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Sammanfattning 
En energikartläggning har gjorts hos Chips AB för att undersöka hur energin fördelas över de 
olika produktionslinjerna. Energianvändningen från processer som är gemensamma för alla 
produktionslinjer har också undersökts. Energianvändningen för dessa har fördelats över pro-
duktionslinjerna eftersom produkterna även ska bära upp dessa energikostnader. Där det vi-
sade sig att chipslinjen använder överlägset mest energi under ett år, 13 200 MWh, men den 
linjen körs mest också. Näst störst energianvändning hade moslinjen som bara låg på 6 600 
MWh. När energianvändningen beräknades per producerat kilogram visade det sig att det var 
moslinjen som använder mest energi, 2,75 kWh/kg. 

Från energianvändningen beräknades kostnad och koldioxidutsläpp, både totalt och per pro-
ducerat kilogram. Här visade det sig att moslinjen även har högst koldioxidutsläpp och högst 
kostnad per producerat kilogram. Chipslinjen har näst högst koldioxidutsläpp per producerat 
kilogram, men det är de friterade produkterna från PF2-linjen som har näst högst kostnad per 
producerat kilogram. Det beror på att det är olja som används till fritösen i PF2-linjen. 

Flera åtgärdsförslag för att minska energianvändningen har tagits fram. Det var två skorstenar 
som hade mycket överskottsvärme som kan användas, chipsfritösen och PF1-fritösen. De 
bästa förslagen skulle vara att använda denna överskottsvärme till uppvärmning av lokaler 
och tappvarmvatten samt uppvärmning av blanchörvatten. Tillsammans skulle detta i bästa 
fall kunna ge en årsbesparing på ungefär 516 000 € och ändå ha en återbetalningstid under ett 
år. Andra åtgärdsförslag som också undersöktes var förvärmning av luften till chipspannan, 
absorptionskyla och elproduktion, men dessa förslag hade mindre besparingspotential och 
längre återbetalningstid än det första förslagen. 
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Abstract 
An energy analysis has been made at Chips AB to investigate how the energy is distributed 
over the various production lines. Energy from processes common to all production lines have 
also been investigated. Energy use for these have been distributed over the production lines 
since the products also should carry these energy costs. There, it is shown that the potato chips 
line is using by far the most energy in a year, 13,200 MWh, but it is the line that runs the most 
too. The potato mash line had the second largest energy use, at 6,600 MWh. But when the 
energy usage was calculated per kilogram produced, it turned out that it was the potato mash 
line that use the most energy, 2.75 kWh/kg. 

From the total energy use the cost and carbon emissions were calculated, both in total and per 
produced kilogram. Here it showed that the potato mash line also has the highest emissions of 
carbon dioxide and the highest energy cost per kilogram produced. It is also the potato chips 
line that has the second highest emissions of carbon dioxide per kilogram produced, but it is 
the fried products from the PF2 line that has the second highest energy cost per kilogram pro-
duced. This is because the fryer in the PF2 line uses oil to heat up the frying oil. 

Several proposed measures to reduce energy use have been developed. Three of the chimneys 
that were measured at Chips AB had a lot of excess heat that can be used, it was the potato 
chips fryer, the PF1 boiler and the PF1 fryer. The best proposed measures is to use the excess 
heat for space heating and domestic hot water and to heat the blanching water. Together, these 
measures could at best be able to provide an annual saving of approximately € 516,000, and 
still have a payback period of less than a year. Other proposed measures that also were inves-
tigated were preheating of the air to the potato chips boiler, absorption cooling and power 
generation, but these proposals had less savings and longer payback periods than the first pro-
posals. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen i vår utbildning civilingenjör i maskinteknik 
med inriktning mot energisystem på Linköpings Universitet. Rapporten förklarar tillväga-
gångssätt och resultat av den energiutredning vilket genomfördes hos Chips AB från januari 
till juni 2013. Under arbetet har vi tillsammans med Centriair tagit fram åtgärdsförlag för 
överskottsvärmen med återbetalningstider för att minska användandet av energibärare. 

Vi vill framföra ett stort tack till all personal på Chips AB vi haft kontakt med under arbetets 
gång. Ett särskilt tack vill vi ge till vår handledare Erik Viktorsson och fabrikschef Christer 
Söderström vilka har försett oss med värdefull information för att kunna utföra examensar-
betet. Vi vill även framföra ett tack till vår handledare från Centriair Jack Delin för framtag-
ning av underlag till åtgärdsförslagen, samt Hugo Royen för hjälp med teoretiska beräkningar.  

Ett stort tack avslutar vi med att ge till Magnus Karlsson och Jakob Rosenqvist från avdel-
ningen Energisystem på Linköpings Universitet. Magnus har varit vår handledare vid univer-
sitetet under examensarbetets gång, han har gett oss goda råd vilket hjälpt oss slutföra exa-
mensarbetet. Jakob Rosenqvist har tillhandahållit all mätutrustning vi använt, samt gett oss 
goda råd inför genomförandet av mätningarna.  

Tack 

Linköping, maj 2013 

Thom Renström och Henrik Sundbäck 
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KAPITEL 1.  INLEDNING 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Chips AB grundades 1969 och under 1970 började de tillverka potatischips på Åland. En av 
anledningarna till att det lades på Åland var för att minska den pågående utflyttningen från 
Åland. Sedan dess har verksamheten vuxit kraftigt, fabriken har byggts ut och flera olika po-
tatisprodukter har börjat tillverkas. Denna expansion av företaget har självklart lett till en vä-
sentlig ökning av energianvändningen. Dagens ökning av energipriser har därför gjort att 
energieffektivisering är väldigt intressant för Chips AB eftersom det kan leda till stora bespa-
ringar.  

Idag har Chips AB redan vidtagit flera åtgärder för att minska sin energianvändning. Alla 
potatisrester skickas idag in i en rötkammare där biogas tillverkas. Med detta kan propangasen 
som används för uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten till viss del bytas ut mot egen-
producerad biogas. Chips AB har även bytt andra energibärare för att göra produktionen mer 
kostnadseffektiv, idag värms fritöserna med propangas istället för olja. 

Det finns fortfarande åtgärder som kan göras inom energiområdet. Ett problem som finns idag 
är att Chips AB bara vet hur stor den totala förbrukningen av de olika energibärarna är, de vet 
inte hur fördelningen över alla olika processer ser ut. Detta gör att de inte kan säga hur stor 
energikostnaden för varje produkt är. Det leder även till att det blir svårt för Chips AB att få 
en uppfattning om deras energianvändning är stor eller liten relativt sett, och jämförelser blir 
svåra att göra. Därför är det intressant att göra en energikartläggning av produktionen, där 
energianvändningen för alla olika processer utreds. 

Då det idag ställs högre krav på livsmedel från myndigheter och konsumenter, kan energikart-
läggningen komma väl till hands som ett försäljningsargument. En energikartläggning skulle 
även ligga till grund för att hitta andra stora energieffektiviseringar som skulle kunna göras, 
då kartläggningen visar vilka processer som är de största energianvändarna. Den ger även 
information om vilka processer som behöver värme, detta kan i sin tur ge idéer om hur åter-
vunnen värme kan användas i processerna. Kartläggningen skulle även kunna ligga till grund 
om en framtida expansion av företaget skulle komma att bli aktuellt. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda hur energianvändningen på Chips AB ser ut och hur 
den skulle kunna effektiviseras och följas upp, med fokus på överskottsvärme. 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur ser energifördelningen ut per produktionslinje? 
2. Vilken återvinningspotential finns det i processerna med stora värmeförluster? 
3. Hur kan Chips AB själva följa upp energianvändningen?  

1.4 Avgränsningar 
En energikartläggning kan göras på en väldigt detaljerad nivå. Företagets önskemål är att få 
en kartläggning för att se energianvändningen per produktionslinje. En avgränsning är att inte 
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ta med varje process i varje linje, utan istället beräkna en total energianvändning för varje 
produktionslinje.  

Stödprocesser kommer endast att kartläggas ganska övergripande, sedan kommer energian-
vändningen för dessa fördelas över de olika produktionslinjerna. Energieffektiviseringsåtgär-
der kommer inte tas fram för de elförbrukande stödprocesserna. 
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KAPITEL 2.  FÖRETAGSBESKRIVNING 

2 Företagsbeskrivning 
Chips AB har cirka 120 anställda och är Finlands största chipsproducent, de är även Finlands 
ledande tillverkare av fryst potatis. Chips AB:s fabrik är belägen strax utanför Haraldsby på 
Åland. Där tillverkar de ett antal olika produkter till exempel chips, pommes frites, pota-
tisklyftor, potatismos, ostbågar etc. i fem olika produktionslinjer. Processcheman för dessa 
linjer kan ses i figur 18-22 i bilaga 1. Dessa produktionslinjer får sin energiförsörjning från ett 
flertal olika energibärare; el, propangas, biogas och lätt eldningsolja. 

2.1 Produktionslinjer 
Chips AB har fem produktionslinjer, först och främst chipslinjen som då producerar chips. 
Sedan har de PF1-linjen som tillverkar frysta potatisprodukter till exempel pommes frites, 
potatisklyftor och färdigmat som pytt i panna. De har även en PF2-linge och den producerar 
framför allt potatismos, men även den producerar en del frysta potatisprodukter. Den fjärde 
linjen är extruderlinjen som tillverkar extruderprodukter till exempel ostbågar. Den sista linjen 
kallas pelletslinjen och där friteras pasta som till exempel kan vara formad som skruvar eller 
hjul. 

Till dessa produktionslinjer finns det fyra förbränningspannor. Tre förbränningspannor värmer 
upp frityroljan, en panna till chipsfritösen, en till PF1-fritösen och en till PF2-fritösen. Sedan 
finns det en gemensam ångpanna som skickar ånga till olika processer i alla produktionslinjer 
förutom pelletslinjen. I alla dessa pannor förbränns propangas, förutom i pannan till PF2-
fritösen där olja förbränns. I figur 18-22 i bilaga 1 ses det till vilka processer de olika pan-
norna är kopplade. 

2.1.1 PF1-linjen 
Potatisen förvaras i ett stort lager i stora bås som rymmer stora mängder potatis. De använder 
flera sorters potatis till sin produktion beroende på om den ska vara fast, mjölig eller ha en 
viss karaktär på sitt skal. Potatisen skickas sedan in till stora silor av tyg där matning med 
hjälp av band sedan sker i en viss takt. 

Det första steget i produktionen är att tvätta och sortera potatisen. Därefter går potatisen vi-
dare till en ångskalare, här får ångan skalet att lossna effektivt med minimalt spill. En borst-
maskin används för att få bort skalrester från potatisen. I sortertrumman spolas vatten in för 
att tvätta potatisen vid rotation för att sedan gå vidare till ett trimbord vilket kan användas för 
att sortera bort dålig potatis manuellt. Potatisen matas sedan vidare till en silo där potatisen 
lagras för att sedan skickas vidare till skärningen. Beroende på vilken produkt som tillverkas 
används olika typer av skärinstrument för att få rätt utseende. Därefter sorteras dåliga bitar 
bort med hjälp av tryckluft. En optisk sorterare läser av utseendet på potatisen och sorterar 
bort avvikande bitar. Det som inte sorteras bort går vidare till blancheringsprocessen där de 
genomgår två blancheringar för att driva ut stärkelse. Efter andra blanchören går potatisen 
vidare till fritösen där vatten ska drivas ut ur potatisen. Efter fritösen ska den friterade potati-
sen först kylas ned innan packning, produkterna går först till förkylen och sedan till flowfry-
sen. I förkylen är temperaturen runt 0°C och i flowfrysen är temperaturen runt -30°C. Eventu-
ellt tillkommer ingrediensdosering innan packningen beroende på produkt, till exempel pytt i 
panna där lök och kött behöver tillsättas. Därefter kommer packningssteget följt av palletering 
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där kartongerna staplas på varandra, innan de skickas in till fryslagret för en kortare tid av 
lagring innan de fraktas vidare till nästa lagringsutrymme.  

Processerna mellan silon för obehandlad potatis och silon för behandlad potatis styrs av hur 
mycket potatis silon med behandlad potatis innehåller. Är den full stannar processerna tills 
nivån i silon nått en viss gräns.  

2.1.2 PF-2 linjen 
PF2-linjen är precis likadan fram till skärningen. Här kan antingen vattenskärning eller vanlig 
skärning genomföras beroende på produkt. En optisk sorterare används även här för att sortera 
bort avvikande bitar innan de går vidare till de två blanchörerna. Efter blanchörerna genomgår 
produkterna en torkningsprocess med hjälp av ånga, för att driva ut vatten innan nästa steg. 
Nästa steg är beroende av typ av produkt. PF2-linjen används till att dels producera potatis-
mos. Potatismoset ångkokas vid en temperatur runt 90°C. När potatisen är färdigkokad går 
den vidare till en mospress, den valsar potatisen genom små hål och landar på ett transport-
band som för potatisen direkt in i förkylen och sedan flowfrysen. Vid packningen skärs potati-
sen som frusit i rätt storlek, paketeras, palleteras och skickas sedan in i fryslagret för kortare 
lagring för att sedan transporteras vidare.  

PF2-linjen används även till produktion av friterade produkter, friteringen påbörjas efter tork-
processen och är likadan som PF1-linjens friteringsprocess.  

2.1.3 Chipslinjen 
Potatisen tvättas och skickas vidare till en stenfångare vilken sorterar bort eventuella stenar 
och annat skräp. Därefter skalas potatisen, inte med ånga som för PF1- och PF2-linjen utan i 
en roterande trumma som borstar bort skalet från potatisen. Därefter går den via ett trimbord 
för manuell borttagning av dålig potatis till silon. Potatisen matas ut och går förbi en rote-
rande cylinder med flera skärblad som skivar potatisen i rätt storlek. Beroende på om det ska 
vara slät, räfflad eller vågig potatis kan cylindern med skärblad bytas ut. Efter att potatisen 
skivats går den till en skivtvätt som tvättar bort överflödiga rester från skivorna, innan de går 
in i en stor blanchör. Efter blanchören avvattnas potatisen innan de skickas in till fritösen. 
Efter friteringen används en optisk sorterare för att sortera bort chips med avvikelser på, där-
efter går de till en stor roterande trumma där kryddning tillsätts. Slutligen skickas chipsen till 
en chipssilo för att invänta paketering, palletering och lagring. 

2.1.4 Extruderlinjen 
I en blandare tillsätts majsmöl och vatten för att bilda en smet vilket sedan skickas vidare in i 
en extruder. I extrudern skickas smeten vidare i ett rör under tryck medan den värms och då 
tillagas. Beroende på typ av extruderprodukt, till exempel ostbågar eller ostbollar, används 
olika typer av formar och kapknivar. När smeten kommer ut ur extrudern går den först genom 
formen och kapas sedan med knivarna i rätt storlek. Produkten går vidare till en tork för att 
driva ur den sista vätskan. Nästa steg är kryddningen, en slurry sprutas på produkten medan 
den roterar i en trumma för att fördela kryddningen. Därefter går produkten vidare till en silo 
för att invänta paketering, palletering och lagring.  

2.1.5 Pelletslinjen 
Pelletslinjen är linjen med minst antal processer. Med hjälp av en lådvändare eller lyftkran 
vilket håller upp en stor påse hälls pasta gjord på potatismjöl ner i en silo. Härifrån matas pas-
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tan vidare till fritösen och friteras under en kort tid. Därefter matas pelletsen ut ur fritösen och 
landar på ett band där eventuella smulor kan falla bort, samt att överflödig olja får en möjlig-
het att rinna av. Kryddningen genomförs sedan i en roterande trumma, innan den går vidare 
till en silo. Därefter väntar paketering, palletering och lagring. 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas de tillvägagångssätt som använts för att komma fram till resultatet. 

3.1 Genomförande 
För att ta fram de olika teorierna som beskrivs i referensramen bedrevs litteraturstudium. 
Olika artiklar och böcker lästes, dessa handlade till exempel om energikartläggningar, ab-
sorptionskyla och pinchanalys. 

Ett flertal besök gjordes på Chips AB vilket är företaget där energiutredningen gjordes. Under 
dessa besök gjordes flera mätningar av elanvändningen för olika processer, temperaturer på 
flöden och flödeshastigheter. Det skedde även datainsamling under besöken. Data om för-
brukning av olika energibärarna, drifttider och märkeffekter samlades in. Rundvandringar 
gjordes i produktionen men även intervjuer med olika personer på företaget, detta för att få en 
bild av hur produktionen ser ut och hur energin används. Det skedde även kontakt via e-post 
under hela arbetet där frågor besvarades och ytterligare data skickades. 

Efter besöken analyserades informationen för att kunna genomföra en energikartläggning, där 
energibalansen ställdes upp för att se hur all energi fördelades över de olika processerna. Med 
informationen från datainsamlingen och mätningarna gjordes även beräkningar för hur stor 
effekt som finns i värmen från rökgaserna och hur denna effekt kan utnyttjas. Här testades 
både pinchanalys och NTU-metoden. 

Pinchanalysen användes för att få ett optimalt värmeväxlarsystem. Men i det här fallet blev 
det alldeles för komplicerat och var en onödig metod. Det sker många fasövergångar i det här 
fallet mellan ånga och vatten, och det är svårt att implementera fasövergångarna i pinchana-
lysen. Därför användes inte pinchanalys för åtgärdsförslagen, istället undersöktes varje åt-
gärdsförslag för sig. (Franck, 1990) 

Samma problem uppstod med NTU-metoden. Denna metod tar inte hänsyn till fasövergångar 
från ånga till vatten, det är där det finns en stor mängd energi att plocka ut. Därför användes 
inte heller NTU-metoden. (Çengel 1997) 

3.2 Litteraturstudium 
I det litteraturstudium som bedrevs hittades relevanta böcker, artiklar och rapporter för de 
olika teorier som beskrivs i den teoretiska referensramen. Böcker om värmeöverföring och 
framför allt värmeväxlare lånades både från biblioteket och från energisystemavdelningen på 
Linköpings Universitet. I dessa böcker hittades beräkningsmetoder för värmeöverföring och 
värmeväxlare. 

Många relevanta rapporter och artiklar användes också. För absorptionskyla och elproduktion 
hittades specifikationer och rapporter på olika tillverkares hemsidor, men en del rapporter 
söktes även upp genom Google, för absorptionskyla användes även kursmaterial från en tidi-
gare kurs. Rapporter och artiklar för andra teorier, som energikartläggning, söktes också upp 
genom Google. Vissa rapporter hade däremot använts i tidigare kurser och hittades då genom 
dessa.  
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3.3 Muntlig information 
Muntlig information samlades in under arbetets gång för att få en bra uppfattning om hur pro-
duktionen fungerade och få information om vilka processer som skulle kunna tänkas ha stor 
energianvändning. Även teknisk information om olika komponenter och annan information 
som till exempel energipriser samlades in muntligt. Det skedde genom intervjuer med chefer, 
elektriker och personal som arbetade i produktionen. Även rundvandringar gjordes i produkt-
ionen där alla produktionssteg och processer förklarades. 

3.4 Energikartläggning 
En energikartläggning är ett metodiskt sätt att ta fram faktiska uppgifter om ett företags an-
vändning av olika energibärare. Syftet med en energikartläggning är vanligtvis att få en upp-
fattning om företagets faktiska energianvändning för att sedan ge åtgärdsförslag i form av 
bland annat energieffektiviseringar, öka konkurrenskraften och minska miljöpåverkan. 

En energikartläggning ger en förbättrad kunskap om den faktiska energianvändningen samt 
vad som är de stora energianvändarna i företaget. Både stödprocesser och produktionsproces-
ser tas med i beräkningarna för att få en helhetsbild av fördelningen av energianvändningen. 
(Energimyndigheten 2006) 

Innan en kartläggning påbörjas kan användbar information som drifttider, ritningar, vilken typ 
av energibärare samt mängd företaget använder samlas in som en förberedelse för det kom-
mande besöket. 

Ett eller flera besök genomförs sedan på företaget under produktionstiderna. Det är viktigt att 
prata med nyckelpersoner på plats, undersöka och förstå hur processerna ser ut, göra en inven-
tering av installerad effekt, göra mätningar av effekten på processer som är viktiga i energi-
kartläggningen med mera. Det är även bra att genomföra en nattvandring, det vill säga göra ett 
besök på företaget när alla på företaget gått hem för att hitta eventuella stödprocesser som 
belysning och ventilation som är igång när ingen försörjning är nödvändig, men även proces-
ser som står i stand-by eller inte är avstängda. . 

En inventering av installerad effekt innebär att data för motorer, pumpar, datorer, belysning, 
ventilation med mera samlas in för att kunna göra en uppskattning av hur mycket processerna 
använder. Även effektfaktorn är bra att dokumentera om ingen möjlighet till mätning finns.  

Belysningens installerade effekt fås fram genom att räkna antalet lampor och armaturer, och 
sedan göra ett effektpåslag beroende på vilken armatur som används. Drifttiden för belysning 
kan vara svår att uppskatta, lättast är därför att prata med anställda på företaget för att få en 
uppfattning om belysningens drifttid. (Rosenqvist 2009) 

Ett blockschema är ett verktyg vilket lämpar sig väl till en beskrivning av anläggningens pro-
duktionslinjer. Den ger en möjligheten att ge en systematisk bild över anläggningsinformat-
ionen så som materialflöden, energiflöden, medier, produktflöden etc. (Energimyndigheten) 
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3.5 Mätningar 
3.5.1 Kontinuerliga elmätningar 
För att mäta elanvändningen användes loggande strömtänger. Strömtängerna gjorde momen-
tana mätningar som loggades med ett förvalt tidsintervall, i detta fall var det en halv minut 
eller en minut beroende på strömtängernas minne. Tängerna mätte över en fas under några 
dagar för att få en bild över hur elförbrukningen varierade. När mätningarna var genomförda 
användes EasyView 5.6.1.1 för att läsa in insamlad data från tängerna och det presenterades i 
form av diagram och tabell. För att räkna om strömmarna till effekt mättes effektfaktorn mo-
mentant för respektive mätpunkt. Sedan kunde följande formel användas för att beräkna effek-
ten: 

𝑃𝑃 = 3 ∗ 𝑈𝑈𝑓𝑓 ∗ 𝐼𝐼𝑙𝑙 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 [𝑊𝑊]   (Ekv. 1) 

där;  

• 𝑈𝑈𝑓𝑓 R = Fasspänningen [𝑉𝑉] 
• 𝐼𝐼𝑙𝑙 R = Linjeströmmen [𝐴𝐴] 
• 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = Effektfaktor 

För att sedan beräkna den totala energin användes de drifttider som erhållits från Chips AB. 
Effekten från mätningarna användes om produktionen ansågs vara normal, sedan multiplice-
rades effekten och drifttiden. 

3.5.2 Uppskattade effekter 
Vissa processer vid linjerna var svåra att mäta med strömtängerna. Anledningen till detta var 
att de antingen var svåra att komma åt för att sätta dit strömtängerna, annars var de omöjliga 
att identifiera i elskåpen. Vid dessa används istället märkeffekt eller mätresultat från liknande 
processer som gick att mäta vid en annan produktionslinje för att göra en uppskattning av el-
förbrukningen. 

3.5.3 Temperatur- och flödesmätningar 
Temperaturer och luftflöden mättes i skorstenarna för att kunna beräkna möjligheterna att 
värmeväxla denna luft. Både torr och våt temperatur mättes med en temperaturgivare inkopp-
lad i en temperaturmätare, när den våta temperaturen mättes träddes ett fuktat skosnöre över 
temperaturgivaren. Vid flödesmätningarna användes ett Pitot-rör. Pitot-rörets funktion är att 
med hjälp av differenstrycket i ett strömmande medium beräkna luftflödet. Även skorstenar-
nas omkrets mättes för att kunna räkna om luftflödena till massflöden, de teoretiska beräk-
ningarna kan ses i kapitel 3.6. 

Chipspannan har en permanent installerad termometer anger temperaturen. Då skorstenen där 
rökgasen för chips- och ångpannan mynnar ut är 25 meter hög, valdes det av säkerhetsskäl att 
inte klättra upp i denna för att mäta flödet. Av den anledningen var det inte möjligt att mäta 
temperatur eller flöde för ångpannan. Vid användning av chipspannans data kommer flödet 
inte vara nödvändigt. 
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3.6 Antaganden 
Mätningarna som utförts i fabriken antogs ha gjorts under en period som ansetts vara normal-
produktion. Det baserades på produktionsscheman från Chips AB, produktionen under be-
söksveckorna motsvarade produktionen under en normal vecka. Under mätningen av elan-
vändningen antogs den effektfaktor som uppmäts på varje linje vara samma under hela pro-
duktionen. 

Under helgerna antogs, enligt information från intervjuer, belysningen vara avstängd och ing-
en produktion antogs vara igång. Därför antogs även att helgens propangasförbrukning enbart 
gick till uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten. 

3.7 Metodkritik 
Elanvändningen för vissa processer loggades inte speciellt länge, utan vissa loggades bara ett 
dygn.  Eftersom produktionsprocessen inte ändras speciellt mycket antogs elanvändningen se 
likadan ut under resten av tiden också. Alla processer skulle kanske ha loggats ungefär en 
vecka för att få så bra värden som möjligt för elanvändningen. 

Vissa processer kunde inte loggas eller mätas, därför användes märkeffekten på dessa eller 
mätningar från liknande processer. För att erhålla det bästa resultatet borde alla processer ha 
mätts eller loggats och därigenom skulle den verkliga effekten erhållits. Mätdata från ström-
tängerna kan innehålla mindre fel men helheten av mätningen bör kunna ses som relativ kor-
rekt. 

Mätningar med pitot-rör kan vara väldigt svåra att få helt korrekta eftersom pitot-röret är väl-
digt känsligt. Röret är väldigt lägeskänsligt och värdet kan variera ganska mycket beroende på 
var någonstans i flödet som röret är placerat under mätningen. 

Eftersom många mätningar inte är helt exakta och ett flertal uppskattningar har gjorts gör det 
att det finns en viss felmarginal i alla resultat. Siffrorna som redovisas i energikartläggningen 
och åtgärdsförslagen ska därför inte beaktas som helt exakta. 

3.8 Källkritik 
Artiklarna och böckerna som har använts är av vetenskaplig karaktär och bör därför kunna ses 
som trovärdiga. Data om förbrukningar av olika energibärare, drifttider och liknande anses 
vara exakta eftersom det är dokumenteringar gjorda av Chips AB.  
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4 Teoretisk referensram 
4.1 Elpriset 
Elpriset har en ganska stor betydelse i energikartläggningar.  Eftersom energibesparingar som 
minskar elanvändningen kan ge stora besparingar, speciellt i framtiden eftersom elpriset förut-
spås stiga. I dagsläget finns en gemensam nordisk elmarknad där elpriset är lite lägre än 
många andra delar av Europa, men detta kan ändras i framtiden. 

För det nordiska elpriset finns en stigande trend under de senaste åren, i figur 1 kan den sti-
gande trend som finns hos det finska elpriset ses (Nordpool). Det finns fluktuationer vilket 
kan bero på olika saker till exempel det finansiella läget, utomhustemperatur, mängd vatten 
och vind under året etc. 

 
Figur 1 – Diagrammet visar elpriset i Finland från Nordpool under de senaste 13 åren. 

En integrerad elmarknad gör att elpriserna jämnas ut mellan länderna (Heden 2012). Detta 
skulle innebära att det nordiska elpriset ökar om den nordiska elmarknaden integreras med 
resten av EU. Det innebär att trenden med ett stigande elpris mycket väl kan fortsätta i framti-
den. En annan faktor som gör att elpriset kommer fortsätta att stiga är de miljömål EU har 
antagit. EU har idag som miljömål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 % till år 
2020 jämfört med nivån år 1990. EU har även kompletterat detta mål med ett antagande om 
30 % utsläppsminskning om ett nytt internationellt klimatavtal genomförs. Enbart denna ök-
ning från 20 % till 30 % skulle innebära att elpriset ökar med 50 SEK/MWh. (Energimyn-
digheten) 
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4.2 Bränslepriser 
Prissättningen av gasol för industriellt bruk är ofta komplicerat, därför brukar det sägas gene-
rellt att priset på gasol och naturgas vanligen följer oljepriset, ökar oljepriset följer gasol- och 
naturgaspriserna med och vise versa. (Näslund et al. 2004) 

Oljepriset har stigit kraftigt under de senaste åren. Figur 2 visar hur oljepriset för OPEC-olja 
har utvecklats under de senaste 14 åren. Det finns olika typer av oljor och priset för andra 
oljor kan skilja sig lite från OPEC-oljan men utvecklingen för alla ser väldigt lika ut. (OPEC) 

 
Figur 2 - Oljepriset för OPEC-olja under de senaste 14 åren i $/oljefat. 

4.3 Koldioxidutsläpp 
I dagsläget har Norden en gemensam elmarknad. Därför bör hela Nordens genomsnittliga 
koldioxidutsläpp beaktas för att beräkna koldioxidutsläppen från elanvändningen. Det genom-
snittliga koldioxidutsläppet för den nordiska elproduktionen är ungefär 100 g CO2/kWh 
(Svensk Energi). Vid beräkningar på marginalelen blir koldioxidutsläppen lite annorlunda. 
Marginalelen är den el som ligger på toppen, alltså den el som ökas eller minskas vid en änd-
rad elanvändning. Då får man räkna på koldioxidutsläppen från den sämsta elproduktionen, i 
Europa är det den kolkondensproducerade elen i Centraleuropa. Om elanvändningen i Sverige 
minskas betyder det alltså att den kan ersätta den sämre elen producerad i Centraleuropa. Där-
för används koldioxidutsläppen från europeisk kolkondens när koldioxidutsläppen för margi-
nalelen beräknas, och den europeiska kolkondensen ger koldioxidutsläpp på 800-1000 g 
CO2/kWh (Gode et al. 2009). 

Biogas är däremot koldioxidneutralt och därför räknas koldioxidutsläppet som noll. Detta 
beror på att ingen ny koldioxid släpps ut i atmosfären. Det är koldioxid som redan har funnits 
i atmosfären och bundits i växter, sedan har det rötats till biogas (Tekniska Verken AB). Där-
emot är inte propangas koldioxidneutralt och koldioxidutsläppet är 232,8 g CO2/kWh (Jern-
kontoret 1). Lätt eldningsolja är ett fossilt bränsle och ger därför relativt stora koldioxidut-
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släpp, nämligen 264 g CO2/kWh (Jernkontoret 2). I tabell 1 ses en sammanställning av koldi-
oxidutsläppen för de olika energislagen. 

Tabell 1 – Koldioxidutsläpp för olika energislag. 

Energislag  Koldioxidutsläpp  
[g CO2e /kWh] 

El (nordisk mix) 100 
El (europeisk mix) 400 
Propangas 232,8 
Biogas 0 
Lätt eldningsolja 264 
 

4.4 Absorptionskyla 
Absorptionskyla kan vara en intressant investering att undersöka i energianalyser där det finns 
mycket överskottsvärme. Med denna teknik kan kyla genereras med hjälp av överskottsvär-
men men även lite el måste tillföras till pumpen. 

Absorptionskylprocessen fungerar ungefär som många andra kylprocesser, det är ett köldme-
dium som förångas vid lågt tryck och låg temperatur. Absorptionskylmaskinen består av fyra 
grundkomponenter vilka är en absorbator, generator, kondensor och förångare. Sedan är 
köldmediet en kombination som oftast är litiumbromid och vatten eller vatten och ammoniak. 
I figur 3 ses en schematisk bild över hur en absorptionskylmaskin fungerar. 

 
Figur 3 – En schematisk bild över hur en absorptionskylmaskin fungerar. 
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I absorbatorn absorberar litiumbromiden lågtrycksvattenångan, LT-ånga, som kommer från 
förångaren. Absorbatorn kyls även med kylvatten som har kyleffekten 𝑞𝑞𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. Därefter pumpas 
blandningen till generatorn med en pump där en eleffekt, 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, måste tillföras. I generatorn 
separeras medierna igen, det görs genom att värmeeffekt, 𝑞𝑞𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺, tillförs. Då förångas vattnet 
till högtrycksånga, HT-ånga, och kan föras vidare till kondensorn, litiumbromiden koncentre-
ras och kan föras tillbaka till absorbatorn. I kondensorn värmeväxlas ångan med kylvatten, 
som har kyleffekten 𝑞𝑞𝐾𝐾𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾, vilket gör att den kondenseras. Efter att vattnet har kondenserat 
skickas det till förångaren via en expansionsventil, det gör att vattnet har lågt tryck och låg 
temperatur i förångaren. I förångaren förångas då vattnet med hjälp av värmen, 𝑞𝑞𝐹𝐹ö𝑟𝑟, från den 
vätskekrets som ska kylas ner. Till sist går vattenångan tillbaka in i absorbatorn igen och pro-
cessen börjar om. (Zinko et al. 2004) 

Absorptionskylmaskinerna har två olika köldfaktorer eftersom de använder både el, 𝜀𝜀𝐸𝐸𝑙𝑙, och 
värme, 𝜀𝜀𝑉𝑉ä𝑟𝑟𝑝𝑝𝐺𝐺. Det är värmeanvändningen som är störst, men pumpen använder lite el. De två 
köldfaktorerna fås genom följande formler: 

𝜀𝜀𝐸𝐸𝑙𝑙 = 𝑞𝑞𝐹𝐹ö𝑟𝑟
|𝑤𝑤𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃|

  (Ekv. 2) 

𝜀𝜀𝑉𝑉ä𝑟𝑟𝑝𝑝𝐺𝐺 = 𝑞𝑞𝐹𝐹ö𝑟𝑟
𝑞𝑞𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

  (Ekv. 3) 

Dessa köldfaktorer visar då mängden genererad kyla i förhållande till mängden tillförd el och 
tillförd värme. (Moshfegh 2011) 

Det finns många olika typer av absorptionskylmaskiner. Det kan vara maskiner med så låg 
kyleffekt som 35 kW ända upp till kyleffekter på 20 000 kW. Absorptionskylmaskinerna har 
olika drifttemperaturer till generatorn samt olika temperaturer på det kylda vattnet. Det är 
ganska vanligt att drifttemperaturen brukar ligga någonstans mellan 75 och 130°C, och tempe-
raturen på det kylda vattnet brukar ligga någonstans mellan 4,5 och 15°C. Köldfaktorn för 
värmen ligger ofta runt 0,6-0,8 för de olika maskinerna. (Zinko et.al. 2004) 

4.5 Värmeväxling 
Värmeväxlare används för att överföra värme från en varm utgående ström till en kall ingå-
ende ström. Värmeväxlare är väldigt användbara när det finns överskottsvärme från proces-
serna. Då kan denna överskottsvärme värmeväxlas och används i en annan process. Det finns 
två olika typer av värmeväxlare som är vanligast i industrier, det är tub- och plattvärmeväx-
lare, båda dessa utnyttjar principen motströmsvärmeväxling som ses i figur 4.  

 
Figur 4 – Schematisk bild över en motströmsvärmeväxlare. 
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I en motströmsvärmeväxlare går den kalla och den varma strömmen mot varandra, se figur 4. 
En annan princip som värmeväxlare kan använda är korsströmsvärmeväxling, där korsar 
strömmarna varandra istället, alltså en ström går horisontellt och den andra vertikalt, se figur 
5. I de båda typerna värmer den varma strömmen upp veckade aluminiumplåtar och den kalla 
strömmen tar sedan upp värmen från dessa aluminiumplåtar. Motströmsvärmeväxlaren kan 
komma upp i en väldigt hög verkningsgrad, den kan i bästa fall komma upp i 90 %. Kors-
strömsvärmeväxlaren har däremot inte lika hög verkningsgrad, den ligger runt 50-60 %. Det 
största problemet med plattvärmeväxlare är att de kan vara ganska svåra att rengöra. (Svensk 
Ventilation) 

 
Figur 5 – Schematisk bild över en korsströmsvärmeväxlare. 

En annan typ av värmeväxlare som är vanlig i ventilation är den roterande värmeväxlaren, den 
består av en rotor vilken innehåller veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer 
upp dessa aluminiumplåtar och den roterande rotorn gör då att den kalla tilluften värms upp 
av dessa aluminiumplåtar, se figur 6. Det finns flera fördelar med en roterande värmeväxlare. 
Först och främst har den en hög verkningsgrad runt 80-85 %. Jämfört med en plattvärmeväx-
lare är den förhållandevis lätt att rengöra. Sedan bidrar den till att elanvändningen i fläktarna 
är låg, det beror på att den ger låga tryckfall vilket i sin tur ger låga fläkteffektbehov. Den 
stora nackdelen med en roterande värmeväxlare är att frånluften kan läcka in till tilluften. Ef-
tersom frånluften kan vara förorenad är detta inte alls bra i ett ventilationssystem. (Svensk 
Ventilation) 

 
Figur 6 – Schematisk bild över en roterande värmeväxlare. 

Värmeväxlare kan fungera med olika medier. Det kan vara värmeväxlare som fungerar med 
två luftströmmar, två vätskeströmmar eller en luftström och en vätskeström. 
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4.6 Beräkningar för överskottsvärme 
För att göra beräkningar på vilken överskottsvärme som finns i röken från skorstenarna görs 
först mätningar. Det är mätningar av den torra temperaturen, 𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟, den våta temperaturen, 
𝑇𝑇𝑣𝑣å𝑡𝑡, innerdiametern på skorstenen, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺, och den maximala strömningshastigheten ut ur 
skorstenen, som är i centrum av skorstenens mynning, 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚. För att få ett medelvärde på 
strömningshastigheten, 𝑢𝑢𝑝𝑝𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝑙𝑙, multipliceras maxhastigheten med 0,82 (Storck et.al. 2008): 

𝑢𝑢𝑝𝑝𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝑙𝑙 = 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 0,82 (Ekv. 4) 

För att kunna räkna ut det totala entalpiflödet ut ur skorstenen krävs det först att beräkningar 
av fuktighet, densitet för våt luft, ångflöde samt entalpier för ånga och luft. 

Fukthalten, 𝑥𝑥, är beroende av det partialtryck 𝑃𝑃𝐴𝐴 som uppstår vid daggtemperaturen, lufttryck-
et 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝 samt ångans molvikt, 𝑀𝑀å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚, och den våta luftens molvikt, 𝑀𝑀𝑣𝑣å𝑡𝑡. Fukthalten fås då 
med hjälp av följande formel: 

𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃

∗ 𝑀𝑀å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑎𝑎

𝑀𝑀𝑣𝑣å𝑎𝑎
[𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑣𝑣/𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣å𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑙𝑙𝑡𝑡]  (Ekv. 5) 

𝑀𝑀𝑣𝑣å𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗
1−𝑃𝑃𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃

+ 𝑀𝑀å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑎𝑎∗𝑃𝑃𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃

[𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑚𝑚𝑐𝑐𝑘𝑘]  (Ekv. 6) 

där den torra luftens molvikt 𝑀𝑀𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 28,97 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑚𝑚𝑐𝑐𝑘𝑘 och 𝑀𝑀å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 = 18,02 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑚𝑚𝑐𝑐𝑘𝑘. 

För att få ut densiteten för våt luft, 𝜌𝜌𝑣𝑣å𝑡𝑡, används fuktigheten och densiteten för torr luft och 
ånga. Densitetens formel för torr luft, 𝜌𝜌𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟, och ånga, 𝜌𝜌å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚, är som följande: 

𝜌𝜌𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟∗𝑇𝑇𝑎𝑎𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟

[𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3]  (Ekv. 7) 

där 𝑅𝑅𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ °𝐶𝐶 är proportionalitetskonstanten för torr luft. 

 𝜌𝜌å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑅𝑅å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑎𝑎∗𝑇𝑇𝑎𝑎𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟

[𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3]  (Ekv. 8) 

där 𝑅𝑅å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 = 461 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ °𝐶𝐶 är proportionalitetskonstanten för ånga. 

Densiteten för den våta luften fås genom följande ekvation; 

𝜌𝜌𝑣𝑣å𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ (1 − 𝑥𝑥) + 𝜌𝜌å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 ∗ 𝑥𝑥  (Ekv. 9) 

Nu korrigeras strömningshastigheten efter densiteten, den nya strömningshastigheten blir 

 𝑢𝑢𝑝𝑝𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝑙𝑙,𝐺𝐺𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑃𝑃𝐺𝐺𝑚𝑚𝐺𝐺𝑚𝑚

�𝜌𝜌𝑣𝑣å𝑎𝑎
 (Ekv. 10) 

Volymflödet, �̇�𝑉, ut ur skorstenen blir: 

�̇�𝑉 = 𝑢𝑢𝑝𝑝𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝑙𝑙 ∗
𝐾𝐾𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
2 ∗𝜋𝜋
4

  (Ekv. 11) 

Ångflödet, �̇�𝑚å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚, blir nu: 

�̇�𝑚å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝑥𝑥 ∗ 𝜌𝜌𝑣𝑣å𝑡𝑡 ∗ �̇�𝑉 (Ekv. 12) 
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Den totala entalpin, ℎ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡, fås ut ur sambandet mellan fuktigheten och luft- samt ångentalpin, 
ℎ𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ ℎå𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚. Båda dessa entalpier kan fås ut ur tabeller för vatten med referenspunkt at-
mosfärstrycket ett. För luft används den specifika värmekapaciteten för luft 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡. 

Ångentalpin läses av från en tabell och luftentalpin för rökgasen som strömmar ut ur skorste-
nen är följande. 

ℎ𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟  (Ekv. 13) 

Den totala entalpin för rökgasen som strömmar ut ur skorstenen för den nuvarande fuktighet-
en blir då 

ℎ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡 = ℎå𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 ∗ 𝑥𝑥 + ℎ𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡 ∗ (1 − 𝑥𝑥)  (Ekv. 14) 

För att beräkna det totala entalpiflödet, ℎ̇, för rökgasen används den totala entalpin och det 
tidigare beräknade massflödet för den våta luften,  

ℎ̇ = ℎ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡 ∗ �̇�𝑚å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 (Ekv. 15) 

4.6.1 Beräkningar för kondensering av rökgaser 
För att beräkna hur mycket energi som kan erhållas vid värmeväxling och kondensering ner 
till en viss temperatur, 𝑇𝑇𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛, görs ytterligare beräkningar. Först beräknas hur mycket 
effekt som kan fås ut från fasomvandlingen. Detta görs genom att skillnaden mellan mängden 
vatten per kilogram luft från rökgaserna och mängden vatten beräknas i mättad luft vid tempe-
raturen 𝑇𝑇𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛. Denna skillnad är den mängd vatten som kondenserar. 𝑚𝑚𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛 är 
vatteninnehållet i mättad luft vid temperaturen 𝑇𝑇𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛, det gör att beräkningen blir som 
följande: 

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛 [𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘]  (Ekv. 16) 

För att få reda på hur mycket energi som avges när denna mängd vatten kondenserar används 
förångningsentalpin vid 𝑇𝑇𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛, som betecknas ℎ𝑓𝑓𝑛𝑛,𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛. Då blir fasomvand-
lingsentalpin, ℎ𝑓𝑓𝑛𝑛: 

ℎ𝑓𝑓𝑛𝑛 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ ℎ𝑓𝑓𝑛𝑛,𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛 [𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘]  (Ekv. 17) 

För att beräkna den effekt, �̇�𝑄𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛, som erhålls från kondenseringen multipliceras 
fasomvandlingsentalpin med ångflödet, �̇�𝑚å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚. 

�̇�𝑄𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛 = �̇�𝑚å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 ∗ ℎ𝑓𝑓𝑛𝑛 [𝑘𝑘𝑊𝑊]  (Ekv. 18) 

Sedan erhålls även en effekt från temperaturskillnaden. Först beräknas en specifik värmeka-
pacitet för den fuktiga luften, 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑣𝑣å𝑡𝑡, med hjälp av den specifika värmekapaciteten för ånga 
som är 1,89 𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘°C och för luft som är 1,01 𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘°C. 

𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑣𝑣å𝑡𝑡 = 𝑥𝑥 ∗ 1,89 + (1 − 𝑥𝑥) ∗ 1,01 [𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘°C]  (Ekv. 19) 

När en specifik värmekapacitet har beräknats görs beräkningar för att se vilken effekt som 
erhålls från temperaturskillnaden, �̇�𝑄𝑡𝑡𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝐺𝐺𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝐴𝐴𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾. 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝐺𝐺𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝐴𝐴𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 = 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑣𝑣å𝑡𝑡 ∗ �̇�𝑉 ∗ 𝜌𝜌 ∗ (𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑇𝑇𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛) [𝑘𝑘𝑊𝑊]  (Ekv. 20) 
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Då kan den totala effekten beräknas genom att addera de två beräknade effekterna. 

�̇�𝑄 = �̇�𝑄𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛 + �̇�𝑄𝑡𝑡𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝐺𝐺𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝐴𝐴𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 [𝑘𝑘𝑊𝑊]  (Ekv. 21) 

4.7 Graddagskorrigering 
Graddagskorrigering används för att korrigera energianvändningen för uppvärmning under ett 
visst år till hur energianvändningen för uppvärmning under ett normalår borde se ut. För att 
beräkna korrigeringsfaktor används antal graddagar för varje månad. Information om hur 
många graddagar det har varit varje månad för olika år kan erhållas från olika ställen, till ex-
empel SMHI. Korrigeringsfaktorn fås genom att antalet graddagar för månaden divideras med 
antalet graddagar för den månaden under ett normalår. Är korrigeringsfaktorn under ett har 
det varit varmare än normalt, är den över ett har det varit kallare än normalt. Energianvänd-
ningen under ett normalår fås då genom att energianvändningen för den månad som användes 
i beräkningen divideras med korrigeringsfaktorn. (SMHI) 

Med hjälp av graddagskorringering ses det om förändringar i energianvändningen för upp-
värmning från år till år enbart beror av temperaturskillnader eller om det kan finnas andra 
orsaker.  

4.8 Elproduktion från överskottsvärme 
Det finns flera tekniker för att framställa el med hjälp av överskottsvärme. Organic Rankine 
Cycle (ORC), Carbon Carrier Cycle (C3) och Phase Change Material (PCM) är tre av dessa 
tekniker. 

4.8.1 Organic Rankine Cycle 
Rankine cykeln är en termodynamisk metod för att omvandla värme till arbete. Värmen över-
förs till en sluten slinga med en fluid i, vilken i sin tur driver en turbin som producerar till 
exempel el (Turboden s.r.l). Rankine cykeln används bland annat vid elproduktion med hjälp 
av ångturbin. I en ORC används en organisk förångad vätska, för att driva en turbin. Verk-
ningsgraden på en ORC är dock lägre än en vanlig ångturbin (Çengel 1997).  

Genom en värmekälla, till exempel överskottsvärmen från en industri vilket rör sig i ett slutet 
system, värms sedan en organisk fluid upp till en hög temperatur genom värmeväxling. Under 
värmeväxlingen sker en förångning av vätskan. Ångan passerar sedan en turbin vilket i sin tur 
är kopplad till en generator som producerar el. Därefter måste ångan kondenseras och till 
hjälp används kylvatten från till exempel havet eller ett kyltorn. En pump används för att få 
cirkulation i systemet. (Turboden s.r.l) 

4.8.2 Carbon Carrier Cycle 
Detta är en teknik som ännu är på arbetsbordet. En patentansökan är inskickad för att få tekni-
ken patenterad. Detta gör att informationen är mycket begränsad.  

Denna teknik skiljer sig från teknikerna som utnyttjar Rankine Cycle, till exempel ORC. Tek-
niken har potential att komma närmare en ideal Carnotcykel, där temperaturerna är signifikant 
lägre än för andra tekniker.  

Fördelarna med C3 är att den jobbar vid lägre temperaturer, är miljövänlig och säker då inga 
skadliga eller sällsynta material används och har en hög effektivitet. (Climeon AB) 
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4.8.3 Phase Change Material 
Under PCM sker en fasomvandling hos ett material från till exempel fast till flytande. Under 
fasomvandlingen frigörs en stor mängd termisk energi. Detta är användbart när kyla eller 
värme ska lagras under en längre tid (PCM Products Ltd.). Med hjälp av överskottsvärmen 
kan denna fasomvandling erhållas och genom att trycksätta ett system när materialet expande-
rar är det möjligt att generera en stor mängd el (Exencotech AB). 

PCM har även ett annat användningsområde, nämligen elproduktion. Tekniken utnyttjar ener-
gin som frigörs vid volymexpansionen när paraffin genomgår fasomvandlingen mellan fast 
och flytande. Då systemet är trycksatt när paraffinet genomgår fasomvandlingen genereras en 
stor effekt. Denna teknik ger i sin tur en låg produktionskostnad av el, den är miljövänlig och 
kompakt, och har en lång livstid med långa intervaller mellan underhåll. I dagsläget finns inte 
denna teknik kommersiellt, men planen är att tekniken ska nå marknaden inom några år. (Ex-
encotech AB) 
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5 Nulägesbeskrivning 
Detta avsnitt beskriver Chips AB:s nuvarande energisituation. Den genomförda energikart-
läggningen och de energibärare som används kommer presenteras ur energisynpunkt.   

5.1 Elmätningar 
I Chips AB:s lokaler finns många el-centraler utplacerade, dessa får sin försörjning från två 
transformatorskåp. Det finns ett el-schema över dessa el-centraler, var de är placerade och 
från vilken el-central/transformator de får försörjning genom. Därefter är det elektrikerna som 
känner till vilka el-centraler som försörjer vilka produktionslinjer. Med denna information har 
mätningar för alla produktionslinjer genomförts. 

5.1.1 Chipslinjen 
Chipslinjen har inga processer med en elförbrukning som är väldigt stor, till exempel kylning. 
Linjen består till stor del transportband, vibratorer och hissar för frammatning av produkterna.  

5.1.2 PF1-linjen 
Denna linje har processer för frammatning genom linjen, men här krävs även kylning till 
bland annat en förkyl, flow-frys och ett lager för att snabbt kyla ner produkterna efter fritering 
och sedan lagra dem. Denna kylning kommer från kylkompressorer vilka står för en stor del 
av elförbrukningen över PF1-linjen. I figur 7 kan totala elförbrukningen under de två dagar 
som loggningen pågick ses. Figur 7 visar även den stora kylkompressorns och den lilla kyl-
kompressorns elförbrukning, sedan finns det ytterligare två små kylkompressorer men dessa 
är inte med i denna figur. 

 
Figur 7 – Den loggade elförbrukningen för olika processer i PF1-linjen. 
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Det kan ses i figur 7 att mer än hälften av all el går till den stora kylkompressorn som förser 
processerna med kyla. Temperaturen i förkylen ligger runt 0°C medan flow-frysen och lagret 
går ner mot -30°C. En kompressor går inte på full effekt för jämnan, utan regleras utefter öns-
kad temperatur och verklig temperatur i rummen som ska förses med kyla. Den stora kom-
pressorn hade enligt avläsning en driftnivå på ca 30 % och gick hela tiden under produktion. 
Den lilla kompressorn hade till uppgift att reglera temperaturen och gick av och på under pro-
duktion. Det finns även en väldigt hög spik i figur 7, detta är ett felvärde från strömtången. 
Det kan uppstå sådana felvärden ibland och orsaken är inte helt känd. 

5.1.3 PF2-linjen 
PF2-linjen är den andra fryslinjen hos Chips AB. Här produceras till mer än hälften av tiden 
potatismos, resterande av tiden produceras olika friterade produkter. Produktionslinjen för 
potatismos eller friterat skiljer sig inte mer än att potatismoslinjen har en moskokare och 
mospress istället för steget där potatisen friteras. Mätningen av totala PF2-linjen kan ses i fi-
gur 8. Drifttiden under denna mätning är kort vilket var ett resultat av att packmaskinen gick 
sönder och de var tvungna att avbryta produktionen. Alla kylkompressorer gick inte att mäta 
då vissa elskåp inte kunde öppnas utan att bryta all ström. För de kylkompressorer som inte 
kunde mätas gjordes uppskattningar med hjälp av märkeffekterna och de mätningar som gjor-
des på kylkompressorerna i PF1-linjen. 

 
Figur 8 – Elförbrukning för PF2-linjen. 
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har fem värmeelement på 20 kW som alla går på maxeffekt, sedan finns ett värmeelement på 
50 kW som används för att reglera temperaturen på frityroljan för att bibehålla önskad tempe-
ratur. Frityrvärmningen står för den stora elförbrukningen, resterande är endast frammat-
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ningsprocesser med en liten elförbrukning. Figur 9 visar elförbrukningen från lådvändare som 
lastar på pelletsen till efter fritösen, det stora variationerna är en följd av att värmeelementen 
hela tiden reglerar värmen för att hålla en konstant temperatur. Figur 9 visar även hur elför-
brukningen för det stora värmeelementet varierar under produktion. Resterande av pelletslin-
jen beräknades med hjälp av dokumenterade märkeffekter för motorer då loggande mätning 
var omöjlig. 

 
Figur 9 – Elförbrukning för pelletslinjen, för det stora värmeelementet och den totala förbrukningen. 

5.1.5 Extruderlinjen 
Det finns två extrudrar på linjen och de har högst elförbrukning i extruderlinjen. Det var end-
ast möjligt att lokalisera extrudrarnas kablar, därför genomfördes mätningen endast över dem, 
mätningen över en av extrudrarna kan ses i figur 10. Den resterande elförbrukningen beräkna-
des med motorernas märkeffekt. 

 
Figur 10 – Elförbrukningen för en av extrudrarna. 
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5.2 Elförbrukning 
Den totala elförbrukningen under 2012 låg på 7 102 MWh. För att dela upp detta över de 
olika produktionslinjerna användes resultatet från mätningarna med strömtängerna. Ur detta 
erhölls en elförbrukning per timme, genom att ta ett medelvärde för en period då produktionen 
ansågs vara normal, med hjälp av produktionsscheman. Med hjälp av den årliga drifttiden 
kunde då en genomsnittlig årlig elförbrukning tas fram.  

För kompressorerna för kylningen i PF2-linjen gjordes enbart momentana mätningar, de log-
gades alltså inte. Effekten från dessa momentana mätningar antogs vara medeleffekten under 
drift. För extruder- och pelletslinjen saknades mätningar över vissa processer, i dessa fall an-
vändes märkeffekten för processerna. I tabell 2 ses elförbrukningen för de olika processerna. 

Tabell 2 – Årlig elförbrukning för de olika processerna angiven i MWh. 

Processer Elförbrukning [MWh] 
PF1 636 
Chips 215 
PF2 Mos 904 
PF2 Friterat 369 
Extruder 136 
Pellets 115 
Potatislager 661 
Tryckluft 489 
Ventilation 668 
Reningsverk & Biogas 870 
Packlinjer 276 
Belysning 259 
Förångare 168 
Övrigt 1 336 
 

I figur 11 ses fördelningen av el över de olika processerna. Då ses även att själva produktions-
linjerna bara står för 34 % av elförbrukningen. 
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Figur 11 – Elfördelning över ett år hos Chips AB. 

Övrigtposten är en ganska stor del. Där finns bland annat elen som förbrukas i kontoret och av 
servrarna, men även några små elförbrukare som aldrig mättes. Det finns även en felmarginal 
i elförbrukning, den kan i vissa fall ha uppskattats lite för lågt eller för högt och det kompen-
seras också av övrigposten. 

5.3 Propangas- och oljeförbrukning 
Chips AB gick från att använda olja till att använda propangas i chipspannan, PF1-pannan och 
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Den totala årliga propangas- och oljeförbrukningen blev 24 055 MWh och i tabell 3 ses hur 
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en övrigtpost. Fritösen i PF2-linjen värms fortfarande med en oljepanna medan fritöserna 
PF1- och chipslinjen värms med gaspannor. Det finns även en gemensam ångpanna som går 
på gas och ångan går till chips-, PF1-, PF2- och extruderlinjen samt uppvärmning av lokaler 
och tappvarmvatten. 
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Eftersom det bara finns data om gasförbrukningen för ångpannan och inte hur mycket ånga 
varje linje använder krävdes det undersökningar för att reda ut det. Dagar då bara en eller två 
linjer var igång letades upp. Eftersom propangasförbrukningen i ångpannan var känd och 
vilka linjer som var igång också var kända kunde ekvationer ställas upp och ångförbrukningen 
för varje linje kunde beräknas. För att beräkna hur mycket ånga som gick till uppvärmning av 
lokaler och tappvarmvatten undersöktes propangasförbrukningen i ångpannan under helgerna, 
för då antogs bara uppvärmningen vara aktiv. Detta gjordes för varje helg under året eftersom 
värmebehovet varierar under året. 

Tabell 3 – Årlig propangas- och oljeförbrukning för de olika linjerna angiven i MWh. 

Linje PF1 Chips PF2 
Mos 

PF2 
Friterat Extruder Uppvärmning Övrigt 

Propangas- och 
oljeförbrukning 
[MWh] 

4 076 9 456 4 246 1 040 186 4 657 394 

 

Figur 12 visar att chipslinjen använder mest propangas, sedan är det PF2-linjen, uppvärm-
ningen och PF1-linjen som använder mycket propangas och olja. 

 

  
Figur 12 – Propangas- och oljefördelning över ett år hos Chips AB.  
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5.4 Total energifördelning 
Den totala energianvändningen är 31 168 MWh och energianvändningen för de olika proces-
serna kan ses i figur 13. 

 
Figur 13 – Den totala energifördelningen över linjerna under ett år. 

Det är produktionslinjerna som producerar produkter, därför kan det vara intressant att fördela 
den totala energin över dessa linjer eftersom det är produkterna som ska bära upp energikost-
naderna. Energianvändningen i potatislagret har fördelats efter hur mycket potatis varje linje 
använder. Energianvändningen i packlinjerna har fördelats efter hur mycket chips-, extruder- 
och pelletslinjen producerar eftersom det är de tre som använder packlinjerna. Förångaren 
används till gasen därför har dess energianvändning fördelats över PF1-, PF2- och chipslinjen, 
eftersom det är de tre linjerna som använder överlägset mest gas. Alla andra stödprocesser har 
fördelats över hur mycket varje linje producerar. I figur 14 ses det hur den totala energian-
vändningen ser ut när den fördelas över de olika linjerna. 
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Figur 14 – Total energianvändning per år fördelad över de olika linjerna. 

Den totala energianvändningen per år för varje linje kan ses i tabell 4. 

Tabell 4 – Total energianvändning per år för varje linje. 

Linje PF1 Chips PF2 Mos PF2 Friterat Extruder Pellets 
Total energian-
vändning per år 
[MWh] 

7 583 13 165 6 583 1 901 1 267 668 

 

Den totala energianvändningen kan delas upp efter hur mycket som produceras på varje pro-
duktionslinje också. I tabell 5 ses hur stor energianvändningen per kilogram som produceras 
är i varje produktionslinje. 

Tabell 5 – Energianvändning per kg producerat. 

Linje PF1 Chips PF2 Mos PF2 Friterat Extruder Pellets 
Energianvändning 
per kg prod. 
[kWh/kg prod.] 

1,25 2,32 2,75 2,19 0,25 0,15 
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potatisar. Vid chipslinjen sorteras de defekta chipsen bort efter att ha friterats. Det skänks till-
sammans med spill av pellets- och extruderprodukter till grisbönder på Åland. PF1- och PF2-
linjen sorterar bort de defekta produkterna när produkten skurits till, innan de friteras, och 
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faller ner i en ränna tillsammans med skal och annat spill. Därefter transporteras det vidare till 
en biogasanläggning där potatisresterna går in i en rötkammare med en bakteriekultur som 
omvandlar det organiska avfallet till biogas.  

Chips AB använder biogasen i chipspannan under sommartid för uppvärmning av fritösen, 
medan de under vintertid använder biogasen till uppvärmning av tappvarmvatten och lokal-
värme. 

5.6 Koldioxidutsläpp 
Energianvändningen leder till koldioxidutsläpp, totalt ger energianvändningen utsläpp på 
6326 ton CO2/år. De totala årliga koldioxidutsläppen från de olika delarna uppdelat för varje 
energibärare kan ses i figur 15. Elen är beräknad för nordisk medelmix, alltså 100 g 
CO2/kWh, det skulle bli betydligt högre utsläpp om den beräknades för europeisk marginalel. 

 
Figur 15 – Årliga koldioxidutsläpp med nordisk elmix.  

De totala årliga koldioxidutsläppen där alla processer har fördelats över de olika linjerna kan 
ses i tabell 6. 

Tabell 6 – Årliga koldioxidutsläpp med nordisk elmix fördelade över de olika linjerna. 

Linje PF1 Chips PF2 Mos PF2 Friterat Extruder Pellets 

Årliga koldioxid-
utsläpp  
[ton CO2] 

1 500 2 800 1 320 380 220 110 
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Koldioxidutsläpp per kilogram producerad produkt är ett värde som undersöktes för att lättare 
kunna jämföra de olika produktionslinjerna med varandra. I tabell 7 ses hur många gram kol-
dioxid som släpps ut per kilogram producerad produkt. 

Tabell 7 – Koldioxidutsläpp per producerat kg. 

Linje PF1 Chips PF2 Mos PF2 Friterat Extruder Pellets 
Koldioxidutsläpp 
per kg producerat  
[g CO2/kg prod.] 

397 669 707 589 172 143 

 

För jämförelse gjordes även beräkningar där koldioxidutsläppen från elen beräknades efter 
europeisk marginalel. I figur 16 ses hur stora koldioxidutsläppen blir vid beräkningar efter 
europeisk marginalel. 

 
Figur 16 – Koldioxidutsläpp beräknade efter europeisk marginalel. 

Vid beräkning efter europeisk marginalel blir koldioxidutsläppen per producerat kilogram 
också högre, detta värde kan ses i tabell 8. Även i det här fallet är de gemensamma processer-
na fördelade över produktionslinjerna. 

Tabell 8 – Koldioxidutsläpp per producerat kg beräknade efter europeisk marginalel. 

Linje PF1 Chips PF2 Mos PF2 Friterat Extruder Pellets 
Koldioxidutsläpp 
per kg producerat 
[g CO2/kg prod.] 

816 1056 1383 1338 524 532 
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5.7 Energikostnader 
Ett annat intressant värde är hur mycket den använda energin kostar per kilogram producerad 
produkt. Även här har kostnaderna för gemensamma processer som uppvärmning fördelats 
över de olika produktionslinjerna. Energipriserna som har använts kan ses i tabell 9 och de är 
exklusive moms. Där elpriset inkluderar både kostnaderna till elhandelsbolaget och kostna-
derna till elnätsbolaget. 

Tabell 9 – Energipriser. 

Energibärare El Gas Olja 
Pris [€/kWh] 0,0872 0,06475 0,090 
 

I tabell 10 ses energikostnaderna per kilo producerad produkt för varje linje. Även den totala 
energikostnaden per år för varje linje finns med. 

Tabell 10 – Energikostnad per producerat kg och total energikostnad för ett år för varje linje. 

Linje PF1 Chips PF2 Mos PF2 Friterat Extruder Pellets 
Energikostnad 
per kg [€/kg 
prod.] 

0,14 0,22 0,25 0,23 0,07 0,07 

Energikostnad 
[€/år] 535 000 897 000 462 000 149 000 95 000 51 000 

5.8 Överskottsvärme 
Överskottsvärme från sex olika skorstenar mättes och entalpiflöden beräknades för dessa rök-
gasflöden. I bilaga 2 följer ett exempel på hur entalpiflödet från skorstenen till fritösen i 
chipslinjen gjordes. Likadana beräkningar gjordes för de fem övriga skorstenarna och i tabell 
11 ses resultatet för beräkningarna för varje skorsten. 

Tabell 11 – Uppmätta och beräknade värden för överskottsvärmen från skorstenarna. 

Skorsten 
Torr 
temp. 
[°C] 

Våt 
temp. 
[°C] 

Max-
flöde 
[m/s] 

Medel-
flöde 
[m/s] 

Volym-
flöde 
[m3/s] 

Densitet 
våt luft 
[kg/m3] 

Totalt 
entalpi-
flöde 
[kJ/s] 

Chipsfritös 135 100 6,5 7,267 1,697 0,55 2 451 
PF1-panna skorsten 1 271 81 1,5 1,649 0,174 0,56 126,9 
PF1-panna skorsten 2 275 79 8,7 9,527 1,432 0,58 840,2 
Ångskalare 50 48 1,5 1,193 0,142 1,06 35,4 
PF1-fritös 118 91 4,3 4,248 0,354 0,70 406,7 
Extruder tork 113 45 3,2 2,777 0,138 0,89 33,7 
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5.8.1 Kondensering av rökgaser 
Det är svårt att ta hänsyn till fasomvandlingsentalpin i NTU-metoden och det är där den mesta 
energin finns. Det gjordes försök på att använda NTU-metoden men det gav inga bra resultat. 
Därför gjordes bara beräkningar på hur mycket effekt som fås från fasomvandlingen och hur 
mycket som fås från temperaturskillnaden. 

Dessa beräkningar gjordes för de tre skorstenarna med störst effekt och resultatet kan ses i 
tabell 12, och i bilaga 2 ses de exakta beräkningarna för chipsfritösen och de andra gjordes på 
samma sätt. 

Tabell 12 – Total effekt från de tre skorstenar med störst effekt. 

Skorsten Total effekt [kW] 
Chipsfritös 1886 
PF1-panna skorsten 2 294 

PF1-fritös 180 
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6 Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen fokuserar på hur överskottsvärmen från pannor och fritöser kan återanvän-
das. Potentiella användningsområden för överskottsvärmen är följande: 

• Uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten 
• Uppvärmning av blanchörvatten 
• Förvärmning av frityrolja 
• Absorptionskyla 
• Värme till mos- och extrudertork 
• Värme till moskokaren 
• Uppvärmning av spädvatten till ångpannan 
• Förvärmning av luft till pannorna 
• Uppvärmning i biogasanläggningen 
• Uppvärmning av tvättvattnet 
• Värme till reningsverket 
• Produktion av el 

Av dessa användningsområden är det uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten, uppvärm-
ning av blanchörvatten och förvärmning av luft till pannorna som är de bästa förslagen och 
dessa kommer undersökas. Detta på grund av att de är processer som används mycket därför 
går det att spara mycket energi. För uppvärmning finns även redan befintliga vattensystem 
vilket gör att investeringskostnaden blir lägre. Även absorptionskyla och elproduktion kom-
mer undersökas för att se om dessa tekniker kan vara effektiva hos Chips AB. Uppvärmning 
av spädvatten till ångpannan är också ett bra användningsområde för överskottsvärmen, men 
Chips AB har redan godkänt en investering där rökgaserna från ångpannan och chipspannan 
ska användas för att värma upp spädvattnet och potentialerna för denna åtgärd kommer inte 
tas med i denna rapport. Däremot undersöks förvärmning av luften till chipspannan med hjälp 
av chipspannans överskottsvärme. Detta är enbart för att visa ett alternativt förslag på vad som 
kan göras med överskottsvärmen. 

I tabell 13 ses värden erhållna från Centriair som visar hur stor effekt som kan erhållas om 
överskottsvärmen från varje process värmeväxlas, denna effekt kan sedan användas i åtgärds-
förslagen, och vad investeringskostnaden skulle bli för värmeväxlarna. Alla investeringar är 
exklusive installationskostnader, det gör att det tillkommer lite extra kostnader som även för-
länger återbetalningstiden en del. Den växelkurs som används för att konvertera investerings-
kostnaderna till euro under åtgärdsförslagen är 8,5 SEK/€. 

Tabell 13 – Möjlig besparingseffekt från överskottsvärmen. 

 Chipsfritösen PF1-fritösen 
Besparingseffekt 929 kW 284 kW 
Investeringskostnad 88 000 € 48 000 € 
 

6.1 Uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten 
Uppvärmning av lokalerna kan ske på två olika sätt. Det första sättet är att överskottsvärmen 
värmeväxlas mot den befintliga vattenslingan som värmer upp lokaler och tappvarmvatten. 
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Det andra sättet är att överskottsvärmen värmeväxlas mot tilluften i ventilationen och på så 
sätt också värmer upp lokalerna. Eftersom Chips AB redan har en befintlig vattenslinga för 
uppvärmning görs alla beräkningar på det alternativet, för värmning av ventilationen skulle 
medföra onödiga investeringskostnader. 

Överskottsvärmen kan inte täcka hela uppvärmningsbehovet, men en del av det vilket leder 
till minskad gasförbrukning. En sak som matchar ganska bra är att uppvärmningsbehovet är 
som minst under sommaren och det är då chips- och PF1-linjen går som minst. 

6.1.1 Återbetalningstid 
I tabell 14 ses det vilka besparingar som kan göras om överskottsvärmen från chipsfritösen 
och PF1-fritösen skulle användas för uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten. Det ses 
även vilken återbetalningstid det skulle bli på de investeringar som måste göras, alla beräk-
ningar kan ses i bilaga 3. 

Tabell 14 – Besparingar och återbetalningstid för värmeåtervinningen i de olika fallen. 

 Chipsfritösen PF1-fritösen 
Drifttid 3 800 h 3 800 h 
Årlig energibesparing 3 500 MWh 1 100 MWh 
Årlig kostnadsbesparing 229 000 € 70 000 € 
Återbetalningstid 0,38 år 0,69 år 
 

6.2 Uppvärmning av blanchörvatten 
I PF1-, PF2- och chipslinjen blancheras potatisen för att få bort stärkelse, vattnet i dessa 
blanchörer är 80-90°C. Detta vatten värms idag av ånga men överskottsvärmen skulle kunna 
värmeväxlas och delvis värma upp detta vatten, då skulle gastillförseln till ångpannan kunna 
minskas. Det är svårt att säga exakt hur mycket energi som går till blanchörerna eftersom de 
värms upp av ånga och det finns ingen mätning av ångfördelningen. Däremot går det att upp-
skatta ungefär vilken effekt blanchörerna har. De uppskattningar som gjorts är att PF1- och 
PF2-linjerna båda har blanchörer på 2 ∗ 165 kW och blanchören i chipslinjen har en effekt på 
275 kW. Den totala effekten för blanchörerna blir då uppskattningsvis 935 kW. 

6.2.1 Återbetalningstid 
Den faktiska besparingen som kan göras med överskottsvärmen från chipsfritösen och PF1-
fritösen, för uppvärmning av blanchörvatten, skulle bli samma som om den användes för upp-
värmning. Eftersom överskottsvärmen skulle värmeväxlas mot en vattenslinga i det här fallet 
också, sedan skulle vattenslingan i sin tur värma upp blanchörvattnet. Det gör att återbetal-
ningstiden också skulle bli samma som i fallet för uppvärmning. 

6.3 Förvärmning av luft till chipspannan 
Ett alternativ för större pannor är att förvärma den luft brännaren använder. Detta brukar vara 
det första alternativet när värmeväxling ska ske i pannor. När en värmeväxling sker används 
en cross-flow (eller counter cross-flow värmeväxlare om pannan är tillräckligt stor). Den in-
nehåller väldigt många små rör, i dem passerar brännarluften med hjälp av en fläkt, rökgasen 
passerar rören och värmer upp luften. Då temperaturen på rökgasen från en brännare är väl-
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digt hög finns det en del värme att återvinna, det resulterar i att temperaturen på brännarluften 
kommer bli väldigt hög. Det är därför viktigt att se till att brännaren är av rätt typ och klarar 
av den högre temperaturen på brännarluften. Den brännare som klarar högre temperaturer är 
av typen duoblock, chipspannan har idag en monoblockbrännare vilket innebär att en ny 
brännare behöver införskaffas för att få detta system att fungera. Den effekt som kan värme-
växlas mellan rökgasen från pannan till brännarluften ses som den effekt som kan sparas in. 

Av de pannor på Chips AB finns det en panna där den här värmeväxlingen är möjlig, chips-
pannan. Denna panna har en brännare med effekten 5 MW. Vid avläsning uppgick rökgasens 
temperatur till 240°C, Centriair har sedan tagit fram underlag om passande värmeväxlare, den 
effekt som kan värmeväxlas med den värmeväxlaren är 275 kW. 

6.3.1 Återbetalningstid 
Effekten på 275 kW kan beräknas för gas vilket chipspannan drivs på. Genom drifttider för 
2012 kan ett antagande göras att under full produktion, dvs. nettotiden på 3 800 h, är det möj-
ligt att värmeväxla rökgasen. Genomsnittliga priset för gas är 0,06475 €/kWh, detta ger då en 
besparing på 1 000 000 kWh och 68 000 € per år, beräkningar kan ses i bilaga 3. 

Investeringskostnaden för denna typ av värmeväxlare är 52 000 € exklusive installationskost-
nader och för duoblockbrännaren 118 000 €. Detta ger en återbetalningstid på 2,5 år. 

6.4 Absorptionskyla 
Överskottsvärmen skulle kunna användas för att driva en absorptionskylmaskin. Kylan skulle 
kunna användas till lokalkyla eller förkyla i PF1- och PF2-linjen där produkterna ska frysas 
ner. 

Om absorptionskylmaskinen ska användas för lokalkyla uppstår ett problem. Lokalkyla är 
mest aktuellt under sommaren och det är då chips- och PF1-linjen går som minst eftersom det 
är brist på potatis. Detta gör att det inte finns lika mycket överskottsvärme att använda till 
absorptionskylmaskinen under sommaren vilket gör att det inte blir någon effektiv lösning. 

Som förkyla i PF1- och PF2-linjen skulle den inte ersätta så mycket energi. Eftersom absorpt-
ionskylmaskinen som har undersökts bara kommer ner till 6°C måste kylkompressorerna fort-
farande stå för den resterande kylningen.  

6.4.1 Återbetalningstid 
Energin som skulle kunna ersättas fås genom följande ekvation där volymflödet på luften har 
satts till 3 m3/s. Vilket gör att 300 000 kWh och 30 000 € skulle kunna sparas per år, beräk-
ningar kan ses i bilaga 3. 

Investeringskostnaden för att köpa en sådan här absorptionskylmaskin skulle bli ungefär 155 
000 € exklusive installationskostnader. Men det krävs även en investering i värmeväxlare för 
att kunna föra över värmen till absorptionskylmaskinen, det är ungefär 400 kW värme som 
krävs enligt tillverkaren.  

Om absorptionskylmaskinen används för att kyla lokalerna blir det ingen återbetalningstid 
eftersom den inte ersätter någon energi. Då får det bara ses som en investering för att förbättra 
inomhusklimatet. 
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Vid användning till förkyla i PF1- och PF2-linjen blir det ungefär en investeringskostnad på 
243 000 €. Detta gör att återbetalningstiden hamnar på ungefär 8,1 år, vilket är en väldigt lång 
återbetalningstid. 

6.5 Elproduktion 
Elproduktion är ett bra alternativ för ett företag som har mycket överskottsvärme vid sin pro-
duktion. Genom att värmeväxla överskottsvärme från skorstenar till ett vattenburet system 
kan sedan ett anläggningssystem för elproduktion drivas och el genereras för att ersätta delar 
av den el företaget annars köper in. 

Chips AB har en stor mängd överskottsvärme från fritöser och pannor vilket kan värmeväxlas 
mot ett vattenburet system. Det minsta systemet för elproduktion ligger på 100 kW och är av 
varianten Phase Change Materials (PCM), de andra teknikerna har en högre effekt men kräver 
mycket mer spillvärme än vad som finns att tillgå hos Chips AB. Med en verkningsgrad på 5 
% krävs det att värmeeffekten i varmvattnet är 2 000 kW. Detta går att få om effekten från 
flera av Chips AB:s skorstenar används. 

6.5.1 Återbetalningstid 
Investeringskostnaden för ett system på 100 kW är ungefär 590 000 €, detta exklusive install-
ationskostnader. Räkna med att det finns tillräckligt med överskottsvärme tillgängligt under 4 
000 h om året för att producera el. Det skulle ge en besparing på 400 000 kWh och 35 000 € 
per år. Då blir återbetalningstiden 16,9 år, beräkningar kan ses i bilaga 3. 

6.6 Sammanställning av åtgärdsförslag 
I tabell 15 ses en sammanställning av de olika åtgärdsförslagen med investeringskostnad, be-
sparingspotential och återbetalningstid. Det bör poängteras att alla åtgärdsförslag inte kan 
utföras. Blanchörvattnet kräver en uppskattad effekt på 935 kW, därför behövs det bara vär-
meväxlas från en process om det värmeväxlas från alla tre blir det för mycket värme. Om alla 
tre värmeväxlas till uppvärmningen av lokaler och tappvarmvatten fås inte heller så stor be-
sparing som anges i tabell 15, eftersom värmebehovet inte är så stort under sommaren så blir 
det för mycket värme som värmeväxlas. 

Tabell 15 – Sammanställning av åtgärdsförslagen. 

Åtgärdsförslag Investering 
[€] 

Årsbesparing 
[MWh] 

Årsbesparing 
[€] 

Återbetalningstid 
[år] 

Uppvärmning 
från chipsfritösen 88 000 3 500 229 000 0,38 

Uppvärmning 
från PF1-fritösen 48 000 1 100 70 000 0,69 

Förvärmning av 
luft till chips-
panna 

170 000 1 000 68 000 2,5 

Absorptionskyla 243 000 300 30 000 8,1 
Elproduktion 590 000 400 35 000 16,9 
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7 Uppföljningssystem 
De värden som har erhållits från energikartläggningen kan ligga till grund för ett uppfölj-
ningssystem för energianvändningen. Uppföljningssystemet ska kunna användas för att se 
ungefär hur stor energianvändningen är under en viss månad beroende på hur mycket som 
produceras. Med hjälp av detta verktyg ses det om energianvändningen är större eller mindre 
än vad den borde vara och på så sätt kan man se hur vissa förändringar påverkar energian-
vändningen. 

Uppföljningssystemet som skapades innehåller den genomsnittliga förbrukningen av el, gas 
och olja per kilogram producerad produkt för varje linje. Dessa värden erhölls från energikart-
läggningen som genomfördes. När användare fyller i hur mycket som har producerats på varje 
linje under månaden beräknas då den totala förbrukningen av el, gas och olja under månaden. 
Användaren väljer även vilken månad det är eftersom gasförbrukningen för uppvärmning av 
lokalerna varierar under året. Från energikartläggningen erhölls värden på hur mycket gas 
som gick till uppvärmning av lokalerna varje månad under 2012. Sedan utnyttjades graddags-
korrigering för att göra om dessa värden så de passar för ett normalår. 

Även värden för kostnaderna för energin och koldioxidutsläpp lades in. Detta ger ungefärliga 
värden på vad energin kostar för den aktuella månaden och hur stora koldioxidutsläpp energi-
användningen leder till. I figur 17 ses ett exempel på hur uppföljningssystemet ser ut. 

 
Figur 17 – Ett exempel på hur uppföljningssystemet ser ut. 

Uppföljningssystemet som har tagits fram ger en grov uppskattning på hur stor energianvänd-
ningen borde vara under en månad. För att få en mer noggrann uppskattning skulle mer per-
manent mätning behöva installeras, framför allt mätning på hur ångan fördelas över de olika 
processerna. Även permanent mätning för elen på olika ställen skulle vara en bra idé för att 
kunna få ett mer noggrant uppföljningssystem. I dagsläget är många av elskåpen dåligt struk-
turerade och svåra att mäta i, därför skulle permanent mätning av elen på relevanta ställen 
underlätta. Speciellt om uppföljningssystemet ska bli ännu mer noggrant så man kan se hur 
elanvändningen förändras för alla olika produkter som körs på linjerna. 
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8 Diskussion 
8.1 Energikartläggning 
En energikartläggning är en bra grund för att visa Chips AB:s nulägesbeskrivning och för att 
kunna genomföra vidare arbeten av effektiviseringar är nulägesbeskrivningen viktig för att ha 
en bra grund att stå på. Den genomförda kartläggningen är för dagsläget, därför har framtida 
effektiviseringar inte tagits hänsyn till.  

Mätningar genomfördes under tre tillfällen under längre perioder. Utrustningen lånades av 
Linköpings Universitet och fungerade utan problem under mättillfällena och vid överföringen 
av loggad data. En nackdel under sista mättillfället var bristen på strömtänger. På grund av 
andra projekt där strömtängerna krävdes skickades endast fyra tänger med, när många fler 
hade krävts. Mätningarna blev därför kortare vid genomförandet, vilket kan ge avvikelser i 
kartläggningen.   

Energikartläggningen innebär en del uppskattningar, framförallt när det gäller drifttider och 
effekter för processerna. Detta leder till att den totala sammanställningen bara ger en ungefär-
lig bild av hur den totala energianvändningen ser ut. Detta resulterar i en övrigtpost som bland 
annat kompenserar för gjorda uppskattningar, men även processer som inte tagits med.  

Under genomförandet av kartläggningen lades fokus på produktionsprocesserna då en stor del 
av elen skulle gå till dessa enligt antaganden. Resultatet av kartläggningen visade att produkt-
ionsprocessernas elförbrukning stod för en liten del av den totala elförbrukningen, medan öv-
rigtposten blev alldeles för stor. Egentligen skulle kanske mindre tid lagts på att ha gjort allde-
les för specifika mätningar och istället gjort mer överskådliga mätningar för att hitta alla pro-
cesser som använder el. 

Resultatet visade även att den stora delen av energin kommer från gas, inte från el. Gasen var 
därför väldigt intressant att få med i kartläggningen. Tyvärr var det även här svårt att upp-
skatta fördelningen över produktionslinorna, eftersom det saknas mätning av ångan och dess 
fördelning. Istället utnyttjades IFIX, Chips AB:s loggningssystem för bland annat användning 
av energibärare över olika pannor. Därför är även ångfördelningen grova uppskattningar och 
kan skilja sig från den verkliga fördelningen. 

Den el som Chips AB köper in är el som motsvarar den nordiska elmixen. Därför är deras 
koldioxidutsläpp från elförbrukningen inte alls lika stora som koldioxidutsläppen från pro-
pangasförbrukningen. Det är fortfarande intressant att undersöka hur stora koldioxidutsläppen 
skulle bli med en europeisk elmix. Om elen istället skulle kunna exporteras ner till övriga 
Europa skulle minskningen av koldioxidutsläpp bli betydligt större. 

8.2 Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen är grundade på behovet hos Chips AB samt vad vi anser mest lämpligt att 
åtgärda först. De förslag vi erhållit för värmeväxlarsystem under arbetets gång har visat en 
lägre effekt på överskottsvärmen från en skorsten men en betydligt högre effekt från de andra 
två skorstenarna jämfört med våra egna beräkningar. Orsaken ligger i vilken typ av metod 
som används när beräkningarna genomförs. Våra egna beräkningar blev ganska förenklade 
eftersom värmeväxlare kan vara ganska komplicerade att räkna på. En skillnad är att vi an-
vände ett schablonvärde på 60°C efter värmeväxlaren, och värmeväxlarföretaget som gjorde 
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beräkningar räknade ut temperaturen baserat på processen. De värden som har erhållits av 
värmeväxlarföretaget är förmodligen de som är mest korrekta, därför var det dessa som an-
vändes i beräkningarna för åtgärdsförslagen. 

Värmen från skorstenarna behöver inte användas till en enda process, till exempel 
blanchörvatten. För att få en lönsamhet i systemen kan de istället delas upp och värmeväxlar-
en från chipsfritösen används till uppvärmnings- och tappvarmvatten medan PF1-fritösen kan 
användas till blanchörvattnet, detta då behovet av uppvärmningsvatten varierar beroende på 
månad. 

Chips AB har redan en investeringsplan för värmeväxlare till chipspannan samt ångpannan. 
Denna rapports åtgärdsförslag för chipspannan visar endast ett annat alternativ att använda 
överskottsvärmen till, det är sedan upp till Chips AB vilket de väljer att investera i. 

Att investera i en absorptionskylmaskin skulle ge väldigt lång återbetalningstid eftersom den 
inte kan ersätta så mycket energi. Men den skulle även kunna användas för lokalkyla och då 
ses som en investering för att förbättra lokalkomforten. Ett problem som uppstår om absorpt-
ionskylmaskinen ska användas för lokalkyla är att chips- och PF1-linjen körs som minst under 
sommaren när kylan behövs, det gör att absorptionskylmaskinen kanske inte får så många 
driftstimmar under sommaren. Allt det här leder kanske till att en investering i absorption-
skyla inte är optimal, det finns andra förslag som ger bättre besparingar.  

Elproduktion är en teknik vi anser är värdefull för industrier med mycket värmespill. Det som 
kan sätta stopp för elproduktion är den låga verkningsgraden och priset för en anläggning, 
samt tillgång till kylning. I Sverige finns några företag med olika tekniker. Av teknikerna är 
C3 tekniken den med minsta krav på värmekälla, ca 1 000 kW värme för 100 kW output, me-
dan PCM kräver 2 000 kW värme för 100 kW output. För C3 tekniken var det inte möjligt att 
få ett prisförslag då tekniken fortfarande är på utvecklingsstadiet. Skillnaden mellan C3 och 
PCM är temperaturdifferensen mellan in- och utflödet för den varma slingan och hur tekni-
kerna fungerar. Vi tror att det på sikt kommer bli mer aktuellt med egen elproduktion i framti-
den för mindre industrier, när teknikerna är mer utvecklade och fler alternativ finns att tillgå. 
Solceller är också en väldigt aktuell teknik, som inte har tagits upp i denna rapport, när det 
kommer till elproduktion. Chips har väldigt stora takytor där solceller skulle kunna monteras i 
framtiden för egen elproduktion. 

8.3 Uppföljningssystem 
Uppföljningssystemet gjorde vi så detaljerat som vi tyckte var möjligt med de data som vi 
samlat in under arbetet. Det utformades så att det beräknar förbrukningen av el, gas och olja 
under en månad för varje linje. I energikartläggningen valde vi att undersöka varje linje och 
inte varje produkt som tillverkas på varje linje, det skulle dels bli svårt men även kräva allde-
les för mycket arbete. Därför utformades även uppföljningssystemet per linje och inte per 
produkt. 

I dagsläget skulle det bli väldigt svårt att få fram noggranna siffror på hur gasförbrukningen 
skiljer sig för alla olika produkter. Det beror framför allt på att det inte finns någon mätning 
på hur ångan fördelas, utan det går bara att ta fram siffror på hur mycket gasförbrukning den 
totala ångan står för. För att få mer exakta värden i uppföljningssystemet skulle permanenta 
mätsystem krävas, till exempel mätning av ångfördelningen. 
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För att få noggranna siffror på hur elförbrukningen skiljer sig mellan olika produkter skulle 
det behövas göras mätningar för när varje produkt tillverkas. Det skulle gå att använda märk-
effekter för de olika maskinerna när man beräknar elförbrukningen, men de siffrorna skulle 
inte bli helt korrekta eftersom maskinerna inte jämt körs på märkeffekt och de kan även för-
bruka lite el när de inte körs. Om framtagna värden inte stämmer med den verkliga förbruk-
ningen känns det ganska onödigt att dela upp uppföljningssystemet per produkt. Då kan man 
istället göra en ungefärlig uppskattning för hela linjen, och det var vad vi gjorde. 

Vi valde även att lägga in ungefärliga kostnader och koldioxidutsläpp för den energianvänd-
ning som beräknas i uppföljningssystemet. Då får man en ungefärlig bild av hur mycket ener-
gin kostar med de genomsnittliga priserna Chips AB har idag, och även hur stor miljöpåver-
kan energianvändningen leder till. 

Det här uppföljningssystemet ger Chips AB möjligheten att få en ungefärlig uppskattning över 
hur stor energianvändningen borde vara en viss månad med en viss mängd producerade pro-
dukter. De kan även använda systemet för att se om de ökar eller minskar sin energianvänd-
ning, och även se ungefär hur mycket energianvändningen minskar om de genomför någon 
energieffektivisering.  
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9 Slutsats 
I och med energikartläggningen togs den totala energianvändningen per produktionslinje 
fram, se tabell 16. Alla övriga gemensamma processers energianvändning är fördelade över 
produktionslinjerna eftersom produktionslinjerna måste bära kostnaden för dessa. 

Tabell 16 – Total energianvändning per år för varje linje.  

Linje PF1 Chips PF2 Mos PF2 Friterat Extruder Pellets 
Total energian-
vändning per år 
[MWh] 

7 583 13 165 6 583 1 901 1 267 668 

 

Åtgärdsförslagen åsyftar att minska energianvändningen hos Chips AB genom att ersätta delar 
av energianvändningen med återvunnen överskottsvärme. Tabell 17 visar en sammanställning 
av alla åtgärdsförslag som tagits fram. Att värmeväxla från chipsfritösen och PF1-fritösen är 
de tre åtgärdsförslag med bäst återbetalningstid, vilka kan användas till uppvärmning av lokal 
samt tappvarmvatten eller till blanchörvatten. Chipsfritösen är den som ger högst årsbesparing 
i energimängd och det är främst den Chips AB bör satsa på. Nästa åtgärdsförslag med hög 
årsbesparing i energimängd är förvärmning av luft till chipspanna, den har en längre återbe-
talningstid då en ny brännare skulle behöva köpas in. De två sista åtgärdsförslagen ger en då-
lig återbetalningstid och besparing, därför är dessa inte intressanta för en eventuell framtida 
investering. 

Tabell 17 – Sammanställning av åtgärdsförslagen. 

Åtgärdsförslag Investering 
[€] 

Årsbesparing 
[MWh] 

Årsbesparing 
[€] 

Återbetalningstid 
[år] 

Uppvärmning 
från chipsfritösen 88 000 3 500 229 000 0,38 

Uppvärmning 
från PF1-fritösen 48 000 1 100 70 000 0,69 

Förvärmning av 
luft till chips-
panna 

170 000 1 000 68 000 2,5 

Absorptionskyla 243 000 300 30 000 8,1 
Elproduktion 590 000 400 35 000 16,9 
 

I rapporten togs ett uppföljningssystem fram med hjälp av energikartläggningen, vilket ger en 
grov uppskattning av energianvändningen för varje månad.  
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KAPITEL 10.  FRAMTIDA ARBETE FÖR CHIPS AB 

10 Framtida arbete för Chips AB 
Framtida arbete som skulle kunna göras av Chips AB är att göra en mer noggrann fördelning 
av ångan, även permanent mätning skulle kunna installeras. Energikartläggningen skulle 
också kunna göras mer noggrann där man går in och undersöker energianvändningen för varje 
enskild produkt. För att göra detta bra behövs det förmodligen bra mätning för att kunna få 
exakta siffror på hur energianvändningen skiljer sig åt mellan olika produkter.  

Chips AB skulle även kunna undersöka andra effektiviseringsförslag. I denna rapport låg fo-
kus på hur överskottsvärmen kan återanvändas, men det finns även andra områden där energi-
effektivisering skulle kunna göras. När det gäller att effektivisera elanvändningen är det 
kanske framför allt stödprocesserna som fokus bör ligga på, elanvändningen i själva produkt-
ionslinjerna kan vara svår att minska och den står bara för ungefär en tredjedel av elanvänd-
ningen. Åtgärder som skulle kunna undersökas är till exempel byte till mer energieffektiv be-
lysning, tätning och minskning av tryckluft, effektiviserad ventilation etc. Chips AB skulle 
även kunna göra undersökningar för att hitta den resterande delen av elförbrukningen, som nu 
ligger under övrig, om de känner att det kommer vara till någon nytta. Energianvändningen i 
reningsverket och biogasanläggningen skulle också kunna undersökas mer noggrant för att 
hitta effektiviseringar som kan göras där.  
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Bilaga 1 – Processcheman över linjerna 

Chipslinjen 

 
Figur 18 – Processchema över de olika processerna i chipslinjen. 

PF1-linjen 

 
Figur 19 – Processchema över de olika processerna i PF1-linjen. 
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PF2-linjen 

 
Figur 20 – Processchema över de olika processerna i PF2-linjen. 
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Extruderlinjen 

 
Figur 21 – Processchema över de olika processerna i extruderlinjen. 

Pelletslinjen 

 
Figur 22 – Processchema över de olika processerna i pelletslinjen. 
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Bilaga 2 – Beräkningar för överskottsvärme 
Mätningar ur skorstenen gav torr temperatur 𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 135 °𝐶𝐶, våt temperatur 𝑇𝑇𝑣𝑣å𝑡𝑡 = 100 °𝐶𝐶, 
innerdiameter på skorstenen 𝑑𝑑𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0,55 𝑚𝑚 och den maximala strömningshastigheten ut ur 
skorstenen på 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 = 6,5 𝑚𝑚/𝑐𝑐. Ekvation 4 ger: 

𝑢𝑢𝑝𝑝𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝑙𝑙 = 6,5 ∗ 0,82 = 5,33 𝑚𝑚/𝑐𝑐  

Partialtrycket är 𝑃𝑃𝐴𝐴 = 0,97844 och lufttrycket är 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝 = 1,01325 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑡𝑡. 

Ekvation 5 ger då: 

𝑥𝑥 = 0,97844
1,01325

∗ 18,02

�28,97∗1−0,97844
1,01325 +18,02∗0,97844

1,01325�
= 0,97 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑣𝑣/𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣å𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑙𝑙𝑡𝑡  

Då ger ekvation 7 och 8: 

𝜌𝜌𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 =
101 325

287 ∗ (273,15 + 135) = 0,86 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 

𝜌𝜌å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 =
101 325

461 ∗ (273,15 + 135)
= 0,54 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 

Då ger ekvation 9 följande densitet: 

𝜌𝜌𝑣𝑣å𝑡𝑡 = 0,86 ∗ (1 − 0,97) + 0,54 ∗ 0,97 = 0,55 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3  

Ekvation 10 ger: 

 𝑢𝑢𝑝𝑝𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝑙𝑙,𝐺𝐺𝑛𝑛 = 5,33
√0,55

= 7,17 𝑚𝑚/𝑐𝑐 

Volymflödet ut ur skorstenen blir enligt ekvation 11: 

�̇�𝑉 = 7,17 ∗ 0,552∗𝜋𝜋
4

= 1,67 𝑚𝑚3/𝑐𝑐  

Ångflödet blir nu enligt ekvation 12: 

�̇�𝑚å𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 = 0,97 ∗ 0,55 ∗ 1,67 = 0,89 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐  

För luft används den specifika värmekapaciteten för luft 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡 = 1,01 𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝐾𝐾 istället för 
att läsa av i tabell, detta då 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡 antas ha minimala förändringar under en större temperatur-
intervall utan är mer beroende av vilken temperatur den torra luften har.  

Ångentalpin och luftentalpin för rökgasen som strömmar ut ur skorstenen är följande, enligt 
ekvation 13: 

ℎå𝐺𝐺𝑛𝑛𝑚𝑚 = 2 737,39 𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘  

ℎ𝑙𝑙𝑝𝑝𝑓𝑓𝑡𝑡 = 1,01 ∗ 135 = 136,35 𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘  

Ekvation 14 ger då den totala entalpin: 

ℎ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡 = 2 737,39 ∗ 0,97 + 136,35 ∗ (1 − 0,97) = 2 648,38 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘   

Ekvation 15 ger då det totala entalpiflödet: 
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ℎ̇ = 2 648,38 ∗ 0,89 = 2 451,4 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐴𝐴

= 2 451,4 𝑘𝑘𝑊𝑊  

Beräkningar för kondensering av rökgaser 
För att beräkna hur mycket energi som kan erhållas vid värmeväxling och kondensering ner 
till 60°C görs ytterligare beräkningar. Mättad luft vid 60°C innehåller 0,132 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑣𝑣/
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑙𝑙𝑡𝑡, det gör att ekvation 16 blir som följande: 

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0,966 − 0,132 = 0,834 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘  

Förångningsentalpin vid 60°C, den är 2 357,7 𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘. Då blir ekvation 17: 

ℎ𝑓𝑓𝑛𝑛 = 0,834 ∗ 2 357,7 = 1 965,3 kJ/kg 

Ekvation 18 ger då: 

�̇�𝑄𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛 = 0,89 ∗ 1 965,3 = 1 756,8 𝑘𝑘𝑊𝑊  

Ekvation 19 ger: 

𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑣𝑣å𝑡𝑡 = 0,966 ∗ 1,89 + (1 − 0,966) ∗ 1,01 = 1,86 𝑘𝑘𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘°C  

Ekvation 20 ger: 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝐺𝐺𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝐴𝐴𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 = 1,86 ∗ 1,67 ∗ 0,55 ∗ (135 − 60) = 129,1 𝑘𝑘𝑊𝑊  

Den totala effekten ges av ekvation 21 och blir: 

�̇�𝑄 = 1 756,8 + 129,1 = 1 885,9 𝑘𝑘𝑊𝑊 
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Bilaga 3 – Återbetalningstider för åtgärdsförslag 

Uppvärmning av lokal och tappvarmvatten samt blanchörvatten 
Chipsfritösen 
 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴 = 929 𝑘𝑘𝑊𝑊  

𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴 = 3 800 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑡𝑡  

𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑣𝑣𝑃𝑃𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴 = 88 000 €  

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴 ∗ 𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴 = 929 ∗ 3 800 ≈ 3 530 𝑀𝑀𝑊𝑊ℎ  (Ekv. 22) 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 = 64,75 €/𝑀𝑀𝑊𝑊ℎ  

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 = å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 =  (Ekv. 23) 

= 3 530 ∗ 64,75 ≈ 228 580 €  

Å𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝐴𝐴𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖
å𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝐺𝐺𝑎𝑎𝑚𝑚

= 88 000
228 580

≈ 0,38 å𝑡𝑡  (Ekv. 24) 

PF1-fritösen 
𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑓𝑓1 = 284 𝑘𝑘𝑊𝑊  

𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑝𝑝𝑓𝑓1 = 3 800 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑡𝑡  

𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑣𝑣𝑃𝑃𝑑𝑑𝑝𝑝𝑓𝑓1 = 48 000 €  

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑓𝑓1 ∗ 𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑝𝑝𝑓𝑓1 = 284 ∗ 3 800 ≈ 1 079 𝑀𝑀𝑊𝑊ℎ  (Ekv. 25) 

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 = å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 =  (Ekv. 26) 

= 1 079 ∗ 64,75 ≈ 69 878 €   

Å𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾𝑖𝑖𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝑖𝑖𝑎𝑎𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑝𝑝1

å𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝐺𝐺𝑎𝑎𝑚𝑚
= 48 000

69 878
≈ 0,69 å𝑡𝑡  (Ekv. 27) 

Förvärmning av luft till chipspannan 
𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚 = 275 𝑘𝑘𝑊𝑊  

𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴 = 3 800 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑡𝑡  

𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑣𝑣𝑃𝑃𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚 = 170 000 €  

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚 ∗ 𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴 =  (Ekv. 28) 

= 275 ∗ 3 800 ≈ 1 045 𝑀𝑀𝑊𝑊ℎ   

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 = å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 =  (Ekv. 29) 

= 1 045 ∗ 64,75 ≈ 67 664 €   
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Å𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝐴𝐴𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑎𝑎𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎
å𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝐺𝐺𝑎𝑎𝑚𝑚

= 170 000
67 664

≈ 2,52 å𝑡𝑡  (Ekv. 30) 

Absorptionskyla 
�̇�𝑄 = �̇�𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝 ∗ (𝑇𝑇ℎ − 𝑇𝑇𝑐𝑐) = 3 ∗ 1,2 ∗ 1,005 ∗ (25 − 6) = 68,7 𝑘𝑘𝑊𝑊  (Ekv. 31) 

𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡 = 5 000 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑡𝑡  

𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑣𝑣𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 = 243 000 €  

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 = �̇�𝑄 ∗ ℎ𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡 = 68,7 ∗ 5 000 ≈ 344 𝑀𝑀𝑊𝑊ℎ  (Ekv. 32) 

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 = 87,2 €/𝑀𝑀𝑊𝑊ℎ  

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 = å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 = 344 ∗ 87,2 ≈ 30 000 € (Ekv. 33) 

Å𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝐴𝐴𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
å𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝐺𝐺𝑎𝑎𝑚𝑚

= 243 000
30 000

≈ 8,1 å𝑡𝑡  (Ekv. 34) 

Elproduktion 
𝑃𝑃𝐺𝐺𝑙𝑙𝑝𝑝𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 = 100 𝑘𝑘𝑊𝑊  

𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡 = 4 000 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑡𝑡  

𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑣𝑣𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 = 590 000 €  

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑙𝑙𝑝𝑝𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡 = 100 ∗ 4 000 ≈ 400 𝑀𝑀𝑊𝑊ℎ  (Ekv. 35) 

Å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾 = å𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 = 400 ∗ 87,2 ≈ 34 880 €  (Ekv. 36) 

Å𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑘𝑘𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝐴𝐴𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴𝑡𝑡𝐺𝐺𝑚𝑚𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
å𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝐺𝐺𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝐺𝐺𝑎𝑎𝑚𝑚

= 590 000
34 880

≈ 16,9 å𝑡𝑡  (Ekv. 37) 
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