tvunget att hållas uppvärmt även sommartid när ingen annan tillämpning för värmen 
fanns. Temperaturen på den interna värmen är även för låg och därmed riskeras 
legionellabakterier i vattnet. Värmeförlusterna i systemet är avsevärda och en stor 
besparing gjordes därför genom konverteringen till el då det interna fjärrvärmenätet 
kunde stängas ner helt sommartid. 

                                                 
54 Företagets interna dokument: GETRAG, (2006 d) 
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Problemet är att konverteringen blev bestående året runt, även när fjärrvärmenätet 
återigen var uppvärmt. Då priset och miljöpåverkan för fjärrvärme är väsentligt mindre än 
för el bör uppvärmning med fjärrvärme eftersträvas så långt det är möjligt. I detta fall bör 
fjärrvärme användas till uppvärmning av tappvarmvattnet den tid på året då 
fjärrvärmesystemet är i drift. Problemet med att vattentemperaturen är för låg vid 
uppvärmning med fjärrvärme kan lösas genom att låta elpatronen stå för värmningen 
utöver den temperatur som kan uppnås med fjärrvärme. Under sommarmånaderna kan 
sedan elpatronen ta över helt när fjärrvärmenätet tas ur drift. Efter samtal med 
underhållsansvarige framgick dock att det är möjligt att återigen använda fjärrvärme till 
uppvärmning av tappvarmvattnet de delar av året som det interna fjärrvärmenätet är 
aktivt. 
 
Mätning av varmvattenförbrukningen finns endast för produktionsutrustningen varför 
endast en del av den potentiella besparingen kan beräknas då varmvatten till exempelvis 
duschar inte inkluderats. 
 
Varmvattenförbrukning 2006  54 MWh 
Årlig driftskostnad eluppvärmning  32 400 kr 
Årlig driftskostnad för 90 % fjv, 10 % el 15 400 kr 
 
Besparing     17 000 kr  
  

7.9 Hinder och drivkrafter till energieffektiviseringar på GETRAG 
Utifrån de vanligaste hinder och drivkrafter i tillverkningsindustrin som tidigare 
beskrivits har de hinder och drivkrafter som är aktuella på GETRAG AWD AB 
analyserats. Dessa hinder kan vara bidragande orsaker till att ekonomiskt rationella 
energieffektiviseringar inte genomförs. Ett ökat medvetande om de hinder som påverkar 
ger dock en möjlighet att förebygga de problem som hindren orsakar. På motsvarande sätt 
kan ett ökat medvetande om drivkrafterna ge ett positivt bidrag vid 
energieffektiviseringar. 
 
De identifierade hindren är: 
 

 Brist på tid eller andra prioriteringar 
Det är svårt att hinna med det dagliga arbetet och samtidigt finna extra tid och 
resurser till att energieffektivisera. Något att tänka på är att energipriserna kommer 
att fortsätta stiga så den tid som läggs ner nu förhindrar onödigt stora 
energikostnader i framtiden.  

 
 Kostnader och tekniska risker för produktionsstörningar 

En viss oro har uttryckts för bland annat förslaget att stänga av maskiner då risken 
finns att det blir problem vid uppstarten. Dessa problem bör identifieras och dras 
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lärdom av för att på så sätt kunna förebygga liknande problem i andra delar av 
fabriken eller i någon annan situation, exempelvis vid strömavbrott. 

 
 Bristande information kring energiprestanda 

Vid nyinvesteringar tas störst hänsyn till maskiners prestanda och pris. 
Energieffektiviteten anses mindre viktig och uppmärksammas ofta inte alls. 
 

 Bristfällig mätning som ej möjliggör kvantifiering av en effektivisering 
Mätningar utförs regelbundet av värme och elanvändningen där elanvändningen 
även delats in i ventilation, tryckluft, belysning samt fördelats över de olika 
fabrikshallarna. Problemet med mätningarna är att den stora felmarginalen, 
ungefär 30 % av den totala elanvändningen, redovisas inte. För att kunna avgöra 
om effektiviseringar och åtgärder har inneburit några förändringar krävs 
noggrannare mätningar samt en tydlig redovisning av dem. 

 
 Skilda incitament med outsourcing och Facilities Management 

Genom serviceavtalet med YIT har GETRAG outsourcat sitt underhåll av 
ventilation och värme. Genom detta avtal ges ett positivt incitament för YIT att 
minska värmeförbrukningen vilket kan ses som en drivkraft för 
energieffektiviseringar. Tyvärr finns inget incitament att minska elanvändningen 
varför den ofta förbises eller får en låg prioritering.  

 
 Korta payoff-kriterier och brist på långsiktig strategi 

Det generella kravet på investeringar är att de ska vara återbetalda inom ett år. 
Vissa undantag görs dock för större investeringar som anses nödvändiga. Med en 
något långsiktigare strategi kan stora vinster göras genom taktiskt planering i ett 
tidigt skede.  

 
De identifierade drivkrafterna är: 
 

 En eldsjäl med makt över investeringsbeslut 
Det finns en anställd på underhållsavdelningen som förutom sina ordinarie 
arbetsuppgifter även har ansvar för energimätningar och utredningar av företagets 
energisystem. De eventuella frågor han vill föra fram går genom underhållschefen 
som sitter i miljörådet och han kan därmed anses ha ett visst inflytande i 
investeringsbeslut. I miljörådet sitter även företagets miljöansvariga, 
kvalitetschefen och representanter från projektledning, produktutveckling och 
facken.  

 
 Miljövärdering 

Genom införandet av ett miljöledningssystem har miljömedvetandet ökat hos de 
anställda på GETRAG. I miljöledningssystemet finns även energianvändning med 
som en betydande miljöaspekt. 
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7.10  Förslag till rutiner vid inköp och projektering 
För att främja energieffektiva investeringsalternativ har några olika hjälpmedel tagits 
fram. En livscykelkostnadskalkyl som visar hur energianvändningen påverkar den totala 
kostnaden för investeringen under hela dess livstid samt några olika rutiner att använda 
vid inköp eller projektering. 

7.10.1 LCC-kalkyl 
Till hjälp vid nyinvesteringar i elkrävande utrustning har det i detta examensarbete tagits 
fram en livscykelkostnadskalkyl. Denna kalkyl är framtagen med hjälp av en mall från 
Energimyndigheten och har modifierats för att bättre passa GETRAG AWD AB. I LCC-
kalkylen kan två investeringsalternativ jämföras för att få en uppfattning om den totala 
kostnaden för utrustningen under hela dess livstid. I många fall är energieffektiv 
utrustning något dyrare ur investeringssynpunkt än vad konventionell mindre 
energieffektiv utrustning är. Detta vägs dock i de flesta fall upp av att den konventionella 
utrustningen kostar betydligt mer i drift på grund av en större energianvändning. I den 
framtagna modellen tas hänsyn till brukstid, kalkylränta, investeringskostnad, restvärde 
och driftskostnader i form av energikostnader, underhållskostnader och miljökostnader. 
 
Utöver en skillnad i livscykelkostnad beräknar kalkylen även en återbetalningstid för 
merkostnaden. Merkostnaden är den skillnad i investeringskostnad som finns mellan den 
konventionella och den energieffektiva utrustningen. Den modell som tagits fram 
använder sig av nuvärdesmetoden för att räkna om alla investeringsalternativens 
kostnader till tiden för investeringen. Tanken med kalkylen är inte att den skall vara en 
absolut beslutsgrundande modell utan snarare ses som ett hjälpmedel och komplement till 
företagets övriga rutiner vid nyinvesteringar. 
 
För ett exempel på LCC-kalkylen se BILAGA VII – LCC. 

7.10.2 Rutiner för inköp 
Nedan följer några punkter vi anser GETRAG bör ta hänsyn till vid nyinvesteringar av 
rutinmässig karaktär. Punkterna är hämtade från sex företagsexempel i 
energimyndighetens handbok om rutiner för inköp och projektering inom PFE. De 
punkter som anses vara av relevant karaktär bör implementeras i GETRAGs befintliga 
rutiner vid inköp. 
 

 Livscykelkostnadskalkyl (LCC) ska göras för elkrävande utrustning som använder 
mer än 30 MWh per år. Detta gäller speciellt pumpar, fläktar, motorer och 
belysning. 

 Motorer ska väljas av högsta energiklassificering (eff1).  
 Minst två investeringsalternativ ska beaktas och jämföras. 
 Om återbetalningstiden för merkostnaden är tre år eller mindre ska det 

energieffektiva alternativet väljas. 
 Elektrisk utrustning får inte överdimensioneras med mer än 25 %. 
 Leverantörer ska informeras om att hänsyn tas till energianvändning. 



Möjligheter till energieffektiviseringar 

59 

 Berörd personal ska utbildas. 
 Resultat av LCC ska finnas tillgängligt på exempelvis intranätet. 

7.10.3 Rutiner för projektering 
Även rutinerna för projektering är hämtade från de sex företagen i energimyndighetens 
handbok. De rutiner som ansetts väsentliga för GETRAG har valts ut och visas nedan.  
 

 En LCC ska göras för varje alternativ. 
 Minst två alternativ ska beaktas och jämföras. 
 Ett systemperspektiv ska finnas för att ta hänsyn till investeringens påverkan på 

omgivningen och övrig utrustning. Eventuella möjligheter till energiåtervinning 
ska uppmärksammas. 

 Om återbetalningstiden för merkostnaden är tre år eller mindre ska det 
energieffektiva alternativet väljas. 

 Hänsynstagandet till energianvändningen ska ge konsekvenser i samtliga skeden av 
projektet. Utredning, förstudie, förprojektering, genomförande och drift. 

 Berörd personal ska utbildas. 

7.10.4 Förslag på tillägg till Addendum 
Nedan följer några förslag som kan läggas till det addendum som används vid en 
offertförfrågan. Detta addendum är överordnat GN 4401 (GETRAG Norms) och gäller 
endast för fabriken i Köping. Förslagen bygger på önskemål om mer energieffektiva 
investeringar. 
 

 Pumpar och motorer ska vara frekvensstyrda 
För en minimal energianvändning och därigenom minskade livscykelkostnader ska 
pumpar och motorer som använder över 30 MWh per år vara frekvensstyrda. 

 
 Utrustning  av högsta effektklass ska väljas 

Exempelvis motorer av klass eff1. 
 

 Maskiner ska kunna stängas av och startas på ett enkelt sätt 
Detta för att kunna minska tomgångsförluster. 

 
 Tryckluftsanvändning i maskiner och verktyg ska i största möjliga mån undvikas. 

 
 Krav på LCC-kalkyl vid anbud från leverantörer 

Vid ett anbud från en leverantör ska en livscykelkostnadskalkyl visa på produktens 
totala livscykelkostnad. 
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7.11  Strategiskt effektiviseringsarbete 
GETRAG All Wheel Drive AB har under senare tid insett de fördelar som finns med ett 
kontinuerligt arbete för att minska energianvändningen. Ett mål om en minskning på 
10 % under 2007 har satts och detta mål kommer med stor sannolikhet att nås. Dock är 
det viktigt att alltid använda sig av ett strategiskt energieffektiviseringsarbete och vikten 
av att ha detta arbete väl förankrat i företagsledningen kan inte nog betonas. En större 
svensk fordonstillverkare som för några år sedan tog beslut i koncernledningen om en 
minskning på 50 % är på mycket god väg att uppnå just dessa mål, vilket visar på att stora 
möjligheter till effektiviseringar finns. Ur en nyligen genomförd studie av Linköpings 
tekniska högskola på uppdrag åt Svenska Gjuteriföreningen har nedanstående förslag på 
strategiskt energieffektiviseringsarbete hämtats.55 
 

 Strategi med kvantifierade mål beträffande hur mycket energianvändningen ska 
minskas de närmaste 10 åren fattas på ledningsnivå i samråd med miljögruppen.  

 
 En handlingsplan utarbetas för hur målen skall kunna infrias som förslagsvis 

innehåller både teknik- och beteendeåtgärder samt möjligheter att minska 
lokalytan och genom detta minska driftskostnaderna samt konverteringsförslag där 
elanvändning till icke elspecifika processer tas bort. 

 
 Avsätt pengar för stationär mätning av energianvändningen, förslagsvis på 

avdelningsnivå. Ett mycket viktigt inslag i ett strategiskt 
energieffektiviseringsarbete är möjligheterna att faktiskt mäta resultat. Detta ger 
motiverad personal som ser att de faktiskt kan påverka energikostnadsposten. 

 
 Upprätta en energitävling där avdelningar tävlar mot varandra. Den avdelning som 

uppmätt den största besparingen, relativt sätt, vinner. Förslagsvis delas besparingen 
mellan de anställda och företaget. En förutsättning för detta är möjligheterna, se 
punkt 3, att mäta energianvändningen avdelningsvis eller motsvarande. 

 
 Tillsätt en energiansvarig på varje avdelning och skift. Denna person ansvarar för 

energiarbetet på sitt skift. När exempelvis en avdelning är färdig tidigare så 
kontaktas den som är ansvarig för ventilationen och de fläktaggregat som är 
kopplade till avdelningen stängs av till ett minimum. 

 
 Arbetet med effektiviseringar bör visualiseras på intranätet där varje avdelning 

redovisas samt exempelvis tomgångskostnader och den upprättade energitävlingen. 
 Personalen bör kontinuerligt få utbildning i att vad som går att åstadkomma genom 

att personligt ansvarstagande etc. samt hur långt GETRAG kommit med att infria 
det kvantifierade målet. 

 

                                                 
55 Thollander P, (2006) 
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer rimligheten i de tidigare föreslagna effektiviseringsåtgärderna att 
utvärderas. Utifrån diskussionen kommer i nästa kapitel några olika alternativ med 
lämpliga kombinationer av effektiviseringsåtgärder att presenteras. Ett samtidigt införande 
av olika åtgärder kan leda till att dessa påverkar varandra. Exempel på detta kan vara att 
ett minskat värmespill för en process kan leda till ett ökat värmebehov för en annan. Det 
är därför viktigt att strategiskt planera vilka åtgärder som skall genomföras samt i vilken 
ordning för att minimera riskerna för suboptimering 
 
 Alla potentiella effektiviseringsåtgärder är i dagsläget heller inte möjliga att genomföra då 
investeringskostnaderna är för stora. Med företagets krav på korta återbetalningstider blir 
dessa åtgärder omöjliga. Ur ett livscykelperspektiv kan en investering däremot på sikt bli 
lönsam. 
 
Belysning 
De föreslagna åtgärderna gäller främst minskade driftstider och kräver inga större 
investeringar. Alla effektiviseringsåtgärderna anses därför vara rimliga och genomförbara. 
För att realisera dessa krävs bland annat förändringar i rutiner och beteenden. Det krävs 
en strikt policy om att belysningen ska vara släckt när ingen produktion sker. 
 
Tryckluft 
Som tidigare konstaterats är tryckluft ineffektivt och dyrt och bör därför i största möjliga 
mån undvikas. En enkel och billig åtgärd är att stänga av tryckluften vid varje arbetsplats 
under icke produktionstid och kan anses rimlig att genomföra. Denna åtgärd medför inga 
större kostnader men kräver dock en förändring av rutiner och beteende hos de anställda.  
 
De tre investeringar i frekvensstyrning, ny huvudledning och styrsystem som föreslagits 
bör utredas ytterligare. Inga beräkningar har genomförts på investeringskostnader eller  
besparingspotential då detta kräver utförliga mätningar som inte kunnat utföras i detta 
arbete. Åtgärderna ger med största sannolikhet besparingar men dessa måste ställas mot 
investeringskostnaderna för att undersöka lönsamheten i investeringarna.  
 
Ventilation 
Då systemet är dimensionerat för andra förhållanden med mer förorenad luft och 
jämförelser med liknande industri har visat att det är möjligt, anses en sänkning av 
GETRAGs ventilationsflöden rimlig. De beräknade besparingsförslagen med en minskning 
av flödena på 20 % är möjligen inte helt rimlig att genomföra i ett steg. Istället bör en 
gradvis reduktion av flödet ske med ett mål på minst 20 %.  
 
Det nuvarande ventilationssystemet bör ses över då det består av en blandning av tre olika 
typer av ventilationssystem och även används till uppvärmning. Detta då det är ineffektivt 
att värma lokaler med deplacerande och utjämnande ventilation samt att de olika 
ventilationstyperna motverkar varandra och ger onödigt höga ventilationsflöden. 



Energieffektivisering på GETRAG AWD AB i Köping 

62 

Värmning av lokalerna bör därmed ske på annat sätt om systemet med deplacerande don 
behålls alternativt installera fläktar i taket som blåser ner den varma luften till 
vistelsezonen. Ett annat alternativ är att bygga om ventilationssystemet till ett 
medelimpulsventilationssystem med vilket både värmning och kylning av lokalerna är 
möjligt. Detta system har även andra fördelar jämfört med det deplacerande systemet 
såsom  lägre luftflöden, låga investeringskostnader, mindre buller samt längre räckvidd. 
Slutsatsen blir således att ett medelimpulsventilationssystem är att eftersträva. 
 
Ventilationssystem är oerhört komplicerade och ytterligare utredningar bör genomföras 
om vilka behov av exempelvis värme och luftkvalitet som föreligger. 
 
Tomgång 
Avstängning av maskiner och stödprocesser under icke produktionstid är i princip inte 
förknippat med några som helst investeringskostnader eller systemförändringar. Detta 
leder till direkta besparingar utan några kostnader. Då enbart maskiner för 
kronhjulstillverkningen studerats finns det en risk att andra maskiner inom företaget inte 
lika enkelt kan stängas av. I uppskattningen av de totala tomgångsförlusterna från 
maskinparken har antalet maskiner uppskattats i underkant då mindre maskiner inte 
räknats in. Den beräknade tomgångseffekten är ungefär 50 % av GETRAGs totala 
tomgångseffekt, vilken kan utläsas ur effektdiagram från energileverantören, och kan 
därmed anses rimlig. Denna besparingspotential kan därför vara underskattad. 
 
Att stänga av maskiner upplevs idag som en risk då oförutsedda problem vid uppstart kan 
medföra produktionsstopp. Dessa problem bör identifieras och sedan förebyggas 
exempelvis genom att stegvis stänga av utrustning och lära av de problem som eventuellt 
uppstår. För avstängning av tvättar och oljefilter krävs investeringar i mindre 
komplicerade styrsystem men skulle enligt tidigare beräkningar ge stora besparingar vilket 
ger korta återbetalningstider. Oljefiltren bedöms som möjliga att stänga av efter samtal 
med leverantören och likaså tvättarna kan anses möjliga att eliminera tomgången på då 
uppvärmningstiden enligt beräkningar ligger under två timmar. 
 
För att genomföra dessa åtgärder krävs förändringar av beteende hos de anställda och nya 
rutiner för minskning av tomgångsförluster. Dessa förändringar kräver information och 
utbildning samt en god förankring i hela företagets organisation med ett stöd från chefer 
och företagsledning så att inte den enskilde operatören ensam ansvarar för risken.  
 
Fosfatering 
Avstängning av uppvärmningen till de olika baden under icke produktionstid kan anses 
rimlig då detta fungerar på en liknande process med motsvarande förutsättningar på ett 
annat företag. Då ett styrsystem för temperatursänkning redan finns behövs inga 
investeringar för att genomföra denna åtgärd. De motsättningar som finns angående 
temperatursänkning gäller risken för kalla bad vid produktionsstart vilket kan kontrolleras 
med styrsystemet genom värmning i förtid. En annan invändning gällde en ökad 
beläggning på doppvärmare vilka möjligtvis därför måste rengöras oftare. Miljöpåverkan 
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samt kostnader för detta måste därför vägas mot hur stor besparing en sänkning av 
temperaturen ger. 
 
Heltäckande lock på baden under icke produktionstid är en inte alltför komplicerad åtgärd 
och skulle leda till minskat uppvärmningsbehov. Förslaget med plastkulor för att isolera 
under produktionstid bör däremot utredas då risken finns att dessa fastnar i korgar och 
detaljer. 
 
Konvertering från uppvärmning med el till fjärrvärmevärmda bad med el som spets är 
praktiskt genomförbart. Detta skulle dock kräva stora investeringar i värmeväxlare, 
indragning av rörledningar och reglersystem för att hålla en jämn temperatur. Risken att 
investeringskostnaderna är så stora att återbetalningstiden överskrider företagets policy är 
överhängande. I ett längre perspektiv med framtida höga elpriser kommer 
fosfateringsprocessen med en konvertering däremot ha en lägre livscykelkostnad än det 
nuvarande systemet. En noggrannare undersökning av investeringskostnader och 
praktiska tillämpningar bör därför genomföras. 
 
Den tryckluft som i dagsläget används i omblandande syfte skulle troligtvis kunna ersättas 
med pumpar. Inledningsvis bör dock tryckluften stängas av under icke produktionstid i 
alla bad utom aktiveringsbadet där krav finns på konstant omblandning. Om en 
konvertering till uppvärmning av baden med fjärrvärme blir aktuell kan flödet från den 
värmeväxlade slingan även ge tillräcklig omblandning. 
 
Slutsatsen angående besparingsförslagen för fosfateringen blir således att GETRAG 
inledningsvis kan stänga av värmen och tryckluften under icke produktionstid samt 
använda sig av lock för att minska värmeförlusterna. Sett ur ett längre perspektiv bör 
företaget arbeta för att konvertera uppvärmningen till fjärrvärme med el endast som 
spetsvärmning. 
 
Tvättar 
Med hänvisning till redan genomförda konverteringar av tvättar på Volvo Powertrain 
anses en konvertering av GETRAGs tvättar från eluppvärmning till fjärrvärmevärmning 
praktiskt genomförbar. En fullständig konvertering anses däremot inte rimlig då 
fjärrvärmen inte klarar av att lika snabbt som el värma tvättarnas värmesänkor. Detta 
problem har Volvo löst genom spetsvärmning med el. Den största besparingen fås då 
uppvärmningen sker med spillvärme från GETRAGs kompressorer. Denna spillvärme är 
en oönskad effekt av företagets stora tryckluftsanvändning och är därför indirekt elvärme. 
Även om värmning med el bör undvikas så är det bättre att spillvärmen från 
kompressorerna utnyttjas än att den kyls bort.  
 
En sänkning av temperaturen och byte av tvättmedel skulle ur energisynpunkt vara 
väldigt effektivt och skulle inte medföra några större investeringskostnader. Med detta 
förslag kan dock problem uppstå i form av rost till följd av att det är svårare att torka 
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detaljerna med den lägre temperaturen. För de tvättar som behandlar enklare detaljer 
borde detta ändå vara genomförbart men bör undersökas vidare.  
 
Torkningen av detaljerna med tryckluft är ur energisynpunkt mycket ineffektivt. Ett byte 
till högtrycksfläktar skulle vara mer energieffektivt men vidare undersökningar bör 
utföras om dessa fläktar ger ett tillfredsställande torkresultat för att undvika risken för 
rost. Möjligtvis kan ett byte ske på vissa tvättar där mindre komplicerade detaljer passerar. 
Den torkeffekt som behövs påverkas även av temperaturen på detaljerna efter genomförd 
tvättning.  
 
Ingen undersökning av tvättarnas placering och storlek har gjorts varför tveksamheter 
finns angående lönsamheten i en konvertering av alla tvättar. En mindre tvätt som står 
avsides är troligtvis dyrare att konvertera om man ser till rördragning och sparad energi. 
Det finns även risk för att många av tvättarna kommer att flyttas i framtiden vid 
förändringar av produktionslinjer. De tvättar som står i härdverket kan däremot anses som 
fast placerade och borde följaktligen vara mest lämpade för konvertering. 
 
Slutsatsen blir således att alternativet med konvertering till värmning med spillvärme från 
kompressorerna och spetsvärmning med el är det mest kostnadseffektiva och rimligaste. 
Det bästa alternativet vore dock att även sänka temperaturen och därigenom få en 
fullständig konvertering samtidigt som tryckluftstorkningen byts ut mot fläktar. 
 
Laststyrning 
En minskning av elanvändningen påverkar företagets effektkurva. Innan ett system för 
laststyrning införs bör planerade energieffektiviseringsåtgärder först genomföras och den 
nya effektkurvan analyseras. Utan att installera ett system kan företaget ändå minska 
effekttoppar genom att tänka i laststyrningsbanor och planera sina effektuttag för att på så 
sätt slippa straffavgifter. För att uppnå en så låg abonnerad effekt som möjligt och därmed 
undvika kostnader är en sänkning av elanvändningen i kombination med införande av 
laststyrning det bästa sättet. Ett sätt att minska den abonnerade effekten med 500 kW är 
genom frekvensstyrning av ventilationen då en halvering av dess effekt motsvarar den 
föreslagna abonnemangsminskningen. Ytterligare minskningar kan motiveras med det 
faktum att konvertering av tvättar och fosfatering från el till fjärrvärme leder till en 
effektminskning på åtminstone 500 kW. 
 
Centralt kylsystem 
En byggnation av ett centralt kylsystem är en stor systemförändring med stora 
investeringskostnader. Med detta system skulle dock den onda cirkeln med kylmaskiner 
som i dagsläget generar värme till omgivningen brytas. De problem med värmeöverskott 
som uppstår sommartid skulle kunna lösas vilket leder till ett minskat ventilationsbehov.  
 
Då det finns en god tillgång till billig värme, framförallt sommartid då kylbehovet är som 
störst, finns goda möjligheter till absorptionskyla. Ett samarbete med närliggande industri 
och kommunen kan ge en situation där alla vinner. Kommunen i form av värmeverket 
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och industrier med värmeöverskott får användning för den producerade värmen 
sommartid och industrier med kylbehov får billig kyla. Efter samtal med kommunen 
framkom att ett intresse fanns från deras sida angående en investering i en 
absorptionskylmaskin. En mindre sänkning av fjärrvärmepriset sommartid kunde även 
diskuteras till följd av den ökade användningen.  
 
Då det krävs stora investeringskostnader och många intressenter är inblandade är detta 
förslag något som kräver en noggrannare utredning. Slutsatsen är att ett centralt kylsystem 
blir mer lönsamt i och med att energipriserna stiger och bör därför utredas grundligt då 
energipriserna troligen kommer att öka väsentligt i framtiden. 
 
Tappvarmvatten  
Då det redan finns ett befintligt system för uppvärmning av tappvarmvatten med 
fjärrvärme är det en relativt enkel åtgärd att vintertid använda fjärrvärme med el som 
spets. Omkoppling bör ske i samband med att det interna fjärrvärmesystemet stängs ner 
och körs igång varje vår respektive höst. 
 
Strategi för energieffektiviseringsarbete 
Det första steget i arbetet mot en lägre energianvändning bör vara ett ställningstagande 
från företagets ledning i form av en energipolicy. Denna policy bör sedan resultera i 
konkreta och mätbara mål. För att uppnå dessa mål krävs en långsiktig strategi samt en 
handlingsplan med väl definierade åtgärder, både teknik- och beteendemässiga. 
 
Med stöd från ledningen och en långsiktig planering av energieffektiviseringsarbetet kan 
flera av de tidigare nämnda hindren förebyggas. Ett vanligt hinder är brist på tid eller 
andra prioriteringar. Med ledningens stöd kan energieffektiviseringsarbetet få en högre 
prioritering och därmed tilldelas mer tid och resurser. En förståelse från ledningen för 
investeringar ur ett livscykelkostnadsperspektiv i kombination med en långsiktig strategi 
ger möjligheter till större effektiviseringsåtgärder och därmed större besparingar på sikt.  
 
För att få en förståelse från de anställda om vikten av energieffektivisering och betydelsen 
av deras insatser krävs information och utbildning. Detta gör arbetet mot att uppnå de 
uppsatta målen lättare då alla arbetar med gemensamma målsättningar. En viktig drivkraft 
är att det finns en eldsjäl som ges utrymme att påverka. På varje avdelning bör även en 
energiansvarig utses som ansvarar för energiarbetet på sitt skift. För att ytterligare 
motivera alla medarbetare att minska energianvändningen kan exempelvis tävlingar eller 
belöningssystem introduceras.  
 
En viktig faktor vid effektiviseringsarbete är möjligheten att via mätningar kunna visa på 
resultat av genomförda åtgärder. För detta krävs korrekta och väl planerade mätningar. 
Dessa mätningar bör även pågå kontinuerligt för att kunna göra uppföljningar och 
utvärdera effektiviseringar under ett längre tidsperspektiv. Mätresultaten kan exempelvis 
redovisas på intranätet där de är tillgängliga för alla anställda. 
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Den handlingsplan som bör upprättas ska beskriva de aktiviteter och projekt som företaget 
tänker genomföra för att nå sina energimål. Exempel på genomförbara aktiviteter är de 
konkreta åtgärdsförslag som behandlats tidigare i rapporten, men även förebyggande 
aktiviteter så som införandet av inköpsrutiner för att främja energieffektiva 
investeringsalternativ bör ingå i planen. 

8.1 Felkällor  
De litterära källor som använts i rapporten har i största möjliga mån varit tillförlitliga i 
form av statliga rapporter och facklitteratur.  
Under arbetets gång framkom att företagets interna mätningar av den totala 
elanvändningen skiljde sig från elbolagets mätningar. Detta berodde på utsliten 
mätutrustning där mätarna registrerade för låga värden. Dessa mätvärden har därför i 
största möjliga mån undvikits. Då dessa värden använts har de gett en något mindre 
besparingspotential än den verkliga.   
 
De mätningar som utförts med strömtänger har en felmarginal på ±2,5 % vilket kan anses 
acceptabelt. Möjligtvis kan den tidsperiod under vilken mätningarna utfördes anses för 
kort och därmed inte representativ för maskinens elanvändning för ett helt år. På grund 
av brist på tid och mätutrustning kunde mätningarna dock inte förlängas. 
 
En viss osäkerhet finns i antalet tillverkade detaljer under mätperioden då antalet 
tillverkade detaljer skiljer sig mycket från vecka till vecka. Detta ger att de 
allokeringsberäkningar som gjorts ner på produktnivå inte kan anses vara fullt 
representativa. 
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9 Resultat och åtgärdsförslag 
I detta kapitel sammanfattas de effektiviseringsåtgärder som tidigare föreslagits och 
diskuterats. Förslagen delas in i tre grupper med avseende på hur stora investeringar som 
krävs. I den första gruppen ingår de förslag som i princip inte kräver några investeringar. 
Förslagen i den andra gruppen kräver något större investeringar och i den tredje och sista 
gruppen ingår förslag med stora systemförändringar och därmed störst 
investeringskostnader. En möjlig strategi för energieffektivisering på GETRAG kan vara 
att börja med Alternativ 1 vars besparingar sedan kan avsättas till vidare investeringar i 
Alternativ 2 vilket i sin tur ger besparingar som kan användas för att implementera 
Alternativ 3. 
 
Övergripande för alla alternativen är att en energipolicy ska upprättas samt konkreta och 
mätbara mål formuleras. För att nå dessa mål behövs en strategi och en handlingsplan med 
vilka resurser som krävs och vilken tidsplan som gäller.  De nedanstående alternativen kan 
ses som olika exempel på grupper av aktiviteter som kan ingå i en handlingsplan. Det 
behövs dock en kompletterande tids- och resursplan. 
 
Genom att utbilda en energiansvarig på varje avdelning och skift som i sin tur informerar 
sin avdelning läggs en grund för ett energieffektivt beteende. Detta skapar en förståelse för 
de onödiga kostnader som kommer av ineffektiv energianvändning samt insikt i hur de 
som individer kan påverka dem. En uppgift för den energiansvarige kan exempelvis vara 
att upprätta en checklista över vilka maskiner och stödprocesser som ska stängas av vid 
längre produktionsstopp. För att främja det önskade energieffektiva beteendet kan olika 
former av belöningssystem eller tävlingar införas. 
 
För att visa på resultat av genomförda åtgärder är det av största vikt att korrekta 
mätningar utförts både före och efter effektiviseringsåtgärden. Resultaten från 
mätningarna ska på ett enkelt sätt visualiseras samt göras tillgängliga för alla, exempelvis 
via intranätet.  
 
I dagsläget finns inga rutiner som gynnar energieffektiv utrustning vid nyinvesteringar. 
Genom att använda sig av de rutiner som tidigare föreslagits vid inköp och projektering fås 
en mer energieffektiv utrustning och därmed lägre energikostnader. Ett ytterligare sätt att 
få en mer energieffektiv utrustning är att ställa krav på leverantörerna. Nedan ges förslag 
på några tillägg till det addendum som bifogas med offertfrågan. 
 

 Pumpar och motorer ska vara frekvensstyrda 
 Utrustning av högsta effektklass ska väljas 
 Maskiner ska kunna stängas av och startas på ett enkelt sätt 
 Tryckluftsanvändning i maskiner och verktyg ska i största möjliga mån undvikas 
 En LCC-kalkyl ska bifogas vid anbud från leverantör 
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I några av de behandlade effektiviseringsåtgärderna har inte besparingspotentialen kunnat 
beräknas då mätningar varit svåra att genomföra. Det faktum att besparingspotentialen 
existerar har dock kunnat konstateras. Dessa åtgärder är således inte inkluderade i de 
beräknade besparingsalternativen.   
 

 Programmeringen av styrsystemet för sektionering av belysningen i hall E1 ska 
färdigställas för att enkelt kunna minska driftstiden. De  takfönster som finns bör 
regelbundet rengöras för att öka insläppet av naturligt ljus.  

 En strategi för reducering av tryckluftsanvändningen ska införas. Åtgärder som bör 
inkluderas är regelbunden läcksökning, utfasning av tryckluftsverktyg och 
införande av rutiner för avstängning vid varje arbetstation under icke 
produktionstid.    

 För att på bästa sätt få en så effektiv ventilation som möjligt bör GETRAG arbeta 
mot ett enhetligt ventilationssystem. Det system med mest fördelar är 
medelimpulsventilationen då det klarar av både kylning och värmning av lokalerna 
och dessutom inte kräver lika stort luftflöde som deplacerande ventilation. 

 En användning av lock i fosfateringen under icke produktionstid ger en mindre 
energianvändning för att varmhålla baden. Stängs varmhållningen av minskar 
locken värmeförlusterna vilket leder till minskad energianvändning vid 
uppvärmning av baden. 

 Övertid ska ur energisynpunkt undvikas. 
 
I de olika alternativen nedan är besparingspotentialen beräknad i sparade kWh, 
konverterade kWh och sparade kronor. 
 
Alternativ 1 
Detta alternativ kräver i princip inga investeringar vilket ger ingen eller en mycket kort 
återbetalningstid. För att genomföra åtgärderna behövs förändringar i rutiner och 
beteenden.  
 
Tabell 13 Alternativ 1 

Alternativ 1 
Åtgärdsförslag Besparing [kWh] Konvertering [kWh] Besparing [kr] 
Minskad belysning 804 200   482 800
Minskad tomgång 2 080 556   1 247 900
Fosfatering (avstängning helg) 134 680   80 800
Tappvarmvatten  48 600 17 000
Summa 3 019 436 kWh 48 600 kWh 1 828 500 kr

 
Minskad elenergi (inklusive konverterad energi):  ca 7 % 
Besparing med framtida elpris (80 öre/kWh):  2 443 400 kr   
Sparade ton CO2:    3 068 ton 
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Alternativ 2 
Detta alternativ är en fortsättning på Alternativ 1 där den största skillnaden ligger i 
besparingen från minskade ventilationsflöden. För att genomföra de utökade åtgärderna 
krävs relativt stora investeringar men de ger i sin tur tämligen stora besparingar. 
 
Tabell 14 Alternativ 2 

Alternativ 2 
Åtgärdsförslag Besparing [kWh] Konvertering [kWh] Besparing [kr]
Minskad belysning 804 200   482 800
Minskad tomgång 2 080 556   1 247 900
Fosfatering (avstängning helg) 134 680   80 800
Tappvarmvatten  48 600 17 000
Laststyrning med minskad abonnerad effekt    122 500
Minskad ventilation med frekvensstyrning 2 984 850   1 790 900
Minskat värmebehov genom minskad ventilation 2 641 800   660 400
Summa 8 646 086 kWh 48 600 kWh 4 402 300 kr

 
Minskad elenergi (inklusive konverterad energi):  ca 21 % 
Besparing med framtida elpris (80 öre/kWh):  5 491 700 kr  
Sparade ton CO2:    8 695 ton 
 
Alternativ 3 
Detta sista alternativ innebär vissa systemförändringar och därmed stora investeringar. I 
detta förslag minskas elanvändningen genom konvertering av tvättar och fosfatering till 
fjärrvärmevärmning. Detta leder även till att den abonnerade effekten kan sänkas 
ytterligare jämfört med Alternativ 2. 
 
Tabell 15 Alternativ 3 

Alternativ 3 
Åtgärdsförslag Besparing [kWh] Konvertering [kWh] Besparing [kr] 
Minskad belysning 804 200   482 800
Minskad tomgång 2 080 556   1 247 900
Fosfatering konv. 70 % och avstängning helg 134 680 292 656 183 200
Tappvarmvatten - 48 600 17 000
Laststyrning med minskad abonnerad effekt -   245 000
Tvättar 70 % konv. återvunnen värme - 1 340 947 1 149 400
Minskad ventilation med frekvensstyrning 2 984 850   1 790 900
Minskat värmebehov genom minskad ventilation 2 641 800   660 400
Summa  8 646 086 kWh 1 682 203 kWh 5 776 600 kr

 
Minskad elenergi (inklusive konverterad energi):  ca  25 % 
Besparing med framtida elpris (80 öre/kWh):  6 750 500 kr   
Sparade ton CO2:    10 328 ton 
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9.1 Vidare arbete 
I de åtgärder som tidigare föreslagits har inga investeringskostnader beräknats. Utförligare 
beräkningar där investeringskostnader inkluderas krävs därmed innan åtgärderna 
genomförs för att säkerställa lönsamheten i investeringarna. 
 
Då felmarginalen i de interna mätningarna av elanvändningen i nuläget är relativt stor bör 
mätutrustningen ses över och nya mätningar av stödprocesser och produktionsprocesser 
göras. En uppdaterad energibalans bör därefter upprättas för att ge en överblick över vilka 
processer som står för den största energianvändningen samt var energieffektiviserings- 
åtgärder bör sättas in. Med korrekta mätningar kan även resultat från genomförda 
åtgärder presenteras med större tillförlitlighet. 
 
En sänkning av tvättemperaturer med ett nytt tvättmedel som tvättar rent i lägre 
temperaturer kan både minska energianvändningen och minska väntetider i 
produktionen. Problem kan däremot uppstå vid torkning av detaljerna för att undvika rost 
varför vidare undersökning av detta är nödvändigt. Det nya tvättmedlet bör även 
undersökas ur kostnads- och miljöperspektiv. 
 
En investering i ett centralt kylsystem ger ett miljövänligare och mer effektivt system för 
kylning av lokaler och produktionsutrutning. Då det sommartid finns en större mängd 
överskottsvärme att tillgå finns möjligheten att under denna årstid ytterligare sänka det 
redan låga fjärrvärmepriset. Detta i kombination med ökade elpriser bör i framtiden ge 
större möjlighet till lönsamhet i ett centralt kylsystem med en absorptionskylmaskin. Ett 
samarbete med närliggande industri kan även sänka investeringskostnaderna. Med dessa 
nya förutsättningar finns möjlighet till en framtida lönsamhet i investering i ett centralt 
kylsystem trots de höga investeringskostnaderna varför detta förslag bör utredas vidare. 
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11 Bilagor 

11.1  Bilaga I – Allokering 
 
Belysning 
Totalt installerade effekt belysning hela GETRAG: 400 kW 
Installerad effekt C-hall: 162 kW 
Andel belysning kronhjulstillverkning av C-hall: 20 % 
Total energianvändning belysning för GETRAG 2006: 5 191 MWh 
Totalt antal tillverkade kronhjul 2006: 466 000 st 
 
Andel kronhjulsbelysning C-hall: 20 % av 162 kW =  32,4 kW 
Andel av totala belysningen = 32,4/400 = 8 % 
 
kWhbel per kronhjul = (8 % av 5 191 MWh) / 466 000 = 0,902 kWhbel 
 
 
Ventilation 
Total energianvändning ventilation för GETRAG 2006: 5 970 MWh 
Total ventilerad area: 68 000 m² 
Ventilerad area för tillverkning av kronhjul:  5 200 m² 
 
Andel ventilerad area för kronhjulstillverkning 
5 200/68 000 = 8 % 
 
kWhvent per kronhjul = (8 % av 5 970 MWh) / 466 000 = 0,980 kWhvent 
 
 
Processventilation (Absolenter) 

Medelvärde för en Absolent =  7,48 kW   
     
  kW  kWh Antal det. kWh/det. 
Mjuksvarv 1/3 2,49 *168 h = 418,880 2119 0,198 
Kuggfräs 1/4 1,87 *168 h = 314,160 1100 0,286 
Kuggslip 1/6 1,25 *168 h = 209,440 480 0,436 
Svetsen 1/3 2,49 *168 h = 418,880 3719 0,113 

    
 
 Summa: 1,032 kWhabsolent 

 
 
Tvätt 
Medelvärde energianvändning per timme = 2809/168 = 16,7 kWh/h 
Antal korgställ per timme = 60min/8min = 7,5 korgställ/timme 
Antal kronhjul per korgställ = 5 * 9 = 45 kronhjul/korgställ 
Antal kronhjul per timme = 7,5 * 45 = 338 kronhjul per timme 
 
kWhtvätt per kronhjul = 16,7/338 = 0,049 kWhtvätt 
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Mjuksvarv 
Total energianvändning v.39/40: 617 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 2991 st 
            
kWh per kronhjul 0,206 kWh     
 
Felsomat 2st 
Total energianvändning v.39/40: 115 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 2991 st 
            
2 * kWh per kronhjul 0,077 kWh     
 
Kuggfräs 
Total energianvändning v.40/41: 1008 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.40/41: 1100 st 
            
kWh per kronhjul 0,916 kWh     
 
Hårdsvarv 
Total energianvändning v.40/41: 669 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.40/41: 1000 st 
            
kWh per kronhjul 0,669 kWh     
 
Kuggslip 
Total energianvändning v.39/40: 931 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 480 st 
            
kWh per kronhjul 1,940 kWh     
 
Lilla Vivex 
Total energianvändning v.39/40: 325 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 480 st 
            
kWh per kronhjul 0,677 kWh     
 
Kyla till oljefilter delat på tre maskiner 
Total energianvändning v.39/40: 375 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 480 st 
            
kWh per kronhjul 0,781 kWh     
 
Oljefilter (stora Vivex) delat på tre maskiner 
Total energianvändning v.39/40: 834 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 480 st 
            
kWh per kronhjul 1,737 kWh     
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Robot 8st 
Energianvändning per timme v.40/41: 0,53 kWh 
Totalt antal detaljer v.40/41 338 st 
            
8 * kWh per kronhjul 0,013 kWh     
 
Tvätt - fosfatering 
Total energianvändning v.39/40: 2027 kWh
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 15225 st 
            
kWh per kronhjul 0,133 kWh     
 
Fosfatering 
Total energianvändning v.39/40: 10630 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.39/40 15225 st 
            
kWh per kronhjul 0,698 kWh     
 
Blästring 
Total energianvändning v.40/41: 173 kWh 
Totalt antal tillverkade detaljer v.40/41 3719 st 
            
kWh per kronhjul 0,047 kWh     
 
Svets 
Total energianvändning v.39/40: 303 kWh
Totalt antal tillverkade detaljer v.40/41 3719 st 
            
kWh per kronhjul 0,081 kWh     
 
kWh per kronhjul: 10,94 kWh 
kr per kronhjul: 6,56 kr 
 
 
Energianvändningen kommer från gjorda mätningar och uppgifter om antalet detaljer är 
hämtade ur GETRAGs interna rapporteringssystem.  
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11.2  Bilaga II – Belysning 
 

 
 

Elpris: 60 öre/kWh 
 

Total besparing: 483 362 kr/år 

Lokal Åtgärd 
Minskad 
driftstid 

[h] 

Inst. 
effekt 
[kW] 

Effekt-
minskn. 

[kW] 

Besparing 
[kWh/år] 

Besparing 
[kr/år] 

Minska driftstiden från 8760 => 7300h 
C-hallen 

Byt till HF don och T5-lysrör överallt. 
1460 173,7 10,95 333 537 200 122 

D-hallen Minska driftstiden från 8760 => 7300h 1460 134,4 - 196 224 117 734 

E1 Minska driftstiden från 8760 => 7300h 1460 63,0 - 91 980 55 188 

E2 Minska driftstiden från 8760 => 4500h 4260 10,7 - 45 625 27 375 
Minska antalet tända lampor dagtid 
(2080h) med 30% - - 7,20 14976 

Skärmtak 
Minska driftstiden från 8760 => 7300h 1460 23,4 - 34164 

29 484 

Minska antalet tända lampor 25% 
Skärmtak E 

Minska driftstiden från 8760 => 2000 
6760 8,4 2,10 60 984 36 590 

Minska antal lysrör med 50% Gång 
D2-E1 Minska driftstiden från 8760 =>4500 

4260 2,8 1,42 18 456 11 074 

Gång 
C-D1 Minska antal lysrör med 50% 1460 1,9 0,95 9 658 5 795 
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11.3  Bilaga III - Mätningar 
 
Mjuksvarv #602888 
 
Mätperiod v 39/40 
617 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
77 kWh 
 
Årlig energianvändning 
32 084 kWh 
 
Årlig tomgång 
4 004 kWh 
 
 

 



Energieffektivisering på GETRAG AWD AB i Köping 

vi 

Felsomat #602900 
 
Mätperiod v 39/40 
115 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
21 kWh 
 
Årlig energianvändning 
5 980 kWh 
 
Årlig tomgång 
1 092 kWh 
 
 

 



Bilagor 

vii 

Kuggfräs #43041  
 
Mätperiod v 40/41 
1 008 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
124 kWh 
 
Årlig energianvändning 
52 416 kWh 
 
Årlig tomgång 
6 448 kWh 
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Hårdsvarv #602890 
 
Mätperiod v 40/41 
669 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
95 kWh 
 
Årlig energianvändning 
34 788 kWh 
 
Årlig tomgång 
4 940 kWh 
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Kuggslip #602920 
 
Mätperiod v 39/40 
931 kWh 

 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
147 kWh 
 
Årlig energianvändning 
48 412 kWh 
 
Årlig tomgång 
7 644 kWh 
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Oljefilter Lilla Vivex #997084  
 
Mätperiod v 39/40 
325 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
17 kWh 
 
Årlig energianvändning 
16 900 kWh 
 
Årlig tomgång 
884 kWh 
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Oljefilter Stora Vivex #1061431 
 
Mätperiod v 39/40 
2 501 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
422 kWh 
 
Årlig energianvändning 
130 052 kWh 
 
Årlig tomgång 
21 944 kWh 
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Kyla till oljefilter #1061770  
 
Mätperiod v 39/40 
1 124 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
135 kWh 
 
Årlig energianvändning 
58 448 kWh 
 
Årlig tomgång 
7 020 kWh 
 
 

 



Bilagor 

xiii 

Tvätt #83230 
 
Mätperiod v 39/40 
2 809 kWh 
 
Icke produktionstid  
fredag 18:00 till söndag 22:00 
455 kWh 
 
Årlig energianvändning 
146 068 kWh 
 
Årlig tomgång 
23 660 kWh 
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Robot vid tvätt #623122  
 
Mätperiod v 40/41 
89 kWh 
 
Icke produktionstid  
fredag 18:00 till söndag 22:00 
20 kWh 
 
Årlig energianvändning 
4 628 kWh 
 
Årlig tomgång 
1 040 kWh 
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Fosfatering #84889  
 
Mätperiod v 39/40 
10 630 kWh 
 
Icke produktionstid  
fredag 18:00 till söndag 22:00 
3 063 kWh 
 
Årlig energianvändning 
552 760 kWh 
 
Årlig tomgång 
159 276 kWh 
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Tvätt vid fosfatering #84587  
 
Mätperiod v 40/41 
2 027 kWh 
 
Icke produktionstid  
fredag 18:00 till söndag 22:00 
275 kWh 
 
Årlig energianvändning 
105 404 kWh 
 
Årlig tomgång 
14 300 kWh 
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Blästercell #603320 
 
Mätperiod v 40/41 
173 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
4 kWh 
 
Årlig energianvändning 
8 996 kWh 
 
Årlig tomgång 
208 kWh 
 
 

 



Energieffektivisering på GETRAG AWD AB i Köping 

xviii 

Svets #603345 
 
Mätperiod v 40/41 
303 kWh 

 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
30 kWh 
 
Årlig energianvändning 
15 756 kWh 
 
Årlig tomgång 
1 560 kWh 
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Oljerökfilter - Absolent #1061846 
 
Mätperiod v 39/40 
1 233 kWh 
 
Icke produktionstid  
lördag 07:00 till söndag 11:00 
210 kWh 
 
Årlig energianvändning 
64 166 kWh 
 
Årlig tomgång 
10 920 kWh 
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11.4  Bilaga IV - Tomgång 
 
Maskintyp Antal Tomgång under helg Kostnad 
Bearbetningsmaskiner: 176 st a´ 110,75  kWh => 19 492 kWh/helg
          11 695 kr/helg 
          608 150 kr/år 
              
Tvättmaskiner: 43 st a´ 197  kWh => 8 451 kWh/helg
          5 071 kr/helg 
          263 676 kr/år 
              
Absolenter: 28 st a´ 210  kWh => 5 880 kWh/helg
          3 528 kr/helg 
          183 456 kr/år 
              
Robotar: 119 st a´ 11  kWh => 1 282 kWh/helg
          769 kr/helg 
          39 984 kr/år 
              
Svetsar: 35 st a´ 30  kWh => 1 050 kWh/helg
          630 kr/helg 
          32 760 kr/år 
              
Felsomater: 51 st a´ 21  kWh => 1 071 kWh/helg
          643 kr/helg 
          33 415 kr/år 
              
Oljereningsanläggningar: 5 st a´ 422  kWh => 2 110 kWh/helg
          1 266 kr/helg 
          65 832 kr/år 
              
Kyla till oljereningsanläggningar: 5 st a´ 135  kWh => 675 kWh/helg
          405 kr/helg 
          21 060 kr/år 
              
       
Total tomgångskostnad per år    1 248 334 kr 
       
       
       
Maskinantal är hämtade från företagets interna inventarieregister. 
Värden för tomgång under helg är hämtade från uppmätta värden och redovisas i  
Bilaga IV – Mätningar. 



Bilagor 

xxi 

11.5  Bilaga V – 
Fosfatering 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beräkning av energimängd för uppvärmning av de 
olika baden från 25°C till erforderlig temperatur: 
 

( ) 6106,3 ×÷Δ×××= TCVE pρ  [kWh] 
Där:  V = volym [m³] 
 ρ = densitet [kg/m³] 
 Cp = specifik värmekapacitet [J/kg K] 
 ΔT = temperaturdifferens[K] 
 
Avfettning:  25°C → 55°C ⇒  56 kWh 
Aktivering:  25°C → 47°C ⇒  41 kWh 
Fosfatering:  25°C → 94°C ⇒  290 kWh 
Rostskydd:  25°C → 71°C ⇒  86 kWh 
 
I dagsläget används enligt genomförda mätningar 
3 063 kWh under helgen till varmhållning av baden. 
Enligt ovanstående beräkningar krävs endast 
473 kWh att värma upp baden från 25°C vilket är 
cirka 15 % av energin som används till 
varmhållning.

1600 l   55°C 
  Avfettning   
      
      
  Skölj   
      
      
  Skölj   
      

1600 l  47°C 
  Aktivering   
     

3600 l   94°C 
     
  Fosfatering   
      
      
      
  Skölj   
      
      
  Skölj   
      

1600 l   71°C 
  Rostskydd   
      

473 kWh
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Beräkning av besparing för fosfateringen vid avstängning samt konvertering från el till 
fjärrvärme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Indata 
Elpris: 0,60 kr/kWh 
Fjärrvärmepris: 0,25 kr/kWh 
  
Uppmätt värde energianvändning per vecka: 10 630 kWh
Uppmätt värde tomgångsenergi per helg: 3 063 kWh
Beräknat värde uppvärmning av baden från 25°C: 473 kWh

Alternativ Årlig använd energi 
Dagsläge 10 630 x 52 = 552 760 kWh
Avstängt helg (värms söndag) (10 630 - 3 063 + 473) x 52 = 418 080 kWh
Fjärrvärmevärmt 70 % utan avst. helg 10 630 x 52 = 552 760 kWh
Fjärrvärmevärmt 70 % med avst. helg (10 630 - 3 063 + 473) x 52 = 418 080 kWh

Alternativ Årlig kostnad 
Dagsläge 552 760 x 0,6 = 331 656 kr
Avstängt helg (värms 
söndag) 418 080 x 0,6 = 250 848 kr

Fjärrvärmevärmt 70 % 
utan avst. helg (552 760 x 0,7 x 0,25) + (552 760 x 0,3 x 0,6) = 196 230 kr

Fjärrvärmevärmt 70 % 
med avst. helg (418 080 x 0,7 x 0,25) + (418 080 x 0,3 x 0,6) = 148 418 kr

Alternativ Årlig besparing 
Avstängt helg (värms söndag) 331 656 - 250 848 = 80 808 kr 
Fjärrvärmevärmt 70 % utan avst. helg 331 656 - 196 230 = 135 426 kr 
Fjärrvärmevärmt 70 % med avst. helg 331 656 - 148 418 = 183 238 kr 
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11.6  Bilaga VI – Tvättmaskiner 
 
Från de två tvättarna där kontinuerliga mätningar utförts har ett medelvärde på 
energianvändning per installerad effekt och vecka beräknats enligt nedanstående: 
 
INV NR KW kWh/vecka kWh/kW och vecka 

83230 110 2809 2809/110=26 
84587 125 2027 2027/125=16 

  medel: 21 kWh/kW och vecka 
 
 
 
I tabellen nedan visas årlig energianvändning för de utvalda tvättarna beräknad utifrån 
ovanstående medelvärde på energianvändning per installerad effekt och vecka. I tabellen har 
även kostnaden för uppvärmning med enbart el respektive kostnaden för uppvärmning med 
30 % el och 70 % fjärrvärme beräknats. Detta ger slutligen en besparingspotential vid 
konvertering från el till fjärrvärme med el som spets. 

 

INV 
NR kW kWh/vecka kWh/år kr/år el kr/år 

el (30%) 
kr/år 

fjv (70%) 
Besparing 
70% fjv 

83230 110 2 809 146 068 87 641 26 292 25 562 35 787 
602795 173 3 612 187 802 112 681 33 804 32 865 46 012 
84819 69 1 440 74 904 44 942 13 483 13 108 18 351 
83022 110 2 296 119 412 71 647 21 494 20 897 29 256 
84587 125 2 027 105 404 63 242 18 973 18 446 25 824 
602950 115 2 401 124 840 74 904 22 471 21 847 30 586 
84386 108 2 255 117 241 70 344 21 103 20 517 28 724 
84387 67,5 1 409 73 275 43 965 13 190 12 823 17 952 
84388 108 2 255 117 241 70 344 21 103 20 517 28 724 
602652 120 2 505 130 267 78 160 23 448 22 797 31 916 
82596 67,5 1 409 73 275 43 965 13 190 12 823 17 952 
1061496 110 2 296 119 412 71 647 21 494 20 897 29 256 
82997 110 2 296 119 412 71 647 21 494 20 897 29 256 
603339 95 1 983 103 128 61 877 18 563 18 047 25 266 
84820 170 3 549 184 545 110 727 33 218 32 295 45 214 
82996 110 2 296 119 412 71 647 21 494 20 897 29 256 

   1 915 638 kWh 1 149 383 kr 344 815 kr 335 237 kr 469 331 kr
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11.7  Bilaga VII – LCC 
I denna bilaga visas ett utdrag från det Excel-blad som används för att jämföra två 
investeringsalternativ ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Exemplet nedan visar ett fiktivt fall 
där två fläktar, en konventionell och en energieffektiv, jämförs. 
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