Energianalys av Lavalverkstaden
Siemens Industrial Turbomachinery

Energy Analysis of Laval Workshop
Siemens Industrial Turbomachinery
Martin Bringner

Vårterminen 2009
Handledare Mats Söderström

Energisystem/Maskinteknik
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
LIU‐IEI‐TEK‐A‐‐09/00685‐‐SE

Sammanfattning
Det svenska elpriset har under de senaste åren stigit kraftigt vilket inneburit avsevärt
högre energikostnader för många företag. Siemens Industrial Turbomachinery i
Finspång är en av dessa och har under en längre tid sett hur energianvändningen
ökar för varje år, framförallt på grund av en allt intensivare produktion. Företaget vill
därför se över energianvändningen i verksamheten. En energikartläggning och
åtgärdsförslag av den största produktionsbyggnaden på området, Lavalverkstaden,
är ett steg i den riktningen.
Energikartläggningen har i grunden baserats på mätningar för att få en översiktlig
bild över hur energianvändningen ser ut. Det sker genom att dela in
energianvändningen i enhetsprocesser. Med mätningarna som stöd har också
åtgärdsförslag identifierats och till viss del har det varit möjligt att kvantifiera
besparingspotentialen. Investeringskostnaden är beräknad för de två största
investeringarna, i övriga åtgärder är bara hänsyn tagen till besparingen.
Resultatet visar att det finns stora möjligheter att energieffektivisera verksamheten.
Byte till ny allmänbelysning och ny tryckluftskompressor är de åtgärder som kräver
störst investeringar men som också ger störst besparingar. LCC‐analyser visar i båda
fallen stor lönsamhet och investeringarna är betalda inom fyra respektive sex år. För
övrigt föreslås bland annat konvertering, styrning av belysning och reducerad
tomgång. Till följd av åtgärderna kan totalt 1,6 Mkr sparas genom reducering av
•
•
•

1 540 MWh el (‐13 %)
733 MWh fjärrvärme (‐15 %)
261 MWh fjärrkyla (‐12 %)

Förutom de åtgärder som kan konkretiseras just nu finns en stor potential på lång
sikt. Genom att fokusera mer på energianvändningen i det dagliga arbetet och
ersätta energikrävande utrustning mot energieffektivare alternativ kan företagets
energianvändning reduceras även framöver. Bland annat finns förslag i rapporten på
vad som bör finnas med i inköpsrutiner för att främja inköp av energieffektiv
utrustning.
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Abstract
In recent years the Swedish electricity price has risen sharply, which resulted in
significantly higher energy costs for the companies. Siemens Industrial
Turbomachinery in Finspång is one of those companies and for a long time they have
seen how the energy usage is increasing every year, mainly due to an increased
production. Therefore the company wants to investigate the energy usage and make
an energy analysis of Laval workshop, the biggest production plant of the company.
The energy analysis is fundamentally based on measurements to get an overview of
the energy usage of the plant. By dividing those in support and production
processes, possibilities to energy efficiency measures have been identified and the
savings potential quantified. The investment cost is quantified for the two largest
investments, in other energy efficiency measures only the saving is taken into
account.
The conclusion is that there are great possibilities to increase energy efficiency. A
change of general illumination and a new air compressor calls for the greatest
investments but also provides the greatest savings. LCC‐analysis shows in both cases
high profitability and investments are payed back within four and six years
respectively. Moreover, a conversion, reduced lighting and idling losses is suggested.
Due to the proposed actions, savings of totally 1.6 million SEK a year can be made by
reducing
•
•
•

1537 MWh (‐13 %) of electricity
733 MWh (‐15 %) of district heating
261 MWh (‐12 %) of district cooling

In addition to the energy efficiency measures that can be concretized there is a great
potential to reduce the energy use also in longer term by focusing more of energy
use in daily work. By adding routines when purchasing, energy efficient equipment
can be promoted and energy use will be reduced even more.
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INLEDNING

1 Inledning
I detta kapitel presenteras de grundläggande orsakerna till att arbetet genomförts.

1.1 Bakgrund
Siemens Industrial Turbomachinery ligger i Finspång och tillverkar ång‐ och
gasturbiner. Under tillverkningen av produkten finns ett antal energikrävande
processer som driver upp energianvändningen och därmed produktionskostnaden.
Energi har under senare tid blivit ett område som det fokuseras allt mer på. Även om
den rådande lågkonjukturen fått elpriserna att sjunka under senare delen av 2008
och inledningen av 2009 har priset ökat kraftigt de senaste åren och förväntas
fortsätta öka. Svenska företag har historiskt sett haft låga elpriser och därför har det
inte heller funnits något större incitament att se över sin energianvändning.
Idag har Siemens som miljömål att minska sin energianvändning med 5 % till
september 2009 jämfört med september 2006, ett mål som på grund av ökad
produktion troligtvis inte kommer kunna uppnås. Ett led i att reducera
energianvändningen är att utföra en energikartläggning i en av produktionslokalerna,
Lavalverkstaden, för att kunna se vad den tillförda energin används till. Därigenom
fås
också
ett
beslutsunderlag
för
framtida
investeringar
i
energieffektiviseringsåtgärder i verkstaden.
Under senare tid har problem uppstått i verkstaden med luftföroreningar från
skärvätskan i tyngre bearbetningsmaskiner och många i personalstyrkan har fått
hälsoproblem. För att komma tillrätta med problemen höjdes andelen av intagen
friskluft vilket har medfört betydligt större uppvärmningskostnader.
Ventilationssystemet är gammalt och kommer att bytas ut med start senare under
året. Ytterligare en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten är att på sikt kapsla in alla
tyngre bearbetningsmaskiner. Därför är ventilation ett viktigt område där lösningen
på problemet ska innebära god luftkvalitet i lokalerna i kombination med högre
energieffektivitet.
De senaste åren har också behovet av energi ökat och den främsta anledningen till
det är ökad produktion. Därför räcker den abonnerade effekten knappt till under
vissa perioder. Även tryckluftsanvändningen är större än tidigare och nu används
stora delar av den kapacitet som finns. Därför finns planer på att köpa in en ny
kompressor och en offert har också gjorts av Atlas Copco för en ny anläggning.
Därmed finns det en anledning att utreda om tryckluftsanvändningen kan reduceras,
innan företaget bestämmer sig för att köpa in en ny kompressor.

1.2 Syfte
Att utföra en energikartläggning av Lavalverkstaden. Utifrån denna ska förslag på
åtgärder för både stöd‐ och produktionsprocesser utformas.
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1.3 Avgränsningar
Arbetet är geografiskt avgränsat till att gälla Lavalverkstaden, även om vissa system
är centrala och även betjänar andra lokaler. Den stora omklädningsdelen är inte
medtagen.
Tyngdpunkten för analysen kommer att ligga på ventilation, belysning och tryckluft.
I den aktuella lokalen finns ett stort kontorslandskap samt ett antal mindre kontor
som är utspridda. Dessa finns också med i arbetet då de ingår i kartläggningen men
någon djupare analys av dessa lokaler har inte gjorts.
Arbetet är mest fokuserat på energieffektivisering av processer som använder el
eftersom det ansågs ha störst besparingspotential.

1.4 Mål
Att täcka upp så stor del som möjligt av Lavalverkstadens energianvändning och
fördela denna över processerna på ett rättvist sätt. Detta för att få ett trovärdigt
resultat och kunna ge ett så bra underlag som möjligt för framtida
investeringsbeslut.
Att utreda huruvida en ny kompressor är ett bra beslut och vilka konsekvenser det
får ekonomiskt men också för miljön.
Att se över tyngre bearbetningsmaskiner och undersöka potentialen att samla deras
processventilation för att kunna energiåtervinna frånluften. Men också att utreda
vad kapsling av dessa maskiner skulle innebära för behovet av allmänventilation.
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2 SITSiemens Industrial Turbomachinery
Siemens Industrial Turbomachinery, SIT, är tillverkare av ång‐ och gasturbiner.
Företaget ingår i Siemenskoncernen med totalt 427 000 anställda. I Sverige finns SIT
dels i Trollhättan, där brännkammare produceras, dels i Finspång. Här arbetar 2 500
anställda med att konstruera och producera nya turbiner.

2.1 Företagshistoria
I nästan 100 år har utveckling och produktion av turbiner funnits i Finspång. År 1913
startades Svenska Turbinfabriken AB Ljungström (STAL) då bröderna Ljungström
uppfann den dubbelroterande ångturbinen och startade tillverkning. På 1940‐talet
påbörjades utvecklingen av en jetmotor tänkt för Svenska flygvapnet men när
kontraktet förlorades gjordes jetmotorn om till Sveriges första gasturbin. Under
1950‐talet skedde en sammanslagning med DeLaval och tillsammans bildade de
STAL‐LAVAL. Bolaget var sedan tidigare dotterbolag till ASEA som i slutet på 80‐talet
gick ihop med Brown Boveri och bildade ABB. För STAL‐LAVAL betydde det
ytterligare en namnändring; ABB STAL AB. 1999 bildades Alstom Power ABB och fyra
år senare köpte Siemens företaget. Från och med 2004 går det under benämningen
Siemens Industrial Turbomachinery AB.1

2.2 Gas och ångturbiner
Turbinen är en maskin som producerar arbete då en fluid passerar igenom. Gas‐ och
ångturbiner fungerar på lite olika sätt men gemensamt för båda är att det finns en
rotor som genom sin rotation skapar ett mekaniskt arbete. Skillnaden mellan de
båda är hur rotorn drivs; i en ångturbin kokas vatten till vattenånga som driver
rotorns skovlar medan en gasturbin driver rotorn med förbränningsgaser med högt
tryck.
Turbiner kan användas i en rad olika applikationer. Vanligtvis driver axeln en
generator som i sin tur producerar el men i vissa fall används gasturbiner också för
att driva kompressorer. Ångturbinen är just nu på frammarsch då planeringen av
många solkraftanläggningar har påbörjats.

Figur 1‐konstruktion hos gasturbin SGT‐8002

1
2

SIT AB, (2008)
SIT AB (2008)
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I Finspång tillverkas både ång‐ och gasturbiner. Ångturbinerna har en effekt på 60‐
250 MW beroende på utförande medan gasturbinerna finns i modeller mellan 15‐50
MW. Jämfört med ordinär tillverkningsindustri, där varje produkt tillverkas i stora
serier, råder här andra omständigheter då varje tillverkad enhet är ett eget projekt.

2.3 Lavalverkstaden
Den aktuella produktionslokalen för arbetet, Lavalverkstaden, är nästan 22 000 m2
och den största produktionslokalen på hela anläggningen. Den första delen byggdes
1963 och består av 4 500 m2. Resterande del byggdes 1972 och efter det har i stort
sett ingen förändring skett. Lokalen har genomgående 15‐16 meter i takhöjd och
traverser klarar av att täcka upp stora delar av ytan. Väggar och tak har olika
konstruktioner eftersom lokalen har byggts i etapper. Vissa väggar består endast av
lättbetong men mestadels är väggarna isolerade. Takkonstruktionen liknar väggarnas
men tilläggsisolering har lagts till under hela takytan.3

Figur 2‐Lavalverkstaden

På ena kortsidan av byggnaden, på en yta av 1 380 m2 finns kontor i två plan, övriga
delar är produktionslokal. Det finns också ett antal mindre kontor utspridda över
verkstaden. Produktionsdelen i Laval inrymmer annars en rad olika verksamheter,
allt från bearbetning av komponenter till slutmontering av turbiner. De flesta delarna
i turbinen bearbetas från gjutgods till färdiga komponenter. Eftersom delarna i vissa
fall kan vara ganska stora krävs också bearbetningsmaskiner av större modell som
samtidigt är flexibla.
I Figur 3 ges en orienterande bild över verkstaden. För att få en tydligare bild över
hur verksamheten ser ut är verkstaden uppdelad i tre delar, A‐C. Del A inrymmer
dels ett kontor i två plan, dels slutmontering av turbiner. Det finns också ett
servicemontage och maskingrupp som support när äldre turbiner behöver servas.
3

SIT AB, (2004)
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Servicemaskinerna är inte alltid fullbelagda eftersom plats måste finnas för
oplanerade servicejobb.4 Del A kan benämnas som den renare delen av verkstaden.
I del B sker den tyngre skärande bearbetningen. Det mesta av
produktionsutrustningen är stora bearbetningsmaskiner som körs kontinuerligt och
utför skärande bearbetning, d.v.s. svarvning, fräsning, slipning med mera. I Del C
sker ingen tyngre bearbetning, utan olika typer av supportprocesser för
tillverkningen såsom tvättning, värmning, blästring, svetsning och målning. Viss
lättare skärande bearbetning förekommer också.

Figur 3‐orienterande bild över lokalen

Produktion i byggnaden sker kontinuerligt. Personalen arbetar i olika skift, allt från
tvåskift till femskift i olika delar av lokalen; i del A och C arbetar man framförallt i
tvåskift, i del B mest fyr‐ och femskift. Arbete pågår alltså nästan alltid i del B medan
produktionen i övriga delar står stilla både nattetid och på helger.

2.3.1 Skärvätskeproblemet
Under en längre tid har det funnits problem med luftkvaliteten i Lavalverkstaden.
Problemen som började i slutet på 90‐talet har kunnat härledas till skärvätskan som
används och innebar att en del av arbetarna fick hälsoproblem. För att komma
tillrätta med problemen byttes skärvätskan ut mot en ny typ 2001. Men efter bytet
förvärrades problemen och vissa i personalen upplevde andningssvårigheter. Störst
var problemen i del B där de flesta tyngre bearbetningsmaskinerna är placerade.
Efter det har skärvätskan bytts ut ett flertal gånger och luftkvaliteten har förbättrats
genom att mer friskluft tillförs lokalen. Idag är hälsan hos personalen bättre och de
senaste undersökningarna visar att hälsoproblemen har minskat.5
Att tillföra mer friskluft innebär, jämfört med det tidigare systemet med återluft, att
mindre värme återvinns vilket leder till ökad energianvändning. I stort sett all luft
4
5

Muntlig: Källbom T, (2009)
SIT AB, (2005‐2009)

|5

SIT‐SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY

som tas in i lokalen måste värmas upp till rumstemperatur. Det är ett av motiven till
att ventilationssystemet under de kommande åren kommer att bytas ut.

2.3.2 Tillbyggnad av Lavalverkstaden
Byte av ventilation är en av uppgifterna i ett projekt som pågår just nu.
Ventilationssystemet är gammalt och idag finns aggregaten på lejdare under taket
tillsammans med eltransformatorer. Även elsystemet är gammalt och placeringen av
transformatorerna är inte optimal när servicearbeten ska göras. En tillbyggnad av
Lavalverkstaden kommer därför att ske under året, där det ska finnas plats för nya
eltransformatorer och ventilationsaggregat.
I första fasen byts ventilationen ut i del C, för att sedan del för del bytas ut i hela
verkstaden. För att betjäna del C med friskluft planeras det för fem nya aggregat. Två
av dessa kommer att förses med roterande värmeväxlare och resterande använda
sig av batterivärmeväxlare. Att inte alla aggregat förses med roterande värmeväxlare
beror på att svetsbåsen i denna del avger nitrösa gaser med frånluften. Aggregaten
är dimensionerade efter ett flöde på 5 l/s*m2.6

2.3.3 Ytprojektet
Under senare tid har efterfrågan ökat på företagets produkter. Det har inneburit att
produktionen är fullbelagd trots att arbetet sker i fyr‐ och femskift i stora delar av
produktionen. Därför har SIT börjat titta på möjligheterna att frigöra utrymme och
flytta om produktionsutrustning för att få en effektivare produktion. För
Lavalverkstaden innebär detta att en del av nymontaget i A‐delen kommer flyttas till
en annan byggnad och ersättas av tillverkning av mellanväggar, en komponent i
turbinerna. Det betyder att ett flertal ugnar, en EBW‐svets, tvätt samt
bearbetningsmaskiner kommer att tillkomma där montaget nu ligger. Projektet
förväntas att påbörjas under andra halvåret 2009.78

6

Muntlig: Nilsson R, (2009)
Muntlig: Danielson R, (2009)
8
Muntlig: Tjärnström R, (2009)
7
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3 Metod
Här följer en redovisning av hur arbetet utformats och vilka tillvägagångssätt som
använts för att komma fram till resultatet.

3.1 Energikartläggning
Energikartläggningen har utförts ur ett top‐down‐perspektiv, vilket innebär att
analysen utgår från den totala energianvändningen. Statistik ger en övergripande
bild hur dagens energianvändning ser ut och varierar över året. I nästa steg delas
energianvändande processer in i enhetsprocesser efter vilken funktion de har. På så
sätt går arbetet från en överblicksanalys till allt djupare in på enskilda processer och
deras betydelse för energianvändningen. Som Figur 4 visar kan en uppdelning av
processer ske i stöd‐ och produktionsprocesser. Fördelen med metoden är att
överblicksanalysen säger vad som är relevant att titta närmare på och vad som inte
är lika viktigt. Det betyder att inget onödigt arbete behöver göras på processer som
ändå inte är intressanta i utredningen.

Figur 4‐principskiss över Top‐down‐metoden

3.2 Litteratur och inhämtning av information
Under genomförandet har en litteraturstudie gjorts där informationen huvudsakligen
har hämtats från Linköpings universitetsbibliotek. Även energimyndighetens
hemsida med rapportmaterial har varit till stor hjälp. Avhandlingar från energisystem
på Linköpings universitet har funnits att tillgå och därifrån har också information
hämtats.
För att genomföra en energikartläggning krävs mycket information av olika
detaljeringsgrad. Mycket information, till exempel statistik och rapporter, har funnits
till förfogande i textform men också muntlig information har varit till stor hjälp.
Framför allt till en början då mycket information erhållits från personalen i
Lavalverkstaden och sakkunniga på företaget genom intervjuer och rundvandringar.
På företaget mäts också uttag av el, värme och kyla. Denna statistik har varit till stor
hjälp under kartläggningen.

3.3 Mätningar
Mätningarna utgör en viktig del i arbetet för att få energikartläggningen så bra som
möjligt. Dessa gjordes under tre veckor i mars och är enligt uppgift representativa
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som normalveckor9. Olika typer av mätningar har utförts, både momentana och
kontinuerliga strömmätningar samt mätning av belysningsstyrka.

3.3.1 Kontinuerliga mätningar
För att få en bild över hur effekten varierar över tiden har kontinuerliga mätningar
gjorts. Dessa gjordes i tre omgångar på grund av att antalet tänger var begränsade
och varje mätomgång varade ungefär en vecka. Tängerna lånades in från Linköpings
universitet.
Mätningsutrustningen består av strömtänger med inbyggd logger där momentana
mätvärden sparas efter ett visst tidsintervall, i det här fallet varannan minut.
Tängerna mäter över en fas. Efter att mätningen är klar överförs värdena till en dator
där de kan analyseras. I det här fallet har EasyView 5.5.1.1 använts och med denna
mjukvara presenteras mätvärdena i diagram och tabellform. För att transformera
strömmätvärdena till effekt och vidare till energi används
P = 3 * U H * I F * cos ϕ

där

U H är huvudspänningen [V]
I L är strömmen i en fas [A]
cos ϕ är effektfaktorn

Effektfaktorn cos ϕ varierar beroende på vilken typ av last mätningen avser. Ugnar
till exempel, är rena resistiva laster och har inga variationer medan elmotorer och
lysrör är induktiva respektive kapacitiva laster som varierar. För att räkna ut effekten
enligt ovanstående formel har ett momentanvärde på effektfaktorn uppmätts för
respektive mätpunkt.

Figur 5‐strömtänger av olika modeller

3.3.2 Momentanmätningar
Även vissa momentanmätingar har utförts och här har ett digitalt mätinstrument
använts. Genom att koppla in varje fasspänning och fasström till mätinstrumentet
fås uppgifter om både effekt och effektfaktor. I de processer med någorlunda
konstant effektuttag, till exempel ventilationsfläktar, ger momentanmätningarna en
bra approximation av medeleffekten.

9

Muntlig: Johansson L, (2009)
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3.3.3 Mätning av belysningsstyrka
För att bestämma belysningsstyrka i en lokal används en luxmeter. Den mäter helt
enkelt belysningsstyrkan på en viss plats. Det ska dock sägas att mätningen inte på
något sätt är exakt, det finns stora felkällor. Men det ger en indikation på hur
belysningen fungerar och vilka variationer i belysningsstyrka som finns i olika delar
av lokalen.

Figur 6‐Luxmeter10

3.4 Antaganden
Elpriset är bestämt till 0,8 kr/kWh, det som SIT betalade i genomsnitt under 2008.
Fjärrvärme och fjärrkyla är prissatta till 0,4 kr/kWh respektive 0,7 kr/kWh. Dessa
priser innefattar bara den rörliga delen, det totala priset med abonnemangsavgifter
är högre.
Koldioxid är den enda miljöförorening som tagits hänsyn till när miljöpåverkan av
olika åtgärder räknats fram. Detta eftersom koldioxid från fossila bränslen är det
största miljöhotet.
De utförda mätningarna antas vara gjorda under en vecka som anses representativ
för hela året, mätperioden kunde av praktiska skäl inte förlängas ytterligare. Likaså
den uppmätta effektfaktorn på respektive mätpunkt antas vara konstant.
Arbetstiden har antagits till att vara 1920 timmar per år för dagtidsarbete, 4160
timmar för tvåskift och 7500 timmar för fyr‐ och femskift.

3.5 Felkällor
Mätfel, eftersom mätutrustning i sig har ett visst fel och i verkligheten kan
effektfaktorn variera beroende på typ av last (induktiv, kapacitiv eller resistiv).
Drifttider då de är baserade på uppskattningar och kan i verkligheten variera
beroende på beläggning, service med mera.
Vissa effektuppgifter som är uppskattade utifrån märkeffekt eller mätresultat från
liknande utrustning.
10

Internet: Hagner measures light, (2009)
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Den litteratur som använts har i största möjliga mån varit från oberoende källor som
statliga instanser.
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4 Referensram
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för analysen senare i
rapporten.

4.1 Elpriset
Historiskt sett har elpriset i Sverige varit lågt. Det beror på att elen har haft en låg
produktionskostnad då den till största delen framställts med vatten‐ och kärnkraft.
1996 avreglerades den svenska elmarknaden och en nordisk marknadsplats bildades,
Nordpool. Syftet var att skapa en integrerad marknad inom Norden med fri
konkurrens och prissättning. På Nordpool köps och säljs el och priset styrs av utbud
och efterfrågan som på vilken annan marknad som helst.
Figur 7 visar hur elpriset på Nordpool varierat under de senaste åren. Eftersom det
nordiska energisystemet till stor del beror av vattenkraft påverkas priset av de
väderförhållanden som råder. Mycket regn innebär stora vattenmagasin och
dessutom påverkar temperaturen priset eftersom ett större energibehov finns då
det är kallt. Under 2000‐2001 till exempel, var elpriset lågt till följd av mycket
nederbörd. Även under början av 2002 fanns det gott om vatten i magasinen innan
andra halvårets torra väder fick elpriset att stiga11.

Elprisets utveckling 2000‐2008
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Figur 7‐elprisets utveckling på spotmarknaden de senaste åren12

Den 1 juli 2004 avreglerades den europeiska marknaden för företag med följden att
marknaden numera är helt öppen inom Europa. Till skillnad från de nordiska
länderna består elproduktionen nere på kontinenten till stor del av
kolkondenskraftverk13. Dessa har en verkningsgrad på cirka 30 % där resten kyls bort
i kyltorn. Den dåliga verkningsgraden gör att detta är det dyraste sättet att
producera el på vilket i sin tur har lett till höga elpriser. Med den europeiska
11

Energimyndigheten, (2003)
Internet: Nordpool, (2009)
13
Karlsson B, (2001)
12
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avregleringen kan alla välja elleverantör inom EU och det har fått elpriset i Sverige
att närma sig de på kontinenten. Sen avregleringen är marknaden fortfarande inte
helt integrerad ännu men de senaste åren har elutbytet med länderna utanför
Norden ökat vilket inneburit att elpriserna påverkats alltmer av elpriserna i övriga
Europa14.
Ett framtida elpris är givetvis svårt att sia om. Som tidigare konstaterats närmar sig
elpriset i Sverige de nere på kontinenten vilket medför att priserna kommer variera
på ett annat sätt än tidigare. På kontinenten varierar priserna över dygnet med låga
priser nattetid då effektbehovet är lågt och höga priser dagtid när ett stort
effektbehov finns. Systemet kan benämnas effektbaserat och innebär att den effekt
som tas ut under dagen när industrier har som högst effektbehov blir det
dimensionerande.
Det svenska systemet med stor andel vattenkraft kallas för ett energidimensionerat
system där tillgången på vatten innan vårfloden är avgörande. Detta innebär att
priserna varierar säsongsvis med höga priser under vintern när vattenmagasinen är
små och med låga priser under sommaren. Det faktum att värmebehovet är stort
under vintern förstärker denna årsvariation ytterligare15.
I Figur 8 nedan åskådliggörs skillnaden mellan systemen. Där jämförs spotpriset
mellan Nordiska elmarknaden Nordpool och den tyska motsvarigheten, EEX. Priset
på Nordpool varierar inte alls lika mycket som det gör på den tyska marknaden.

spotpris v15 2008
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Figur 8‐energipriset på Eex och Nordpool v.15 2008

14

Energimarknadsinspektionen, (2008)
Franzén, T (2005)
16
Internet: Eex, (2009)
17
Internet: Nordpool, (2009b)
15
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4.2 Marginalel med kolkondens
Med el på marginalen menas det elbehov som varierar då till exempel en lampa
släcks eller tänds. När behovet minskar påverkas elproduktionen och det betyder att
en anläggning minskar sin produktion. Enligt ekonomisk teori är det den anläggning
med högst rörlig kostnad som producerar el på marginalen18. Som tidigare nämnts är
vatten‐ och kärnkraft billiga produktionsalternativ eftersom de har låga rörliga
kostnader. Med samma resonemang är kolkondens ett dyrt sätt att producera el på
eftersom de rörliga kostnaderna blir väldigt höga. Det innebär att då
elproducenterna har en viss efterfrågan på el ser de till att producera den så billigt
som möjligt, det vill säga med till exempel vattenkraft om den möjligheten finns. Det
betyder också att då efterfrågan på el är som störst används alla anläggningar,
inklusive de dyraste produktionsalternativen.
Den Nordiska elmarknaden är en väldigt liten marknad jämfört med den för hela
Europa. Trots att koldioxidutsläppen är väldigt små vid elproduktion i Sverige och
övriga Norden uppgår inte den producerade elen till mer än några procent av
Europas totala elbehov. Det totala elbehovet kommer alltså alltid vara större och i
den helt avreglerade europeiska elmarknaden innebär det också för svenska
elkonsumenter att det är kolkraftverk på kontinenten som producerar
marginalelen19.

4.3 Elanvändning i svenska och europeiska industrier
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Historiskt sett har de låga elpriserna i kombination med stigande bränslepriser gjort
att oljan successivt har ersatts med el och idag är Sverige ett av de länder som
använder mest elenergi. I en rapport från Linköpings universitet jämförs
energianvändningen i två Volvofabriker, en i Sverige och en i Belgien. Resultatet visar
att elanvändningen per producerad bil är dubbelt så hög i Sverige20. I Figur 9
redovisas elanvändningen per capita och där är det tydligt att de skandinaviska
länderna använder betydligt mer elenergi än andra länder i Europa.

Figur 9‐elanvändning/capita i olika länder21
18

Franzén T, (2005)
Trygg L, (2006)
20
Dag S, (1998)
21
Internet: Nationmaster, (2009)
19
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Det går givetvis att hävda att Sveriges klimat och den stora andelen energiintensiv
industri är anledningen till detta och i termer av energianvändning påverkar givetvis
dessa faktorer. Men många av dessa processer skulle kunna drivas med andra
energislag än elenergi. En process där el tvunget måste användas som energislag
kallas för en elspecifik process men ofta används el även i icke‐elspecifika
processer22. Detta är givetvis helt förkastligt ur systemsynpunkt och en stor
anledning till att Sveriges elanvändning är så hög som den är.
För svenska företag kan en hög elanvändning bli ett problem i framtiden om elpriset
enligt tidigare resonemang ökar ytterligare. Ur konkurrenssynpunkt skulle det vara
en stor nackdel för svenska företag gentemot länderna nere på kontinenten som
under årens lopp anpassat sig till höga elpriser och blivit effektivare.

4.4 Utsläppsrätter
Elpriset påverkas förutom marknadsmässiga faktorer också av skatter och styrmedel.
Under senare år har problemen med koldioxidutsläpp blivit större i takt med att
klimatet förändrats. Efter förhandlingar undertecknades 1997 Kyotoavtalet som
innebär att Japan och EU ska sänka sina koldioxidutsläpp med minst 5 % fram till
2012 jämfört med 1990‐års nivåer. För att uppfylla målen infördes ett nytt system
med handel av utsläppsrätter. Systemet bygger på att det finns ett tak för hur
mycket koldioxid som får släppas ut. Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid
och i det första steget fördelades lika många utsläppsrätter som det fanns utsläpp23.
Sedan sänktes antalet utsläppsrätter vilket innebar att de anläggningar som inte
sänker sina utsläpp måste köpa utsläppsrätter av andra. På så sätt ska
utsläppsrätterna skynda på utvecklingen mot miljövänligare alternativ och därmed
sänka de totala utsläppen.

4.5 Miljöpåverkan
Under de senaste åren har fokus på miljöfrågor ökat allt mer. Utsläppen av
växthusgaser och då i synnerhet koldioxid har fått bland annat EU att införa
styrmedel för att påskynda konverteringen till förnyelsebar energi. Handeln med
utsläppsrätter som tidigare nämnts, är ett av dessa styrmedel. Sveriges elproduktion
har låga utsläpp av koldioxid/capita jämfört med andra europeiska länder, främst
tack vare att elproduktion till stor del sker med vattenkraft och kärnkraft som är näst
intill koldioxidfria.
År 1999 antog riksdagen femton miljömål som kompletterades med ytterligare ett
2005. Målen som bland annat innefattar begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri
miljö, ingen övergödning, med mera, beskriver tillståndet hos miljö‐ och
naturresurser som kan anses vara hållbart på lång sikt. Planen är att alla dessa
miljöproblem ska vara lösta innan år 2020 förutom begränsad klimatpåverkan som
ska vara löst senast år 2050.

22
23

Karlsson B, (2001)
Internet: Naturvårdsverket, (2009)
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Energieffektivisering är en viktig del i arbetet att uppfylla miljömålen. I regeringens
strategi för energieffektivisering framhålls effekterna av minskade utsläpp
(koldioxidutsläpp, kväveoxidutsläpp samt andra luftföroreningar). Effekterna av
reducerad energianvändning varierar beroende på energislag samt
miljövärderingsmetod. Enligt tidigare resonemang om kolkondens på marginalen
genererar produktion av 1 MWh el ungefär 970 kg koldioxid.24 Effekterna av
fjärrvärmeanvändning
beror
på
vilken
bränslemix
den
aktuella
fjärrvärmeproducenten använder. I det här fallet har en fjärrvärmemix ur
marginalperspektiv använts där koldioxidutsläppet beräknats till 84,6 kg/MWh.25

4.6 Konvertering
För att använda energin på bästa möjliga sätt, både ur ekonomisk synvinkel och för
miljöns skull, kan åtgärder delas in i tre grupper; konvertering, laststyrning och
effektivisering.
Att konvertera energislag kan göras av olika anledningar men ofta kan vinster göras
både ekonomiskt och för miljön. Framförallt i icke‐elspecifika processer som
värmning, torkning och smältning kan el med fördel bytas ut mot till exempel
fjärrvärme. Enda kraven är att fjärrvärme finns tillgängligt och att processen inte
kräver en högre temperatur än vad fjärrvärmen kan tillgodose. Ett alternativ till
fjärrvärmen är om det finns spillvärme från någon process som kan användas.
Fjärrvärmen är givetvis bättre än direktverkande el eftersom det reducerar
utsläppen. Skatter och andra styrmedel också utformade för att ekonomiska
incitament ska finnas för att konvertera från el till fjärrvärme. Genom att minska
elanvändningen kan pengar sparas dels genom lägre pris på fjärrvärme än el, dels
genom minskat effektuttag vilket innebär billigare elavtal.
I kylningsprocesser är fjärrkyla eller absorbtionskyla bra alternativ till konventionella
eldrivna kylmaskiner.
Det finns en stor potential för konvertering från el till fjärrvärme i svensk industri. I
ett projekt på Linköpings universitet studerades 22 företag där konvertering till
fjärrvärme skulle innebära en ökad fjärrvärmeanvändning från 1 800 till 59 000 MWh
per år.26

4.7 Laststyrning
Laststyrning handlar om att försöka använda effektkrävande utrustning vid olika
tillfällen och på så sätt minska de effekttoppar som annars uppstår. Laststyrning kan
som exempel ske via lastprioriteringssystem som kortvarigt kopplar från värmetröga
laster (ugnar, varmvattenberedare, elpannor med mera). Effekttopparna ligger till
grund för den abonnerade effekten vilket innebär att kostnaderna för
abonnemanget kan sänkas. Faktum är att om det genomsnittliga effektuttaget kan
24

Energimyndigheten, (2007)
Sahlin J et al., (2004)
26
Trygg L, (2006)
25

| 15

REFERENSRAM

sänkas kontinuerligt med 30 kW ger det minskade elkostnader med ungefär 100 000
kronor per år27.

4.8 Effektivisering
De tidigare åtgärdstyperna är egentligen bara ett sätt att sänka kostnaderna genom
att flytta behovet av energi i tiden eller till ett annat energislag. Effektivisering
handlar istället om att reducera energibehovet med bibehållet utfört arbete. Den
totala energianvändningen kan delas upp i enhetsprocesser för att på ett
strukturerat vis kunna analyseras. Stödprocesser är de enhetsprocesser som inte
direkt relateras till produktionen utan fungerar som support till tillverkningen, till
exempel belysning, ventilation och tryckluft. Produktionsprocesser är direkt
relaterade till produktionen och bidrar till att höja förädlingsvärdet på produkten, till
exempel värmning, bearbetning, smältning och torkning.

4.8.1 Belysning
Elanvändningen kopplad till belysning kan stå för uppemot en tredjedel av företagets
totala energianvändning28. Ofta är belysningen gammal med ineffektiva armaturer,
driftdon och ljuskällor. I dessa anläggningar står elkostnaden för cirka 70 % av den
totala livscykelkostnaden, beräknat på en 20‐årig livslängd29. Återbetalningstiden vid
investering i ny belysning varierar men oavsett vad har belysningsanläggningar en
lång livstid, uppemot 20 år eller mer. Därför är inte alltid alternativet med kortast
återbetalningstid det bästa på längre sikt. Dessutom finns ett antal faktorer som
sällan tas med i beräkningarna, med en bättre belysning ökar individens
välbefinnande vilket kan speglas i både sjukfrånvaro och personalomsättning. En
person som mår bra presterar också bättre, en faktor som är svår att mäta men som
också påverkar totalbilden.
När en belysningsanläggning planeras finns en rad faktorer som måste tas hänsyn till.
Ofta används luxtalet (belysningsstyrkan) som ett mått på hur stark belysningen är
men detta är en förenklad bild av verkligheten då det inte framgår hur ljuset i själva
verket upplevs30. Som exempel är riktlinjerna för precisionsbearbetning 500 lux
medan grövre mekaniskt arbete anses behöva 300 lux.31 Andra begrepp som
påverkar totalbilden och kan vara bra att känna till är
-

Ljusflödet indikerar hur mycket ljusstrålning som avges totalt i alla riktningar
och mäts i Lumen [lm]
Ljusutbyte säger hur effektiv en ljuskälla är. Det fås genom att beräkna
förhållandet mellan ljusflöde och effektförbrukning och mäts i Lumen/Watt
[lm/W].

27

Internet: Energimyndigheten, (2009b)
Franzén T, (2005)
29
Energimyndigheten, (2005)
30
Månsson L et al., (2003)
31
Swedish standards institute, (2003)
28
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-

Färgåtergivning anger hur bra en ljuskälla återger färger, d.v.s. hur
naturtroget färgerna återges. Ra‐index är den enhet som används och skalan
går från 0‐100 där ett Ra‐värde på 100 betyder att det belysta föremålet
återges på bästa naturliga sätt.

På kontor och i industrilokaler med låg takhöjd används ofta lysrörsarmaturer. T5‐
lysrör är en ny modell och tillsammans med en effektiv armatur är det en energisnål
ljuskälla. Kompletteras armaturen med ett högfrekvensdon istället för ett
konventionellt finns en ännu större sparpotential. HF‐ don har 10 % i driftförlust
jämfört med ett konventionellt don där motsvarande driftförlust är 25 %. I
industrilokaler med hög takhöjd används ofta olika typer av urladdningslampor.
Högtrycksnatriumlampan är vanlig och har ett högt ljusutbyte, 130 lm/W. Den har en
låg färgåtergivningstemperatur vilket ger ett varmt ljus. Färgåtergivningsindex
varierar mellan 20‐90 beroende på modell men värt att beakta är att
arbetsplatsbelysning med Ra > 80 krävs då allmänbelysningens Ra‐värde understiger
8032.
Något som utvecklats mycket de senaste åren är metallhalogenlampor. De ger ett
neutralt ljus med bra färgåtergivning, uppemot 95 i Ra‐värde. Med elektroniskt
driftdon fås stigande effektivitet, ökande livslängd samt bättre bibehållande av
effekten33. I Figur 10 åskådliggörs skillnaden mellan högtrycksnatrium (till vänster)
och metallhalogen (till höger). Den högre färgtemperaturen hos metallhalogen gör
att den avger ett vitare ljus.

Figur 10‐jämförelse mellan högtrycksnatrium (till vänster) och metallhalogen (till höger)34

Modern teknik kan som tidigare nämnts reducera energianvändningen betydligt.
Men förutom att byta utrustning finns det fler sätt. Ytterligare sätt att effektivisera
belysningen:
-

Anpassa belysning efter behov
I gångar och lagerutrymmen behövs till exempel inte lika mycket ljus.
Förstärk istället belysningen på de platser högre krav ställs.

32

Månsson et al., (2003)
Stahrby L, (2003)
34
Internet: Philips, (2009)
33
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-

Reglera belysningen
Det finns system idag som reglerar ljusstyrkan efter behovet men för att
reglera lysrör krävs nya armaturer med HF‐don. Rörelse‐ eller
värmedetektorer kan spara energi även om det är gammal utrustning som
används.

-

Välj rätt ljuskällor för ändamålet
För arbetsplatser och kontor är T5‐lysrör ett bra val.

-

Välj effektiva armaturer
Armaturer med HF‐don och effektiva reflektorer är energieffektivast när det
gäller arbetsplatsbelysning.

-

Underhåll belysningen
Smuts försämrar ljusstyrkan och kan ha en stor påverkan om ingen rengöring
sker under en längre tid. Många system överdimensioneras på grund av
försämrad ljuskvalitet hos ljuskällan under livslängden. I själva verket
försämras inte belysningsstyrkan nämnvärt och i kombination med bra
underhåll kan överdimensionering undvikas.

-

Automatisk styrning av belysning
Under de tider verksamheten inte är igång krävs inte heller någon belysning.
Det kan lösas med någon form av reglering, till exempel tidsreglering eller
styrt efter en maskins användning.

4.8.2 Ventilation
Ventilation är ofta ett lågt prioriterat område och energianvändningen kan stå för
uppemot 35 % av den totala energianvändningen. Stora interna värmelaster innebär
att värmebortföring ofta är dimensionerande för ventilationen på många företag.35
Ventilationssystemet har primärt två uppgifter, ren luft ska tillföras och förorenad
luft ska föras bort, detta för att hålla nere koncentrationen av luftföroreningar. Den
luft som tillförs ska ha rätt temperatur och låg hastighet så att inget luftdrag upplevs.
Luftkvaliteten har en rad krav på sig, bland annat syre‐, fukt‐ och koldioxidinnehåll
samt andra föroreningar. Dessa parametrar påverkar dimensioneringen av
ventilationssystemet.
Vanligtvis delas ventilation in i två typer. Allmänventilationen har som uppgift att
tillföra friskluft, föra bort föroreningar och skapa ett bra klimat i lokalen. Större
värme‐ och föroreningskällor tas inte bort särskilt effektivt då allmänventilationen
arbetar med hela lokalens volym. Därför finns också processventilation som är
punktutsug placerade nära föroreningskällan och som är mycket effektivare. En
kombination av allmän‐ och processventilation är det effektivaste sättet att skapa ett
bra inomhusklimat. Tyvärr används ofta ventilationssystemet på ett felaktigt sätt
35

Franzén T, (2005)
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genom att allmän‐ och processventilation ses som ett system där
allmänventilationen primärt ska sänka föroreningshalterna.36 Det innebär att hela
lokalen måste ventileras mer istället för en viss del vilket medför onödigt mycket
ventilering. Detta är mycket kostsamt på grund av ökad energianvändning i fläktar
och mer uppvärmning av tilluft. Dessutom ger det i vissa fall en försämrad
arbetsmiljö på grund av höga luftflöden.
Ventilationsprinciper
För att tillföra och föra bort luft finns olika typer av system. I en produktionslokal är
deplacerande ventilation vanlig men också deplacerande ventilation förekommer.
Omblandande ventilation eftersträvar en total omblandning av luften. Det medför en
jämn temperatur och jämn fördelning av föroreningar i hela rummet. Tilluften förs in
via don i tak eller vägg över vistelsezonen. Principen bygger på att tilluften förs in
med en relativt hög hastighet. Tilluftens temperatur närmar sig snabbt inneluftens
vilket betyder att luften kan tillföras både under‐ och övertempererad. Denna
egenskap gör omblandande ventilation vanlig då stora värmelaster ska föras bort
eller då stort värmebehov råder. En nackdel är att drag kan uppstå i vistelsezonen
men det kan undvikas genom en korrekt dimensionering med avseende på
tilluftdonens placering, kastlängd och spridarriktning.

Figur 11‐omblandande don37 samt principskiss över omblandande system38

Deplacerande ventilation innebär att luft tillförs undertempererad i låg hastighet via
stora don på golvnivå. Den tillförda luften blandas och stiger med de föroreningar
som finns i luften. Därmed transporteras föroreningar mot taket där de samlas och
sugs ut av frånluftsdon.
Deplacerande ventilation ger en bra luftkvalité i andningszonen. Nackdelen med
systemet är att tilluftsdonen är stora och tar plats. Dessutom måste det finnas
utrymme vid donen eftersom lufthastigheten är tillräckligt stor för att skapa luftdrag.
Principen fungerar heller inte då ett uppvärmningsbehov finns.

36

Lindhe J, (2006)
Internet: Fläkt Woods Sverige, (2009)
38
Warfvinge C, (2000)
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Figur 12‐deplacerande don39 samt principskiss över deplacerande system40

Energieffektiv ventilation
Det effektivaste sättet att minska ventilationens energianvändning är genom
driftstyrning. Detta kan genomföras med hjälp av varvtalsreglering eller
strypreglering. Det senare är dock inte lika energieffektivt då fläkten fortfarande
använder sig av samma effekt och flödet stryps ner. Varvtalsreglering innebär att
varvtalet ändras med en frekvensomriktare som sänker fläktmotorns varvtal genom
att sänka frekvensen. Genom affinitetslagarna kan effekten av en varvtalssänkning
påvisas. En flödessänkning från q1 till q2 innebär att varvtalet sänks från n1 till n2:
q1 n1
=
q 2 n2
Varvtalsändringen innebär att den tillförda effekten sänks enligt
3

P1 ⎛ n1 ⎞
=⎜ ⎟
P2 ⎜⎝ n2 ⎟⎠
En flödessänkning med 20 % innebär alltså en sänkning av energibehovet med 50 %,
dessutom minskar uppvärmningsbehovet med 20 %.
Tidsstyrning är ett annat sätt att styra driften av ventilationssystem. På många
arbetsplatser, till exempel kontor, används inte lokalerna dygnet runt och då kan
ventilationen i de flesta fallen stängas av helt.
Ett vanligt fel i lokaler är att värmning och kylning pågår samtidigt. Det är vanligt om
det finns olika system som oberoende av varandra värmer och kyler. Det kan också
inträffa då temperaturinställningar för värme respektive kyla är inställda för nära
varandra. Det går dock att undvika felen genom att bland annat ställa in systemet så
att olika system inte motarbetar varandra.
Värmeåtervinningsmetoder
I Sverige finns ett stort uppvärmningsbehov av lokaler. Genom värmeåtervinning
behöver inte värmebatterierna värma upp all luft som tas utifrån. För ändamålet
finns ett antal metoder att värmeåtervinna frånluften. Valet av metod beror på en
rad faktorer, till exempel föroreningskoncentration i frånluften, krav på luftkvalitet i
lokalen, kylbehov med mera.

39
40

Internet: Fläkt Woods Sverige, (2009)
Warfvinge C, (2000)
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Återluft innebär att luften recirkuleras i lokalen. Frånluften passerar ett filter innan
den förs in igen. Det finns dock en gräns för hur mycket återluft som kan användas
eftersom kraven på tillförd friskluft ska uppnås. Den stora nackdelen med systemet
är om luften har hög föroreningskoncentration eftersom föroreningarna kan
återföras in i lokalen. Ett annat problem är då ett kylbehov av rumstemperaturen
finns samtidigt som en stor återluftsmängd används. Det innebär att mängden kall
friskluft utifrån inte räcker till för att kyla lokalen.41
Då luftkraven är för höga för återluft används värmeväxling och den mest effektiva
av dessa är den roterande värmeväxlaren. Temperaturverkningsgraden kan vara
uppemot 90 %42. Den är uppbyggd av ett roterande hjul med ett antal små axiella
kanaler. Dessa är bildade genom att metallblad lindas i flera lager. När rotorn
långsamt snurrar runt lagras värme och fukt som överförs från frånluftssidan till
tilluftssidan där de tillförs. En renblåsningssektor förhindrar partiklarna i frånluften
från att överföras, vilket leder till en låg överföringsgrad av föroreningar.
Är luftkraven så höga att den inkommande och utgående luften inte får komma i
kontakt med varandra kan en batterivärmeväxlare användas. Den består av två
batterier, en i vardera till‐ och frånluftskanal. Mellan dessa finns ett slutet
cirkulationssystem där ett köldmedium drivs runt med en pump. På så sätt tas värme
upp på den varma sidan och bortförs till den kalla sidan. Temperaturverkningsgraden
är inte lika hög som för en roterande värmeväxlare, runt 60 %43.
När den inkommande och utgående luften inte får komma i kontakt med varandra är
en plattvärmeväxlare ett alternativ till batterivärmeväxlaren. Ett antal plåtar är
sammanfogade så att till‐ och frånluften passerar i varannan kanal. Modellen är både
enkel och funktionssäker, temperaturverkningsgraden kan vara uppemot 70 %44.

4.8.3 Lokalkomfort
Byggnadens värmebalans
För att räkna fram byggnadens uppvärmningsbehov krävs att en värmebalans
konstrueras. Byggnadens klimatskal innefattar fönster, dörrar, tak, yttervägg och
grund. Transmissionsförluster är den värme/kyla som överförs genom byggnadens
klimatskal.
Ju
bättre
isolerad
byggnaden
är,
desto
mindre
är
transmissionsförlusterna. Med hjälp av tjocklekar och värmekonduktivitet för olika
lager i till exempel väggelement kan ett värmegenomgångstal beräknas för väggen.
Tillsammans med arean ger dessa indata elementets transmissionsförluster.
Utöver transmissionsförluster sker även värmeförluster genom infiltration. Med det
menas då kall utomhusluft kommer in i lokalen via otätheter eller andra öppningar i
klimatskalet.

41

Lindhe J, (2006)
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43
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Förutom dessa sker också förluster i ventilationen när friskluft tas in och värms upp.
Termen varierar beroende på hur mycket friskluft som tas in och hur stor del som
värmeåtervinns.

När väl byggnadens värmeförluster är framräknade används gradtimmar för att
räkna fram årligt uppvärmningsbehov. Gradtimmarna beror på vilken
årsmedeltemperatur som råder samt vilken gränstemperatur lokalen har.
Gränstemperaturen är den temperatur där ett värmebehov börjar uppträda.

där
å
°
ä

ö

Kyla
De vanligaste sätten för att kyla en lokal är kompressordriven kyla, frikyla eller
absorbtionskyla. Frikyla utnyttjar en naturlig värmesänka, till exempel från botten på
en sjö. Detta är ett miljövänligt alternativ, den enda energi som krävs är till pumpar i
kretsen. Kompressordriven kyla fungerar som ett kylskåp där el omvandlas till kyla.
Absorbtionskyla är ett bra alternativ till kompressordriven kyla. Det fungerar ungefär
på samma sätt, skillnaden är att kompressorn har ersatts med en absorbator och
generator.
Som
köldmedium
i
absorbtionsprocessen
används
ofta
litiumbromid/vatten. I absorbatorn blir vattenånga till en lösning mellan
litiumbromid och vatten innan det pumpas vidare till generatorn. Den värmer upp
lösningen till 70‐90°C och separerar vattnet och litiumbromiden. Liksom
kompressordriven kyla producerar förångaren kylan.

Figur 13‐schematisk skiss över ett absorbtionskylsystem
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Ur miljösynpunkt är fördelen med absorbtionskyla att värme används för att
producera kylan. När el produceras i ett kraftvärmeverk bildas ett stort
värmeöverskott som måste kylas bort på något sätt. Eftersom fjärrvärmebehovet är
litet sommartid kan elproducenten i värsta fall tvingas att släppa ut överbliven
värme. Genom att använda värmen till absorbtionskyla ökar därmed
verkningsgraden för hela systemet, förutsatt att det finns ett behov också för
elenergin. Men det finns också nackdelar, bland annat är verkningsgraden lägre än
kompressordrivna kylmaskiner med ett COP‐värde 0,6‐0,7 jämfört med
kompressordriven kyla som har ett COP‐värde runt 3. Dessutom krävs extern kyla för
att sänka temperaturen i absorbator och kondensor.45

4.8.4 Tryckluft
Tryckluft är mycket vanligt i industrier och kan användas i många olika typer av
tillämpningar, till exempel drift av handverktyg, renblåsning, linjära rörelser i
maskiner med mera. Ungefär 8 % av den svenska industrins elanvändning används
till tryckluftsproduktion46. Det är förvånande att tryckluft används i så hög
utsträckning eftersom verkningsgraden för systemen är låg. Teoretiskt, är det högsta
värdet 25 % men i praktiken har de flesta systemen en verkningsgrad mellan 5‐10
%47 på grund av värmeförluster, läckage och tryckfall i ledningar samt dålig
verkningsgrad i verktyg.
Värmeförluster binds framförallt i den komprimerade luften som sedan kyls bort
innan luften fortsätter in i tryckluftsystemet. Denna värme kan tillvaratas och öka
verkningsgraden för systemet. I en vattenkyld kompressor kan kylvattnet hålla en
temperatur mellan 80°C och 95°C för oljefria skruvkompressorer vilket gör dessa
lämpliga att till exempel värma tappvarmvatten eller förvärma returvatten till
panncentraler48. Det är dock viktigt att utreda värmebehovet hos det objekt som ska
använda den återvunna värmen, helst ska värmebehovet följa produktionstiderna
under hela året så att all värme kan utnyttjas. Det bör dock poängteras att även med
värmeåtervinning är tryckluft ett dåligt alternativ ur energisynpunkt, det finns andra
uppvärmningsalternativ som är betydligt effektivare. Därför bör behovet av tryckluft
reduceras till så låga nivåer som möjligt.
Historiskt sett har få alternativ till tryckluft funnits, vilket delvis kan förklara den
stora andelen. Numera finns dock effektivare drivkällor för de flesta tillämpningar.
Handverktyg drivs ofta med tryckluft men ett mer kostnadseffektivt alternativ är
elverktyg som har en verkningsgrad uppemot 90 %. Ur investeringssynpunkt är
eldrivna handverktyg något dyrare att köpa in men med tanke på att driftskostnaden
står för uppemot 95 % av den totala livscykelkostnaden så lönar det sig på sikt.49 I
Figur 14 jämförs el‐ och tryckluftsverktyg i tre olika applikationer.
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Figur 14‐jämförelse mellan eldrivna och tryckluftsdrivna verktyg50

I rapporten ”Den tryckluftslösa fabriken” har alternativa metoder till tryckluften
tagits fram för en rad olika applikationer. Rapporten tar också fram ett antal
åtgärdsförslag för att minska tryckluftsbehovet och öka energieffektiviteten kring
tryckluftsdrivna processer:
- Undersök alternativa metoder och ersätt så mycket som möjligt
I de flesta fall finns kostnadseffektiva alternativ till tryckluft. I vissa fall lönar det
sig att byta ut utrustningen direkt, annars gäller det att undvika tryckluftsdrivna
lösningar vid nyinvesteringar.
- Sök efter läckage
Läckagesökningar bör göras kontinuerligt, en bra metod är att i tur och ordning
söka och täta läckage, analysera och sätta upp mål. Genom att sätta upp
läckagesökning som en underhållsåtgärd kan detta göras löpande.
- Sektionering
Läckageförlusterna kan reduceras vid sektionering om verksamhetstiden skiljer
sig åt mellan olika delar av produktionen. Det är enklare att ringa in större
läckage om tryckluften kan stängas av i olika delar.
- Optimera kompressorns effektivitet
Kontrollera hur kompressorn arbetar i drift, finns det flera kompressorer som
arbetar i sekvens ska den minsta ligga på toppen och reglera. Tidsstyr
kompressorn så att den bara är påslagen då den behövs.

50

Energimyndigheten, (2006b)
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- Kontrollera trycknivåer
Undersök vilket tryck som finns i systemet och om det sammanfaller med det
tryck som faktiskt krävs. En trycksänkning med 14 % (till exempel från 7,5 till 7
bar) sänker kompressorns energibehov med 8 % och läckaget med ungefär 14 %
vilket reducerar energianvändningen ytterligare.
- Beräkna kostnaden för tryckluft för varje produktionsavdelning
Genom att göra respektive avdelningar medvetna om vad tryckluften kostar kan
ytterligare incitament ges för att sänka tryckluftsbehovet.51

4.8.5 Bearbetning
Denna kategori avses maskiner som avlägsnar delar av råmaterialet, till exempel
borrmaskiner, fräsar och svarvar. Dessa maskiner kan givetvis se väldigt olika ut
beroende på ändamålet då det finns både standardmaskiner och maskiner som är
specialbyggda för att kunna utföra en viss uppgift. Gemensamt för alla är dock att
bearbetningen ofta drivs med en elmotor. Till maskinerna finns också hjälpsystem
med pumpar och fläktar som också är intressanta ur energisynpunkt.
En allt större energianvändare i maskinerna är styrsystemen som blivit mer
avancerade och kräver alltmer energi och kylning. Styrsystem är också en stor
anledning till att maskinernas tomgångsförbrukning är hög. Problem med uppstart
av äldre system gör att de alltid måste vara igång, även då ingen produktion sker.
Om maskinen exempelvis står stilla nattetid och på helger finns stora vinster att göra
om tomgångsförbrukningen kan reduceras.
Vid inköp av en maskin är det ofta andra faktorer än energianvändning som avgör
köpet och det ställs sällan krav på energieffektiva lösningar på maskintillverkaren.
Det är underligt med tanke på att energianvändningen är en stor del av maskinens
totalkostnad sett till dess livscykel.
Elmotorer
Mellan 60‐70 % av industrins elanvändning är elmotordrifter av olika slag.
Inköpskostnaden är dock inte större än 8‐12 veckors kontinuerlig drift och den
merkostnad en energieffektiv motor innebär, är betald redan efter ett år.
För att sänka energianvändningen i elmotorer och driva på utvecklingen
introducerades en ny standard för elmotorer under 2008. Motorerna är indelade i
klasser, IE1‐IE3, där IE3 har högst verkningsgrad. Enligt ett förslag som nyligen
röstades igenom kommer försäljning av de sämre klasserna fasas ut fram till år 2017
då endast elmotorer med IE3‐klassning kommer att få säljas.52

51
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Pumpar
Pumpning används i en rad olika applikationer i industrin, bland annat vid pumpning
av avloppsvatten, vatten i kyl‐ och värmekretsar med mera. I maskiner kan det till
exempel röra sig om cirkulation av köldmedium vid kylning av hydraulolja eller
skärvätska. I den svenska industrin används ungefär 18 % av den totala
elanvändningen årligen för just pumpning.
Runt 90 % av en pumps livscykelkostnad är energikostnader. Därför är det vid inköp
av en ny pump, viktigt att inte låta inköpskostnaden styra utan att istället
dimensionera rätt ifrån början. Genom att undersöka pumpens drifttid och flöde kan
överdimensionering undvikas. Används pumpen väldigt mycket kan en dyrare men
också energieffektivare pump löna sig. I de fall det pumpade flödet varierar mycket
kan stryp‐ eller varvtalsreglering användas för att reglera pumpen. Strypreglering är
det billiga sättet och betyder att pumpen arbetar för fullt hela tiden. Som tidigare
konstaterats står energikostnaden för en stor andel av totalkostnaden och därför
lönar det sig ofta att varvtalsreglera istället då det är en mycket effektivare metod. 53
Figur 15 visar skillnaden mellan strypreglering (till vänster) och varvtalsreglering (till
höger). Med varvtalsreglering sänks pumpens varvtal från n1 till n2 då behovet
ändras från A till C. Den strypreglerade pumpen kräver lika mycket energi vid båda
flödena, det som inte kommer till nytta stryps bort.

Figur 15‐jämförelse mellan strypreglerad och varvtalsreglerad pump54

4.8.6 Värmning
Värmningsprocesser förekommer på många industrier med skärande bearbetning.
Värmebehandlingsugnar värmer materialet enligt ett program så att det får önskade
egenskaper. Normalt arbetar dessa typer av ugnar med temperaturer mellan 200°C
och 1 100°C. Den största delen av värmebehandlingsugnar är elvärmda eftersom de
inte avger avgaser, har högre verkningsgrad, lägre slitage och enklare reglering.55

4.9 Hinder och drivkrafter56
Det är ett stort steg från det att ett förslag presenteras tills dess att det verkligen
implementeras. Det finns studier som visar att även om förslaget är effektivt både ur
53
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energi‐ och kostnadssynpunkt är det inte alls säkert att idén kommer att
genomföras. Fenomenet brukar benämnas som energy efficiency gap och med det
menas
alltså
skillnaden
mellan
den
beräknade
potentialen
för
energibesparingsåtgärder och den energibesparing som genomförts.
Figur 16 visar hur olika hinder och drivkrafter kan delas upp, i många fall beror
energy efficiency gap på en kombination av flera av dem.

Figur 16‐översikt på olika hinder och drivkrafter

Ekonomiska
Kan i sin tur delas upp i marknadsmisslyckade och icke marknadsmisslyckade. De
marknadsmisslyckade hindren går emot ekonomisk teori, trots att investeringen
skulle vara ekonomiskt lönsam. Det kan motivera politiska åtgärder för att få
marknaden att fungera som man vill. En mycket vanlig orsak är bristfällig
information. Ett flertal studier har visat att många företag har dålig kunskap om
deras egen energianvändning men också om marknadsfaktorer och teknologi. En
annan orsak till att företag går miste om ekonomiskt lönsamma investeringar är olika
kunskapsnivåer där beslutsfattare och verkställande person är två olika personer.
Skilda incitament kan också påverka och innebär att den person som använder
energin inte betalar för densamma utan detta görs av någon annan. På så sätt
minskar användarens kostnadsmedvetenhet.
De icke‐marknadsmisslyckade beror på andra ekonomiska faktorer, exempelvis
heterogenitet som innebär att en investering kan vara energieffektiv i ett
sammanhang men inte för hela produktionen varför företaget väljer bort förslaget.
Andra ekonomiska faktorer är risker och kapital. En investering innebär alltid en risk
på grund av osäkerheter i prognostiserade värden. Ett exempel är energipriserna i
framtiden som dramatiskt både kan höja och sänka lönsamheten i en investering.
Tillgång på kapital och ovilja att låna ut kapital är andra ekonomiska hinder.
Beteendemässiga
Ofta finns det också hinder som kan härledas till individens beteende. Många hinder
bygger på information och spridning av denna; hur den framförs, trovärdigheten hos
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den som framför och vilken information som ges. Forskning visar att det är lättare att
ta till sig information om den är specifik, presenterad på ett levande och personligt
sätt samt kommer från en person som liknar åhöraren.
En annan mänsklig faktor är tröghet för förändringar. För att undvika problem är det
ett naturligt beteende att skapa sig vanor i arbetet som sedan är svåra att förändra.
Begränsad rationalitet är ett annat beteendemässigt hinder som innebär att
intressen hos en avdelning kan ligga i konflikt med en annan på företaget och att
individer ibland handlar efter eget tycke, oberoende av information.
Organisatoriska
Det finns också hinder som kan relateras till klassisk organisationsteori. Makt är en
bidragande orsak till att energiåtgärder inte implementeras eftersom dessa åtgärder
ofta har låg prioritet (jämförelsevis med investeringar som rör produktionen).
Organisationskulturen är en annan orsak där prioritering av energieffektivitet kan
härledas till hur stor prioritet det har för de som formar kulturen på företaget.
Drivkrafter
Det finns alltså ett antal hinder för att ett förslag kommer bli verklighet, men också
drivkrafter. Studier på svenska företag visar att de viktigaste drivkrafterna är att det
finns en eldsjäl samt en långsiktig strategi att arbeta efter. Också ekonomiska
drivkrafter påverkar enligt studier, såsom kostnadsbesparingar på grund av lägre
energianvändning och hotet med stigande energipriser. Andra möjliga drivkrafter är
tillgång på kapital och kunskap om anläggningen och därmed dess
energieffektiviseringsmöjligheter.

4.10 Ekonomiska aspekter
Som tidigare nämnts påverkar ekonomiska faktorer energieffektivisering. På ett
företag finns det ofta fler investeringar som behöver göras samtidigt och för att
kunna avgöra vad som är mest lönsamt görs en investeringskalkyl. Det finns flera
olika metoder men de vanligaste är att göra en livscykelanalys eller räkna fram en
återbetalningstid med pay back‐ metoden.

4.10.1

Pay backmetoden

Detta är den enklaste formen av investeringskalkyl. Ofta finns ett krav hos företaget
på en viss pay back‐tid och den beror på hur stor investeringskostnaden och den
årliga besparingen blir, se formel nedan.
å

där
å

= återbetalningstid [år]

G = grundinvestering
a =årlig besparing [kr/år]
Olika alternativ jämförs sedan där den lösning med kortast pay back‐tid är den bästa.
Problemet med denna metod är att den inte tar hänsyn till räntan eller andra
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kapitalkostnader och den beaktar inte heller konsekvenser efter återbetalningstiden
som till exempel energiprisökningar. Det betyder att kortsiktiga lösningar gynnas
vilket ger ett missvisande resultat för energieffektiviseringar som lönar sig på längre
sikt.57

4.10.2

LCClivscykelanalys

Livscykelanalys är ett bättre alternativ än pay back‐metoden när det gäller
energieffektiviseringsberäkningar. Metoden tar hänsyn till alla kostnader under en
produkts levnadstid vilket ger ett mer rättvist resultat som också visar tydligare hur
stor andel av totalkostnaden som är energikostnader. För att värdera kostnader
under livscykeltiden kan annuitets‐ eller nusummevärden användas. Den senare är
det vanligaste sättet och använder sig av en diskonteringsränta för att värdera in‐
och utbetalningar under tidsperioden. För att använda metoden i
energieffektiviseringssyfte har energimyndigheten definierat formeln
LCC TOT = investerin g + drift + underhåll + miljö − restvärde

där posterna motsvarar kostnader för respektive område, intäkten av restvärdet blir
en negativ kostnad. I investeringskostnaden ingår exempelvis både inköpspris och
installationskostnader (utbildning med mera). Driftskostnaden består dels av
energikostnaden, dels av kostnad för arbetskraft. I begreppet underhåll ingår bland
annat kostnader för service och oförutsedda reparationer, inklusive
produktionsbortfall. Under posten miljö förväntas kostnader för att uppfylla
miljöpolicy och avvecklingskostnader tas med.
Något som är värt att tänka på är osäkerheter med en investeringskalkyl. Ofta bygger
kalkylen på prognostiserade indata och när väl investeringen gjorts kan
förutsättningarna ha ändrats. En investering som ifrån början var lönsam kan således
ha blivit ekonomiskt ofördelaktig. Framförallt är resultatet starkt beroende av både
energipris och kalkylränta. Ett alltför högt satt energipris i kombination med en för
lågt prognostiserad kalkylränta innebär att investeringen troligtvis inte går att räkna
hem. För att undvika detta kan en känslighetsanalys göras där resultatet ger en
fingervisning om hur mycket osäkerheterna påverkar resultatet.

4.11 Rutiner vid inköp och projektering av energikrävande
utrustning58
För att driva utvecklingen av energireducerande åtgärder framåt startades 2004
Program för energieffektivisering i energiintensiva företag (PFE). För att få delta
måste företaget klassas som energiintensivt och genom medverkan förbinder det sig
att under fem år uppfylla de krav som finns. Förutom vinsten från sänkt
energianvändning får dessa företag reducerad energiskatt.

57
58

Olsson J et al., (2003)
Energimyndigheten, (2006c)
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För att få delta i PFE krävs bland annat att företaget skapar rutiner för inköp och
projektering vid investering av elkrävande utrustning. Kraven gäller bara företag som
deltar i programmet men kan också användas som riktlinje för andra företag som vill
reducera sin energianvändning. Inköpsrutiner behandlar utrustning som pumpar,
elmotorer och fläktar medan projekteringsrutiner behandlar system av utrustning,
till exempel en produktionslinje.
Förändring av inköpsrutiner
Med elkrävande utrustning menas sådan utrustning som använder åtminstone 30
MWh el per år, det motsvarar ett kontinuerligt effektuttag på 3,5 kW. Kraven på
inköpsrutiner omfattar två alternativ. Det första innebär att utrustning måste köpas
in med högsta energiklass om merkostnadens återbetalningstid är mindre än tre år.
Inga livscykelkostnadsberäkningar behöver då göras. Alternativet är att göra
livscykelanalysberäkningar för två olika utrustningar där den ena är ett
energieffektivt förslag. Även här ska det energieffektiva alternativet väljas om
återbetalningstiden för merkostnaden är mindre än tre år.
Förändring av projekteringsrutiner
Vid projektering ska företaget bedöma livscykelkostnaden för olika alternativ.
Värderingen ska göras utifrån total energianvändning och beskriva hur alternativen
värderas i systemperspektiv eftersom det är viktigt att se hur olika lösningar
samverkar med befintliga anläggningen. Givetvis ska andra krav som företaget kan
tänkas ha, till exempel driftsäkerhet uppfyllas för alla alternativen. Eftersom
projektering innebär ett flertal faser där olika val görs främst i början av processen är
det viktigt att ta fram livscykelkostnader vid ett så tidigt skede som möjligt.
Implementering och uppföljning
För att också implementera rutinerna krävs att berörd personal har tillräcklig
kunskap att tillämpa dem. Om det finns befintliga inköpsrutiner för projekt kan
rutiner för energieffektiv utrustning läggas till. Det är också viktigt att följa upp
utförda åtgärder, till exempel kan energiåtgången mätas för respektive åtgärd på
årsbasis under några år för att säkerställa åtgärdens påverkan en längre tid.
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5 Nulägesanalys
I detta kapitel beskrivs den nuvarande energisituationen på SIT med genomgång av
de olika energislag som i nuläget används. Resultatet av energikartläggningen
redovisas och verksamheten beskrivs ur energisynpunkt.

5.1 Nuvarande energisituation på SIT
Lavalverkstaden använder sig huvudsakligen av el, fjärrvärme och fjärrkyla för att
täcka energibehovet. Viss användning av gasol förekommer men kan försummas. El
köps in av Bergen energi som debiterar efter spotpriset på Nordpool samt en
procentuell avgift. Nätleverantör är Vattenfall och den abonnerade årseffekten är
6 000 kW med en fri reaktiv årseffekt på 3 000 kVAr. Nätavgiften uppgår till 86
kr/kW. År 2008 användes 11 393 MWh el. Effektbehovet är på gränsen till den
abonnerade nivån och vid vissa tidpunkter har också gränsen överskridits, dock
under så kort tid att det inte inneburit några extra avgifter. Effekttopparna beror
huvudsakligen på testanläggningar i andra produktionshallar. Men verksamheten i
Lavalverkstaden står givetvis för en betydande del av det totala effektbehovet och
skulle detta kunna sänkas skulle också den abonnerade effekten kunna reduceras.
Figur 17 nedan visar hur effektuttaget i hela anläggningen och Lavalverkstaden har
varierat under inledningen av 2009. Båda kurvorna har ungefär samma beteende,
toppeffekter i Lavals elanvändning inträffar under samma tid som för det totala.
Normalt står hela verksamheten i Lavalverkstaden still cirka 12 timmar mellan lördag
kväll och söndag morgon, tomgångseffekten under den här tiden är ungefär 1 100
kW.
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Figur 17‐effektuttag i Laval och totalt för SIT under 2009

Fjärrvärme köps in från Finspångs tekniska verk och som bränsle används
huvudsakligen avfall (57 %) och flis (37 %) som spetsas med olja vid behov.
Kapaciteten i fjärrvärmecentralen i Laval täcker behovet men inte med någon större
marginal. En orsak är att friskluftsintaget höjts kraftigt utan värmeåtervinning och
har inneburit ett ökat behov av fjärrvärme. När ny ventilation med återvinning
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installeras med början i höst kommer troligtvis behovet kunna reduceras. Priset som
SIT betalar för fjärrvärmen består av en fast effektavgift/år samt en rörlig del som
varierar månadsvis. Senast var det rörliga priset 37,5 öre/kWh. År 2008 användes
6 244 MWh för att värma upp lokalen.
Fjärrkylan produceras i en kylcentral för hela SIT. Primärt används frikyla som tas
från en å i närheten. Kylkapaciteten är dock begränsad då temperaturen på vattnet
lätt påverkas av utetemperaturen vilket innebär att under högsommaren tillför
frikylan knappt någon kyla alls. För att klara av kylbehovet året om finns också fyra
ammoniak‐kylmaskiner installerade. I dagsläget är behovet av kyla så stort att
undercentralen knappt klarar av att täcka det. Därför finns planer på att utöka
kylsystemet med absorbtionskyla från Finspångs tekniska verk. År 2008 krävdes
3 772 MWh för att klara behovet av kyla i Lavalverkstaden. Det finns också tillgång
till kylning med industrivatten. Det tas liksom frikylan från ett närliggande
vattendrag.
Under 2008 har totalt har 11 644 MWh el köpts in. Majoriteten allmänbelysning och
ventilation mäts kontinuerligt och läses av varje månad, denna kostnadspost är
fördelad på fastighetsavdelningen som har ansvar för lokalerna. Resterande el delas
upp över respektive produktionsgrupper efter ett sedan tidigare bestämt
schablonvärde. Fjärrkylan som används i processer mäts och debiteras den aktuella
avdelningen.
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Figur 18 nedan visar resultatet av energikartläggningen. Inkommande energi är
uppdelad i stöd‐ och produktionsprocesser. Värt att notera är att stödprocesser står
för majoriteten av energianvändningen vilket är vanligt i industrier. Den största
enskilda elanvändaren är ventilation som står för ca 30 % av det totala elbehovet.
Lokalen har också ett stort fjärrvärmebehov, cirka 284 kWh/m2, men denna siffra
kommer troligen minska då ny energieffektiv ventilation installeras.

Figur 18‐resultatet av kartläggningen

Posten övrigt är sådant som av olika skäl inte kunnat täckas upp med mätningar och
där ingen annan information funnits att tillgå. Det som ingår i den här posten är
fläktar till processutsug, mindre maskiner, datorer och övrig utrustning. Även mätfel
och underskattade värden kan vara orsaker till restposten. I det här fallet uppgår den
till 7 % av den totala elanvändningen, det är inte ovanligt att övrigt‐posten uppgår till
10‐20 %.
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5.2 Tomgångsanalys
Som tidigare nämnts är tomgångseffekten ungefär 1 100 kW. Figur 19 nedan visar
effekten under två veckor i mars. På nätterna är det i stort sett bara maskinerna i del
B som körs, på lördagskvällen och natten mot söndag är även de maskinerna stilla.

Effektuttag, Laval
2 500

Effekt [kW]

2 000
1 500
1 000
500
0
må tis ons tors fre lör sön må tis ons tors fre lör sön
9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
Figur 19‐effekten under två veckor i mars 2009

De tyngre bearbetningsmaskinerna är igång alla dagar förutom lördag kväll till
söndag morgon. Trots det är effekten nästan lika stor (1 100 kW) som under en
vardagsnatt (1 300 kW) då dessa maskiner är de enda som används. Effekten borde
kunna reduceras mer än så när ingen produktion pågår alls, mätningar visar också att
maskinerna har stora tomgångsförluster. För de tyngre bearbetningsmaskinerna i del
B blir dock inte förlusten sett över året så stor eftersom de används över 140
timmar/vecka.
De processer som är igång när produktionen står stilla har till viss del kunnat
kartläggas; ventilation, belysning och pumpning använder tillsammans ungefär 700
kW. Av de 400 kW som återstår är troligtvis majoriteten tomgångseffekter hos
maskiner. Ett led i arbetet att försöka hitta orsaker till tomgångseffekten är att göra
en nattvandring. I det här fallet gjordes nattvandringen en lördagskväll, den enda
tiden som produktionen står stilla i hela byggnaden. När nattvandringen gjordes var
allmänbelysningen tänd i hela lokalen. Också i de mindre kontoren, lunchrum och
mätmaskinrummet var all belysning tänd. Alla datorer var också påslagna. Alla
processutsug var igång och de flesta av oljedimutsugen likaså. Även de flesta tyngre
bearbetningsmaskinerna var också påslagna. Totaleffekten under den tid
nattvandringen utfördes pendlade mellan 1 084 och 1 150 kW, vilket verkar vara i
nivå med tomgångseffekten i Figur 19 ovan.
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5.3 Stödprocesser
5.3.1 Belysning
Eftersom Laval inrymmer olika typer av verksamheter varierar belysningen efter typ
av arbete. I produktionslokalen används lampor med högtrycksnatrium som
allmänbelysning. Dessa installerades på 90‐talet och ger ett rödaktigt sken i
lokalerna. En luxmätning har gjorts där värdena varierar mellan 350 och 800 lux. Det
är framförallt i del C som belysningsstyrkan når de lägre värdena medan del A har
väldigt bra belysning, tack vare mer öppna ytor och att ljuset reflekteras bättre där.
Eftersom produktion pågår större delen av veckan är denna belysning alltid påslagen
i större delen av lokalen. Det finns sektionering och det händer att
allmänbelysningen släcks i de delar arbete i tvåskift sker. Men det skulle troligtvis gå
att stänga av viss belysning mer än vad som görs i nuläget. Något underhåll av
belysningsutrustningen har aldrig gjorts.
Eftersom det är högt i tak och vissa arbetsuppgifter kräver bättre belysning finns
lysrörsarmaturer installerade på majoriteten av arbetsplatserna i fabriken. Denna
belysning har tillkommit under senare år och stängs av/på av arbetarna när de går av
eller på sina skift. De flesta stänger av belysningen när arbetstiden är över men när
nattvandringen gjordes visade det sig att ganska många armaturer var tända.
Användningstiden av arbetsbelysning varierar eftersom arbetstiden varierar från
dagtid till femskift.
Tabell 1‐data för belysning i produktionslokaler

typ

allmänbelysning
arbetsbelysning,
dagtid
arbetsbelysning,
2‐skift
arbetsbelysning,
4/5‐skift
TOT

antal
armaturer

effekt
[kW]

specifik
effekt
[W/m2]

tid
[tim/år]

energianvändning
[MWh/år]

464
92

200
13

11,3
0,7

7 400
2 080

1 480
27

134

19

1,1

4 160

78

44

6

0,3

7 488

46

734

238

13,4

1 631

I det stora kontorlandskapet används armaturer med HF‐don och T5‐lysrör.
Armaturerna byttes för ungefär ett år sedan och tidsstyrning används. Vid behov av
belysning utöver schemalagd tid finns timers. Utöver dessa lokaler finns också ett
antal småkontor i verkstaden. Där finns samma typ av armaturer installerade men de
saknar tidsstyrning, istället förväntas arbetarna stänga av belysningen innan de går
hem. Nattvandringen visade att många av armaturerna var påslagna trots att inget
behov fanns.
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Tabell 2‐data för belysning i kontorslokaler

typ

antal
armaturer

effekt
[kW]

specifik
effekt
[W/m2]

tid
[tim/år]

energianvändning
[MWh/år]

54

5

7,3

2 080

17

64

6

8,6

2 080

20

67
185

6
16

8760

21
58

kontorslandskap,
plan1
kontorslandskap,
plan2
småkontor
TOT

Totalt användes uppskattningsvis 1 689 MWh (15 % av elanvändningen) för
belysning i Lavalverkstaden 2008.

5.3.2 Ventilation
Ventilationssystemet delas vanligen upp i en processdel och en
allmänventilationsdel. Med allmänventilation menas den friskluft som tillförs och
förorenad luft som bortförs lokalen medan processventilationen tar hand om större
föroreningar via punktutsug.
Allmänventilation
För att ventilera lokalen används omblandande ventilation. Det nuvarande systemet
har funnits sedan tillbyggnaden av lokalen gjordes på 1970‐talet.
Ventilationsaggregaten sitter på lejdare under taket och totalt finns nio stycken
aggregat. I två av dessa, TA26 och TA27 finns frånluftsaggregat. På grund av för stort
övertryck i lokalen har dessa nyligen kompletterats med fyra frånluftsfläktar som är
frekvensstyrda och styrs efter trycket i lokalen. På senare tid har det dock funnits
problem med tryckgivarna vilket medfört att fläktarna har körts på full effekt jämt.
Tanken är att ha något större övertryck i del A där minst förorenande arbete
förekommer. På så sätt rör sig luften från den renare delen av lokalen till den
smutsigare där mest frånluftkapacitet finns som tar upp föroreningarna.
Ventilationen är alltid igång och är ett CAV‐system, det vill säga flödet är konstant.
Det är igång dygnet runt och året om eftersom produktion sker mer eller mindre
kontinuerligt. Mängden friskluft som tas in är ungefär 108 m3/s vilket motsvarar 1,5
omsättning per timme. Under senare år, allt eftersom problem med luftkvaliteten
uppstått, har fler lokala tilluftsdon installerats för att förbättra luftkvaliteten i utsatta
delar av lokalen. För att ge bättre luftkvalitet i andningszonen har don med strumpor
installerats på vissa platser.
I kontorslandskapet sitter två aggregat, ett för varje plan. Ventilationssystemet på
tilluftsidan är ett CAV‐system med tidsstyrning. Krävs ventilation utanför tidsschemat
finns timer. Tilluften tillförs dels genom omblandande don, dels genom kylbafflar.
Tillufttemperaturen varierar över året mellan 21,5±1,5°C. Frånluftsflödet varierar då
det styrs efter det tryck som råder, frånluften går sedan ut i produktionslokalen.
Uppvärmning sker med hjälp av elradiatorer.
| 36

NULÄGESANALYS

I de mindre kontoren finns ett flertal mindre aggregat installerade. Principen är
densamma som i de stora kontorslokalerna med tidsstyrda CAV‐system och
elradiatorer för uppvärmning.
Processventilation
Det finns många maskiner i Lavalverkstaden som har någon typ av
processventilation. I bearbetningsmaskiner av någorlunda storlek finns
oljedimavskiljare som förhindrar att oljedimma i form av mindre molekyler blandar
sig med luften i lokalen. Denna utrustning har installerats först på senare år för att
göra luften bättre i verkstaden. De nyinstallerade oljedimavskiljarna är
frekvensstyrda och har två lägen, ett normalläge och ett forceringsläge som slås på
då maskinen arbetar och därmed mer ventilation krävs. Ur energisynpunkt är
skillnaden mellan dessa lägen liten, ungefär samma eleffekt tas ut i båda lägen.
Problemet är att konstruktionen omöjliggör en större sänkning på grund av
vibrationer. Övriga typer av oljedimutsug är alltid påslagna.59

Figur 20‐exempel på bearbetningsmaskin med oljedimutsug på taket

Problemet med de oljedimavskiljarna är framförallt placeringen. På de flesta ställena
sitter utsuget långt ifrån själva föroreningskällan. På så sätt blir utsuget
överdimensionerat mot om det skulle vara placerat närmare. I flera fall är inte
funktionen på utrustningen tillräckligt bra. Storleken på detaljerna som bearbetas i
maskinerna varierar dock väldigt kraftigt och därför är det svårt att få placeringen
optimal. I många fall krävs att maskinerna kapslas in för att få en effektiv
processventilation. Dagens oljedimavskiljare kräver också mycket underhåll, i vissa
maskiner måste oljedimavskiljare plockas ner, skruvas isär och rengöras med två
månaders intervall.60
Viss produktionsutrustning använder sig av processutsug för att föra bort
luftföroreningar. Generellt styrs processutsugen manuellt medan vissa alltid är igång.
Svetsningsboxarna har sammanslagna processutsug men denna frånluft har ingen
värmeåtervinning. Andra processer som har processventilation är värmning i ugnar,
59
60

Muntlig: Nilsson R, (2009)
Muntlig: Österlöv J, (2009)
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målning, komponentprovning och felundersökning av svetsfogar. Vissa är styrda med
timer men majoriteten är påslagna hela tiden. Det har inte varit möjligt att skaffa
fram uppgifter om fläktarna och därför är inte processfläktarna med i den totala
energianvändningen för ventilation.
Det årliga energibehovet för ventilation är uppskattat till 3 290 MWh (29 % av
elanvändningen) fördelat på 2 460 MWh allmänventilation och 830 MWh
processventilation.

5.3.3 Lokalkomfort
I stort sett all värme och kyla som tillförs produktionslokalen distribueras via
ventilationen. Undantaget är i de mindre kontoren där kylmaskiner och elradiatorer
tillgodoser behovet.
Byggnadens värmebalans
Klimatskalet är av varierande konstruktion. Golvet består till stor del av en cirka 350
mm tjock betongplatta. Takets konstruktion är till stor del av lättbetong och isolering
där ett extra lager tilläggsisolering har lagts till sen nybyggnationen. Väggarna är
också av varierande slag, vissa delar består endast av lättbetong medan till exempel
kontorsytterväggen är rikligare isolerad. Överlag har väggarna drygt 150 mm
isolering. Totalt uppgår transmissionsförlusterna till 16,49 kW/°C.61
Ventilationssystemet har ett flöde på 108 m3/s och återluft börjar användas då
temperaturen når under ‐2°C. Det har medfört att cirka 7 % av
uppvärmningsbehovet täcks av återluft. Den okontrollerade ventilationen består
framförallt av de tre stora portarna som släpper ut värme när de är öppna. Det är
dock svårt att uppskatta den okontrollerade ventilationen och dessutom minimerar
luftridåer värmeförlusterna. Därför har denna term försummats och
ventilationsförlusterna enbart tagits fram för ventilationssystemet som uppgår till
129 kW/°C.
Läckageförluster är svåra att bestämma och därför har ett schablonvärde om 0,1
omsättning/timme antagits. Det motsvarar 0,4l/s*m2 och ger upphov till 8,5 kW/K i
läckageförluster.
De totala värmeförlusterna tillsammans med 76 152 gradtimmar ger upphov till
11 041 MWh i årligt uppvärmningsbehov.
Funktionskrav och styrning, inneklimat
Eftersom tillverkningen kräver snäva toleranser finns ett krav att temperaturen ska
vara mellan 21,5±1,5°C men under sommarhalvåret är det inte en realitet. När
utetemperaturen blir för hög för kylsystemets kapacitet följer innetemperaturen den
nivå som är ute. Dessutom finns det ingen anledning att hålla en så låg temperatur
när det är riktigt varmt ute, det är av hälsoskäl snarare en nackdel.
61
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Det finns annars ingen mer styrning än den mot ett fast temperaturvärde. I varje
luftbehandlingsaggregat finns en givare som bestämmer om luften ska kylas eller
värmas. Eftersom storleken på interna värmelaster varierar i olika delar av lokalen
kan ett värmebehov förekomma i en del medan det på en annan plats råder ett
kylbehov. Som nämnts tidigare finns dock temperaturvariationer på grund av
kylkapaciteten.
Värme
Tidigare har återluft använts men efter hälsoproblem relaterade till den skärvätska
som används tas i stort sett all luft utifrån och återvinns inte. Problemet är att
värmebehovet ifrån början är dimensionerat med återluft som ventilationsmetod.
När utetemperaturen är kallare än mellan 0 och ‐5°C räcker inte värmeeffekten till
och då öppnas återluftspjällen, därför används återluft till viss del under vissa
perioder. Värmen kommer från fjärrvärme.62
I verkstaden finns också flera stora portar. För att undvika kallras vid portarna finns
luftridåer installerade. De är styrda efter kontaktorn i respektive port och använder
fjärrvärme. En termostat bestämmer om luften ska värmas upp eller inte. För varje
luftridå finns ett värmebatteri på 35 kW installerat.
För att förhindra kallras vid fönster är elradiatorer installerade utmed ytterväggen i
det stora kontoret. Dessa styrs var och en för sig med termostater. Det finns en
givare som centralt styr radiatorerna efter utetemperaturen. Vid en undersökning
var den dock inställd på 27 grader vilket i praktiken innebär att den är satt ur spel.
Även i småkontoren är elradiatorer installerade.
År 2008 köptes 6 244 MWh fjärrvärme in för uppvärmning av lokalen.
Kyla
Eftersom temperaturen måste hållas inom ett ganska snävt intervall har Laval också
ett kylbehov under stora delar av året. Detta tillgodoses med hjälp av ett centralt
kylsystem. I första hand används frikyla då vatten pumpas från ett närliggande
vattendrag innan det filtreras och värmeväxlas. Under åtminstone fem månader av
året täcker frikylan det behov som finns. När inloppstemperaturen på vattnet inte är
tillräckligt låg hjälper fyra kompressordrivna ammoniak‐kylmaskiner till för att
producera kylan. Under sommarmånaderna ger inte frikylan något större bidrag och
då tillgodoser kylmaskinerna helt och hållet det behov som finns. Kylmaskinerna
styrs i sekvens efter vilken utloppstemperatur som kylvattnet får. Eftersom de stora
kylmaskinerna inte bör använda alltför liten andel av sin kapacitet körs den lilla
kylmaskinen först och främst, när sedan temperaturen höjs går också tvåan igång.
Den totala kyleffekten är ungefär 3 MW.
Det finns ett förslag om att ändra intaget av kylvatten till frikylan, rör är redan
dragna eftersom dessa användes tidigare. Eftersom den nya platsen till skillnad från
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den nuvarande har en höjdskillnad mellan inlopp och uttag innebär det att mindre
pumpning krävs, trots att vattnet rinner längre väg. Det betyder i sin tur att vattnet
(på sommaren) hinner kylas något innan det når kylcentralen. Sammantaget får både
frikylan och kylmaskinerna bättre verkningsgrad samtidigt som pumparnas
energianvändning kan reduceras.63
Det finns också några mindre kompressorkylmaskiner utplacerade vid småkontoren i
verkstaden.
Förutom komfortkyla använder vissa maskiner processkyla (se 5.4.3). Allt eftersom
produktionen har ökat och fler arbetslokaler tillkommit, har även kylbehovet ökat.
Idag är behovet på gränsen till vad systemet klarar av och därför finns planer på att
utöka kapaciteten. Det finns förslag på att ett absorbtionskylsystem ska tillkomma
för att täcka det ökade behovet.
Årligen används uppskattningsvis 3 772 MWh kyla i Lavalverkstaden där 2 875 MWh
är komfortkyla och resterande del processkyla.

5.3.4 Tryckluft
Tryckluftsbehovet är stort i produktionen och många av maskinerna kräver tryckluft.
I Lavalverkstaden förekommer det i många olika applikationer, till exempel
renblåsning, torkning och kylning. Den klart största enskilda förbrukaren är
blästringsmaskinen som vid användning ökar tryckluftsbehovet med mer än 10 %. I
de maskiner som har verktygspallett används tryckluft för att blåsa rent
verktygshållaren innan ett nytt verktyg sätts dit. Tryckluftspumpar är också vanliga i
maskinernas kylsystem för skärvätska och används också för att transportera sand i
vattenskärmaskinerna. En läckagesökning har gjorts nyligen och många läckor
hittades i slangar och överföringar.
Figur 21 nedan visar hur flödesuttaget varierar under en vecka. Topparna sker under
vardagar mellan 06‐22, alltså den tid som arbete i tvåskift sker. Under övrig tid är
bara tyngre bearbetningsmaskiner igång vilket kan förklara förbrukningen som i snitt
är ungefär 8 m3/min. Noterbart är att förbrukningen är lika stor då all produktion
står stilla under natten mellan lördag och söndag. Det kan till exempel vara
tryckluftspumpar i skärvätskesystem som alltid är påslagna.
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tryckluftsanvändning
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Figur 21‐tryckluftsuttaget i Laval under en vecka i maj

Det finns idag ingen policy eller några krav i inköpsprocessen på att nya verktyg och
maskiner ska vara fria från tryckluft.
Idag tillgodoses behovet av tryckluft med hjälp av tre kompressorer, två stora
kompressorer med 90 kW i installerad effekt och en mindre med 55 kW. De är från
mitten av 90‐talet och har varken varvtalsreglering eller värmeåtervinning.
Kompressorerna står i en annan byggnad, varifrån den trycksatta luften leds vidare i
en kulvert till Lavalverkstaden. Kulverten är nyligen bytt och bör inte ha några
läckage. Förutom Laval går tryckluften också till en annan produktionsbyggnad. Det
finns ingen sektionering av tryckluft men till de flesta anslutningarna från stamnätet
finns avstängningsventiler.
Ifrån början är kompressorparken dimensionerad för att en stor kompressor ska
finnas i reserv och således ska behovet kunna täckas av de andra två. I takt med att
produktionen intensifierats, har behovet av tryckluft ökat. Det har inneburit att de
två större kompressorerna måste köras hela tiden för att täcka behovet. Den mindre
kompressorn används endast när de andra två inte klarar av behovet. Under vissa
tider har klagomål funnits att det inte finns tryckluft i vissa processer. Det kan finnas
flera orsaker, en av dem kan vara att alltför små rördiametrar i systemet som vid för
stort behov helt enkelt inte räcker till64.
Dessa problem tillsammans med det faktum att kompressorerna börjar bli gamla har
lett till planer på att byta ut den befintliga utrustningen. Atlas Copco har utfört
mätningar och lämnat en offert på en ny varvtalsreglerad kompressor som ensam
skulle klara dagens behov. Den nya kompressorn skulle också kunna utrustas med
värmeåtervinning där ungefär 70 % av den tillförda effekten skulle kunna återvinnas
som 70°C vatten. Dagens system är tänkt att finnas kvar som reserv.
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Energianvändningen kopplad till tryckluft i Lavalverkstaden är 723 MWh/år. Det
motsvarar 6 % av den totala elanvändningen.

5.3.5 Pumpning
I Laval finns cirkulationspumpar i tilluftsaggregat som går kontinuerligt. Till
småkontoren i verkstaden finns också några mindre cirkulationspumpar anslutna
men de är så små att ingen hänsyn är tagen till dessa. I kyl‐ och fjärrvärmecentral är
stora cirkulationspumpar installerade som är frekvensstyrda. I produktionsprocesser
finns pumpar anslutna i olika kylsystem. De finns dock med i mätningar för
respektive maskin.
Tabell 3‐sammanställning över pumpning

plats

effekt [kW]

årlig energianvändning [MWh/år]

28
11
11
50

247
96
96
440

vent.aggregat
kylcentral
värmecentral
TOT

5.4 Produktionsprocesser
De enhetsprocesser som är direkt knutna till produktion kallas produktionsprocesser.
Följande avsnitt redogör för de produktionsprocesser som finns i Laval.

5.4.1 Värmning
I verkstaden finns många ugnar utplacerade. De allra flesta är uppvärmningsugnar
men det finns också några så kallade gropugnar som är cylindriskt formade och sitter
nedborrade i marken. Rotorer sänks ner i gropugnarna för att jämna ut spänningar i
materialet.
I del C finns en rad ugnar för värmning av olika komponenter och samtliga drivs med
el. I de större ugnarna sker värmebehandling medan de mindre används för
uppvärmning av komponenter innan och efter svetsning. De är i regel programstyrda
och har en arbetstemperatur uppemot 700°C. Det är vanligt att ugnarna också körs
programstyrt på helgerna, då ingen personal arbetar. I de större ugnarna sker
glödgning där komponenterna kyls av sakta genom att luft släpps ut genom en liten
lucka på toppen av ugnen tills temperaturen når 120°C och den stora ugnsluckan kan
öppnas. Ytterligare en typ av ugn, nitrerugn, finns i del C och denna kräver både
kylning av packningar och processventilering av gaser.65
Vakuumugnen är den ugn som är mest energikrävande och används för lödning. Den
är programstyrd och har tre olika pumpar som skapar ett vakuum inne i ugnen. El
värmer upp ugnen till en temperatur mellan 700‐1200 °C. För att kunna kyla
komponenterna används fjärrkyla.

65
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Totalt förväntas 1 338 MWh användas årligen för värmning där vakuumugnen är den
klart största enskilda användaren med 601 MWh.

5.4.2 Bearbetning
Skärande bearbetning finns i stora delar av lokalen men framförallt i del B. Där finns
bland annat en maskingrupp bestående av fyra slipmaskiner som slipar skovlar och
ledskenor. Dessa har individuella oljedimavskiljare men gemensam kyl/filtrering där
slipvätskan cirkuleras runt med två pumpar och kyls med fjärrkyla.
Det finns ytterligare ett antal större bearbetningsmaskiner. Energianvändningen
består bland annat av styrsystem, hydrauliksystem och skärvätskesystem. Vissa
maskiner har ett gemensamt kylsystem av skärvätska men de flesta har individuella
system. För att transportera skärvätska mellan rening/kylningssystem används
cirkulationspumpar. De styrs efter vilket behov av skärvätska den aktuella maskinen
har.
Vid bearbetning i maskinerna blandar sig olja med skärvätskan. För separering av
sådan läckolja från skärvätskan har många av maskinerna tryckluftsdrivna
membranpumpar. Varje maskin har också ett hydrauliksystem där pumpar
upprätthåller trycket i systemet. Dessa pumpar styrs manuellt och beroende på
vilket läge maskinen befinner sig i kan hydraulsystemet slås av efter arbetstidens
slut. Det tillsammans med att övertid förekommer gör att tidsstyrning är svår att
genomföra.
Bearbetning beräknas stå för 2 704 MWh av den årliga energianvändningen.

5.4.3 Processkyla
Några av processerna kräver också kyla, så kallad processkyla. Till exempel använder
sig elektronstråle‐svetsen (EBW) av fjärrkyla i processen där vakuum skapas. Även
lasersvets och vakuumugnen använder fjärrkyla.
De större bearbetningsmaskinerna använder också kyla till olika ändamål. I de flesta
fall behöver temperaturen på hydrauloljan hållas nere och i vissa fall också slip‐ och
skärvätskor. I de flesta fall är systemet konverterat för att använda fjärrkyla för dessa
ändamål men i vissa maskiner används fortfarande kompressordriven kyla.
Gropugnarna använder industrivatten för att kyla packningar och tätningar.
Totalt förväntas användningen av processkyla uppgå till 897 MWh.

5.4.4 Övriga processer
Förutom bearbetningsmaskiner finns det framförallt i del C ett antal
supportprocesser,
bland
annat
målning,
tvättning
och
svetsning.
Målningsanläggningen består av en stor och liten målningsbox samt en torkugn.
Luften renas med hjälp av vatten som fläktas ut och tar med sig föroreningar innan
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det pumpas bort. Torkugnen har en 60‐gradig arbetstemperatur som uppnås med
hjälp av elpatroner.
För att tvätta detaljer finns det några olika typer av tvättar men för större
komponenter används en högtrycksanläggning. Vattnet värms upp till ungefär 90°C
med hjälp av en elpanna. De mindre detaljerna tvättas i mindre maskiner som också
de drivs med el. Två av dessa är ultraljudstvättar där detaljerna sänks ner i bad,
tvättemperaturen är ungefär 60°C. Också en flerstegstvättmaskin finns i Laval,
detaljerna skickas in i ett skåp där de sköljs och tvättas. Till den typen av tvätt krävs
något högre tvättemperatur, ungefär 80°C . Ofta är tvättarna påslagna även då de
inte används.
Svetsning av detaljer sker till viss del med maskiner men även manuell svetsning
förekommer. För finare krav på svetsfogar finns en lasercell som förutom svetsning
också utför skärning av detaljer, denna behöver också fjärrkyla. En annan typ av
svets som används är EBW‐svetsen som svetsar i vakuum. Ett flertal detaljer,
framförallt större delar, handsvetsas i svetsboxar där stora elvärmare värmer upp
ämnet innan svetsningen.
För blästring finns en stor och en liten blästringsmaskin. Den större av dessa är
automatisk där en programstyrd robot blästrar detaljerna. Maskinen är en stor
tryckluftsförbrukare och tryckluften används då fina partiklar slungas mot
blästringsytan.
De här processerna förväntas använda 726 MWh el årligen.

5.5 Hinder och drivkrafter på SIT
Utifrån de hinder och drivkrafter som tidigare beskrivits, har vissa kunnat identifieras
på SIT. De hinder som uppmärksammats är
- brist på långsiktig strategi
På SIT finns ingen långsiktig strategi för hur energianvändningen ska reduceras.
Det som ofta avgör om en investering görs eller inte är pay back‐tiden.
Energieffektiviseringsåtgärder har generellt längre pay back‐tider än kraven vilket
gör att energiförbättrande åtgärder åsidosätts.
- bristfällig information
Vid inköp av ny produktionsutrustning tas ingen hänsyn till energianvändning
utan istället efter andra egenskaper såsom maskinens prestanda och pris. Detta
är ett stort problem i arbetet med energieffektivisering eftersom det enklaste
sättet att förändra är vid nyinvesteringar. Att ändra delar i en större maskin i
efterhand är väldigt svårt eftersom det bland annat kan påverka maskinens CE‐
märkning och garanti.
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- skilda incitament
I praktiken finns inga incitament för produktionen att påverka sin energikostnad
idag. Mätningar görs redan idag och hyran beror delvis på energianvändningen
men varje avdelning har ingen möjlighet att se sin energianvändning och betalar
en schablondel av den totala användningen.
- tröghet för förändringar
Hos delar av personalen finns en tröghet i att till exempel byta till ny
energieffektiv utrustning. Eftersom utrustningen använts länge och ger
tillfredsställande resultat finns ingen förståelse varför utrustningen skulle behöva
bytas ut till energieffektivare.
- risker för störningar i produktion
Det finns en stor osäkerhet vad en förändring får för konsekvenser i
produktionen eftersom kraven på noggranna toleranser är hårda. Det får som
följd att produktionsutrustning inte stängs av.
De drivkrafter som identifierats är
- eldsjäl som driver utvecklingen framåt
På företaget finns en energi/media‐ansvarig som sköter mätningar och
energisystem. På så vis finns någon som enbart kan koncentrera sig på företagets
energianvändning och som ständigt försöker förbättra.
- kunskap om anläggningen och energieffektiviseringsmöjligheter
Många som arbetar på fastighetsavdelningen, framförallt med underhållsarbete,
har stor kunskap om hur anläggningen fungerar. Det är personal som arbetat
länge på företaget och känner till hur systemet är uppbyggt. Tillsammans med att
företaget belönar förslagen beroende på ekonomisk vinst leder det till att förslag
inkommer på energibesparande åtgärder.
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6 Åtgärdsförslag
I detta kapitel presenteras de åtgärdsförslag som tagits fram från nulägesanalysen.
De konverteringsmöjligheter som finns redovisas först. Övriga åtgärder rör
effektivisering och är uppdelade efter vilket tekniskt område de tillhör.

6.1 Konverteringsåtgärder
I verkstaden finns flera typer av utrustning där el används i icke‐elspcifika processer.
Genom att konvertera till exempelvis fjärrvärme eller använda värmeöverskott från
andra processer kan elanvändningen minska och den abonnerade effekten sänkas.
Temperaturen i fjärrvärmesystemet håller ungefär 80°C, en temperatur som dock
inte till fullo kan överföras till processerna. Därför behövs viss spetsvärmning med el
för icke‐elspecifika processer som kräver höga temperaturer.
Att konvertera utrustning innebär en avsevärd investeringskostnad, det är viktigt att
reda ut vilka effekter som krävs och hur mycket energi som används årligen. Gjorda
beräkningar finns redovisade i Bilaga 5‐konverteringsåtgärder
Tvättning
Sammantaget är det bara flerstegstvätten som använder tillräckligt mycket energi
(uppskattningsvis 100 MWh/år) för att en konvertering är ekonomiskt försvarbar.
Tvättboxen har ännu högre toppeffekt men troligtvis inte tillräckligt hög
energianvändning i dagsläget för att en konvertering ska löna sig. En längre
energimätning skulle behöva göras för att ge uppgifter om energianvändningen
under en längre tid. Att använda överskottsvärme från ugnarna till uppvärmning av
tvättvatten anses inte heller vara ekonomiskt försvarbart.
De fyra tvättar som finns använder el, varför konvertering är aktuell för allihop. För
att kunna konvertera utrustningen måste användningstemperaturen understiga
fjärrvärmesystemets. Temperaturen på vattnet varierar mellan 65‐80°C för tre av
tvättarna, vilket betyder att temperaturen är tillräckligt låg för att fjärrvärme skulle
kunna användas. Enda undantaget är den stora tvättboxen som använder 90‐gradigt
vatten, där skulle dagens elpanna kunna fungera som spetslast. Det ställs inga
egentliga krav på temperaturen utan dagens temperaturnivåer har använts en längre
tid66. Det finns exempel där byte av tvättmedel har medfört att temperaturen har
kunnat sänkas ner till ungefär 40°C med bibehållet resultat, och det är möjligt att det
skulle kunna ske även här. Om tvättemperaturen skulle kunna sänkas till 40°C
innebär det en besparing med ungefär 60 MWh elenergi eller 48 000 kr årligen.
Svårigheten är att många använder sig av tvättarna och det finns olika krav i de
fallen. För att kunna sänka temperaturen krävs att en ordentlig utredning görs för att
säkerställa att resultatet blir bra.
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Mätningar som gjorts på de fyra tvättarna visar att toppeffekter nås vid enstaka
tillfällen och att de är väldigt höga i förhållande till medeleffekten. Figur 22 visar
resultatet av en mätning på en av ultraljudstvättarna. För att undvika effekttopparna
skulle maxeffekten kunna sänkas, förslagsvis till 15 kW i det här fallet. Det innebär
att när en detalj sänks ned i tvättbadet kommer temperaturen förvisso hinna sjunka
någon grad ytterligare jämfört med dagens system men det är en marginell skillnad
som inte påverkar resultatet.
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Figur 22‐resultat av effektmätning av tvätt vid servicemontage

Även den stora tvättboxen visar sig ha ett väldigt ojämnt effektuttag med höga
effekttoppar. Figur 23 visar hur effekttopparna är nästan fem gånger så stora som
belastningen övrig tid. Eftersom värmeväxling av vattnet sker i utloppet är det
troligtvis när tvättningsprocessen drar igång efter längre uppehåll som ett stort
effektuttag krävs. En utjämning av effekten skulle kunna göras med hjälp av en
ackumulatortank som tillför en värmetröghet i systemet. I mätningarna levererar
elpannan maximalt 100 kW för att klara av behovet. För att kunna täcka det behovet
med 20 % av effekten (20 kW) krävs en ackumulatortank med 0,8 m3 i volym, se
Bilaga 5‐konverteringsåtgärder. Noggrannare mätningar över flödesbehovet skulle
dock behöva göras innan en definitiv volym kan fastställas.

varaktighetsdiagram, tvättboxen
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Figur 23‐varaktighetsdiagram över tvättboxens elpanna
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Flerstegstvätten kräver också en stor effekt, maxeffekten är ungefär 100 kW och
uppvärmningen sker sekventiellt. Tvätten har tankar och vattnet cirkulerar i en egen
krets för varje tvättsteg där det sedan renas. Det betyder att vattnet inte behöver
värmas upp från kallvattentemperatur utan återvinns. Det finns olika lösningar för
att reducera tvättens elberoende. En konvertering vore genomförbar, värmarna är
uppdelade i fyra steg och beroende på hur stor fjärrvärmeeffekt som finns skulle
fjärrvärmen kunna ersätta en eller flera av stegen. Mycket värme läcker också från
tankarna och om de kunde isoleras bättre skulle det innebära ett mindre
uppvärmningsbehov. Det finns även en möjlighet att använda värme från
omkringliggande processer. Flera ugnar är belägna i omgivningen och när glödgning
sker släpps värme ut i lokalen när ugnen kyls från 700°C till 200°C. Det är givetvis
svårt att bedöma hur mycket värme som kan återvinnas från ugnarna.
Värmemängden beror på flera faktorer, bland annat på hur mycket material som
glödgas och hur stora transmissionsförlusterna är. Tillverkaren av ugnarna tror att
ungefär 50 % av den tillförda värmen skulle kunna tillvaratas.67 Utifrån antagandet
att glödgning sker i varannan dag i någon av ugnarna och att 50 % av den tillförda
effekten kan tas tillvara har en grov uppskattning av potentialen gjorts. Den visar att
24 MWh spillvärme skulle kunna utnyttjas årligen. Dessutom minskar kylbehovet av
lokalen med lika mycket när värmen tas omhand, se Bilaga 5‐konverteringsåtgärder.
En EBW‐svets med kylbehov är placerad precis vid tvätten, men problemet är att 18‐
19°C krävs i kyltemperatur. Det betyder att det inte går att använda sig av denna
värmeenergi.
Målarmaskin
Torkugnen i anläggningen har en temperatur på 60°C och värms med elvärme, en
konvertering till fjärrvärme är därför möjlig. Värmebatteriet som används idag har en
effekt på 40 kW. Utifrån energimätningen av målarmaskinen har en uppskattning
gjorts över värmeelementets årliga energianvändning. Den visar att ungefär 12 MWh
används årligen, vilket ändå måste ses som en grov uppskattning. Den siffran är för
låg för att en konvertering skulle vara aktuell. Men med tanke på svårigheten att
skatta energianvändningen borde en längre energimätning av värmeelementet göras
för att ändå undersöka möjligheten för konvertering.
Elradiatorer i kontorslandskap
För att förhindra kallras vid fönstren i kontorslandskapet sitter ett antal elradiatorer
installerade utmed väggen. Dessa borde bytas ut mot ett vattenburet system så att
fjärrvärme skulle kunna utnyttjas. Fjärrvärmecentralen är belägen i just denna del så
det skulle inte innebära någon längre rördragning. Eftersom radiatorerna styrs
individuellt med termostater är det svårt att säga hur mycket energi de använder
men den installerade effekten är ungefär 25 kW. Också kostnaderna är svåra att sia
om, återbetalningstiden är troligtvis lång men investeringen ligger i linje med
företagets målsättning att använda fjärrvärme som uppvärmingsform. Om inte annat
borde det vara lönsamt nästa gång radiatorerna behöver bytas ut. Med ett
67
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vattenburet system skulle också systemet kunna styras bättre eftersom det tillför en
termisk tröghet i systemet jämfört med dagens elradiatorer.
En bättre styrning av det nuvarande systemet borde oavsett tas fram. Idag finns
förutom elradiatorernas termostater, en central termostat som reglerar alla
värmeelement. Den har tyvärr ingen funktion eftersom börvärdet är väldigt högt
inställt. Det har funnits problem med elradiatorerna och flera har bytts ut, troligtvis
har börvärdet på den centrala termostaten ställts upp i samband med detta och
borde sänkas till en rimlig nivå.
Processkyla i maskiner
Trots målet att fjärrkyla ska ersätta all kompressordriven kyla finns det fortfarande
maskiner som använder den senare typen. I första hand har större kylanläggningar
bytts ut och ungefär 15 kompressordrivna kylmaskiner återstår. Även kyla till
mätrummet är inräknad då det är den enda större enheten kompressordriven
komfortkyla som inte konverterats ännu. Uppgiften för processkylan varierar men
vanligtvis är det skärvätska, hydraulolja och elskåp som kyls. Vissa av maskinerna har
flera kylkretsar som vid en konvertering skulle kräva separata värmeväxlare.
Beroende på applikation kan vätskan ledas genom en plattvärmeväxlare som kyls
mot fjärrkylnätet. I fallet där skärvätska kyls blir lösningen lite annorlunda eftersom
värmeöverföringen sker genom en doppkylare på grund av att vätskan är för smutsig
för att passera en värmeväxlare.
Tabell 4‐sammanställning över kompressordriven processkyla i Laval

plats/maskin

Mätrum
FMS
Carnaghi
Mazak
Mandelli
Mandelli
Shiess
Mägerle
U‐cellen
TOT

kylfunktion

effekt [kW]

kyleffekt [kW]

rumskyla
hydraulolja och elskåp
hydraulolja och elskåp
skärvätska
hydraulolja
elskåp
hydraulolja
hydraulolja
hydraulolja

10
8,2
10
4
6
1,3
0,8
6,3
4,9
51,5

30
uppgift saknas
26,4
7,7
13,5
uppgift saknas
uppgift saknas
11,2
7,8

Den totala tillförda effekten är ungefär 50 kW. Hur mycket energi som går åt att kyla
maskinerna är svårt att säga men eftersom hydraulsystemet är kontinuerligt påslaget
i de flesta maskinerna finns nästan alltid ett kylbehov. Eftersom den årliga
energianvändningen är svår att bestämma går det heller inte att fastställa vad en
konvertering skulle innebära ekonomiskt. Förutom kostnadsbesparingen att använda
fjärrkyla istället för el, skapar kompressorerna en värmelast som sedan måste kylas
bort. Ytterligare fördelar för fjärrkylan är mindre driftkostnader och
underhållsbehov. Även miljömål måste tas med i beräkningarna, med ett centralt
kylsystem som använder frikyla större delen av året är miljöpåverkan minimal i
jämförelse med kompressorkylan.
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I Tabell 5 sammanfattas alla olika konverteringsförslag. Utnyttjande av spillvärme
från ugnar anses inte vara ekonomiskt försvarbart i nuläget, liksom konvertering till
fjärrvärme i produktionsutrustning förutom flerstegstvätten. Sänkning av
tvättemperatur och konvertering av processkyla och elradiatorer kräver samtliga
ytterligare utredning.
Tabell 5‐besparingspotential, konvertering

åtgärd

eleffektreduktion
[kW]

besparing
[MWh/år]

sänkning av tvättemperatur
107
62
sänkning av effekt, tvättar*
95
‐
utnyttjande av spillvärme från
‐
24
ugnar
konvertering av flerstegstvätt
100
102
konvertering av övriga tvättar
180
58
konvertering av målarmaskin
40
12
konvertering av elradiatorer
25
ingen uppgift
konvertering av processkyla
51
ingen uppgift
TOT
598
258
*tvätt vid servicemontage, tvättbox vid installation av ackumulatortank

besparing
[kr/år]

50 000
8 000
19 000
50 000
39 000
8 000
‐
‐
174 000

6.2 Tryckluftsåtgärder
Dagens kompressorer börjar bli gamla och eftersom planer finns på att ersätta dessa
med en ny varvtalsreglerad kompressor med värmeåtervinning har mindre fokus
lagts vid optimering av dagens system. Energibesparande åtgärder finns också
genom en reducering av dagens tryckluftsanvändning. För beräkningar och LCC‐
analys, se Bilaga4‐Tryckluft
Ny kompressor
Investering i en ny energieffektiv kompressor skulle givetvis spara pengar på sikt,
dagens system har varken varvtalsreglering eller värmeåtervinning.
Årsenergibehovet för hela produktionen, det vill säga Laval samt övriga
produktionshallar är ungefär 914 MWh och enligt Atlas Copco skulle energibehovet
kunna sänkas med 13 % till 798 MWh.68
Vid installation av ny kompressor skulle också 70 % av den tillförda energin kunna
värmeåtervinnas. Den återvunna värmen skulle kunna ersätta viss fjärrvärme genom
uppvärmning av tappvarmvatten och kontorslokaler. Efter att ha undersökt
fjärrvärmebehovet i den aktuella byggnaden är det rimligt att värmen från
kompressorn fullt ut skulle kunna användas under 30 veckor om året och att
tappvarmvattenbehovet skulle täckas resterande tid. Det betyder att 395 MWh kan
återvinnas varje år.

68

SIT AB, (2009)
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En LCC‐analys har gjorts över en 15‐årsperiod där nuvarande kompressorer jämförs
med en ny. Figur 24 visar resultatet där totalkostnaden blir 7 460 000 kr med
nuvarande system medan motsvarande siffra för en ny kompressor är 5 775 000 kr.
Förklaringen är att den nya kompressorn har betydligt lägre driftskostnader på grund
av mindre energianvändning och mer värmeåtervinning. Även underhållskostnader
minskar kraftigt. Troligtvis kommer också mer återvunnen värme kunna användas då
30 veckors värmebehov är en underskattning. Dessutom är ett framtida elpris
sannolikt betydligt högre vilket betyder en ännu bättre investering.

Livscykelanalys, kompressor (nuvärde)
8 000 000
7 000 000
6 000 000

kr

5 000 000

underhåll

4 000 000
3 000 000

energi

2 000 000

investering

1 000 000
0
nuvarande kompressor

ny kompressor

Figur 24‐LCC‐beräkning för investering av ny kompressor

Pay back‐beräkning visar att investeringen är betald inom fyra år med dagens
elpriser. Med tanke på att dagens kompressorer är föråldrade och kommer att
behövas bytas ut inom några år måste det anses som en bra investering.
Reducering av tryckluft i Laval
Som tidigare nämnts används tryckluft i många olika sammanhang. Mätningar visar
att tomgångsflödet nästan är 8 m3/min vilket mestadels kan förklaras av förluster i
systemet, viss produktionsutrustning använder sig kontinuerligt av tryckluft.
Eftersom totalverkningsgraden för tryckluft är låg bör om möjligt, eldriven utrustning
väljas.
Processer som använder tryckluft kontinuerligt har den största potentialen. I de
maskiner som används i fyr‐ och femskift finns tryckluftsdriven utrustning, till
exempel
- tryckluftspumpar vid separering av läckolja.
Dessa är vanliga i produktionen och finns i de flesta skärvätskesystemen.
Svårigheten är att eldrivna alternativ inte är lika bra vilket betyder att
skärvätskan får en kortare livslängd, vilket i sin tur innebär ökade
underhållskostnader.69 Däremot finns vinster om de nuvarande pumparna kan
driftoptimeras genom att justera pumpens intag och takt. Det har gjorts försök
69
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att styra pumpens drift efter aktuell maskin i syfte att undvika kontinuerlig drift
men oljan har då hunnit få fäste i skärvätskan så att dess kvalité hunnit sjunka70.
- tryckluftspumpar för transportering av sand
I vattenskärmaskinerna finns tryckluftspumpar som transporterar bort sand från
processen. Dessa är igång mer eller mindre kontinuerligt eftersom maskinen
alltid används. Även här finns inget fullgott alternativ varför det är svårt att
konvertera till el i nuläget.
- Renblåsning av verktyg
Vid verktygsväxling blåser maskinen konan ren med hjälp av tryckluft och detta
finns i alla helautomatiska svarvar. I vissa maskiner sker verktygsbyte ganska ofta
vilket gör det angeläget att se över dessa. Konverteringsalternativ skulle kunna
vara högtrycksfläktar som blåser rent. Problemet är att varje maskin har ett
tryckluftsuttag där luften tas ifrån och att konvertera en viss del av detta i
maskinen skulle vara svårt och utrymmeskrävande. Däremot skulle drifttider
kunna ses över för att på så sätt optimera driften och reducera
tryckluftsanvändningen.
Av enskilda maskiner är det framförallt blästringsmaskinen som förbrukar mest
tryckluft. Det finns andra lösningar där blästringen sker med fläktar istället för
tryckluft. En sådan ombyggnation är tyvärr inte möjlig att genomföra, hela
anläggningen behöver då bytas. Eftersom dagens anläggning byggdes om för bara
några år sedan är en konvertering avlägsen som det ser ut idag. Utöver dessa
applikationer används tryckluften framförallt för renblåsning och i viss utsträckning
torkning och kylning. När det gäller torkning finns betydligt bättre alternativ ur
energisynpunkt som fläkt eller blåsmaskin.
Läckagesökning gjordes i slutet av april 2009 och hade tidigare inte gjorts på flera år.
Ungefär 85 % av läckorna har tätats71 och Figur 25 nedan visar hur
tryckluftsförbrukningen också reducerats då två veckor innan respektive efter
läckagetätningen jämförs. Eftersom tryckluftsförbrukningen kan skilja sig ganska
mycket mellan olika veckor går det dock inte att fastställa säkert hur stor påverkan
åtgärden har haft.

70
71

Muntlig: Hallgren P, (2009)
Muntlig: Hallgren P, (2009)
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Figur 25‐varaktighetsdiagram över tryckluftsanvändningen två veckor före respektive efter läckagesökningen

Det var tre år sedan läckagesökning gjordes före årets läckagearbete. För att undvika
lika långt intervall mellan läckagesökningarna i framtiden föreslås att läckagesökning
läggs in som en underhållsåtgärd. Det är lämpligt att göra en sådan undersökning
varje år till att börja med. Mycket läckage kan upptäckas genom att lyssna efter
läckor under icke‐produktionstid. Ett effektivt sätt att minska påverkan av läckage är
att använda avstängningsventiler vid arbetsplatserna. Det betyder att ingen tryckluft
behöver gå till spillo under icke‐produktionstid. Ett förändrat beteende behövs
också, produktionspersonalen borde uppmuntras att laga läckor allt eftersom de
upptäcks.
Långsiktigt arbete för att reducera tryckluftsanvändningen
Tryckluftsreducering i maskiner är till stor del ett långsiktigt arbete där störst chans
att påverka finns när ny utrustning köps in. Som tidigare nämnts är det svårt att
konvertera befintliga maskiner från tryckluft till el. I värsta fall påverkas också CE‐
märkning och den garanti som maskintillverkaren ger. Det är betydligt enklare att
påverka tryckluftsanvändningen i inköpsfasen genom att ställa krav på leverantörer
och tillverkare av maskiner, på så sätt kan tryckluften undvikas. Ofta är tryckluften
en standardlösning hos maskintillverkare och alternativa lösningar kostar mer. Med
tanke på att maskinen har en lång livslängd kommer det dock betala sig på sikt.
Därför är det viktigt att de ansvariga för inköpet av dessa maskiner blir upplysta om
att tryckluft är en ineffektiv lösning för att på så sätt ställa krav på
maskintillverkarna. Någon person med insyn i energifrågor borde också vara
involverad i inköp av större maskiner för att säkerställa att energiaspekten får
utrymme i inköpsprocessen.
Även vid inköp av mindre produktionsutrustning, till exempel handverktyg är det
viktigt att tryckluft undviks som drivkälla. Till exempel kan en policy upprättas där
inköp av tryckluftsdriven utrustning regleras. En kartläggning av tryckluftsdriven
produktionsutrustning skulle också behöva göras och uppdateras löpande för att
säkerställa att arbetet går i rätt riktning. Idag finns en förteckning över vissa av de
tryckluftsdrivna verktygen eftersom de måste in på service en gång varje år. Men det
skulle också vara bra att ha kunskap om större maskiners tryckluftsanvändning.
| 53

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Viss tryckluftsmätning görs idag, flöden i avgreningar till Laval samt en annan
produktionsbyggnad kan loggas. Därmed kan effekterna vid större förändringar av
tryckluftsanvändningen enkelt påvisas. För att få en bättre kontroll på systemet
skulle dock fler mätpunkter behövas. Detta skulle ge en bättre uppföljning på
åtgärder för att reducera tryckluften vilket i sin tur ger användaren ett större
incitament. Med tanke på att det funnits problem med tryckluftsförsörjningen på
vissa platser skulle utökade tryckmätningar kunna avgöra var eventuella brister finns.

6.3 Belysningsåtgärder
Dagens belysning är modern i kontor och på arbetsplatser men allmänbelysningen
börjar bli gammal. Därför har två alternativ till det nuvarande systemet undersökts.
Energibesparingar tros också kunna finnas i att styra kontor‐ och
arbetsplatsbelysning effektivare. Beräkningar för förslagen finns redovisade i Bilaga
3‐Belysning.
Allmänbelysning
I produktionsdelen på Laval är allmänbelysningen gammal och arbetsbelysning har
tillkommit för några år sedan på de flesta arbetsplatserna. Den specifika effekten för
allmänbelysning uppgår till 11,3 W/m2, med arbetsplatsbelysning mer än 13 W/m2.
Det finns ett rekommenderat värde på 5 W/m2 för belysning men det varierar
givetvis efter förutsättningarna. Med modern belysning går det dock att komma ner i
de siffrorna. Det finns armaturer på marknaden med en keramisk
metallhalogenlampa i kombination med en lins som riktar ljuset, vilket ger en
energieffektiv belysning. I många fall har högtrycksnatriumarmaturer bytts mot den
nya armaturen trots att effekten bara är 150 W att jämföra med 400 W. I ett projekt
på Hägglunds Drives byttes högtrycksnatrium mot de nya armaturerna. För att
bibehålla ljusstyrkan behövdes visserligen antalet armaturer utökas något men
effekten kunde ändå sänkas med över 50 %72. Till varje armatur kan också en
fjärrstyrning installeras och ett centralt styrsystem kan sedan justera användningstid
och ljusstyrka hos varje armatur individuellt. Systemet är också väldigt flexibelt om
verksamheten skulle förändras, till exempel ändringar i arbetstid eller produktion.
Den exakta besparingen av en sådan åtgärd är givetvis svår att bestämma men det är
troligt att belysningseffekten kan halveras under nätter och helger.
Ett annat alternativ till högtrycksnatrium är att byta till moderna lysrörsarmaturer,
något som nyligen gjorts på SIT i en annan produktionshall (D‐hallen). Före bytet
uppgick den specifika effekten till 13,7 W/m2. Genom att byta till T5‐lysrör med
smalstrålande armaturer kunde effekten reduceras med ungefär 25 % till 10,2 W/m2.
Belysningen är då dimensionerad för 500 lux. Fördelen med lysrör är den långa
livslängden, för longlife uppemot 30 000 timmar. Det innebär dock betydligt fler
armaturer jämfört med idag vilket betyder högre underhållskostnader när
belysningen behöver rengöras.

72

Näström G, (2009)
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129 000 kr. Personalen arbetar tvåskift även i del A men i truckgångar krävs
belysning.
Arbetsplatsbelysning
Arbetsbelysningen släcks inte i alla delar av produktionslokalen och eftersom det
sköts manuellt måste släckningen antingen kunna skötas bättre av personalen eller
rörelsedetektorer installeras. Genom att installera rörelsevakter i vissa
armaturgrupper skulle mycket energi kunna sparas, uppskattningsvis borde
energianvändningen kunna halveras. En rörelsevakt kostar inte särskilt mycket att
köpa in, snarare är installationskostnaden en högre utgift beroende på hur aktuell
installation ser ut. Återbetalningstiden varierar givetvis efter hur stor effekt som kan
styras samt faktisk användning av belysningen. Beräkningar visar dock att om en
rörelsevakt installeras för fyra armaturer kommer den troligtvis att vara betald
mellan 1‐2 år, se Bilaga 3‐Belysning
Kontorsbelysning och andra lokaler
I kontorslandskapen är den specifika effekten mellan 7‐8 W/m2. Belysning styrs efter
tidsschema mellan klockan 06‐19 och övertidstimer finns. Under eftermiddagar och
framförallt fredagar då många i personalen slutar tidigare lyser dock all belysning
trots att det endast behövs vid enstaka platser. En nyligen gjord undersökning över
kontorsplatsers användning visar att generellt är 65 % av arbetsplatserna tomma och
i 35 % av fallen var ingen på plats under hela dagen73. Alltså borde
energianvändningen närapå kunna halveras för arbetsplatsarmaturerna Belysningen
vid arbetsplatser kan stängas av individuellt men det görs sällan. Därför krävs ett
förändrat beteende alternativt belysning som kan styras med närvarodetektor, det
finns armaturer med individuell ljus‐ och närvarostyrning.
Ett förslag på hur ett sådant belysningssystem skulle kunna se ut har också tagits
fram av en belysningstillverkare och omfattar allmänbelysning tillsammans med
energieffektiva armaturer på arbetsplatserna för plan 2 i kontorslandskapet.
Beräkningar visar att energianvändningen skulle kunna sänkas från 29 kWh/m2*år till
11 kWh/m2*år genom att effekten sänks och att styrsystemet sparar energi. Kan
samma besparing göras relativt sett också för plan 1 kan totalt 23 MWh sparas
årligen. Investeringskostnaden är dock hög och beräkningar visar att ett byte av
dagens belysning är alltför kostsam. En armatur med styrsystemet kostar också
nästan dubbelt så mycket som en armatur i grundutförande. I jämförelsen med
respektive utan styrning har dock en armatur med styrsystem en kortare
återbetalningstid vilket betyder att det kan vara lönsamt investera i en sådan
armatur i de fall ett byte ändå ska göras. I till exempel kopieringsrum och cellkontor
är besparingspotentialen för armaturen ännu högre och bör övervägas.
I produktionslokalens småkontor finns ingen tidsstyrning och nattvandringen visade
att nästan all belysning är påslagen dygnet runt. I vissa fall används lokalerna även på
nätter och helger men i de flesta fall skulle det kunna vara nedsläckt. Att installera
73

SIT AB, (2009b)
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rörelsevakter alternativt börja tidsstyra belysningen i dessa kontor skulle vara det
bästa sättet att sänka energianvändningen. Även pausrummen saknar styrning, där
borde rörelsevakter vara det bästa alternativet för att styra belysningen.
Uppskattningsvis kan energianvändningen för denna belysning halveras och
återbetalningstiden för dessa åtgärder är troligtvis kortare än ett år.
I Tabell 6 sammanfattas föreslagna belysningsåtgärder:
Tabell 6‐besparingspotential för belysningsåtgärder

åtgärd

ny allmänbelysning
sektionering av dagens allmänbelysning
styrning av arbetsbelysning
ny belysning, kontorslandskapet
belysningsstyrning, pausrum & småkontor
TOT

effektreduktion
[kW]

besparing
[MWh/år]

besparing
[kr/år]

107
‐
‐
3
‐
110

791
162
75
23
11
1 062

633 000
130 000
60 000
18 000
9 000
850 000

6.4 Ventilationsåtgärder
Ventilationssystemet är som det ser ut idag, en väldigt dålig lösning ur
energisynpunkt. Mycket friskluft tas in tack vare att processventilationen inte
fungerar som den ska och ingen värmeåtervinning sker. I den smutsiga delen (del C)
tillförs friskluft även från don i golvet eftersom svetsning sker i den delen. Det borde
vara möjligt att stänga av det aggregat som försörjer utblåsen med luft under helger
eftersom ingen svetsning sker då. Ett annat problem är att processventilationen till
viss del fungerar som frånluft och inte är styrt efter sin egentliga funktion. Det
medför att ingen värmeåtervinning sker av frånluften. Det optimala vore givetvis att
ha frånluft som är tryckstyrd och med tillräcklig kapacitet. Processventilation skulle i
ett sådant fall bara användas när den verkligen behövs. Med ombyggnaden av
ventilationssystemet som startar hösten 2009 borde värmebehovet kunna reduceras
genom att värmeväxling införs. Bättre don kommer att innebära effektivare
lufttillförsel med följden att luftkvaliteten blir bättre. Tillsammans med ett långsiktigt
arbete med att förbättra processventilationens effektivitet kan förhoppningsvis
allmänventilationens flöden sänkas på sikt.
Effektivare processventilation
Den processventilation i form av oljedimavskiljare som installerades för bara några år
sedan tar inte bort föroreningar tillräckligt effektivt. Ett av problemen är att utsugen
sitter för långt ifrån föroreningskällan och betyder att det blir ineffektivt. Problemet
med att transportera bort föroreningarna påverkar allmänventilationen som måste
ta in mer friskluft. Att låta allmänventilationen lösa problemet betyder att man får
ett ineffektivt system eftersom det arbetar med ett mycket större volymflöde. Därför
är det viktigt att analysera behovet av processventilation och se till att utrustningen
klarar av att föra bort föroreningar. Detta kan i vissa fall lösas genom att utsuget
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placeras bättre eller att använda sig av någon typ av huv för att komma åt
föroreningarna närmare källan. I vissa maskiner skiljer sig storleken på bearbetade
detaljer väldigt mycket och bearbetningsverktyget flyttas långa sträckor. I sådana fall
kan vara svårt att placera processutsuget nära föroreningskällan samtidigt som det
inte är i vägen för verktyget. I dessa fall kan kapsling av maskinen vara det enda
alternativet.
Genom att förbättra processutsugen krävs inte lika höga tilluftsflöden av
allmänventilationen. Målet är att tillföra 5 l/s*m2 friskluft, ett flöde som krävs idag
med tanke på luftkvalitén i lokalen. Förutsatt en bättre processventilation skulle
flödena kunna reduceras något vilket i själva verket kan ge en bättre komfort då drag
från lufttillförseln minskar.
Förutom att oljedimavskiljarna skulle kunna arbeta effektivare finns också en
potential i att styra dem effektivare. På de större maskinerna är de styrda efter en
funktion i maskinen med frekvensomriktare. Grundflödet är dock högt 1250
m3/timme, (fläktens frekvens är 35 Hz) jämfört med 1 600 m3/timme (45 Hz) i
forcerat läge. På grund av oljedimavskiljarnas konstruktion går det inte att sänka
frekvensen och därmed grundflödet. Däremot borde de kunna stängas av helt under
vissa perioder, något som inte verkar ske i nuläget. En effektivare styrning skulle
också kunna ske av de vanliga processutsug som finns utplacerade vid olika
maskiner. De är igång kontinuerligt och styrs manuellt. Många av maskinerna
används bara under tvåskift vilket motiverar en styrning av dessa efter en lämplig
funktion i maskinen. Ett alternativ är ett förändrat beteende hos personalen där
processutsugen stängs av manuellt efter användning.
Att värmeåtervinna processutsug är till viss del möjligt men problemet är att de är
utspridda. Vissa av oljedimutsugen sitter placerade i samma del av lokalen och
använder tillräckligt stora flöden för att kunna värmeåtervinna. Husmaskinen har till
exempel fem stycken utsug som sitter parallellt och med en kapacitet på 1 600
m3/timme finns en potential att samla flera utsug för att värmeåtervinna. Flera
tillverkare har centrala modulsystem med samlade utsug med värmeväxling med
filter på samma ställe. Det betyder mindre underhåll gentemot idag eftersom varje
oljedimavskiljare måste tas ner och delvis demonteras, vissa så ofta som en gång
varannan månad. Därför skulle pengar kunna sparas genom minskade
underhållskostnader. En utredning över detta skulle kunna ske i samband med att
processventilationen ses över för respektive maskin. Med tidigare resonemang om
en effektivare processventilation i åtanke förs inte lika mycket luft ut. Det betyder
att den största delen av frånluften därmed värmeåtervinns och potentialen av att
värmeåtervinna processfrånluften beror på hur oljedimavskiljarna utformas.
Temperaturstyrning
Idag är temperaturen inställd på ungefär 21,5°C. Under en varm sommardag får
kylsystemet problem att hålla den temperaturen vilket i sin tur betyder stora
temperaturskillnader mellan morgon och kväll. Detta är inte önskvärt i produktionen
som eftersträvar en jämn temperatur för att undvika att materialet utvidgas alltför
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mycket. Genom att låta temperaturen vara högre än dagens referenstemperatur
under varma dagar minskar kylbehovet samtidigt som temperaturvariationen blir
mindre. Under uppvärmningsäsongen bör temperaturen istället vara lägre än vad
den är idag. Att ha en temperatur på 21,5°C vintertid är högt för att vara en
produktionslokal, temperaturer runt 18°C är inte ovanliga. Därför borde
temperaturen styras mot utetemperaturen vilket skulle kunna göras på olika
detaljnivåer där de mest avancerade systemen är prognosstyrda för att räkna fram
optimal innetemperatur74.
Genom att automatiskt styra temperaturen inne gentemot utetemperaturen styrs
börvärden centralt. Idag är börvärden för värme och kyla i vissa fall identiska vilket
indirekt betyder att värmning och kylning sker mot varandra. Ju större dödband
mellan värmning och kylning av lokalen, desto effektivare blir systemet. Dessutom
elimineras risken för att ventilationsaggregaten har olika temperaturinställningar
som gör att de arbetar mot varandra. Visserligen ska temperaturen inte variera mer
än 1,5°C under dygnet på grund av produktionstoleranser. Det betyder att ett
temperaturstyrt system är något begränsat eftersom innetemperaturen inte tillåts
variera alltför kraftigt.
Enligt liknande åtgärder som gjorts inom området är besparingen ofta mellan 5‐15 %
av värme‐ och kylbehovet75. I det här fallet skulle en sänkning med 7 % av
värmebehovet innebära att 440 MWh fjärrvärme och 200 MWh fjärrkyla kan sparas
årligen.

6.5 Reducering av tomgångseffekt och tomgångsförluster
Tomgångseffekten är som tidigare konstaterats förhållandevis stor jämfört med
toppeffekten och stora vinster kan göras om effekten kan reduceras. Av de 1,1 MW
som tomgångseffekten uppmätts till visar Figur 27 nedan en uppskattning av vad
effekten består av. De delar som inte varit möjliga att kvantifiera finns med i en
restpost som till största delen troligtvis består av processventilation, arbets‐ och
lokalbelysning samt maskiner som används i tvåskift. Vissa ugnar körs obemannat
under helgen och kan också vara en orsak till att restposten är stor.

74
75

Adalberth K et al., (2009)
Adalberth K et al., (2009)
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Figur 27‐de olika delar av tomgångseffekten som kan kvantifieras

Pumpning står för en mindre tomgångseffekt i sammanhanget, uppemot 50 kW.
Eftersom pumparna i kyl‐ och värmeaggregat är gamla och ett nytt
cirkulationssystem inte använder pumparna lika frekvent bedöms denna post kunna
reduceras när ventilationssytemet byts ut inom de närmaste åren.
Byte av ventilationssytem innebär också nya effektivare fläktar. Allmänventilationens
effekt är en stor del av den totala tomgångseffekten och borde kunna reduceras vid
bytet. Eftersom vissa delar av lokalen inte används kvällar och helger skulle det
kunna hävdas att ventilationsaggregat i dessa delar borde stängas av i syfte att också
reducera tomgångsförluster. Detta är dock inte rimligt av flera orsaker, en av dem är
grundtanken med systemet att luften ska vandra från en renare del till den
smutsigare. Om ett aggregat stängs av kommer förorenad luft vandra i andra banor.
En annan orsak är tidigare problem med luftkvalitén i lokalen som kanske skulle bli
sämre om friskluftintaget minskar.
Allmänbelysning är en annan stödprocess som har en hög effekt. Dagens
sektioneringssystem skulle kunna användas mer för att kunna sänka
tomgångseffekten. Det skulle dock kräva ett förändrat beteende där någon är
ansvarig för att belysningen släcks när skiftet är slut. Dagens sektioneringssystem är
dock inte särskilt flexibelt, sektionerna sträcker sig över stora områden och det är
alltid någon som arbetar i områdena. Som tidigare föreslagits är ny belysning med
individuellt styrda armaturer en betydligt effektivare lösning.
Den tredje stora posten står de tyngre bearbetningsmaskinerna för. De används mer
eller mindre kontinuerligt men mellan lördag kväll och söndag natt pågår ingen
produktion. Mätningar som gjorts av alla de större maskinerna är sammanställda och
redovisas i Figur 28 nedan. Tomgångseffekten är drygt 220 kW under lördagskvällen
då ingen av maskinerna används. Noterbart är att maskinernas tomgångseffekt är
väldigt stor i jämförelse med toppeffekterna. Det betyder att det är kringsystem som
är igång kontinuerligt såsom styrsystem, pumpar och motorer.
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Figur 28‐sammanslaget mätresultat för maskiner som används I fyr‐ och femskift

Av olika anledningar är det svårt att stänga av maskinerna helt. Bland annat påverkas
maskinerna av temperaturskillnader som ger mätfel i systemet. Hydraulsystemet i
varje maskin är manuellt styrt och kan i vissa fall stängas av helt beroende på
verktygets position. Däremot kan mycket göras genom att effektivisera olika
kringsystem. I varje maskin behöver effekter för systemen kvantifieras för att se
varför tomgångseffekten är hög. Framförallt handlar det om elmotorer och pumpar
som kan bytas ut till energieffektivare utrustning. Elmotorer byts för närvarande ut i
perioder om 10 år i samband med styrsystemsbyte eftersom tillverkaren av
styrsystem bara kan garantera reservdelar under denna tid. Vid utbyte borde krav på
högsta effektivitetsklass vara en självklarhet då merkostnaden är marginell i
förhållande till motorns totala driftskostnad. Även pumpar borde bytas till
effektivare modeller, exempelvis används hydraulik‐ och hydrostatiksystem i
maskinerna kontinuerligt. Tryckluftspumparna som finns i flera maskiner är troligtvis
de mest ineffektiva men har i nuläget inget eldrivet alternativ som klarar de krav som
ställs. Om de tyngre bearbetningsmaskinerna reducerar sin tomgångsförbrukning
med 100 kW skulle det generera 62 MWh eller 50 000 kr årligen.
De maskiner som används i tvåskift har inte uppmätts separat och därför finns ingen
siffra på hur stor deras totala tomgångseffekt är. Men eftersom maskinerna inte
nyttjas under kvällar och helger används mer energi i onödan. Därför bör
maskinerna ses över för att reda ut vilka som är möjliga att stänga av när de inte
används.
En av maskinerna som används i tvåskift, EBW‐svetsen, står för en betydande
tomgångseffekt. Idag är pumparna som skapar vakuum i EBW‐svetsen alltid igång,
även under kvällar och helger. Det beror på att det ska vara vakuum i
svetskammaren när arbetarna kommer tillbaka efter helgen vilket tar flera timmar
att skapa. Dessutom finns en rädsla för att pumparna kan gå sönder när de stängs av
och på. Pumptillverkaren säger att en pump som används i en sådan applikation
skulle kunna stängas av utan risk för att pumparna går sönder, bara kammaren och
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ventiler i systemet stängs76. För att det ska vara vakuum när arbetet påbörjas efter
helgen behövs en timer som sätter igång pumparna igen kvällen före de ska
användas. Figur 29 visar resultatet av mätningen på EBW‐svetsen. Tomgångseffekten
är ungefär 35 kW vilket medför att 87 MWh skulle kunna sparas årligen om svetsen
kunde stängas av under helger (se Bilaga 2‐Tomgångsförluster). Dessutom minskar
kylbehovet när pumparna inte är igång, vilket sparar ytterligare 62 MWh årligen.
Ekonomiskt skulle förändringen betyda 70 000 kr/år i minskade elkostnader och
43 000 kr/år i reducerad kylkostnad. Det finns ännu större potential om semester
och längre helger räknas med.
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Figur 29‐EBW‐svetsens energianvändning

Restposten som står för ungefär en tredjedel av den totala tomgångseffekten kan
reduceras även den. Tidigare nämnda åtgärder som förbättrad styrning av
processventilation, belysningsstyrning i småkontor, mindre lokaler och arbetsplatser
samt reduktion av tomgångsförluster i bearbetningsmaskiner som används i tvåskift
skulle alla bidra till en eleffektreduktion.
Långsiktigt arbete för att reducera tomgångsförluster
Som diskuterats tidigare är det svårt att reducera tomgången i ett kortare
perspektiv. Fler mätningar krävs också för att kunna göra noggrannare analys över
vilken utrustning i maskinen som är stora elanvändare. I takt med att maskiner eller
undersystem byts ut är det enklare att påverka inköpet och se till att energieffektiv
utrustning väljs.

6.6 Övriga åtgärder
Åtgärder som inte passar in i något av de tidigare avsnitten presenteras nedan.
Inledningsvis presenteras några åtgärdsförslag som inte ger någon större ekonomisk
vinst men ändå bör göras om inte annat av principiella skäl.
- Styrning av cirkulationsfläkt i ugn (De Gussa)
En av ugnarna saknar styrning av cirkulationsfläkten som istället styrs manuellt.
Eftersom ugnen programstyrs går den obemannat ett tag under helgen medan
76

Muntlig: Berntsson D, (2009)
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fläkten är påslagen hela helgen. Förslagsvis skulle fläkten kunna styras efter
samma signal som öppnar ugnsluckan då programmet är klart.
Besparingspotentialen för åtgärden är ungefär 4 MWh eller 3 200 kr årligen och
kräver i stort sett ingen investeringskostnad.
- Avstängningsventil till kylvatten, nitrerhärdugn
Nitrerhärdugnen använder sig av kylvatten för att kyla bland annat packningar.
Detta flöde är manuellt styrt och ofta påslaget, oavsett om det behövs eller inte.
Därför skulle en avstängningsventil behövas som öppnar automatiskt när
kylbehov finns.
- Tidsstyrning av kylmaskiner
Det finns kylmaskiner installerade för de mindre kontoren i verkstaden.
Förslagsvis borde dessa tidsstyras där ingen personal vistas under helger och
nätter. Ofta är temperaturen inställd mycket lågt i dessa lokaler med endast
tunna väggar som angränsningar till produktionslokalen. Med tanke på att
kylmaskinerna avger värmen i lokalerna istället skapas också ett onödigt
kylbehov.
Avstängning av datorer
I kontoren finns många datorer och de är alltid igång. De allra flesta i personalen
arbetar dagtid och är inte i behov av någon dator resterande tid. Därför borde en
avstängning programmeras i systemet så att datorerna går av/på med automatik.
Frågan har också varit aktuell vid tidigare tillfällen och huvudanledningen är att
uppdateringar av systemen sker nattetid för att undvika extra belastning av
datanätet dagtid. Det förväntas nämligen kosta mer än vad som sparas eftersom det
blir ett avbrott i arbetet för personalen. Enligt sakkunniga på företaget är problemet
dock möjligt att lösa med ändrade rutiner så att uppdateringar sker under vissa
nätter77.
Utökad användning av kyla från industrivatten
I dagsläget utnyttjas inte det flöde av industrivatten som finns tillgodo.
Industrivattnet kyler de centrala tryckluftskompressorerna samt packningarna i två
av ugnarna i Lavalverkstaden. Eftersom kompressorerna troligtvis kommer bytas ut
mot nya med värmeåtervinning innebär det att kylbehovet minskar. Dessutom
används inte ugnarna mer än enstaka gånger i veckan och har inget större kylbehov.
Däremot finns ett stort behov av kyla generellt och medan industrivattnet har
outnyttjad kapacitet börjar frikylan nå maximal användning. Därför kan
industrivattnet fungera som baslast så att frikylan kan användas någon annanstans
och avlasta kylkompressorerna.
Frikylan används så länge inloppstemperaturen understiger 6°C eftersom detta är
den temperatur som används i fjärrkylsystemet. Det motiveras av att vissa maskiner
kräver låga kyltemperaturer som dimensionerar systemet. Eftersom
77
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kyltemperaturen inte behöver vara så låg i vissa applikationer kan industrivatten kan
användas längre tid under året i dessa system. Det innebär att industrivattnet skulle
kunna användas nästan året om istället för frikyla för vissa applikationer.
Eftersom industrivattnet tas från ett vattendrag varierar kyleffekten med
temperaturen som skiftar med årstiderna. För att säkerställa att kylkapaciteten
räcker till i den applikation industrivattnet betjänar kan fjärrkylsystemet fungera som
spets när industrivattnets kyleffekt inte räcker till. Där krävs en reglering som styr
utifall fjärrkylsystemet behöver gå in och avlasta eller inte.
En applikation som skulle kunna vara lämplig är vakuumugnen som kyler höga
temperaturer. Mätningar som görs löpande visar att vakuumugnen och lasersvetsen
tillsammans kyls med ungefär 40 MWh/månad vilket ger en medeleffekt på 56 kW.
Hur mycket av denna värme som skulle kunna föras bort med industrivattenkyla är
oklart men flödet avlästes vid ett tillfälle till 7,23 m3/h där en viss del går till kylning
av kompressorerna. För att nå upp till vakuumugnens kyleffekt med detta flöde
skulle jämförelsevis kräva att ∆T är 6°C, vilket borde vara rimligt och om detta kan
utnyttjas under 30 veckor varje år motsvarar det 175 MWh kyla, se Bilaga 6‐övriga
åtgärder.
I Lavals kontorslandskap skulle 34 MWh eller 27 000 kr kunna sparas årligen. Men
den stora vinsten med åtgärden är givetvis om kunde genomföras på alla kontor på
hela SIT. Det skulle betyda en årlig besparing med flera 100 000‐tals kronor.
Tilläggsisolering av yttervägg i montagedelen
Väggarna som är kvar sen nybyggnationen består endast av lättbetong och
därigenom läcker mycket värme ut. Dessutom är de interna värmelasterna små i den
här delen. Det medför ett strålningsutbyte från väggen vilket bidrar till dålig komfort.
Åtgärder för att förbättra klimatskalet ger tyvärr långa återbetalningstider.
Beräkningar visar att den årliga besparingen är 50 MWh eller 20 000 kr men vid
tilläggsisolering av väggen men återbetalningstiden hamnar strax under 50 år. Då är
ingen underhållskostnad för nuvarande vägg med i beräkningarna men eftersom
konstruktionen är av plåt medför det låga underhållskostnader. Ett alternativ skulle
vara att isolera från insidan med någon typ av isolering, det skulle troligtvis bli
billigare.
Förutom de rent ekonomiska faktorerna ger åtgärden ett bättre inneklimat för
personalen. Vintertid har klagomål inkommit då det upplevts att det varit kallt i
lokalen. Det beror troligtvis på en kombination av små interna värmelaster och en
låg operativ temperatur vid ytterväggen.
I Tabell 7 sammanfattas övriga åtgärder:
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Tabell 7‐besparingspotential för övriga åtgärder

åtgärd

besparing
[MWh/år]

besparing
[kr/år]

styrning, cirkulationsfläkt De Gussa

4

styrning, kylvattenventil nitrerhärdugn

uppgift saknas

uppgift saknas

tidstyrning av kylmaskiner

uppgift saknas

uppgift saknas

tilläggsisolering, yttervägg

50

20 000

utökad användning av industrivattenkylning

175

uppgift saknas

avstängning av datorer

34

27 000

3 200
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7 Resultat och Diskussion
I detta kapitel sammanställs resultatet av arbetet. Först diskuteras resultatet av de
åtgärdsförslag med stora investeringar följt av de med mindre investeringskostnad.
De åtgärder som kräver lite mer undersökningar följer och slutligen diskuteras vilken
miljöpåverkan resultatet har. Åtgärder med mindre ekonomisk vinning eller som
anses vara olönsamma har inte tagits med.
Stora investeringar
Det finns förslag på åtgärder där mycket energi och pengar kan sparas genom en
liten investering. Generellt är det dock de stora investeringarna som också sparar
mest. Av de åtgärder som föreslagits kräver två av dem, byte av kompressor samt ny
allmänbelysning, särskilt stora investeringar. Livscykelanalyserna visar att det finns
en stor besparingspotential i båda fallen. Dessutom är båda anläggningarna gamla,
förr eller senare behöver de bytas ut. Utbyte av högtrycksnatriumsystem har redan
skett i andra produktionsbyggnader på SIT med positivt resultat både vad gäller
energianvändning samt ljusfärg som är vitare i de metallhalogen‐ och lysrörssystem
som har installerats. Analysen av ny metallhalogenbelysning visar att den
installerade effekten skulle kunna reduceras till hälften med bibehållen ljusstyrka.
Tabell 8‐sammanställning av åtgärder med stora investeringar

åtgärd

effektreduktion
[kW]

ny allmänbelysning
107
ny kompressor
75
TOT
182
*varav 395 MWh fjärrvärme

besparing [MWh/år]

besparing [kr/år]

791
511*
1 302

633 000
251 000
884 000

Mindre investeringar
Bland de åtgärdsförslag som kräver mindre investeringar har inte
investeringskalkyler gjorts lika detaljerade. I Tabell 9 nedan sammanställs de
besparingar som kan göras. Den förändring som troligtvis är enklast att göra är
styrning av EBW‐svetsen. Den har en hög tomgångseffekt och några större
förändringar skulle inte behöva göras vilket ger en kort återbetalningstid. Förutom
EBW‐svetsens
tomgångsförbrukning
förväntas
också
maskinernas
tomgångsförbrukning kunna sänkas, genom att stänga av onödig utrustning är en
halvering ingen omöjlighet. För att sänka tomgångseffekten ytterligare krävs ett
långsiktigt arbete, mer information finns i Förslag till vidare arbete. Även
tomgångsförbrukningen knuten till processventilationen skulle kunna reduceras
genom att införa styrning mot lämplig funktion.
För att konvertering från el till fjärrvärme ska vara ekonomiskt försvarbart krävs att
utrustningen använder tillräckligt mycket energi. Flerstegstvätten är den enhet som
använder mest energi (cirka 100 MWh/år) bland den utrustning som kan
konverteras, de andra som utretts är mindre förbrukare. Ett alternativ är att använda
spillvärme från ugnarna till att värma vatten i flerstegstvätten. Det är dock osäkert
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hur mycket det skulle kosta och hur stor besparingen egentligen blir. Enklare
beräkningar visar på 24 MWh eller 20 000 kr i årlig besparing.
Inom belysning kan mycket energi sparas genom att utnyttja sektioneringen mer. De
mindre armaturerna som arbetsbelysning, i kontor och övriga mindre lokaler skulle
också kunna stängas av mer där respektive situation avgör om en teknisk lösning
eller förändrat beteende hos personalen är det bästa sättet. Uppskattningen är att
hälften av energin till de mindre armaturerna skulle kunna sparas vilket betyder 86
MWh eller 70 000 kr/år i besparing.
Tabell 9‐sammanställning över åtgärder med mindre investeringar

åtgärd

konvertering av flerstegstvätt
avstängning av EBW‐svets
avstängning av datorer
styrning av belysning
TOT
*varav 62 MWh kyla

effektreduktion
[kW]

besparing
[MWh/år]

besparing
[kr/år]

100
‐
‐
‐
100

102
149*
34
86
371

41 000
113 000
27 000
70 000
251 000

Fortsatta undersökningar
Flera av åtgärdsförslagen kräver fortsatta undersökningar för att få en bättre
uppfattning om potentialen. För att någorlunda kunna jämföra åtgärderna och
prioritera vad som är viktigt har en grov uppskattning gjorts över den totala
besparingen i de fall det varit möjligt.
Genom att reducera tomgångsförluster kan stora ekonomiska vinster göras.
Tryckluftens tomgångsförbrukning kan reduceras genom att undersöka vilka
maskiner tryckluften kan stängas av vid efter användning, göra regelbundna
läckagesökningar samt optimera tryckluftsanvändningen. Dessutom är det viktigt att
inte köpa in tryckluftsdrivna maskiner om det inte är nödvändigt.
Ventilationen står för en stor del av Lavalverkstadens energianvändning. Grund‐
problemet är en bristande processventilation som inte klarar av att forsla bort
föroreningarna. Därför behöver bättre analyser göras för varje maskin så att det kan
säkerställas att processventilationen är tillräckligt effektiv. I vissa fall är det svårt att
komma till bukt med problemet, varför kapsling kan vara enda alternativet. När väl
detta problem är löst kan flödet möjligen sänkas vilket till och med ger en bättre
komfort genom att draget minskar i lokalen. En temperaturstyrning skulle dessutom
sänka värme‐ och kylbehovet med åtminstone 460 MWh (5 %) med hänvisning till
tidigare fall. Det är en årlig besparing på 180 000 kr.
Förutom flerstegstvätten anses tvättarna använda för lite energi i nuläget för att en
konvertering ska vara ekonomiskt försvarbar. Dock skulle temperatursänkningar av
tvättvattnet troligtvis kunna göras efter att behovet undersökts närmare. Detta har
gjorts på andra företag och i Laval skulle ungefär 50 000 kr kunna sparas årligen.
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Annan utrustning som skulle kunna konverteras är målarmaskinens värmeelement
samt elradiatorer i kontorslandskapet. Fortsatta undersökningar krävs för att utreda
hur mycket energi som används varje år.
Sedan tidigare har arbete pågått med att ersätta kompressordriven kyla mot
fjärrkyla. I Laval är dock fortfarande 50 kW processkyla kompressordriven. Beroende
på maskin ser konstruktionen olika ut och vidare undersökning krävs för respektive
fall. Men eftersom maskinerna används mycket krävs också kylning kontinuerligt.
För att avlasta fjärrkylnätet kan industrivattnet användas mer. Fler uppgifter om
flöden och temperaturer på vattnet behövs dock för att säkerställa vilken potential
som finns. Fjärrkylan skulle dock bli kvar som backup vid de tillfällen vattnet inte är
tillräckligt kallt. Någon besparing är svår att bestämma men kan denna kapacitet
frigöra kylkapacitet för att konvertera kompressordriven kyla till fjärrkyla kan
elanvändningen reduceras med 50 000 kr årligen (COP‐värde 3).
Tabell 10‐sammanställning över de åtgärder som kräver ytterligare utredning

Åtgärd

effektreduktion besparing
[kW]
[MWh/år]

temperatursänkning i tvättar*
180
62
Konvertering av elutrustning**
65
‐
reduktion av tomgångsförluster
‐
62
temperaturstyrning
‐
640***
konvertering av processkyla
50
‐
utökad användning av industrivattenkylning ingen uppgift
175
TOT
295
939
*flerstegstvätten inkluderad
**elradiatorer i kontorslandskap och värmeelement i målarmaskin
***består av 440 MWh fjärrvärme och 199 MWh fjärrkyla

besparing
[kr/år]

50 000
‐
50 000
316 000
‐
50 000
466 000

Summering av föreslagna åtgärder
- eleffekten kan reduceras med ungefär 580 kW
- elenergianvändningen kan reduceras med 1 400 MWh inklusive konvertering,
vilket är 12 % av nuvarande elenergianvändning. Dessutom kan 733 MWh
fjärrvärme och 261 MWh fjärrkyla sparas vilket motsvarar 12 % av
fjärrvärmeanvändningen och 7 % av fjärrkylanvändningen idag
- den totala besparingen uppgår till 1 645 000 kr/år varav 50 000 kr till följd av
effektreducering med sänkt abonnemangsavgift

7.1 Miljöpåverkan
Genom att genomföra de åtgärder som föreslagits görs inte bara vinster ekonomiskt,
utan också för miljön. För varje MWh el som kan reduceras, minskar utsläppen med
970 kg koldioxid. Finspångs tekniska verk som är fjärrvärmeleverantör använder
mestadels avfall som bränsle med flis och olja som spetsbränsle och dess utsläpp
borde hamna inom ramen för svensk fjärrvärmemix. Det innebär att konvertering
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från direktverkande el till fjärrvärme reducerar koldioxidutsläppen med 885 kg/MWh
(elproduktion släpper ut 970 kg/MWh och fjärrvärmeproduktion 84,6 kg/MWh).
Åtgärderna innebär totalt en årlig reduktion med 1 400 MWh el och 733 MWh
fjärrvärme och betyder att koldioxidutsläppen kan reduceras med 1 400 ton årligen.
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8 Förslag till vidare arbete
Det är viktigt att poängtera betydelsen av fortsatt arbete med långsiktiga åtgärder
för att göra verksamheten mer energieffektiv. I många åtgärdsförslag kan en
besparingspotential identifieras men där olika faktorer försvårar möjligheten att
implementera förändringen direkt. För att reducera energianvändningen i ett
långsiktigt perspektiv bör det finnas en strategi. Ett första steg skulle kunna vara att
införa en energipolicy där mål och handlingsplan definieras. Genom att få med den
högsta ledningen i arbetet får det den uppmärksamhet som krävs. Ansvariga för
energianvändning i olika avdelningar bör också utbildas för att öka
energimedvetenheten, ett ökat engagemang från produktionspersonalen kan inte
nog betonas.
Samarbetet mellan maskinservice och fastighetsavdelningen bör också intensifieras.
Eftersom maskinservice dagligen arbetar i verksamheten är det också där många
förslag på förbättringar föds. Men då fastighetsavdelningen sköter det mesta av
energieffektiviseringsarbetet skulle ett samarbete med produktionen och i synnerhet
maskinservice vara av stor nytta. Genom att införa och/eller ha med en representant
från fastighetsavdelningen på maskinservice internmöten skulle energiaspekten
kunna lyftas fram mer vid till exempel inköp av ny produktionsutrustning.
Investeringar i energieffektiv utrustning hämmas av krav på korta pay back‐tider.
Eftersom driftskostnaden ofta är en stor del av totalkostnaden är dock investeringen
lönsam på sikt. För att säkerställa att energieffektiv utrustning köps in borde vissa
tillägg göras i rutinerna för inköp och projektering. Följande tillägg är delvis
inspirerade från ”program för energieffektivisering i energiintensiva företag” (PFE)
-

Lcc beräkningar av olika alternativ (varav ett energieffektivt) ska jämföras vid
inköp av energikrävande utrustning
Utrustning (elmotorer, pumpar o.s.v.) av högsta effektklass ska väljas
Tryckluft ska undvikas
Maskiner ska kunna stängas av
Information om elanvändning, tryckluftsförbrukning, kylbehov ska bifogas

En viktig del i energieffektiviseringsarbetet är att göra mätningar för att kunna följa
upp åtgärder. Med fördel kan mätningsresultat publiceras på företagets internsidor
där alla kan följa utvecklingen. På så sätt motiveras personalen att engagera sig och
ser att deras förändrade beteende verkligen gör skillnad. En bra mätstruktur gör
också att varje avdelning får betala för sin egen energianvändning vilket också är ett
incitament till förbättring.
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10 Bilagor
10.1 Bilaga 1Mätningar
10.1.1

Bearbetningsmaskiner

Carnaghi1 (inv.nr 1946)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 15,8 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 140 MWh

Carnaghi2 (inv.nr 1945)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 13,2 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 116 MWh
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FMS (inv.nr 2697 och 2699)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 36,0 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 316 MWh

Mägerle 1‐4 (inv.nr 2615, 2616, 2259 och 3075)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 77,0 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 675 MWh
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Spheromill (inv.nr 142)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 11,5 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 100 MWh

Husmaskin (inv.nr 2700)
Mätperiod 26/5‐1/6
Medeleffekt under mätningen: 31,7 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 278 MWh
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Shiess 1‐3 (inv nr. 1725, 1726 och 2527)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 72,1 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 632 MWh

Maskinområde intill Mägerle (sänkgnistar, mandelli m.m.)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 18,2 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 160 MWh
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10.1.2

Ugnar

Vakuumugn (inv. nr 3000)
Mätperiod 20/3‐27/3
Medeleffekt under mätningen: 68,6 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 601 MWh

Nitrerhärdugn (inv. nr 456)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 17,2 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 131 MWh
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Vagnugn (inv. nr 3157)
Mätperiod 13/3‐19/3
Medeleffekt under mätningen: 11,8 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 103 MWh

Stora vagnugnen (inv. nr 1733)
Mätperiod 13/3‐19/3
Medeleffekt under mätningen: 13,8 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 121 MWh
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10.1.3

Tvättar

Stora tvättboxen (inv. nr 1753)
Mätperiod 11/3‐19/3
Medeleffekt under mätningen: 2,6 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 23 MWh

Flerstegstvätt (inv. nr 2792)
Mätperiod 11/3‐19/3
Medeleffekt under mätningen: 11,7 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 102 MWh
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Tvätt vid servicemontage (inv. nr 2596)
Mätperiod 20/3‐26/3
Medeleffekt under mätningen: 2,1 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 19 MWh

10.1.4

Övrigt

EBW (inv. nr 2675)
Mätperiod 11/3‐19/3
Medeleffekt under mätningen: 34,4 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 301 MWh
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Målarmaskin (inv. nr 2575)
Mätperiod 11/3‐19/3
Medeleffekt under mätningen: 19,2 kW
Uppskattad årlig energianvändning: 169 MWh
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10.2 Bilaga 2Tomgångsförluster
Avstängning av vakuumpumpar (EBW) under helger
Tid under ett år, avstängning varje fredag 22:00‐söndag 22:00
→2 496 timmar/år
Uppgifter från mätningar:
Tomgångseffekt:
35 kW
Kyleffekt:
25 kW
Elbesparing:
Besparing, kyla:

87 MWh/år
62 MWh/år

Den totala kostnadsbesparingen blir 113 000 kr/år
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10.3 Bilaga 3Belysning
10.3.1

LCCanalys, allmänbelysning

Dimensionering metallhalogen respektive lysrör:
Hägglunds
D‐hallen
Laval

typ

antal

totaleffekt [kW]

effekt [%]

Högtrycksnatrium
CDM
Högtrycksnatrium
lysrör

570
680
102
215

245
113
43
38

100
46
100
88

Högtrycksnatrium

464

199

100

CDM
lysrör

557
979

93
172

46
88

år

15
0,08

Förutsättningar:
Tid kalkylen omfattar
Årlig real ränta
INVESTERINGSKOSTNADER
Armaturtyp
Fabrikat
Bestyckning
Antal
á‐pris
Armaturkostnad

högtrycksnatrium

T5+HF

CDM

W
st
kr/st
kr

1*400
464
0
0

2*80
979
731
715 649

1*150
557
2650
1 476 050

Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster
Antal/armatur
á‐pris
Ljuskällekostnad

W
st
kr/st
kr

431
1
200
92 800

84
2
207
405 306

167
1
250
139 250

Material‐ och
arbetskostnader/arm
Styrutrustning
Övrigt
Installationskostnader
S:A INVESTERINGSKOSTNAD

kr

0

2400

2400

kr
kr
kr
kr

0
0
0
0

0
0
2 349 600
3 470 555

0
0
1 336 800
2 952 100

högtrycksnatrium

T5+HF

CDM

199 984
7 400
1,0
1479

164 472
7 400
1,0
1217

93 019
7 400
1,0
688

DRIFTSKOSTNADER
Energikostnader
Installerad effekt inkl.
driftdonsförluster
Drifttid
Utnyttjningsfaktor
Energianvändning / år

W
h/år
MWh/år
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Elpris
Driftskostnad / år
Beräkningsfaktor 1
Nuvärde energikostnader

kr/kWh
kr/år
kr

Ljuskällekostnader ‐ inkl byte
Ljuskällans livslängd
Utbytesintervall
Utbyteskostnad / st
Beräkningsfaktor 2
Nuvärde ljuskällekostnader

h
år
kr
kr

Underhållskostnader
Underhållskostnad per armatur
Drifttid före underhåll
Underhållsintervall
Beräkningsfaktor 3
Nuvärde underhållskostnad
S:A DRIFTSKOSTNADER

kr/st
h
år
kr

TOTALKOSTNAD (NUVÄRDE)

10.3.2

kr

0,80
1 183 905
9,24
10 944 301

0,80
973 674
9,24
9 000 875

0,80
550 672
9,24
5 090 547

20 000
3
30
2,32
247 736

48 000
6
30
1,03
476 707

15 000
2
30
3,96
618 159

30
45 000
6
1,02
14 177
11 206 214

30
45 000
6
1,02
29 912
9 936 107

30
45 000
6
1,02
17 018
5 725 724

11 206 214

13 406 662

8 677 824

Beräkning av rörelsevakt

Inköpspris
Installationskostnad

500 kr
3 200 kr

Armatur för styrning: effekt
2*58 W
effekt inkl. förluster 140 W
Återbetalningstid vid 4 660 timmars kortare brinntid/år:
antal armaturer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

effekt [W]

besparing
[kr/år]

återbetalningstid
[år]

140
280
420
560
700
840
980
1120
1260

522
1044
1566
2088
2610
3132
3654
4176
4698

7,2
3,6
2,4
1,8
1,4
1,2
1
0,9
0,8
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10.3.3

Förslag på ny belysning, kontor

Genom att använda individuellt styrda armaturer på varje arbetsplats i kombination
med tidsstyrd allmänbelysning energianvändningen sänkas.
Ljusplanering, kontorsplats:

Ljusplanering, allmänbelysning:
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Totalt 57 armaturer 2*28 W behövs på kontorsplatser och konferensrum, 26
armaturer 18 W är allmänbelysning.
effekt
[W]
nuläge
ny belysning
ny belysning*

5 952
4 054
4 054

specifik
effekt
[W/m2]

energianvändning
[kWh/år]
8,6
5,9
5,9

specifik
energianvändning
[kWh/m2]

20 117
13 702
7730

29
20
11,2

* med styrsystem, under förutsättning att energianvändningen kan halveras.
Beräkningarna gäller plan 1, med motsvarande effekt‐ och energireduktion för plan2
sänks effekten totalt med 3 kW och energianvändningen med 23 MWh.
- Ny belysning, grundutförande
Energibesparing:
9 MWh
Kostnadsbesparing:
7 200 kr/år
Investeringskostnad, allmänbelysning:
Investeringskostnad, grundutförande:
TOT

911 kr/st
1836 kr/st

23 686 kr
104 652 kr
128 338 kr

Återbetalningstid: 18 år (utan installationskostnad)
- Ny belysning, med styrsystem
Energibesparing:
18 MWh
Kostnadsbesparing:
14 400 kr/år
Investeringskostnad, allmänbelysning:
Investeringskostnad, med styrsystem:
TOT

911 kr/st
3536 kr/st

23 686 kr
201 552 kr
225 238 kr

Återbetalningstid 16 år (utan installationskostnad)

10.3.4

Ökad användning av sektionering, allmänbelysning

Uppskattad drifttid idag:
7400 timmar/år.
Arbetstid, två‐skift:
4160 timmar/år
Reducerad användningstid: 3240 timmar/år
Belysningseffekt, del C:

50 kW

Besparing, årligen:

162 MWh
129 600 kr
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10.4 Bilaga 4Tryckluft
Möjligheter till värmeåtervinning
En kontorslokal, De Geer, är en av lokalerna som skulle kunna utnyttja
överskottsvärmen. Kompressorns energianvändning har uppmätts under en vecka
och återvinning beräknas kunna ske 50 veckor då mindre tryckluft krävs under
semestern. Av dessa förväntas värmebehovet vara tillräckligt stort under åtminstone
30 veckor. Under resterande 20 veckor förväntas tappvarmvatten kunna ha
avsättning för en del av värmen.
ENERGIBEHOV, DE GEER jan 2008‐maj 2009
ENERGITILLGÅNG,
månad uppvärmning tappvarmvatten
KOMPRESSOR
[MWh]
[MWh]
Medeleffekt,
95 kW
12,1
Juni
15
kompressor
10,7
Juli
9
Nyttig effekt (70 %)
66 kW
Augusti
22
12,8
September 100
11,6
Värmeåtervunnen
558 MWh/år
Oktober
154
16,1
energi
November 249
14,1
47 MWh/mån
December 315
11,1
Januari
331
17,1
Februari
293
16,8
Mars
280
16,9
April
161
18,7
Maj
69
14,0
Återvinning 30 veckor/år:
Återvinning av tappvarmvatten resterande 20 veckor:
TOT

335 MWh
60 MWh
395 MWh
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LCC‐analys
kalkylränta
livslängd
nusummefaktor

8 %
15 år
8,56
nuvarande

INVESTERINGSKOSTNADER
investeringskostnad, kompressor
installationskostnad
utrustning, värmeåtervinning
total investeringskostnad

kr
kr
kr
0 kr

DRIFTSKOSTNADER
underhållskostnad

140 000 kr/år

energikostnad
elenergianvändning
total elkostnad

0,8 kr/kWh
914 100 kWh/år
731 280 kr/år

värmeåtervinning
energibesparing, återvinning 30 veckor/år
tappvarmvattenbehov, resterande 20
veckor
fjärrvärmekostnad
besparing, värmeåtervinning
nettoenergikostnad
totala driftskostnader
LCC, underhåll
LCC, energi
investering
LCC

pay back‐tid (rak):
pay back‐tid (nusumma):

0 %
0 kWh
0 kWh
0,4 kr/kWh
0 kr/år
731 280 kr/år
871 280
1 198 400
6 259 757
0
7 458 157 kr

varvtalsstyrd
760 000
400 000
240 000
1 400 000 kr

60 000 kr/år
0,8 kr/kWh
798 400 kWh/år
638 720 kr/år
70 %
335 328 kWh
60 000 kWh
0,4 kr/kWh
158 131 kr/år
480 589 kr/år
540 589
513 600
4 113 840
1 400 000
6 027 440 kr

4,2 år
4,5 år
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10.5 Bilaga 5konverteringsåtgärder
Dimensionering av ackumulatortank till stora tvättboxen
Maximalt flöde räknas fram från maxeffekten P = 100 kW
P = q * ρ * c p * ΔT

där

q = flöde [m3/s]
ρ = vattnets densitet 1 000 kg/m3
c p = vattens specifika värmekapacitet 4 200 kJ/kg°C
ΔT = temperaturskillnad mellan inloppstemperatur och tvättemperatur [°C]
inloppstemperatur = 5°C ⎫
⎬ΔT = 85°C
tvättemperatur = 90°C ⎭

Ekvationen ger q = 2,8 * 10 −4 m 3 / s = 16,8l / min vilket betyder att ungefär 1 m3
vatten behöver värmas upp för att använda tvätten en timme.
Vid en effektsänkning till P = 20 kW ⇒ q = 5,6 * 10 −5 m 3 / s = 3,3l / min . Det betyder
att 0,2 m3 vatten hinner värmas upp under en timme. Storlek på tanken blir då
1,0 − 0,2 = 0,8 m 3
Vid en effektsänkning till P = 40 kW krävs en volym av 1,0 − 0,4 = 0,6 m 3
Utnyttjande av värme från ugnar för uppvärmning av tvättvatten
Glödgning görs i genomsnitt varannan dag→ungefär 180 glödgningar/år
En glödgning motsvarar 400 kWh, hälften kan tillgodogöras→200 kWh

Värmeenergi:
Utnyttjningsbar energi (η vvx = 70% )
Besparing:

36 MWh/år
25 MWh/år
20 000 kr/år
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10.6 Bilaga 6övriga åtgärder
Tilläggsisolering av yttervägg
Beräkning av U‐värde: U =

1
1

αy

+

d1

λ1

+ ... +

Gammal vägg
α i = 7,7

⎫
⎪
α y = 25
⎪
2
⎬U = 0,7W / m * K
d lättbetong = 0,15m
⎪
2
λlättbetong = 0,12W / m * K ⎪⎭
Q = U * A = 0,7 *1530= 1071W / K
E = GT * Q = 76152*1071= 82MWh

dn

λn

+

1

αi
ny vägg

αi = 7,7
α y = 25

⎫
⎪
⎪
⎪
dlättbetong = 0,15m
⎪
2
⎬U = 0,27W / m * K
2
λlättbetong = 0,12W / m * K⎪
⎪
d glasull = 0,1m
⎪
λglasull = 0,045W / m * K ⎪⎭
Q = U * A = 0,27*1530= 420W / K
E = GT * Q = 76152* 420= 32MWh

Besparingen blir 50 MWh eller 20 000 kr årligen.
Användning av industrivatten för kylning
P = q * ρ * c p * ΔT
där
q = 7,23 m 3 / h = 2,01 * 10 −3 m 3 / s

ρ = 1000kg / m 3
c p = 4200 kJ / kg * K
Kyleffekt vid olika ΔT :
effekt
ΔT [°C]
[kW]
1
8
2
17
3
25
4
34
5
42
6
51
7
59
8
67
Om kyleffekten vid ΔT = 6°C kan utnyttjas 30 veckor/år är potentialen 277 MWh
vilket motsvarar 111 000 kr/år.
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