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Sammanfattning 
 

Energi är något som människan använt sig av genom hela vår historia men det var på grund av 
industrialiseringen som behovet ökade markant. Stigande energipriser skapade med tiden ett 
intresse för att minska energikonsumtionen och när elmarknaden avreglerades i mitten på 
1990-talet gavs ytterliggare ett ekonomiskt incitament för att hantera dessa frågor. Syftet med 
detta examensarbete var att undersöka energieffektivisering som koncept, vilka metoder som 
kan användas samt att pröva hur man arbetar med dessa frågor i praktiken. 

Energieffektivisering innebär att optimera användningen av den energin som tillförs och 
därför är det viktigt att kartlägga hur energin används. Om en hel anläggning ska undersökas 
kan det ske genom att kartlägga anläggningens totala energiförbrukning men när utredningen 
istället är mer avgränsad kan det ske genom mätningar och tester på den specifika 
utrustningen.  Det är också viktigt att förstå att en förutsättning för de olika metodernas 
framgång är tillgång på relevant information. 

Resultatet av detta examensarbete är en sammanställning av de olika delar som bör ingå i en 
energieffektiviseringsutredning samt en redogörelse för hur några av metoderna används. 
Metoderna prövades i en processindustri för att undersöka om det fanns energimässiga vinster 
att göra genom att byta ut motorerna i presshydrauliken samt om det fanns energi att spara 
genom att förändra driften av pumpar. Resultatet av utredningarna visade att det inte var 
ekonomiskt lönsamt att byta ut hydraulmotorerna men att det fanns stora energivinster att göra 
i pumpdrifterna.  

 



    

Abstract 
 

Energy has been used throughout our entire history but it was due to the industrialization that 
the demand for energy sharply increased. After some time, the rising energy prizes produced 
an interest to reduce the energy consumption and when the electrical market was deregulated 
in the middle of 1990: s this became another economical incitement to address these issues. 
The aim of this degree project was to investigate how to make energy more efficient as a 
concept, to see what methods that can be used and how these issues are put into work in 
reality. 

Making energy more efficient means trying to optimize the use of the supplied energy hence 
the importance to survey how it is being used. If an entire building is being investigated, it can 
be surveyed by its total energy consumption, but when the investigation is more limited 
measurements and tests can be used on specific equipment. It is also important to realize that 
the access to relevant information is a necessity if these methods are to be a success. 

The result of this degree project is a compilation of the different parts that should be included 
in an investigation for making energy more efficient and a report on how some of these 
methods are used. The methods were tested in a processing industry to see if the energy 
consumption could be reduced by replacing some of the engines and changing the operation 
of some pumps. The results showed no possibilities to make profit by replacing the engines 
but there were great gains to be made by changing the operation of some pumps.     

 

 

  

 

 



    

Förord 
 

Under mina studier inom Data- och elektroteknikprogrammet har jag kommit i kontakt med 
många teorier om elektriska komponenter och system. Fokus har varit på att förstå tekniken 
och dess utveckling inför framtiden. Att dagens teknik är effektivare än gårdagens är 
uppenbart och företag kan göra stora ekonomiska vinster genom att använda nyare och 
energieffektivare teknik. Utifrån detta kom idén att undersöka konceptet energieffektivisering.  

Arbetet med examensarbetet har både varit roligt och intressant. Högst värderar jag den 
praktiska kunskap som arbetet har givit mig och som är ett värdefullt komplement till mina 
tidigare teoretiska kunskaper. För detta riktar jag ett varmt tack till min handledare elchef Leif 
Synnerblad på Outokumpu Nordic Brass samt elavdelningens övriga personal som bidragit 
mycket som stöd och inspirationskälla. Vidare vill jag också tacka min examinator Lars 
Backström för vägledning och goda råd samt min fru Ellen för goda skrivtekniska tips samt 
tålmodig genomläsning av versionerna.  
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1 Inledning 
Inledningskapitlet presenterar examensarbetets bakgrund och syfte samtidigt 
som det ska underlätta läsandet av examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Energi är något som människan använt sig av genom hela vår historia men det var genom 
industrialiseringen som energibehovet ökade markant. Det var dock i samband med 
energikrisen i början av 1970-talet som energifrågorna aktualiserades på allvar. Oljeberoendet 
var stort och olja användes inom alla samhällssektorer. Krisen blev starten till en omfattande 
förändring av energianvändningen. (Energimyndigheten, 2001)   

Enligt Lindahl (1983) har elenergin två stora fördelar i jämförelse med olja. Den är lätt att 
transportera och den kan enkelt omvandlas till andra energiformer. Detta har inneburit att el 
idag är dominerande inom industrins energiförsörjning. I Lindahls framtidsvision kommer 
behovet av elenergi att öka i och med större och mer energikrävande processer inom industrin. 
Däremot finns det möjligheter att påverka förbrukningen i motsatt riktning genom att ersätta 
energislösande produkter med effektivare. Idag har man insett att problemet med det ökande 
energibehovet måste lyftas fram och vi har sett ett ändrat synsätt vad gäller energianvändning.  

Den första januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden vilket innebar att produktion 
och försäljning av el konkurrensutsattes (Europeiska kommissionen, 2006). Det gav 
ytterliggare ett ekonomiskt incitament till att se över energiförbrukningen i företagen. 
Energieffektivisering är idag ett ord på allas läppar och energi har blivit en handelsvara som 
användaren får betala dyrt för. Den första juli 2004 infördes en energiskatt på elkraft i 
tillverkningsindustrin. För att kompensera skattehöjningen lade regeringen även fram ett 
lagförslag som ger företagen möjlighet att få skattebefrielse under förutsättning att de frivilligt 
deltar i ett program för energieffektivisering (PFE). (Energimyndigheten, 2004)      

Det finns flera olika metoder för att arbeta med energieffektivisering. Vissa utgår från en 
övergripande bild av företagets energisystem och totala flöden innan förbättringsförslag kan 
ges för att åtgärda systemfel och vissa bygger på att effektivisera befintliga delsystem och 
söka lösningar i mindre skala. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att pröva hur teoretiska energieffektiviseringsmetoder används i 
praktiken och om de ger resultat.  

1.3 Frågeställningar 
För att tydliggöra syftet har jag valt att bryta ned det i olika frågeställningar.  

• Vad bör ingå i en energieffektiviseringsutredning?  
• Vilka metoder bör användas i de specifika fall som jag var satt att titta på?  

Det finns även ett par företagsspecifika frågeställningar för Outokumpu Nordic Brass:  
• Är det ekonomiskt lönsamt att byta ut hydraulikpumpmotorerna i pressverket?  
• Finns det energi att spara för vissa pumpar i anläggningen?
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1.4 Målgrupp 
Målgrupp för examensarbetet är personer som arbetar med energieffektiviseringsutredningar 
samt studerande och forskare inom el- och energiområdet. Den kan också vara intressant för 
de som arbetar med energieffektivisering på Outokumpu Nordic Brass. Grundläggande 
förståelse för elektroteknik med modeller, metoder och begrepp underlättar läsandet. 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka energieffektivisering som koncept men även 
att utföra specifika utredningar, beställda av elavdelningen på företaget, begränsar jag mig till 
att använda de metoder som berör objekten i fråga. I min uppsats nämns även olika 
reglermetoder men jag avgränsar mig i teoriramen till att endast djupare beskriva de reglersätt 
som involverar vätskesystem samt varvtalsstyrning av asynkronmotorn. Detta gäller även den 
uppsjö av verktyg för energieffektiviseringsarbete som finns på marknaden vilket skulle ta 
åtskilliga sidor att beskriva. Jag begränsar mig därmed till att endast beskriva de verktyg som 
jag använt under mitt arbete. Jag har även valt att avgränsa mig från miljöaspekten då min 
undersökning samt mina praktiska utredningar inte i detalj berör miljöarbete.  

1.6 Metod 
För att lyckas med att samla kunskap och erfarenhet kring energieffektiviseringsmetoder har 
jag valt att använda mig av några av dessa på ett företag där det finns behov av att arbeta med 
energieffektivisering. Nedan beskriver jag min övergripande undersökningsmetod. Fallstudier 
är särskilt lämpade för forskare som arbetar på egen hand, eftersom de rymmer möjligheten 
att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tidsrymd. Jag 
ville undersöka olika metoder för energieffektivisering och hur jag som utredare använder 
mig av dem i det praktiska arbetet.  Detta gjorde att fallstudien var den metod som jag ansåg 
vara mest lämpad att använda. 
 
Insamlandet av data gick till på följande sätt: 

• Studie av företagets offentliga dokument och ritningar. 
• Intervjuer: dessa skedde som spontana samtal och frågestunder och syftade till att 

inhämta information som inte finns nedskriven om anläggningens utrustning.  
• Anteckningar: jag förde kontinuerliga anteckningar kring mina utredningar.  

 
Att kombinera olika metoder i samma studie kallas för metodtriangulering. Detta betyder att 
ett och samma fenomen studeras utifrån t.ex. litteraturstudier, praktiska tester och intervjuer. 
Detta ger ett bredare dataunderlag vilket ger en säkrare grund för tolkning. (Repstad 1999) 

1.6.1 Metod och källkritik 
Undersökningar av fallstudiekaraktär har tidigare utmärkts av bristande noggrannhet. Den 
data som samlas in är nästan omöjlig att kontrollera via oberoende källor vilket kan leda till 
snedvridna resultat. (Bell, 2000) I min fallstudie genomförde jag bland annat intervjuer. När 
forskaren analyserar det material som fås från intervjuer påpekar Repstad (1993) vikten av att 
vara medveten om att det är enskilda individers åsikter som man har fått tagit del av. Det är 
därför viktigt att man har en värderande hållning till den information som samlas in. Mycket 
av det stoff som finns t ex på Internet har till syfte att marknadsföra eller öka intresset för 
något. I branschtidskrifter finns ibland koppling mellan artikel och annons. Andersen och 
Schwencker (1998) anser att det alltid bör ingå en sund skepticism gentemot sådana 
upplysningar. 
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1.7 Disposition 
• Inledning: I inledningen presenterar jag syftet, frågeställningarna, avgränsningarna 

och undersökningsmetoden.  
• Teoriram: Teoriramens syfte är att redogöra för de utredningsmetoder som jag 

använder mig av i undersökningen. Teoriramen innehåller sådan information som jag 
har behövt för att kunna genomföra examensarbetets empiriska del.  

• Empiri: Detta avsnitt innehåller en utförlig beskrivning av genomförandet av min 
undersökning. Resultatet beskrivs kortfattat men hänvisningar görs till detaljerade 
bilagor. Övriga erfarenheter som jag har dragit under arbetets gång och som är 
relevanta för analysen presenteras också här. 

• Analys: Tyngdpunkten ligger i att utvärdera användandet av metoderna vid 
energieffektiviseringsarbete. Diskussionen förs utifrån de frågeställningar som 
presenteras i inledningskapitlet.  

• Slutsatser: Efter analysdelen följer en sammanfattning av de slutsatser jag har kunnat 
utröna samt ett reflektionsdokument som beskriver mina egna erfarenheter av 
examensarbetet.  

 

1.8 Centrala begrepp och formler 
Trefas aktiv effekt: P= 3 *UH *IL *cosφ , [W] 

Verkningsgrad: Kvoten mellan avgiven effekt P2 och upptagen effekt P1. 

 η =
1

2

P
P

  , [%] 

Kilowattimme (kWh): Elektrisk enhet för energi, motsvarande en effektutveckling av 
1000 W under en timme.  

Effektfaktor (cosφ): Effektfaktorn definieras som förhållandet mellan aktiv effekt och 
skenbar effekt. Den är dock bara definierad för sinusformade 
strömmar och spänningar. 

Elmotorn och dess poler: Om rotorn i en elmotor utformas som en tvåpolig magnet kommer 
S-polen att följa det statormagnetiserade flödets N-pol och rotera 
med samma hastighet. Då är det därmed en tvåpolig 
synkronmaskin eftersom magneten och därmed flödet har två 
poler. Trefasmaskinen kan utföras med ett godtyckligt antal poler, 
dock alltid med lika många N- som S-poler.   

Eftersläpning: Skillnaden mellan det roterande fältets varvtal (synkrona varvtalet) 
och motoraxelns varvtal. Eftersläpningen är ofta 1-5%. 
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2 Teoriram 
Syftet med teoriramen är att presentera de teorier och metodbeskrivningar som 
jag utgår ifrån vid genomförandet av examensarbetet.  

2.1 Energieffektivisering 
Med energieffektivisering menas att försöka utnyttja tillförd energi så effektivt som möjligt. 
För en given produktion kan då energiinköpen minska och därmed även kostnaderna. 
Dessutom kan det bidra till att reducera företagets miljöpåverkan, minska slitage på utrustning 
samt eventuellt minska kassation i produktionen. Det är viktigt att inse att förutsättningarna 
för energieffektivisering hos företagen är olika och beroende av en mängd olika faktorer som  
t ex anläggningens ålder, typ av verksamhet o s v. En viss åtgärd på ett företag kan därför inte 
alltid automatiskt kopieras till ett annat och ge ett liknande resultat. Det finns enligt 
Energimyndigheten (2001) tre grundläggande kriterier för att uppnå ett framgångsrikt 
energieffektiviseringsarbete:  

• Företagsledningens stöd är nödvändigt för framgång. 

• Det krävs en intresserad, kunnig och drivande person för att leda jobbet, en s k 
eldsjäl. 

• Energiförbrukningar, kostnader och resultat måste kontinuerligt följas upp och 
redovisas. 

När dessa kriterier är uppfyllda har man eliminerat risken att arbetet bromsas upp på grund av 
brist på information, stöd eller engagemang. (Energimyndigheten, 2001) 

2.2 Övergripande kartläggning av företagets energiflöden 
Om syftet med energieffektiviseringsarbetet är att göra en fullständig undersökning på 
företaget bör man enligt Franzen (2004) genomföra en övergripande kartläggning av 
företagets energiflöden. Detta innebär att analysen sker från ett top down-perspektiv som i 
första hand ser över företagets totala energianvändning. Detta innebär ett angreppssätt som 
utgår ifrån övergripande nivå och sedan går ner till detaljnivå.  Här inkluderas alla energislag 
som företaget förbrukar såsom el, olja, fjärrvärme o s v och dessa flöden delas in i 
huvudprocesser och stödprocesser. Exempel på stödprocesser kan vara belysning, ventilation, 
tryckluft, lokalkomfort och pumpning. Ett angreppssätt med top down-perspektiv är 
fördelaktigt då man relativt snabbt kan identifiera de problemområden som kräver vidare 
analys. (Franzen, 2004) 

Om indelningarna enligt den övergripande kartläggningen redan är gjord eller om man väljer 
ett annat perspektiv för arbetet finns tre huvudgrupper av metoder att använda. Dessa har 
Energimyndigheten (2001) valt att benämna: 

• Analys av befintlig utrustning 
• Effektivisering med hjälp av inköp 
• Effektivisering i samband med stora investeringar.  
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2.3 Effektivisering i samband med stora investeringar 
I samband med förnyelse av processutrustning kan ofta stora energieffektiviseringar göras. 
Eftersom livslängden på processutrustningen i regel är tiotals år är det viktigt ur 
besparingssynpunkt att den är så optimalt utformad som möjligt. Det innebär att 
energisystemen i den nya processutrustningen utformas så att den passar ihop med befintliga 
system. Därigenom skapas förutsättningar för att tillvarata och återanvända överskottsenergi 
som t ex spillvärme. För ett företag som vill energieffektivisera sin verksamhet är inte stora 
investeringar det första man bör undersöka. Att analysera den befintliga utrustningen ger 
betydligt snabbare resultat. Det är däremot viktigt att man vid en stor investering ställer 
energimässiga krav på den utrustningen som ska upphandlas. (Energimyndigheten, 2001)   

2.4 Effektivisering med hjälp av inköp 
Att byta till nya komponenter är ett annat sätt att effektivisera. Det kan handla om att ersätta 
pump och fläktsystem med nya och effektivare enheter som är anpassade till aktuella flöden. 
Det kan även innebära att frekvensomriktare installeras för att optimera motordrifter och 
minska slitage eller genom att byta ut elmotorer mot effektivare modeller. Värmesystemen 
kan effektiviseras genom att värmeväxlare installeras för att återvinna värme samt genom att 
tillse att systemen styrs på optimalt sätt. Det finns också möjlighet att installera datorsystem 
för övervakning och begränsning av uttagen effekt från nätet. Vid den här typen av åtgärder är 
det viktigt att en ordentlig utredning görs så att den inköpta komponenten motsvarar de krav 
som ställs men inte är överdimensionerad. Högberg (1992) kallar problemet med 
överdimensioneringar i flera steg för feghetsfaktorn och den leder till att många motorer 
kontinuerligt arbetar på halv last eller mindre vilket ger stora effektförluster. 
Överdimensioneringar kan också innebära att företaget tvingas investera i grövre och dyrare 
kablage vid installation, dyrare transformatorer och kringutrustning o s v. Att effektivisera 
med hjälp av inköp är en snabb och enkel åtgärd för att ge besparingar på kort sikt. Den 
används ofta tillsammans med metoden Analys av befintlig utrustning. (Energimyndigheten, 
2001) 

2.5 Analys av befintlig utrustning 
Enligt Energimyndigheten (2001) är den enklaste och ofta mest lönsamma åtgärden ur 
energibesparingssynpunkt att stänga av befintlig utrustning som är i drift men inte utnyttjas. 
Bäst görs detta genom att kritiskt granska anläggningen när verksamheten är i full gång men 
även vid de tillfällen då verksamheten ligger nere. I det fortsatta arbetet måste anläggningen 
delas in i relevanta områden för vidare detaljanalys och det är viktigt att ställa en mängd 
kontrollfrågor kring de olika driftslägena. Exempel på sådana kontrollfrågor kan vara: 

• Hur och varför ventileras lokalerna? 

• Varför går kompressorerna? 

• Varför går hydraulaggregaten? 

• Varför går kylvattenpumparna? 

• Varför……………? 
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Utredningsarbetet består av att göra mätningar samt att testa olika driftslägen och 
inställningar, för att kunna analysera möjligheter till besparingar. Det är viktigt att kontrollera 
om systemet är redundant d v s om flera komponenter på ett onödigt sätt gör samma arbete i 
systemet eller om komponenterna är överdimensionerade. En annan viktig detalj är att utbilda 
personalen och göra dem uppmärksamma på felaktigheter i utrustningen som kan bidra till 
ökad energiförbrukning. (Energimyndigheten, 2001) 

Exempel: Ett kylsystem innehåller onödigt många elmotordrivna pumpar och energibehovet 
kan reduceras med 30 kW genom att några stängs av. Systemet är i drift året runt (ca 8700 h) 
och företaget betalar ett energipris på 0,3 SEK/kWh som innefattar alla kostnader för 
nätavgifter, överföring och skatt. Åtgärden innebär en minskning av den årliga 
energikostnaden med ca 80 000 SEK. Det är lätt att förstå vinstpotentialen då en större 
industri kan ha flera tusen elmotorer för pump och fläktdrifter, samt att de kan vara av äldre 
och ineffektivare modell. År 1998 stod elmotordrifter för 69 % av industrins totala 
elanvändning i Europa och pumpdrifter stod för 20 % av hela världens energibehov (Parasiliti 
& Bertoldi, 2003). 

”Ett allt för vanligt sätt att slösa med elenergin är att använda felaktigt 
dimensionerade motorer.” (Högberg, 1992 sid 5) 

 
Nedan följer ett mer detaljerat teoriavsnitt med exempel på kunskaper som användaren av 
denna metod bör ha.  

2.5.1 Den asynkrona elmotorn 
De vanligaste elmotorer som används idag drivs med växelström och är av två huvudtyper: 
synkronmotorer och asynkronmotorer. Asynkronmotorn är den mest förekommande p g a 
dess robusta och driftsäkra konstruktion samt att den enkelt och effektivt går att styra via 
varvtalsreglering. Sammantaget kan man säga att det är tre faktorer som påverkar en 
asynkronmotors varvtal. Det är motorns poltal, den aktuella frekvensen samt eftersläpningen. 
(Högberg, 1992) 

2.5.2 Olika sätt att reglera ett flöde 
Det finns i princip tre huvudmetoder för att påverka ett flöde (d v s förflytta en mängd vätska, 
luft, gas eller andra objekt under en viss tid). Huvudmetoderna bygger på följande 
förutsättningar: 

• Konstant varvtal 

• Variabelt varvtal  

• Kombinationer av flera utrustningar för att ändra driften stegvis. 

Huvudgrupperna kan sedan delas in i undergrupper efter drivsystemets utformning och 
funktion. (Högberg, 1992) 

2.5.2.1 Konstant varvtal 
Vid konstant varvtal på motorn finns det ett flertal sätt att sköta regleringen och dessa används 
frekvent inom industrin. Nedan följer en kort redogörelse för en del av dem. De har dock 
några stora nackdelar och bör bytas ut mot effektivare lösningar. (Högberg, 1992) 
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På/avreglering: Det enklaste sättet att reglera en motordrift är att använda till och 
frånknapparna. Genom att stänga av motorn när den inte behövs elimineras onödig 
energianvändning. Metoden har dock stora begränsningar eftersom det inte går att reducera 
effektuttaget och energianvändningen under drift. Ett noggrant reglerbehov kräver även en 
stor mängd start och stopp vilket medför mekaniska påfrestningar på utrustningen. Starter ger 
även upphov till tryckstötar i anläggningen vilket radikalt kan begränsa dess livslängd. 
(Högberg, 1992) 
 
Strypreglering: Strypreglering är en gammal metod som bygger på att en strypventil används 
för att begränsa flödet i t ex en rörledning. Oberoende av ventilen går pumpen hela tiden med 
full hastighet och energibehovet är i princip konstant oavsett hur flödet regleras. Detta innebär 
stora energiförluster och därmed höga totalkostnader. (Högberg, 1992) 
 
By-passreglering: Denna metod utnyttjas ganska ofta vid pumpdrifter och principen bygger 
på att man minskar det totala flödet i systemet. Detta görs genom att man återför en del av 
flödet från pumpens trycksida genom en by-passledning till dess sugsida. By-passreglering 
har liksom strypreglering dålig verkningsgrad (stora energiförluster) och är därmed ur 
energibesparingssynpunkt ointressant. Den höga effektförbrukningen gör även att metoden är 
olämplig i system som kräver variabelt flöde. (Högberg, 1992)  
 

2.5.2.2 Variabelt varvtal 
Det finns många olika varvtalsreglerade motordrifter och de kan utföras på flera olika sätt. 
Det finns mekaniska växlar av olika slag samt hydrauliska transmissioner och kopplingar. 
Även virvelströmskopplingar har använts frekvent samt spänningsreglering med hjälp av 
regulatorer. Det finns också flera typer av motorer som kan varvtalsregleras såsom 
synkronmotorer, släpringade asynkronmotorer, kommutatormotorer, reluktansmotorer samt 
likströmsmotorer. Den vanligaste metoden är dock varvtalreglering med frekvensomriktare 
för kortsluten asynkronmotor. (Högberg, 1992) Frekvensomriktare har använts inom industrin 
i många år och tack vare prestandaförbättringen inom halvledarkomponenter och 
mikroprocessorer har utvecklingen av frekvensomriktare gått snabbt. Frekvensomriktare kan 
delas upp i fyra huvudkomponenter: likriktare, mellankrets, växelriktare och styrkrets (Se 
figur 1). 
 

 

Figur 1. Principschema för frekvensomriktare. (Danfoss, 1998 s.52)   

Principen för hur en frekvensomriktare arbetar är följande: En växelspänning matar 
frekvensomriktarens likriktardel som likriktar spänningen och matar den vidare till 
mellankretsen. Där görs likspänningen om till variabel likström eller variabel/konstant 
likspänning beroende på frekvensomriktartyp. Därefter förs likströmmen, eller likspänningen, 
vidare till växelriktaren som styr frekvensen hos den spänning som tillförs motorn. Vissa 
typer av växelriktare kan även omforma den konstanta likspänningen till en variabel 
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växelspänning. Styrkretsens elektronik sänder och tar emot signaler från de olika 
huvuddelarna och utnyttjar dem för att få halvledarkomponenterna i växelriktaren att leda och 
spärra. (Danfoss, 1998) 

Det finns flera fördelar med frekvensomriktarstyrning och enligt Parasiliti & Bertoldi (2003) 
kan ett system med en frekvensomriktarstyrning på en induktionsmotor leda till att 
energibehovet minskar med upp till 50% jämfört med övriga reglermetoder. (Se figur 2.)    
Det är därmed en energieffektiv lösning som via sitt sätt att reglera även kan optimera 
produktionsprocessen. Driftförhållanden blir också bättre genom t ex varvtalsreglering, vilket 
reducerar mängden abrupta starter och stopp. Det är även möjligt att öka och minska 
hastigheten med inställbara rampfunktioner vilket ger en betydligt mildare påfrestning på 
utrustningen. Frekvensomriktaren kräver i stort sett inget underhåll och maximerar, genom att 
den körs på lägre hastighet, anläggningens livslängd. (Danfoss, 1998) 

  
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Diagram som visar 
skillnaden i effektbehov för 
några olika reglermetoder. 
(Högberg, 1992 s.23)  

En av få nackdelar är problem med den styrda motorns kylning. Ofta är elmotorer luftkylda 
med ett fläkthjul som sitter på motorns drivaxel. När varvtalet sänks för att optimera driften 
minskar mängden kylluft som motorn tar in. Detta kan leda till problem med överhettning. En 
annan faktor som kan skapa värmegenerering är när motorn, via frekvensomriktaren, matas 
med en icke sinusformad ström. Då kan det uppstå övertoner i motorn vilket kan bidra till en 
ökad värmeutveckling. Det finns även en problematik med EMI (Elektromagnetisk 
Interferens) som uppstår när elektrisk ström används i en teknisk utrustning. Detta kan störa 
annan känslig utrustning varför det är viktigt att skärmning av frekvensomriktaren utförs på 
rätt sätt. Vidare kan frekvensomriktaren orsaka problem med nätåterverkan. Det innebär att 
högfrekventa spänningskomponenter som genereras i växelriktaren kan orsaka en 
förvrängning av matningsspänningens kurvform. Ändring av kurvformen kan ge upphov till 
ökad belastning och brum hos annan apparatur i samma nät. Nätåterverkan går att minska 
genom olika typer av filter. (Danfoss, 1998)  
 

2.5.2.3 Kombinationer av flera utrustningar 
Den tredje huvudgruppen av flödesreglering är en blandning av de tidigare två. Det finns t ex 
system som ändrar hastighet genom att i steg ändra poltalet på en kortsluten asynkronmotor. 
Det vanligaste är att motorn har två hastigheter vilket kan vara lämpligt om man har två 
driftlägen med stora skillnader i flöde och tryck. Man kan också för att effektivisera 
energianvändningen, koppla pumpar i serie eller parallellt. Då utnyttjar man en pump med 
konstant varvtal för basflödet och låter en varvtalsreglerad pump täcka reglerområdet. Det 
finns inom detta huvudområde många olika varianter på lösningar och dessa kan anpassas helt 
efter anläggningens behov. (Högberg, 1992) 
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2.5.3 Exempel på verktyg 
Vid energieffektiviseringsarbete finns en mängd verktyg att använda beroende på vilka behov 
som finns. Om en övergripande analys ska ske kan t ex analysverktyg som EnSAM (Franzen, 
2004) användas. Vid mätningar i mindre skala kan man använda olika typer av handverktyg.      

2.5.3.1 Mitec AT40g samt Mitec Winlog 
Mitec AT40g är en kompakt portabel datalogger. (Se figur 3.)    
Den har universalingångar för en mängd olika mätgivare vilka 
automatiskt identifieras och skaleras. Detta innebär att den är 
bra till att mäta och logga t ex temperatur, tryck, flöde, ström, 
spänning och varvtal. Den har låg energiförbrukning och ett 
stort minne vilket möjliggör mätningar under lång tid. 
Mätningarna kan startas antingen manuellt, på tid eller via 
triggning. Minsta tid mellan mätvärden (sampletid) är för 
AT40g en sekund. Efter avslutad mätning kan mätdata 
överföras till Excel eller till Mitecs kommunikations- och 
analysprogram Winlog. (Mitec, 2002)  
 

2.5.3.2 ABB Effsave 
Vid beräkning av en motors förbrukning och kostnader kan 
man använda beräkningsprogrammet Effsave. Programmet 
hjälper användaren att jämföra motorer med olika verkningsgrad 
med avseende på energiförbrukning, pris, driftskostnad och 
livscykelkostnad. Programmet går aven att använda som enskilt 
beräkningsprogram för att beräkna kostnader för en specifik 
motor. De indata som krävs för att göra beräkningar är motortyp, 
märkeffekt, poltal, verkningsgrad, årlig drifttid samt 
maxbelastning. (www.abb.se, 2006-04-24)          

Figur 3. Mitecs universella 
datalogger AT40g 
(www.mitec.se, 2002)  
 

2.6 Tyst kunskap 
Att förstå en organisation eller en verksamhet betyder att ha förtrogenhet med de tysta 
förutsättningar och samlade erfarenheter som finns. Det kan innebära att viktig information 
inte finns dokumenterad utan baseras på andra aspekter. För att kunna analysera och förstå 
olika områden och verksamheter anser Göranzon (1983) att man behöver titta närmare på det 
som finns dolt t ex erfarenheter, insikter, praktiskt kunnande och traditioner. 

2.7 Vad är en metod?
Enligt Andersen (1994) är en metod en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst 
problem. En metod karaktäriseras av: 

• Användningsområdet ( på vilka typer av problem den kan tillämpas) 
• Vilket arbete som ska utföras och eventuellt hur detta arbete bör organiseras. 
• Vilka beskrivningstekniker som ska användas och hur. 

En metod bör helst vara så exakt beskriven att två personer kommer fram till samma resultat 
om de oberoende av varandra använder metoden på samma problem. Många metoder är inte 
så väl beskrivna utan användaren måste lita till sitt sunda förnuft och sin erfarenhet. 
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  3 Empiri 
I detta kapitel redovisar jag för hur genomförandet av utredningarna på 
företaget Outokumpu Nordic Brass gick till samt dess resultat. Jag redovisar 
även en sammanställning av intervjun med energieffektiviseringskonsulten på 
Ångpanneföreningen (ÅF).  

3.1 Utgångsläge 
Den praktiska delen i examensarbetet skulle genomföras på Outokumpu Nordic Brass i 
Gusum. Min roll var att med elavdelningen som uppdragsgivare utreda om det gick att finna 
lösningar för att minska energiförbrukningen. Arbetet innebar att jag skulle dokumentera 
resultaten i rapporter som företaget kunde arbeta vidare med.  

3.1.1 Outokumpu Nordic Brass 
Outokumpu Nordic Brass är ett bolag i Outokumpukoncernen som sedan 2003 är en 
sammanslagning av de två mässingstillverkarna Nordic Brass i Västerås samt Boliden Gusum. 
De har båda en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och de ägs till lika delar av 
Hexagon samt Outokumpu. Produktionsanläggningen i Västerås har avvecklats och flyttats till 
Gusum där de nu har en tillverkning på ca 40 000 ton mässing per år i form av stänger, 
profiler, tackor och mutter. De utgör halvfabrikat som vidareförädlas av deras kunder. 
Exempel på slutprodukter är skruvar, muttrar, VVS-armaturer, låsdetaljer, elkomponenter, 
prydnadsföremål, m m. Mässing är lönsamt att återvinna och närmare 80 procent av råvaran i 
produktionen utgörs därför av mässingsskrot, dels som returmaterial från kunder, dels från 
återvinningsföretag. Merparten av företagets produkter levereras till den nordiska marknaden.  
(www.outokumpunordicbrass.se 2006-04-26)  
 

3.1.2 Intervju med energieffektiviseringskonsult 
Eftersom jag inte tidigare hade prövat att utföra några energieffektiviseringsutredningar så 
kände jag att det vore nyttigt att få samtala med konsulter inom området. Därför tog jag 
kontakt med Lars Johansson på teknikkonsulten ÅF. Han arbetar som sektionschef på 
avdelningen Energi vid kontoret i Norrköping. Han förklarade för mig att det första steget vid 
en energieffektiviseringsutredning alltid ska vara en övergripande kartläggning av företagets 
energiflöden. Flödena kan bestå av el, olja, lokalkomfort, ånga o s v. Detta görs för att skapa 
en totalbild över energikostnaderna samt för att på så sätt finna de effektivaste åtgärderna.  

”Självklart, är varje situation unik vilket kan resultera i ett annat angreppssätt, 
men generellt så analyserar man företagets totala energikonsumtion först”      

När den grundläggande analysen är gjord upprättas en handlingsplan i samråd med det 
berörda företaget om vidare åtgärder. Då delas det prioriterade området upp i delprocesser, 
t ex pumpdrifter, för vidare mätningar och analyser. Det fortsatta arbetet är sedan beroende av 
vilken typ av avtal som slutits mellan parterna och de kan se ut på olika sätt. Vissa företag 
väljer att sköta investeringar och uppföljningar själva medan andra låter ÅF få ett totalansvar 
för att hantera projektet. Proceduren för konsultens arbete följer dock alltid samma mall: 
analys, genomförande samt uppföljning. Oavsett hur företaget sedan vill lösa detaljerna kan
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ÅF vara med i processen som ett stöd samt bidra med tips och råd. Om företaget vill att en 
specifik del av anläggningen ska analyseras delar konsulter in analysarbetet efter de tre 
metoderna: Analys av befintlig utrustning, Effektivisering med hjälp av inköp samt 
Effektivisering i samband med stora investeringar. Lars Johansson tycker att dessa delar ofta 
går i varandra men anser ändå att det går att använda den indelningen. Han betonade vikten av 
uppföljning eftersom även en liten ändring av verksamheten kan omkullkasta ett helt 
energieffektiviseringsprojekt. För att göra analyserna har konsulterna olika analys- och 
mätverktyg till sin hjälp. PIA är ett energianalysverktyg som ÅF använder då kunden har ett 
eget datoriserat övervakningssystem. Detta system kopplas in i det befintliga systemet och 
samlar in mätdata för att genomföra exakta analyser. IDA är ett simuleringsprogram som 
används för att göra modeller över energiförbrukningen vid nybyggnation av en fastighet. På 
så sätt kan man redan på planeringsstadiet finna sätt att reducera energibehovet och minimera 
kostnaderna. Vid enstaka mätningar och analyser på befintliga anläggningar används mindre 
handenheter av t ex typen Mitec AT40g.  

3.1.3 Val av metoder 
Efter litteraturstudien, intervjun med konsulten samt samtal med min handledare på företaget 
stod det klart för mig att utredningarna som skulle göras var begränsade i sin omfattning. 
Därför skulle de metoder som analyserade redan befintlig utrustning vara lämpliga.  
Metoderna som jag använde mig av var Analys av befintlig utrustning samt Effektivisering 
med hjälp av inköp.  Dock genomfördes endast detaljanalyser eftersom områdena som jag 
skulle undersöka redan var avgränsade av mina uppdragsgivare. Jag utförde mätningar och 
tester för att fastlägga driftcykler och eventuellt styrbehov. Jag testade även med alternativa 
driftlägen samt hade en ständig dialog med elavdelningen för att ställa relevanta 
kontrollfrågor. Tillvägagångssättet skiljer sig inte nämnvärt vid de båda metoderna utan 
genomfördes därmed på liknande sätt.   

3.2 Genomförande av utredningsarbetet 
Efter de inledande kontakterna med företaget, där jag tillsammans med elchefen diskuterade 
tidsperspektiv, deltagande, syfte och mål med utredningarna påbörjades arbetet. Det 
bestämdes att kylvattensystemet som består av ett flertal pumputrustningar, samt 
presshydrauliken som består av fem hydraulmotorer, skulle undersökas. De objekt som jag 
blev tilldelad krävde en del mätningar så jag fick anpassa mina utredningar efter personalens 
tid och resurser.   
 

3.2.1 Informationsinsamling  
Arbetet började med att samla in data om de olika objekten. Systemscheman för 
kylvattenanläggningar samt kretsscheman för pumpmotorer och hydraulikmotorer studerades 
så att jag skulle få en insikt i processerna. Jag fick även tillgång till driftrapporter för att 
beräkna objektens drifttid per år samt information om energipriset, inklusive skatter och 
avgifter, som företaget idag betalar. Informationsinsamlingen bestod även i att inhämta 
märkvärden och information om de olika motorerna, för de beräkningar som sedan skulle 
göras.  

3.2.2 Mätningar 
Mätningarna som genomfördes i anläggningen utfördes med en handlogger av typen Mitec 
AT40g och storheten som mättes var ström. Företaget använder själv denna utrustning och 
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därför var det lätt att få support och information. Personalen placerade strömtänger på mina 
utvalda objekt och därefter så utförde jag loggningar. I samband med dessa genomfördes även 
en del tester med alternativa driftlägen för att säkerställa fullständiga utredningsresultat.  
Anledningen till att personalen fick hjälpa mig med placeringarna var att eliminera 
möjligheten till felkällor samt undvika att jag inte av misstag störde produktionen. Vissa 
misstag uppstod ändå där jag t ex slarvade bort mätdata, misslyckades med loggningar o s v. 
Med hjälp av strömkurvan över normala driftsförhållanden kunde sedan ett diagram på 
objektets driftcykel tas fram och till detta använde jag Mitec:s analysprogram Winlog. (Se 
figur 4.)    Denna analys bestod i att identifiera nuläget för vidare beräkningar men även att 
undersöka driftcykler för eventuell optimering. Här fick jag som utredare en tydlig bild över 
hur motorerna arbetade samt deras strömförbrukning.   
 

 
Figur 4. Diagram från strömmätning på pumpmotor vid på/avreglering. (Egen källa) 

 

3.2.3 Beräkning och sammanställning av resultat 
När effektförbrukningen skulle beräknas använde jag ABB:s beräkningsprogram Effsave. 
Motordata, driftsförhållanden samt energikostnader för de olika motorerna användes för att 
beräkna total energiåtgång, kostnad och eventuell energivinst. Här jämförde jag kostnader för 
utrustningen vid normal drift samt vid de alternativa driftslägena. Jag genomförde dessutom 
beräkningar för att påvisa eventuell vinst vid utbyte av utrustning. Resultaten sammanställdes 
i rapportform för att ge en tydlig bild av varje objekt. 
 
Utredningen kring presshydraulikmotorerna resulterade i ett förslag för vidare arbete. Här 
visade det sig att den energimässigt ekonomiska vinsten vid utbyte av motorer var så liten att 
det inte motiverade ett byte, däremot gav det en god bild till uppdragsgivarna av hur dessa 
motorer arbetar, vilket kan ligga till grund för vidare utredningsarbete. Eftersom detta är en 
energimässigt mycket kostsam del av verksamheten så var mitt förslag att vidare utreda 
alternativa driftlägen. Om det under en viss typ av produktion kan gå att stänga av någon 
motor finns stora energivinster att göra. (Se bilaga 1.) 
  
I utredningen med 11 kW kylvattenpumparna var det uppenbart att driften idag är dålig ur 
materialförslitningssynpunkt. Vinsten ligger här i att installera en frekvensomriktare så driften 
optimeras istället för den på/avreglering som finns idag. Detta skulle innebära färre starter och 
stopp vilket alltid minskar slitage på utrustning. (Se bilaga 2.) 
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Utredningen på det totala kylvattensystemet och dess trycksättning resulterade i att det förslag 
som togs fram avsevärt kunde minska driftkostnaderna mot idag. Försöken med alternativa 
driftlägen prövades eftersom det vid samtal om systemet kom fram att personalen använt 
alternativa driftlägen vid nödfall. Denna kunskap var inte på något sätt dokumenterad utan 
baserades helt på personalens erfarenheter. Dessa alternativ utreddes med avseende på 
funktion, tryckbehov samt kostnader. Resultatet blev ett förslag med lösningar både på kort 
och lång sikt. På lång sikt bör bypassventilen i kylvattensystemet öppnas och därmed 
trycksätta systemet med endast en motor (M1). Till motorn bör man investera i en 
frekvensomriktare för den kontinuerliga driften. För avbrottssäkerheten bör det också 
konstrueras en växlingsautomatik som startar motor M2 (med mjukstart) vid driftstopp av M1. 
På kort sikt var förslaget att öppna bypassventilen men att fortfarande köra dubbla ostyrda 
motorer. Då bibehålls driftsäkerheten men det blir ändå en viss energivinst då motorerna 
genom samverkan får arbeta mindre för att trycksätta systemet. Förslaget gav även en 
ekonomisk möjlighet att genomföra en paketlösning med åtgärder på kylvattensystemet vilket 
på sikt skulle ge bättre totalekonomi. (Se bilaga 3 och 4.)    
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4 Analys 
Jag har genom att själv arbeta med de två metoderna Analys av befintlig 
utrustning samt Effektivisering med hjälp av inköp skaffat mig kunskap om 
dessa två metoder, delar av den undersökta verksamheten samt hur det är att 
arbeta med praktiskt energieffektiviseringsarbete. Undersökningen har även 
gjort mig uppmärksam på svårigheter som kan uppstå vid denna typ av arbete 
och vid användandet av dessa två metoder. Dessa erfarenheter kommer jag att 
använda mig av i uppsatsens analys samt när jag presenterar mina slutsatser 

4.1 Vilka delar kan ingå? 
För att kunna utvärdera vad som bör ingå i en energieffektiviseringsutredning måste jag som 
utredare veta vilka delar som kan ingå i energieffektiviseringsutredning. Till grund för denna 
analys ligger Franzens (2004) samt Energimyndighetens (2001) beskrivning av 
energieffektiviseringsarbete. 

En energieffektivitetsutredning anser jag bör innehålla de tre delarna: analys, genomförande 
och uppföljning. Det är viktigt att man inte anser att utredningen är färdig efter 
genomförandet utan att man kontinuerligt följer upp det arbete som gjorts för att säkerställa 
ett bra resultat. Vid utgångsläget av arbetet anser jag att man måste bestämma sig för om det 
finns några avgränsningar. Ska hela verksamheten utredas eller bara delar av den? Om hela 
verksamheten ska undersökas tror jag att det är viktigt att uppdragsgivaren är en högt uppsatt 
person i det företag som ska utredas. Övergripande energieffektiviseringsutredningar kräver 
tillgång till exakta ekonomiska rapporter men även att till viss del att få insikt i företagets 
framtidsvisioner vilket kan anses vara känslig information.       
 
När syftet är att undersöka delar av verksamheten anser jag att utredaren på nåt sätt måste 
avgränsa sig. Denna avgränsning kan redan vara gjord av uppdragsgivarna eller så bör den 
göras i samråd med dem i initialskedet. Här tycker jag att det är viktigt att utredaren är lyhörd 
för den operativa personalens åsikter och för en dialog med dem. Det kan finnas insikter eller 
erfarenheter hos dem som kan ge uppslag eller till och med lösningar vid 
energieffektiviseringsarbetet. Att sådan kunskap inte tagits tillvara kan bero på att personalens 
idéer åsidosatts eller att de bara inte lyfts fram i rätt forum. Därför inkluderar metoderna jag 
använt viktiga kontrollfrågor som jag anser bör ställas till olika personer i organisationen.    
 
Efter den inledande analysdelen kommer genomförandet. Här implementeras de godkända 
förslagen och tas i bruk. Jag tycker att det är viktigt att inga avsteg görs från den ursprungliga 
investeringskalkylen eftersom det kan omkullkasta analysens resultat. Därefter är det mycket 
viktigt att resultaten följs upp, eftersom jag tror att företagen annars kan slarva bort en del av 
vinsten genom att förändra något i den utredda verksamheten utan att tänka på eventuella 
konsekvenser.  
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4.2 Val av analysmetoder  
Vid valet av utredningsmetoder var jag i mitt energieffektiviseringsarbete redan från början 
begränsad av min uppdragsgivare. Jag anser att det optimala hade varit att börja med ett 
helhetstänkande men eftersom utredningsobjekten redan var avgränsade reducerade det min 
möjlighet att använda metoder för övergripande analys. Jag fick istället inrikta mig på 
metoder för att analysera den befintliga utrustning som ingick i objekten. Därför blev endast 
delprocessen elenergi och enhetsprocessen motordrifter undersökt. Att på det här sättet arbeta 
direkt med delprocesser kan ge besparingar men jag anser att det finns risk att man eventuellt 
missar det område där vinsten skulle ha varit störst.   

4.3 Användning av analysmetoder  
Vid analysen tycker jag att information är den kritiska faktorn. Att snabbt och enkelt få 
tillgång till både företagsmässig och utrustningsmässig information kan bidra till en snabbare 
och effektivare process och därför känns Energimyndighetens uttryck om en eldsjäl på 
företaget som mycket relevant för mig. De utredningar som jag utförde underlättades mycket 
av att jag enkelt fick tillgången till relevant företagsinformation.  Metoderna som jag använt 
bygger mycket på utredarens förkunskaper och fungerade därmed mer som tips och råd på hur 
man ska lägga upp arbetet. Jag tycker också att det är viktigt att vara kritisk till den 
information som man får fram genom att ställa kontrollfrågor även till sig själv: 

• Stämmer motorvärdena? 

• Har jag utfört mätningen rätt och vid rätt tillfälle? 

• Finns det olika sätt att räkna på?  

En erfarenhet som jag fått under arbetets gång är att vikten av en god planering inte nog kan 
understrykas. När undersökningen ska genomföras under en längre tid parallellt med 
företagets ordinarie verksamhet så får man anpassa sig till de tillfällen när de anställda har 
möjlighet att lägga tid på mätningar, intervjuer, informationsinsamling etc. Detta innebär att 
undersökningen kan dra ut på tiden. Ibland behöver informationen som samlats in också 
mogna innan man kan gå vidare och ibland måste man ta några steg tillbaka för att reflektera. 
Jag anser att energieffektiviseringsarbete är lika mångsidigt och varierande som den 
utrustning som skall utredas och tycker därför det är viktigt att ha ett öppet sinne och försöka 
hitta olika lösningar på problemen man ställs inför.  

4.3.1 Att använda metoden Analys av befintlig utrustning 
Min första utredning var att ta reda på om det fanns pengar att tjäna på att byta ut elmotorerna 
i presshydrauliken. Ett av problemen som jag då ställdes inför var att jag inte sedan tidigare 
hade någon erfarenhet av energieffektiviseringsutredningar och därför inte använt någon 
relevant utrustning eller metod för detta. Jag fick förlita mig på mina grundläggande 
elkunskaper samt den hjälp som jag fick på företaget. Valet av mätutrustning föll på den 
utrustning som företaget själva ägde och beräkningsprogrammet valdes på grund av att dess 
lättillgänglighet via Internet samt att det kändes passande att applicera på mitt 
utredningsarbete. Metoden jag valde var Analys av befintlig utrustning eftersom det som 
önskades var en ekonomisk utredning på en befintlig utrustning i anläggningen. Metoden 
bygger på att befintlig utrustning analyseras genom att den nuvarande driften och 
energiförbrukningen bestäms och för mig innebar det att jag skulle logga driftcyklerna för 
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pumpmotorerna i presshydrauliken. Metoden ställer höga krav på den som genomför 
utredningen eftersom det inte finns några givna mallar att följa utan utredningsarbetet baseras 
på nyfikenhet, noggrannhet och ifrågasättande. Denna metod kräver också, om arbetet ska bli 
framgångsrikt, att utredaren får tillgång till information om objekten såsom driftdata, priser på 
energi och liknande. Därför är det viktigt att energieffektiviseringsutredaren får stöd på 
företaget och att företaget avsätter tid att föra en dialog om utredningen så att den motsvarar 
det som förväntas. 
  
Då detta var mitt första utredningsobjekt ställdes jag inför problematiken med att handha 
utrustning och program för första gången vilket ledde till att vissa mätningar fick göras om på 
grund av triviala handhavandefel. Jag anser därför att det är viktigt att den som ska genomföra 
utredningen är bekant med den mätutrustning som ska användas för att utredningen ska bli så 
tidseffektiv som möjligt. Presshydrauliken bestod av gamla motorer som jag upplevde att det 
var mycket svårt att få fram relevant information om och det tog ganska lång tid för mig att 
tyda mina mätkurvor för att kunna göra beräkningarna. Systemet bestod av fem motorer men 
det fanns bara möjlighet att logga tre av dem under samma mätning och det anser jag gav en 
osäkerhetsfaktor till slutresultatet. Slutresultatet visade att det inte är lönsamt att byta ut 
motorerna mot nyare på kort sikt men följande fakta bör också beaktas vid en utvärdering: 
 

• Vid mätningarna eftersträvades normala driftförhållanden men då verksamheten 
producerar en mängd olika produkter mättes inte samtliga möjliga driftförhållanden. 

• Beräkningarna genomfördes med data från den motor som i det här fallet hade högst 
belastning vilket kanske ändras vid andra driftförhållanden. Detta ger inte heller en 
rättvis bild över energiförbrukningen för samtliga motorer. 

• De motorvärden som användes vid beräkningarna var märkvärden från leverantören 
och dessa kan skilja sig mot de verkliga i anläggningen.  

 
Då syftet med utredningen var att ge en uppfattning om ekonomiska aspekter var alltså inte 
utredningen fullständig ifråga om motorernas driftmässiga status. Med dessa insikter är det 
därför möjligt att resultatet kunnat bli annorlunda om utredningen hade utförts av en annan 
person med ett annat utgångsläge.  

4.3.2 Att använda metoden Effektivisering med hjälp av inköp 
Utredningen med kylvattenpumparna på 11 kW som finns vid smältverket var min nästa 
uppgift. Här var avgränsningen att enbart titta på driften. Jag använde mig av metoden 
Effektivisering genom inköp och arbetsmetodiken i den här metoden skiljer sig inte nämnvärt 
från Analys av befintlig utrustning utan kan nog mer ses som ett komplement till den. 
Mätningar och beräkningar gav här en tydlig bild av en ineffektiv driftcykel och att en 
effektivisering med hjälp av inköp var möjlig. Informationsinsamlingen underlättades här av 
bättre dokumentation och analysen blev enklare att utföra på grund av de tydligt felaktiga 
driftförhållandena i mätresultaten. (Se figur 4.) Även här var den tekniska informationen en av 
de viktigaste komponenterna men jag anser också att samtal med operatörerna av utrustningen 
är viktiga för att få en fullständig bild av driftförhållanden.  
 
Lösningsförslaget blev här att ändra driftförhållandet genom att investera i en 
frekvensomriktare och därmed optimera driften. Energimässigt är vinsten inte så stor men 
däremot är vinsten stor vad avser minskade kostnader för slitage. Objektet var i det här fallet 
väldigt avgränsat och det förenklade utredningen informationsmässigt, men det minskade 
helhetstänkandet vilket kan ha begränsat energivinsterna.  

 16 



  Analys  

4.3.3 En kombination av metoderna 
Tack vare arbetet med kylvattenpumparna på 11 kW väcktes intresset för att vidare undersöka 
kylvattensystemet. Systemet trycksätts via flera stora pumpar som sitter i anslutning till 
huvudkylvattentanken och kyltornet (se bilaga 3) och här ansåg jag tillsammans med 
elavdelningens personal att en undersökning av systemet borde göras. För att pröva att arbeta 
mer förutsättningslöst ansåg jag att jag här borde pröva att använda en kombination av de 
båda metoderna. Arbetet inleddes på samma sätt som tidigare med informationsinsamling och 
med inriktning på att beräkna eventuella vinster vid nyinköp av motorer eller styrningar av 
dem. Här visade det sig vid samtal med personalen att de hade en kunskap om alternativa 
driftlägen, men som endast användes vid extraordinära händelser. Eventuella fördelar med 
dessa driftlägen var inte utredda och det fanns heller ingen dokumentation om 
driftalternativen. Detta var så kallad tyst kunskap hos personalen och baserades på deras 
insikter och erfarenheter. Utredningens inriktning ändrades då till att istället söka finna det 
mest optimerade driftalternativet.  

Lösningsförslaget blev här att på kort sikt ändra driftläget på kylvattensystemet och dess 
motordrifter samt att på längre sikt investera i en frekvensomriktarstyrning till motorerna. 
Ekonomiskt blir vinsten stor och även driftsäkerheten blir förbättrad. Vid 
informationsinsamlandet var det här uppenbart hur viktiga kontrollfrågorna i de bägge 
metoderna är och det visades även tydligt att utredaren bör använda sig av ett 
helhetsperspektiv på den information som finns. Arbetet skulle ifrån början ha varit fokuserat 
på att utreda det totala kylvattensystemet för att sedan avgränsa arbetet till de enskilda 
objekten. På så sätt skulle det ha blivit en effektivare utredning samt ett mer lättöverskådligt 
lösningsförslag. Att arbeta mer förutsättningslöst och pröva flera metoder gav i det här fallet 
en bredare informationsgrund att stå på. Vidare anser jag att en kombination av metoderna är 
det bästa sättet att använda dem på när man ska kartlägga t ex en motordrift. Det är även 
rimligt att anta att fler energimässiga vinster hade kunnat hittas i anläggningens 
pumpmotordrifter om inte mitt arbete varit tidsmässigt begränsat i omfattning. 

4.4 Fördelar och nackdelar vid metodanvändandet 
Enligt Andersen (1994) bör en metod vara så utformad att om två personer använder metoden 
i samma situation fast vid olika tillfällen så ska de komma fram till samma resultat. Detta 
anser jag vara en mycket svår målsättning att klara i ett energieffektiviseringsarbete. 
Människor har olika bakgrund, utbildning, kunskap och erfarenheter, och dessa metoders 
översiktliga uppbyggnad ger individen stort utrymme för improvisation. På grund av detta är 
metodernas framgång i mångt och mycket beroende på utredaren i det specifika fallet vilket 
också gör att jag inte till fullo anser att de angivna metoderna de facto är metoder enligt 
definitionen. Eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet av energieffektiviseringsarbete 
så kunde jag arbeta förutsättningslöst och var inte låst vid några mallar. Nackdelen var att jag 
begick vissa triviala mättekniska misstag samt att det därmed också finns en osäkerhetsfaktor 
i mina resultat. 
          
Fördelarna med metoderna är att de är enkla att applicera på de flesta utrustningar och att de 
snabbt kan ge resultat. Mätningarna kan utföras på olika sätt och med olika typer av 
utrustning vilket gör att man med även begränsad sakkunskap om program och mätutrustning 
kan göra omfattande utredningar. Dock bör man ha grundläggande kunskaper om det 
energislag som man skall utreda t ex elenergi. 
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En nackdel med metoderna är att de är så informationsberoende. Ibland är det svårt att få fram 
relevant information om en gammal utrustning vilket kan leda till att uppskattningar måste 
göras. Därför anser jag att det är viktigt att utredaren är kritisk till den information som 
inhämtats då t ex en felaktig verkningsgrad på en elmotor efter energiberäkningarna kan ge 
stora felkällor i resultatet.  

 4.5 Generella svårigheter med energieffektivisering 
För att ett energieffektiviseringsarbete ska bli framgångsrikt krävs att utredaren noga sätter sig 
in i hur verksamheten fungerar och vilka krav, behov och förväntningar som uppdragsgivaren 
har. När uppdragsgivaren inte sitter i den absoluta verksamhetsledningen tror jag ännu större 
krav ställs på utredaren med att kunna särskilja på relevant information och uppdragsgivarens 
egna preferenser. Dessa kan ju vara beroende på var i organisationen personen sitter och i 
vilken maktsituation den befinner sig. Det kan även vara så att det avgränsade området ur 
totalekonomisk synpunkt är fel område att arbeta med och det kan vara svårt att inse vid en 
första anblick.  
 
För att undgå detta tror jag att det krävs att mycket tid och resurser läggs på att kartlägga den 
nuvarande verksamheten. Går inte det får utredaren istället nöja sig med att begränsa sig till 
det tilldelade området och genomföra utredningen utifrån givna ramar. Brist på information är 
enligt mig den största svårigheten vid analysarbetet. Ritningsunderlag och fakta om 
utrustningen kan vara ouppdaterade vilket kan leda till felaktiga antaganden i slutändan. Det 
kan också vara svårt att få fram den tysta kunskap som finns om anläggningen. Denna 
information, kan som i fallet med kylvattensystemet, vara en avgörande faktor i 
energieffektiviseringsarbetet.  
 
Eftersom tiden för examensarbetet var begränsat hann jag inte medverka vid momenten 
genomförande samt uppföljning och det innebär att jag har svårt att analysera dessa delar. 
Däremot håller jag med om att det är viktigt att följa upp arbetet eftersom en ändrad del i 
verksamheten kan påverka vinsten. Detta insåg jag i utredningen med kylvattensystemet där 
en ändring i verksamheten just hade givit upphov till onödig användning av energi. 
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5 Slutsatser 
I mina slutsatser presenterar jag en sammanfattning av vad som framkommit i 
analysen. Denna sammanfattning syftar även till att besvara de frågeställningar 
som presenterades i examensarbetets inledningskapitel.  Jag har valt att använda 
examensarbetets frågeställningar som rubriker för att underlätta läsningen av 
detta kapitel  

5.1 Vad bör ingå i en energieffektiviseringsutredning? 
Oberoende om systemet som ska utredas är företagets totala energianvändning eller bara 
delsystem, finns det tre grundelement i energieffektiviseringsutredningen: 

• Analys: Det måste alltid göras en analys av nuläget. Detta kan bestå i att företagets 
totala energiflöden analyseras via fakturaberäkningar eller t ex att det genomförs en 
driftanalys av en specifik elförbrukare genom loggningar.  Utan att ha en så fullständig 
bild av nuläget som möjligt är allt vidare effektiviseringsarbete uddlöst och de 
lösningsförslag som presenteras kan vara felaktiga och ineffektiva.   

• Genomförande: Vid genomförandet är det viktigt att lösningsförslagets åtgärder följs 
då det annars kan ge ändrat slutresultat.   

• Uppföljning: Allt energieffektiviseringsarbete måste följas upp. Det är annars lätt att 
det görs avsteg från ursprungsplanen, eller att produktionsförändringar görs, som kan 
reducera vinsterna med arbetet.  

 
Vilka metoder och verktyg som används för analysen kan skilja från fall till fall och de är i 
stor grad beroende av företagets unika problemställning samt den mängd tid som utredaren 
har till sitt förfogande. 

5.2 Vilka metoder bör användas i de specifika fall som jag var satt 
att titta på? 

Utredningarna som jag utförde på Outokumpu Nordic Brass genomfördes på uppdrag av 
elavdelningen och därmed fanns det redan i initialskedet en viss avgränsning i arbetet. På 
grund av detta samt att uppdragstiden var begränsad var det aldrig aktuellt med att utreda hela 
anläggningens totala energiflöden. Istället var det uppenbart att metoderna som skulle 
användas gällde den befintliga elutrustningen och att uppdraget var att försöka finna 
förbättringslösningar där. Objekten bestod av pumpmotorsystem av olika slag där ekonomiska 
aspekter vid utbyte av motorerna skulle utredas samt att drifter skulle optimeras. Metoderna 
som bör användas då är de som Energimyndigheten kallar för Analys av befintlig utrustning 
samt Effektivisering genom inköp. Dessa metoder är lämpliga eftersom de har fokus på 
anläggningens befintliga utrustning samt den process som den verkar i. Metoderna består av 
olika delmoment med analysdelar och kontrollfrågor men innehåller ändå inga strikta 
riktlinjer som måste följas utan bygger mycket på utredarens nyfikenhet, egna erfarenheter 
och kunskap. Fördelen med dessa metoder är att det går relativt enkelt och snabbt att utreda 
förhållandena. Nackdelen är att avgränsningen i anläggningen, som måste göras, kan vara 
begränsande för slutresultatet.             
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5.3  Är det lönsamt att byta ut hydraulikpumpmotorerna i 
pressverket? 

På kort sikt är det inte lönsamt att ur energibesparingssynpunkt byta ut 
hydraulikpumpmotorerna trots deras höga ålder. Däremot finns det möjligheter att göra stora 
energimässiga besparingar genom att undersöka alternativa driftlägen där man eventuellt kan 
stänga av vissa motorer och därigenom minska energianvändningen. 

5.4 Finns det energi att spara för vissa pumpar i anläggningen? 
Då anläggningen i mitt avgränsade fall var kylvattensystemet är svaret entydigt och tydligt. 
Det finns mycket pengar att spara genom att genomföra förändringar i systemet. Kostnaden 
för underhåll och slitage kan minskas markant genom att införa styrningar på de idag 
på/avreglerade pumpmotorerna på 11 kW. Trycksättningen av systemet görs idag på ett 
energimässigt slösaktigt sätt med dubbla pumpar trots att systemkraven tillgodoses av endast 
en pump. Här finns stora ekonomiska och driftsäkerhetsmässiga vinster att göra genom att 
införa frekvensomriktarstyrning samt en driftsäkerställande växlingsautomatik.       
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6 Reflektioner 
Innan examensarbetet påbörjades hade jag inte funderat så mycket kring energieffektivisering 
och hur man arbetar med det praktiskt. I min tidigare yrkesroll som eltekniker samt genom 
tidigare studier har jag berört ämnet men aldrig undersökt det noggrannare. Jag anade också 
att många företag skulle ha mycket att vinna på att arbeta med energieffektivisering men att 
de kanske väljer att inte göra det i brist av tid och i tron att det är för komplicerat. Genom att 
använda några av de metoder som finns att tillgå såg jag möjligheterna att dels få praktisk 
erfarenhet av energieffektiviseringsarbete samtidigt som jag fick underlag för att skriva ett 
examensarbete med inriktning på metodiken.    

Min utgångspunkt i arbetet har varit de undersökningar som jag har genomfört på företaget. 
Här fick jag chansen att praktiskt pröva olika metoder samt att uppleva delar av den 
problematik som en energieffektiviseringsutredning innebär. Att jag fick denna praktiska 
koppling var mycket nyttigt och lärorikt.  

Arbetet med energieffektiviseringsutredningen har fått mig att inse behovet av att arbeta med 
dessa frågor. För Outokumpu Nordic Brass, som har en gammal anläggning, finns det 
uppenbara vinster med att se över energiförbrukningen och att försöka minska den. Här har 
intresset för dessa frågor förstärkts och de har även i sin organisation ett forum för denna typ 
av diskussion. För min egen del hade det varit intressant att få genomföra en övergripande 
analys av företagets totala energiförbrukning. Detta för att få pröva att arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
 
 
 

 21 



    

Referenslista 
 
Böcker: 

• Andersen, E. S (1994) ”Systemutveckling - principer, metoder och tekniker” 
Studentlitteratur, Lund 

• Andersen, E S & Schwencker, E (1998) ”Projektarbete – en vägledning för 
studenter” Studentlitteratur, Lund 

• Bell, J (2000) ”Introduktion till forskningsmetodik” Studentlitteratur, Lund 

• Danfoss (1998) ”Värt att veta om frekvensomformare”  ISBN 87-87411-16-4 

• Göranzon, B (1983) ”Datautvecklingens filosofi” C & J, Stockholm 
 

• Lindahl, P-E (1983) ”Elkraftteknik” Studentlitteratur, Lund 
 

• Parasiliti & Bertoldi (2003) ”Energy efficiency in motor driven systems” Springer-
Verlag, Berlin  

 
• Repstad, P (1999) ”Närhet och distans” Studentlitteratur, Lund 

 
Publikationer: 

• Energimyndigheten (2001) ”Energieffektivisering i industrin”.  EMIL 1 pdf idnr ET 
1:2001 

• Energimyndigheten (2004) ”Skattebefrielse för effektiv elanvändning” pdf idnr ET 
37:2004 

• Europeiska kommissionen (2006) pdf idnr CELEX:31996L0092  
 
• Franzen, T ( 2004) ”EnergiSystemAnalysMetod för industriella energisystem”  ISBN 

91-7373-948-0  

• Högberg, A (1992) ”Effektivare elmotordrift” (i samarbete med Malmö Energi och 
ABB) Högbergs Industrireklam, Malmö  

• Mitec Elektronik AB (2002) ” Mitecs universella datalogger AT40g”pdf idnr. Dok. 
C10052 

Internet: 
• Outokumpu Nordic Brass hemsida (26.04.2006),  www.outokumpunordicbrass.se 
• ABB:s hemsida (24.04.2006), www.abb.se   

 
 
 
 
 
 

 



    

 
 
 

 
 
Bilagor 

 



Bilaga 1  sida 1 (3)  Lars Friberg 
  Linköpings universitet 
    

 
Presshydraulikmotorer 220 kW 

 
Bakgrund 
Pressen är en central enhet i hela anläggningen och hydraulsystemet till den förses idag med 
hjälp av fem hydraulpumpar. Dessa är kopplade till vardera fem motorer på 220 kW vilka är 
av äldre modell (tidigt 70-tal). Systemet är uppbyggt så att tre pumpar är variabla (M1, M3 
och M5), vilket ger en mjukare gång, samt med två fasta pumpar (M2 och M4). M5 matar en 
ackumulatortank och ser till att den har ett förutbestämt tryck som sedan används i 
driftcykeln. Då motorerna är av äldre modell bör det göras en utredning om hur de belastas 
idag och beräkna eventuell minskad driftkostnad vid utbyte av dessa.   
  
Utförande 
För att utröna nuläget genomfördes en loggning av strömkonsumtionen på systemet så som 
det är i drift idag. Loggning genomfördes på tre motorer: M1, M2 samt M5 och diagram på 
driften togs fram. (Se figur 5 och 6.) Genom att beräkna aktiv effekt fick vi en inblick i vad 
dessa motorer kostar vid kontinuerlig drift. Resultaten sammanställdes i tabellen nedan. För 
att beräkna driftvärden användes ABB: s beräkningsprogram Effsave. 
 
Mätresultat 
Märkvärden på motorerna: 
Typ:  ASEA MBRF 29 A 
Antal poler: 4 
Driftvarvtal: 1480 r/m 
Märkeffekt: 220 kW 
Cos ϕ: 0,86 
Verkningsgrad: 95,5% 
Märkström vid 400V: 396 A 
 
Resultat från mätningar i nuläget. Mätning på M1, M2 samt M5: 
M1: Medeleffekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 89,4 kW 
Drifttid: ca 5800 h/år (genomsnitt beräknat via drifttidsmätning)  
Maxbelastning: 220 kW 
Den relativa belastningen är uppskattad. 
Belastning M1: Relativ belastning (%) Del av drifttid (%)  
  80  5 
  70  10  
  60  40  
  50  15  
  40  10  
  30  20 
 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning: 701 466 kWh 
                 Årlig energikostnad: 182 521 SEK 
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M2: Medeleffekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 85,2 kW 
Drifttid: ca 5800 h/år (genomsnitt beräknat via loggdata)  
Maxbelastning: 220 kW 
Den relativa belastningen är uppskattad. 
Belastning M1: Relativ belastning (%) Del av drifttid (%)  
  60  5 
  50  50  
  40  15  
  30  30 
 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning: 574 534 kWh 
                 Årlig energikostnad: 149 494 SEK 
 
M5: Medeleffekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 104,8 kW 
Drifttid: ca 5800 h/år (genomsnitt beräknat via loggdata)  
Maxbelastning: 220 kW 
Den relativa belastningen är uppskattad. 
Belastning M1: Relativ belastning (%) Del av drifttid (%)  
  90  5 
  80  20  
  60  5  
  50  35  
  30  35 
 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning: 688 105 kWh 
                 Årlig energikostnad: 179 045 SEK 

 

Jämförelse vid inköp av ny motor från ABB, driftdata från M1: 

  
Motor:  Årlig energiförbrukning   Årlig energikostnad 
 
MBRF 29 A (ASEA)  701 466 kWh  182 521 SEK 
  
M3BP 355 SMA (ABB)   694 197 kWh  180 630 SEK 
 
Skillnad:       7 269 kWh      1 891 SEK billigare/år
 
 
 
Pris ny motor:  150 000 SEK     
Prisuppgift efter samtal med säljare, pris inkl rabatter. 
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Figur 5. Diagram på en presscykel från strömmätning på hydraulmotorer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Diagram på den totala strömmätningen på hydraulmotorer. 
 
 

Förslag 
Då den energimässiga årskostnaden inte skiljer nämnvärt vid utbyte av motor och att det 
därmed inte går att spara några större pengar på att byta motor rekommenderar jag att 
Outokumpu Nordic Brass istället ser över driftsituationen. Idag körs alla fem motorerna vid 
normal drift men det skulle kanske räcka med att köra fyra motorer. Detta bör utredas då det 
finns mellan 150 000-180 000 SEK/år, beroende på vilken motor som stängs av, att spara på 
det. I övrigt bör det i underhållsplanen återkommande planeras en översyn på utrustningen så 
att maximal livslängd erhålls.
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Kylvattenpumpar 11 kW Smältverk 
 
Bakgrund 
Processen som kylvattenpumparna är en del av behöver kylvatten för att klara 
temperaturkraven. Dessa pumpar sköter återföringen av kylvattnet från en ackumulatortank 
till huvudtanken som är belägen längre bort. Det är endast en pump som är i drift åt gången 
och växling mellan pumparna skall ske manuellt vid jämna intervall. Motorerna till pumparna 
styrs idag via nivåvippor i ackumulatortanken. Detta innebär att när tanken är full startar 
motorn och är sedan i drift tills den är tom. Motorn går i detta tillstånd vid full hastighet och 
tömningen tar ca 1 min och 5 s. Tiden innan tanken åter är full kan variera men var under 
mätperioden, som omfattade två och en halv timme, ca 1 min och 15 s. Detta innebär att 
många påslag sker under en kort tidsrymd. Vid varje påslag sker en tryckpåfrestning på 
rörsystemet som resulterar i trycksmällar och vibrationer. Den uppmätta mängden påslag var 
38 stycken under 144 min. 
 
Utförande 
För att utröna nuläget genomfördes en loggning av strömkonsumtionen samt driftcykler på 
systemet så som det är i drift idag. (Se figur 4.) Genom att beräkna aktiv effekt fick vi en 
inblick i vad dessa motorer kostar vid kontinuerlig drift. Resultaten sammanställdes i tabellen 
nedan. För att beräkna driftvärden användes ABB: s beräkningsprogram Effsave. 
 
Mätresultat 
Märkvärden enligt märkplåt på motorn: 
Typ:  Ernst Vogel DPIG 160MA/2 
Antal poler: 2 
Driftvarvtal: 2930 r/m 
Märkeffekt: 11 kW 
Cos ϕ: 0,89 
Effekt med ström ur diagram (bortsett strömspik): beräknat ca 9 kW 
Drifttid: ca 18 min/h  30% av totaltid 
Totaltid år: 8760 h  drifttid = 2628 h/år 
 
ABB beräkningsprogram Effsave:  
Beräkning med in parametrar:   
Maxbelastning 11 kW 
Belastning: 80% relativ belastning (uppskattat värde) i 85% av drifttiden (övrigt fördelat på 
70% resp. 60% och 50%) 
Drifttid: 2628 h 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning  25010kWh 
                Årlig energikostnad   6508 SEK   
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Figur 4. Diagram från strömmätning på pumpmotor vid på/avreglering. 

 
Förslag 
Trots att den energimässiga årskostnaden inte är hög och att det inte går att spara några större 
pengar på att byta ut motorn (energikostnaden är för låg) rekommenderar jag att Outokumpu 
Nordic Brass gör en åtgärd vad gäller motordrifterna. Det skulle avsevärt förlänga livslängden 
för både pumpar, motorer och styrutrustning om en frekvensomriktare installerades. 
Strömspikarna som uppstår vid varje start skulle då minimeras/elimineras och belastningen på 
ovan nämnda enheter skulle minska.  
 
Exempel på åtgärd 
Installera frekvensomriktare t e x Altivar ATV31HD11N4 pris 22192:- (Ahlsell) samt någon 
form av tryckgivare i ackumulatortanken. Styr därefter motorn på tryckgivarens signal med 
min/maxvärden som start och stopp samt med ett mellanvärde att reglera kring. Start kan ske 
med rampfunktion för att erhålla en så mjuk start som möjligt.   
 
Kostnad: Frekvensomriktaren, givaren, konstruktionskostnaden samt 
installations/ombyggnadstiden. 
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Kylvattensystem 

 
Bakgrund 
Processerna i anläggningen kräver en viss mängd kylvatten. Detta förses via ett slutet system 
som innefattar ett antal pumpar samt ett antal tankar för ackumulering och kylhantering. 
Kylvattensystemet arbetar idag med två separata pumpar som trycksätter olika delar av 
systemet, men rörsystemet är enkelt att sammankoppla. Systemet byggdes för att kunna förse 
anläggningen med kylvatten vid alla typer av drifter men under åren har processen förändrats 
och den kylvattenmässigt mycket krävande koppartillverkningen har upphört. Detta väcker 
frågan om systemet är överdimensionerat för dagens behov? 
 
Utförande 
För att utröna nuläget genomfördes en mätning på systemet så som det är i drift idag. (Se figur 
7.) Genom att beräkna aktiv effekt fick vi en inblick i vad dessa motorer kostar vid 
kontinuerlig drift. Resultaten sammanställdes i tabellen nedan. 
 
Vidare så genomfördes ett test där jag sammankopplade kylvattensystemet fysiskt, genom att 
öppna en bypassventil (Se bilaga 3), och lät pumpmotorerna gå i olika driftlägen för att sköta 
trycksättningen av systemet. (Se figur 8, 9, 10 och 11.) Detta för att se om det fanns 
överkapacitet i systemet och om en reducering i någon form var möjlig. Jag loggade 
strömkonsumtionen och övervakade vattentrycket för att säkerställa att försöket inte 
resulterade i en försämring för den övriga processen. För att beräkna driftvärden användes 
ABB s beräkningsprogram Effsave. 
 
Mätresultat 
Märkvärden enligt märkplåt på motorn M1: 
Typ: LÖNNE 16BA Z225M 
Antal poler: 4 
Driftvarvtal: 1475 r/m 
Märkeffekt: 45 kW 
Cos ϕ: 0,86 
Verkningsgrad: 93,1% 
Märkström vid 400V: 81 A 
 
Märkvärden enligt märkplåt på motorn M2: 
Typ: BEVI 2SG 250 M-4 
Antal poler: 4 
Driftvarvtal: 1480 r/m 
Märkeffekt: 55 kW 
Cos ϕ: 0,91 
Verkningsgrad: 93,5% 
Märkström vid 400V: 93 A 
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Märkvärden enligt märkplåt på motorn M3: 
Typ: Hägglund R4B 225M  
Antal poler: 4 
Driftvarvtal: 1480 r/m 
Märkeffekt: 45 kW 
Cos ϕ: 0,80 (uppskattat) 
Verkningsgrad: 90% (uppskattat) 
Märkström vid 400V: 87 A 
 
Märkvärden enligt märkplåt på motorn M4: 
Samma som M3 
 
Resultat från mätningar i nuläget (pumpmotorer arbetar separat mot olika delar 
av kylvattensystemet, ej bypass). M2 och M3 i drift vid tillfället (normaldrift). 
 
Tryckvärden på kylvattnet: 
Pressen: 2.6 bar 
Degelugn: 1.9 bar  
Mutterverk: 2.2 bar 
 
M2: 
Effekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 32,7 kW 
Drifttid: 8760 h/år (året runt)  
Maxbelastning: 45 kW 
Belastning M2: 60% relativ belastning (beräknat värde) i 85% av drifttiden (övrigt 70% 
belastning i 5% av drifttiden samt 40% belastning i 5% av drifttiden och 30% belastning i 5% 
av drifttiden) 
 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning: 304 024 kWh 
                Årlig energikostnad:   79 107 SEK 
   
M3: 
Effekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 23,8 kW 
Drifttid: 8760 h/år (året runt)  
Maxbelastning: 45 kW 
Belastning M3: 50% relativ belastning (beräknat värde) i 85% av drifttiden (övrigt 60% 
belastning i 5% av drifttiden samt 40% belastning i 5% av drifttiden och 30% belastning i 5% 
av drifttiden) 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning:  252 494 kWh 
                Årlig energikostnad:    65 699 SEK   
 
Totala Driftdata: 
Årlig total energiförbrukning:  556 518 kWh 
Årlig total energikostnad:   144 806 SEK 
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Figur 7. Diagram från strömmätning på kylvattenpumparna normal drift. 

 
 
Resultat från mätningar vid försök med singelpumpdrift (hela kylsystemet 
trycksätts via en pump) 
 
Kylvattensystem i bypass, M1 i drift (ostyrd):   
 
Tryckvärden på kylvattnet: 
Pressen: 2.6 bar 
Degelugn: 1.5 bar  
Mutterverk: 1.9 bar 
 
Effekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 36,2 kW 
Drifttid: 8760 h/år (året runt) 
Maxbelastning: 45 kW 
Belastning: 80% relativ belastning (beräknat värde) i 85% av drifttiden (övrigt fördelat på 
70%, 60% resp. 50%) 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning:  326 030 kWh 
                 Årlig energikostnad:   84 833 SEK 
Skillnad:     59 973 SEK billigare/år än idag 
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Figur 8. Diagram från strömmätning på kylvattenpump M1 vid singeldrift. 

 
Kylvattensystem i bypass, M2 i drift (mjukstart, övrigt ostyrt):  
 
Tryckvärden på kylvattnet: 
Pressen: 2.5 bar 
Degelugn: 1.6 bar  
Mutterverk: 1.8 bar 
 
Effekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 37,9 kW 
Drifttid: 8760 h/år (året runt) 
Maxbelastning: 55 kW 
Belastning: 70% relativ belastning (beräknat värde) i 85% av drifttiden (övrigt fördelat på 
60%, 50% resp. 40%) 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning  345 247 kWh 
                Årlig energikostnad    89 833 SEK   
Skillnad:     54 973 SEK billigare/år än idag 
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Figur 9. Diagram från strömmätning på kylvattenpump M2 vid singeldrift 
 
 
Kylvattensystem i bypass, M3 i drift (frekvensomriktarstyrd):   
 
Tryckvärden på kylvattnet: 
Pressen: 2.5 bar 
Degelugn: 1.8 bar  
Mutterverk: 2.1 bar 
 
Effekt med ström ur diagram (medelström): beräknat ca 34,6 kW 
Drifttid: 8760 h/år (året runt) 
Maxbelastning: 45 kW 
Belastning: 80% relativ belastning (beräknat värde) i 75% av drifttiden (övrigt 70% 
belastning i 15% av drifttiden samt 60% belastning i 5% av drifttiden och 50% belastning i 
5% av drifttiden) 
Energikostnad: 0,2602 SEK/kWh 
Resultat: Årlig energiförbrukning  332 880 kWh 
                Årlig energikostnad    86 615 SEK   
Skillnad:     58 191 SEK billigare/år än idag 
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Figur 10. Diagram från strömmätning på kylvattenpump M3 vid singeldrift 
 
 
Resultat från mätningar vid försök med tvåpumpdrift (hela kylsystemet 
trycksätts via två pumpar, systemet i bypass) 
 
Kylvattensystem i bypass, M1och M3 i drift (M1 ostyrd och M3 
frekvensomriktarstyrd):  
Tryckvärden på kylvattnet: 
Pressen: 2.6 bar 
Degelugn: 1.9 bar  
Mutterverk: 2.2 bar 
 
Effekt med ström ur diagram (medelström): beräknat M1 ca 32,3 kW 
Drifttid: 8760 h/år (året runt) 
Maxbelastning: 45 kW 
Belastning M1: 70% relativ belastning (beräknat värde) i 85% av drifttiden (övrigt 80% 
belastning i 5% av drifttiden samt 60% belastning i 5% av drifttiden och 50% belastning i 5% 
av drifttiden) 
 
Effekt med ström ur diagram (medelström): beräknat M3 ca 22,2 kW 
Drifttid: 8760 h/år (året runt) 
Belastning M3: 50% relativ belastning (beräknat värde) i 85% av drifttiden (övrigt 40% 
belastning i 10% av drifttiden samt 30% belastning i 5% av drifttiden) 
Energikostnad: 0,2602 Sek/kWh 
 
Resultat M1: Årlig energiförbrukning   292 157 kWh 
                 Årlig energikostnad     76 019 SEK 
Resultat M3: Årlig energiförbrukning   210 240 kWh 
                 Årlig energikostnad       54 704 SEK   
Totala Driftdata: 
Årlig total energiförbrukning:  502 397 kWh 
Årlig total energikostnad:   130 723 SEK 
Skillnad:     14 083 SEK billigare/år än idag 
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Figur 11. Diagram från strömmätning på kylvattenpumpar M1 och M3 vid alternativ 
tvåpumpdrift 

 
Förslag 
Då det är tydligt att besparingar är möjliga i systemet bör någon form av åtgärd sättas in. Att 
utrustningen till viss del är föråldrad bör tas med i beräkningen när åtgärder ska sättas in. 
 
Exempel kortsiktig lösning: Öppna bypassventilen och trycksätt systemet med den fasta 
motorn M1 samt den styrda motorn M3. Driftsäkerheten är då säkerställd genom att systemet 
kommer att hålla godkänt tryck även om en motor stannar. Den tryckminskning som 
redovisades är inom felmarginalen och påverkar inte processen. Vinsten vid drift blir 14083 
SEK/år. 
 
Exempel långsiktiga åtgärder: Öppna bypassventilen och trycksätt systemet med en motor 
(M1) och investera i en frekvensomriktare till M1 för kontinuerlig drift. Konstruera en 
växlingsautomatik som startar motor M2 (med mjukstart) vid driftstopp av M1. 
  
Kostnad: Frekvensomriktaren, växlingsautomatik (kontaktorer), konstruktionskostnad samt 
installations/ombyggnadstiden. 
Vinsten vid drift blir mot idag (beräknat med ostyrd M1) 59973 SEK/år. 
Detta förslag och förslaget för 11 kW pumpmotorerna (bilaga 2) bör genomföras som en 
paketlösning för att erhålla en så optimerad totaldrift på kylvattensystemet som möjligt. 
Kostnadsbesparingen i detta exempel täcker även investeringskostnaderna för 11 kW 
pumpmotorförslaget. Detta innebär att det totalt blir ett bättre system med minskat 
underhållsbehov samt att den energimässiga vinsten blir stor.   
 
 

 


