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SAMMANFATTNING 
Energisektorn står för nästan två tredjedelar av de antropogena växthusgasutsläppen i världen och 
utsläppen av koldioxid blir allt större. I Europeiska unionen står industrin för nästan 25 procent av 
den totala energianvändningen. Ett direktiv har tagits fram med krav på energieffektivisering där 
målet är att minska den totala energianvändningen med 20 procent till år 2020 och 27 procent till år 
2030. En lag om energikartläggningar av stora företag är ett steg mot målet att minska 
energianvändningen. Inom industrisektorn råder det en problematik kring nyckeltal och 
kategorisering av slutlig energianvändning, vilket försvårar en jämförelse inom industrier och 
branscher samt en bedömning av den lönsamma potentialen att uppnå minskade koldioxidutsläpp 
och energieffektiviseringar. 
 
Hans Andersson Holding AB är ett återvinningsföretag och klassas som ett stort företag. Under år 
2016 ska verksamheten energikartläggas av WSP Group AB, ett analys- och teknikkonsultföretag. I 
det här arbetet har en del av energikartläggningsarbetet genomförts samt har en intern och extern 
benchmarkinganalys utförts ur ett energieffektiviseringsperspektiv. 
 
Arbetets syfte har dels varit att genom en explorativ fallstudie vidareutveckla en metod för energi-
kartläggning där nyckeltal används i processen och dels att genom en praktisk studie undersöka hur 
ett verktyg för dataanalys kan underlätta vid energikartläggning. 
 
Inledningsvis startade arbetet med en faktainsamling följt av energikartläggning med nyckeltal och 
användande av verktyget Norden Audit för dataanalys. Med all insamlad data och information har 
en analys av arbetet genomförts vilket resulterat i slutsatser. 
 
Energikartläggningen resulterade i åtgärdsförslag med energibesparingar på cirka 380 MWh/år, 
vilket motsvarar en besparing på cirka 285 500 kr/år i energikostnader. Analysen med verktyget 
Norden Audit har möjligen påvisat en tendens att tidsåtgången för dataanalys i energikartläggning 
är kortare med ett verktyg. Resultatet av den interna benchmarkinganalysen uteblev på grund av 
andra prioriteringar inom Hans Andersson Recycling AB och en utebliven energikartläggning. Den 
externa benchmarkinganalysen visade ett otrovärdigt resultat på grund av brister i jämförbarhet av 
slutlig energianvändning. 
 
Slutsatsen av arbetets resultat stärker tesen om problematiken kring kategorisering och jämförbara 
nyckeltal inom industrisektorn. Metoden för energikartläggning har möjlighet att vidareutvecklas 
genom att implementera jämförbara nyckeltal i rapporteringen, vilket på sikt skulle kunna få 
industrin mer energieffektiv. Då det krävs mer tid att implementera nyckeltal i energikartläggning 
kan det gynnas av att använda ett verktyg för dataanalys. För att säkert påstå att ett verktyg minskar 
tidsåtgången vid energikartläggningar krävs ytterligare studier med olika fall. 
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ABSTRACT 
The energy sector accounts for almost two-thirds of the anthropogenic greenhouse gas emission in 
the world and carbon dioxide emissions are increasing. In the European Union the industry accounts 
for almost 25 percent of the total energy use. To reduce the energy use a directive has been 
established to decrease the total energy use by 20 percent by year 2020 and by 27 percent by year 
2030. One step to reach the goal is the law on energy auditing in large enterprises. In the industrial 
sector there is a problem with key performance indicators and categorization in energy end use 
which prevent comparing and to make estimations of the economic benefit potential to reach 
decreased carbon dioxide emissions and energy efficiency. 
 
Hans Andersson Holding AB is a large recycling enterprise. During 2016 WSP Group AB, a 
consultancy firm, is responsible to carry out an energy audit. In this project a part of the energy 
audit work is carried out along with an internal and external benchmarking analysis from an energy 
efficiency perspective. 
 
The goal with this project has been to further develop a method for energy auditing by 
implementing a key performance indicator in the reporting and also through a practical study 
investigate if a tool for data analysis could support an energy audit. 
 
The project started with a literature review and meetings followed by energy auditing with a key 
performance indicator. The tool Norden Audit was used during the analyze phase of the energy 
audit. With all the collected data an analysis was done, which resulted in conclusions. 
 
The energy audit resulted in energy efficiency proposals with a total energy saving potential of 380 
MWh/year which translates in to about 285 500 SEK/year in energy cost savings. The study of the 
analysis tool Norden Audit possibly shows a tendency of less time required when using a tool for 
energy auditing. There was no result of the internal benchmarking due to a postponed energy audit 
and priorities within Hans Andersson Recycling AB. The external benchmarking showed an 
untrustworthy result because of flaws in the comparability of energy end use in the industry. 
 
The conclusion of the result strengthens the thesis on the problem of categorization and comparable 
key performance indicators in the industrial sector. The method for energy auditing has a possibility 
to be developed further by implementing key performance indicators in the reporting, which could 
support the industrial sector to be more energy efficient. To be able to state that a tool for data 
analysis in energy audits requires less time more studies in different cases is needed to be done.  
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BETECKNINGAR 
Förklaring av förkortningar och beteckningar som förekommer i rapporten. 
 
IE – International Efficiency 
 
LED – Light Emitting Diode 
 
NPV – Net Present Value 
 
OVK – Obligatorisk ventilationskontroll 
 
RDF – Refuse-Derived Fuel 
 
SEC – Specific Energy Consumption 
 
SNI – Svensk Näringsgrensindelning 
 

DEFINITIONER 
Kortfattad beskrivning av ord och begrepp som förekommer i rapporten. 
 

Enhetsprocess 
Process som utför en energitjänst och definieras utifrån vilken tjänst den uträttar. 

Energianvändning 
Den mängd energi som används. 

Betydande energianvändare 
De enhetsprocesser som använder en betydande mängd energi och/eller med stor potential för 
förbättring av energiprestanda. 

Energibärare 
Ett ämne eller fysikalisk process som lagrar eller transporterar energi. 

Energibalans 
En balans mellan tillförd och använd energi fördelat i enhetsprocesser. 

Energikartläggning 
Systematisk kontroll och analys av energianvändning i ett system eller en organisation med syfte att 
identifiera energiflöden och potentialen att förbättra energieffektiviteten samt att rapportera om 
resultaten. 

Energieffektivisering 
Att effektivisera energiomvandling genom att minska energianvändning eller få ut mer av den 
befintliga energianvändningen. 

Rådighet 
Att ha möjlighet att påverka, i detta fall, energianvändningen. 
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1. INLEDNING 
Rapporten inleds med en beskrivning av den bakgrund som ligger till grund för projektets syfte och 
frågeställningar. Avsnittet beskriver även syftet med arbetet, följt av en företagsbeskrivning, 
avgränsningar och avslutningsvis en rapportdisposition. 
 

1.1. Bakgrund 
Energisektorn står för nästan två tredjedelar av de antropogena växthusgasutsläppen i världen och 
utsläppen av koldioxid blir allt större (International Energy Agency, 2015). Inom den Europeiska 
unionen står industrin för ca 25 procent av den totala energianvändningen (Europeiska unionen, 
2015). För att förebygga klimatförändringarna har EU tagit fram ett direktiv kring 
energieffektivisering med mål att minska energianvändningen med 20 procent inom EU till år 2020 
och med 27 procent till år 2030. Direktivet påverkar även ekonomin vilket möjliggör för flera 
innovativa tekniska lösningar och skapar på sikt fler jobb inom området för energieffektivisering 
(Europeiska unionen, 2012). Som medlemsstat tog Sveriges regering, i samråd med EU, beslutet om 
att minska energianvändandet i Sverige med 20 procent till 2020 jämfört med 2008 
(Regeringskansliet, 2014). 
 
För att minska energianvändningen inom industrin är ett första steg till energieffektivisering att 
utföra en energikartläggning (Energimyndigheten, 2014). Det innebär kortfattat att företagets årliga 
energianvändning kartläggs och förslag på förbättringar, i form av energieffektiviseringar, tas fram. 
Som en del av att uppfylla kraven för EU:s direktiv om energieffektivisering infördes lagen om 
energikartläggning av stora företag, vilken innefattar företag och koncerner med minst 250 anställda 
och en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 
miljoner euro per år. Företagen är skyldiga att rapportera in om planeringen kring utförandet av 
energikartläggningen senast den 29 januari 2016 och själva energikartläggningen ska rapporteras 
senast under första kvartalet 2017. Energikartläggningen ska utföras enligt internationell ISO-
standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard (Statens energimyndighet, 2014). 
 
Hans Andersson Holding AB är en koncern som faller under kategorin för ett stort företag och ska 
under 2016, med hjälp av WSP som är ett analys- och teknikkonsultföretag, utföra en energi-
kartläggning. Hans Andersson Holding AB är ett återvinningsföretag som har återvinningsfilialer på 
20 anläggningar runt om i Sverige. De anläggningar som energikartläggs är de som står för 90 
procent av den totala energianvändningen. Totalt omfattas tio anläggningar som ska 
energikartläggas och i detta arbete behandlas fem av dem. Tre av dem har utförts tillsammans med 
WSP och de andra två individuellt av författaren. 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Arbetet syftar dels till att genom en explorativ fallstudie vidareutveckla en metod för energi-
kartläggning där nyckeltal i form av en intern benchmarkinganalys implementeras i metoden och 
dels att genom en praktisk studie undersöka hur ett verktyg för dataanalys kan underlätta vid 
energikartläggning. 
 
Syftet med arbetet besvaras genom följande frågeställningar: 
 

• Hur kan metoden för energikartläggning vidareutvecklas genom att använda nyckeltal i 
rapporteringen? 

• På vilka sätt kan ett verktyg för dataanalys underlätta vid energikartläggning? 
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1.3. Företagsbeskrivning 
De företag som varit involverade i arbetet beskrivs kortfattat i detta avsnitt. 
 

1.3.1. Hans Andersson Holding AB 
Hans Andersson Holding AB är en företagsgrupp som arbetar med återvinning och internationell 
handel av papper, kartong och sågat timmer. Företaget är uppdelat i tre affärsområden; Recycling, 
Trading och Förvaltning. Recycling, som berörs i detta projekt, har en årsvolym på 1 000 000 ton 
avfall som samlas in från bland annat industri, kontor och fastigheter. Avfallet sorteras och 
bearbetas i olika anläggningar för att sedan avsättas till kunder inom pappersbruk, värmeverk och 
övriga råvaruanvändare (Hans Andersson Holding, 2010). 
 

1.3.2. WSP Group AB 
WSP är ett analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom hus & industri, miljö & 
energi och transport & infrastruktur världen över. Genom utredningar, analyser och projektering 
strävar WSP efter att hitta optimala hållbara lösningar för att bidra till en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling (WSP Group AB, 2016). I Sverige är verksamheten uppdelad i åtta olika affärs-
områden. WSP Process är ett av de åtta affärsområden och erbjuder tjänster inom industri- och 
energibolag med rådgivning inom energi, process och provning. Exempel på tjänster som erbjuds 
inom industribolag är energikartläggning och energieffektivisering (WSP Group AB, 2016). 
 

1.4. Problembeskrivning 
Inom industrisektorn råder det en problematik kring nyckeltal och kategorisering av slutlig 
energianvändning, vilket försvårar en jämförelse av slutlig energianvändning mellan industrier och 
branscher samt en bedömning av den lönsamma potentialen att uppnå minskade koldioxidutsläpp 
och energieffektiviseringar. Ett system för att kategorisera och jämföra slutlig energianvändning 
behöver tas fram för att kunna jämföra och se var den största potentialen till förbättring inom 
industrin finns och på sikt skapa ett hållbart industriellt energisystem (Thollander, et al., 2015). De 
standarder som används vid energikartläggningar är mycket generella och anger ingen 
standardisering kring nyckeltal och kategorisering. 
 

1.5. Omfattning och avgränsningar 
Rapporten omfattar de energikartläggningar som genomförts individuellt av författaren. Övriga 
anläggningar är avgränsade från rapporten på grund av att resultatet av anläggningarna inte färdig-
ställts inom tidsramen för arbetet.  
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1.6. Rapportdisposition och läsanvisning 
Rapporten är uppdelad i nio kapitel, vilka beskrivs kortfattat i detta avsnitt. Läsare med erfarenhet 
av energieffektivisering och energikartläggning kan gå direkt till kapitel 4 där resultatet av arbetet 
börjar. 
 

Kapitel 2 – Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs teori kring energikartläggning, benchmarking och beräkningar som använts i 
arbetet samt verktyget Norden Audit som använts vid dataanalys. 

Kapitel 3 – Metod 
I metodkapitlet beskrivs tillvägagångsättet för arbetet med en struktur som möjliggör att arbetet kan 
återskapas. Delarna som beskrivs i avsnittet är; genomförande, faktainsamling, energikartläggning 
med nyckeltal, jämförelse av dataanalys med Norden Audit, benchmarking och slutsats. 

Kapitel 4 – Övergripande energikartläggning 
I detta avsnitt beskrivs den övergripande energikartläggningen av Hans Andersson Holding AB som 
utförts av WSP innan arbetets start.  

Kapitel 5 – Nulägesbeskrivning av anläggning i Skövde 
Utifrån den insamlade informationen och data från anläggningen i Skövde har en nuläges-
beskrivning tagits fram över anläggningen. 

Kapitel 6 – Resultat 
I detta avsnitt beskrivs resultatet av energikartläggningarna, benchmarkinganalysen och jämförelsen 
av verktyget Norden Audit. 

Kapitel 7 – Analys och diskussion 
Här förtydligas och diskuteras delar från resultatet av arbetet. 

Kapitel 8 – Slutsats 
Här beskrivs slutsatsen av arbetet där syfte och frågeställningar besvaras. 

Kapitel 9 – Fortsatt arbete 
Med resultatet från arbetet ges rekommendationer hur arbetet kan tas vidare.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 
Det teoretiska avsnittet beskriver teorin kring energikartläggning, benchmarking och verktyget 
Norden Audit, vilka ligger som grund för att besvara frågeställningen och för att uppnå syftet med 
arbetet. 
 

2.1. Energikartläggning 
En energikartläggning är en systematisk kontroll och analys av energianvändning i ett system eller 
en organisation med syfte att identifiera energiflöden och potentialen att förbättra energi-
effektiviteten samt att rapportera om resultaten (Swedish Standards Institute, 2012). 
 
Följande text beskriver modellen för energikartläggning enligt Rosenqvist, et. al (2012) där en 
energikartläggning delas in i tre huvuddelar: 
 

• Energigranskning – Vad har vi? 
• Energianalys – Var finns störst potential till förbättring? 
• Åtgärdsförslag – Vad kan vi göra åt det? 

 
Under den första fasen av en energikartläggning kan man ställa sig frågan ”Vad har vi?” för att på 
så sätt bestämma systemgränsen, identifiera enhetsprocesser och ställa upp energianvändningen i en 
energibalans för att se hur energiflöden disponeras i enhetsprocesser. Energibalansen kan därefter 
analyseras för att identifiera områden med högst potential till förbättring. I det tredje steget ska 
åtgärdsförslag tas fram utifrån de identifierade problemen från energianalysen och påverkan av 
åtgärderna ska beräknas. 
 

2.1.1. Enhetsprocesser 
En enhetsprocess definieras beroende på vilken energitjänst den ska utföra. Enhetsprocesserna inom 
industrin kan delas upp i stöd- och produktionsprocesser, vilket visas i Tabell 2.1 (Söderström, 
1996). 
 
 
 
 

 
 

Administration Avverkning
Belysning Blandning
Interntransport Formning
Kylning Förpackning
Lokalkomfort Hopfogning
Pumpning Kylning
Tappvarmvatten Påläggning
Tryckluft Smältning
Ventilation Sönderdelning
Ånga Torkning
Övrigt Värmning

Övrigt

ProduktionsprocesserStödprocesser

Tabell 2.1 Enhetsprocesser uppdelat i stöd- och produktionsprocesser enligt 
(Söderström, 1996). 
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Produktionsprocesserna kan beskrivas som de processer som behövs för att framställa produkten. 
Stödprocesserna är de processer som stödjer produktionsprocesserna, men är inte ett måste för 
produktionen. 
 

2.1.2. Iterativ metod 
Energikartläggningsprocessen utförs teoretiskt steg för steg tills åtgärdsförslag är framtagna, men i 
praktiken är metoden oftast iterativ, vilket betyder att steg upprepas. Den iterativa metoden är 
kombinerad med ett angreppssätt som kallas ”top-down”. I detta sammanhang menas top-down att 
en överblick tas fram initialt för hela det kartlagda systemet eller organisationen i form av en 
energibalans. Energibalansen är till för att lokalisera de processer med störst potential till förbättring 
ur ett energieffektiviseringsperspektiv. Utifrån processerna med störst potential kan de i sin tur 
brytas ned iterativt, till dess att tillräcklig beskrivningsnoggrannhet är uppnådd för att kunna ta fram 
åtgärdsförslag.  
 

2.1.3. Systemgräns 
För att utföra en energikartläggning måste systemgränsen för det studerade objektet definieras. Den 
kan variera beroende på vad som efterfrågas; fokus kan till exempel ligga på att minska 
elanvändningen eller på en specifik del, så som en stödprocess. Då en energikartläggning är en 
iterativ process kan systemgränserna ändras under projektets lopp beroende på potentiella 
avgränsningar och möjligheter som dyker upp. 
 

2.1.4. Metodik för energikartläggning 
Målet med en energikartläggning är att göra energianvändningen för det kartlagda objektet mer 
effektiv och hållbar. Kartläggningen behöver nödvändigtvis inte ha hög detaljgrad utan tillräcklig 
för att hitta förbättringar ur ett energieffektiviseringsperspektiv (Rosenqvist, et al., 2012). Genom 
att använda ett top-down-angreppssätt behöver inte data för varje enhet samlas in, utan den mest 
lättillgängliga och generella data samlas initialt in för att skapa en överblick. Sedan kan djupare och 
mer detaljerad analys utföras utifrån överblicken. För att samla tillräckligt med data och utföra 
energikartläggningen kan de sex stegen i Figur 2.1 följas. 
 

 
Figur 2.1 Energikartläggning i sex steg enligt Rosenqvist, et. al (2012). 
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Figur 2.2 Steg ett "Statistikinsamling" i energikartläggningsmodellen enligt Rosenqvist, et. al (2012). 

 
Det första steget är att samla all möjlig information kring det kartlagda objektet; allt från ritningar, 
bränsle- och elektricitetdata till information från tidigare utförda energieffektiviseringar. Det kan 
vara bra att undersöka hur produktionen sett ut under samma period som data är ifrån för att ta fram 
nyckeltal, till exempel hur mycket energi det gått åt per producerad vara för att få en bättre bild av 
energianvändningen. 
 

Elanvändning 
Information kring elanvändning kan erhållas genom att företaget kontaktar nätägaren för att erhålla 
eldata för önskad period. Total årlig elanvändning är rekommenderat att analysera för att se 
beroendet av utetemperaturen. Detaljerad data för totala elanvändningen under energikartläggnings-
perioden är viktig för att jämföra med uppmätt data. 
 

Fjärrvärme 
Vid insamling av fjärrvärmedata erhålls oftast värmetillförsel per månad. Ibland kan leverantören 
ge data för värmetillförsel per timme vilket ger en tydligare bild. Kontaktas leverantören i god tid 
innan energikartläggningen kan det finnas möjlighet att ta fram data per timme under perioden för 
energikartläggningen. För att bedöma energianvändningen för uppvärmning bör en jämförelse med 
utetemperaturen under samma period utföras. 
 

Bränsletillförsel 
Bränslen, till exempel olja, som används är oftast inköpta. För att beräkna bränsletillförseln kan den 
årliga användningen behöver information tas fram kring hur mycket bränsle som fanns från start, 
hur mycket som köpts in under och hur mycket som är kvar. 
 

Övrig energianvändning 
Utöver de tidigare nämnda energibärarna finns andra möjliga typer, som till exempel ånga och 
tryckluft. Om det finns en leverantör av energitillförseln kan möjlig data över efterfrågad tidsperiod 
tas fram. 
 
Det kan vara bra att kolla på geografiskt närliggande företag för att utforska potentialen till 
samverkan, till exempel ifall fjärrvärmetillförsel kan delas. 
 

Övrig information och data 
Annan data och information som kan komma till användning för kartläggningen är vattentillförsel, 
ritningar över objektet, information om tidigare utförda energieffektiviseringar, information kring 
ventilations-system och tidsrapportering för produktions-processer, ventilation och belysning. 
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Figur 2.3 Steg två och tre ”Platsbesök (under drift)” och ”Platsbesök (utanför drift)” i energikartläggnings-
modellen enligt Rosenqvist, et. al (2012). 

 
Nästa steg är ett platsbesök under drift för att samla in resterande data. Under platsbesöket kan 
viktig information om produktion och mätpunkter erhållas genom att prata med rätt personer, som 
produktionschef och elektriker. En elektriker är en bra guide för att visa var elmätningarna kan 
utföras. Alla stödprocesser kan systematiskt undersökas och relevanta frågor kan ställas, till 
exempel om komponenters skick och underhåll. En inventarielista över installerade enheter, som 
motorer och belysning ska tas fram. 
 
Ett platsbesök utanför drift kan utföras för att se vilka processer som eventuellt är igång under icke 
drifttid. Det kan vara stödprocesser som är igång men inte behöver stödja någon process, eller en 
produktionsprocess som är på stand-by som eventuellt kan stängas av. 
 

Elmätning 
Elanvändningen är oftast i fokus vid energikartläggningar. Den totala energianvändningen från steg 
ett är inte tillräcklig för att allokera all energianvändning i en energibalans. För att komplettera 
datainsamlingen kan mätningar utföras över en period, helst under en normal produktionsvecka. För 
att ta reda på vilka mätningar som är viktigast kan ansvarig på anläggningen ha en idé om vilka 
processer som kan vara intressanta alternativt kan de mest energikrävande processerna mätas. En 
metod för detta är att använda dataloggrar för att mäta strömförsörjningen under önskad period.  
 

 
Figur 2.4 Steg fyra och fem ”Energibalans” och ”Energibalans efter åtgärder” i energikartläggningsmodellen 
enligt Rosenqvist, et. al (2012). 

 
Efter att all data är insamlad från de första tre stegen kan en energibalans ställas upp. I 
energibalansen allokeras all energianvändning till enhetsprocesserna. Det är inte ett måste att mäta 
upp alla parametrar för att skapa en energibalans, utan vissa antaganden kan göras för att spara tid. 
Utifrån energibalansen kan man identifiera var den största energianvändningen sker och vilka 
områden som kan vara intressanta att analysera för att ta fram åtgärdsförslag. 
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Det finns fyra huvudsakliga områden för åtgärdsförslag inom industriella energieffektiviseringar: 
 

• energieffektiv teknik 
• laststyrning 
• byte av energibärare 
• energieffektivt beteende. 

 
Med energieffektiv teknik menas att åtgärder som att byta ut en komponent mot en ny mer 
energieffektiv komponent kan utföras för att minska energianvändningen. Laststyrning syftar till att 
reglera produktionen för att sänka energikostnaderna, till exempel genom att uppnå en jämnare 
elanvändning vilket möjliggör en minskning av abonnemangseffekten i elavtalet. Vid byte av 
energibärare byts till exempel olja för uppvärmning till fjärrvärme för att sänka energikostnaderna. 
Energieffektivt beteende betyder att personalen ändrar sitt beteende för att effektivisera 
energianvändningen.  
 
Laststyrning och byte av energibärare betyder inte direkt att energianvändningen minskar. I fallet 
för byte av energibärare kan det betyda en minskning av fossila bränslen då till exempel olja byts 
mot biobränsle. 
 
När åtgärdsförslag tagits fram kan en uppdaterad energibalans tas fram för att jämföra med den 
nuvarande energibalansen. 
 

 
Figur 2.5 Steg sex ”Resultatkontroll” i energikartläggningsmodellen enligt Rosenqvist, et. al (2012). 

 
Avslutningsvis hålls ett möte med representanter för företaget eller organisationen där 
energikartläggningen utförts för att bekräfta resultatet. Mötets fokus ligger på åtgärdsförslagen för 
att diskutera vilka av förslagen som är mest lämpade att genomföra.  
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2.1.5. Energieffektivisering 
Med energieffektivisering menas att minska energianvändningen med bibehållen prestanda eller att 
få ut mer av den befintliga energianvändningen. Inom industrin finns flera olika områden för 
energieffektivisering. I detta avsnitt beskrivs de områden för energieffektivisering som berörts i 
arbetet. 
 

Belysning 
Inom företag och offentlig verksamhet i Sverige använder belysning årligen 10 TWh och det finns 
stor potential att spara energi genom att använda energieffektivare belysning. Kostnaden för 
belysning ligger främst i energianvändningen, vilken utgör cirka 90 procent av livscykelkostnaden 
(Belysningsbranschen, 2016). Det finns flera olika typer av armaturer och den mest lovande är 
LED-belysning (Light Emitting Diode). Utöver energieffektiva armaturer finns det andra sätt att 
minska energianvändningen genom styrning. En metod är konstantljusnivå, även kallat dagsljus-
reglering, vilket reglerar belysningen genom sensorer känner av dagsljus och håller en konstant 
ljusnivå i lokalen. 
 

Tryckluft 
I Sverige utgör tryckluftssystem tre procent av den totala energianvändningen inom industrin. 
Tryckluft har flera olika användningsområden, till exempel att driva verktyg, skapa rörelse och lyft 
eller blåsa rent. Den största delen av livskostnaden för tryckluftssystem är energianvändningen, 
vilken utgör cirka 70 procent. Ett problem med tryckluftssystem är läckage. Från 20 till 50 procent 
läckage av tryckluftbehovet är inte ovanligt (Hardell, et al., 2016). Genom att söka efter läckage och 
åtgärda det finns potential att spara cirka 10 procent av energianvändningen från tryckluftssystemet 
i industrin1. 
 

Elmotorer 
Elmotorer utgör cirka 70 procent av den total energianvändningen i industrin. Då elmotorer utgör en 
stor del av energianvändningen finns det mycket att vinna på genom att effektivisera dem. 
Verknings-graden för en elmotor utgörs av förhållandet mellan avgiven effekt på motoraxeln och 
den tillförda elektriska effekten. Förlusterna i en elmotor utgörs främst av värme. För att veta vilken 
verkningsgrad en elmotor har togs det fram en standard för att klassa motorerna. De delas in i olika 
IE-klasser (International Efficiency), från IE1 till IE4 (Neuman, 2013). EU har infört Ekodesign-
krav för elmotorer som gäller att från den 1 januari 2017 måste motorer med märkeffekt 0,75 – 375 
kW uppfylla IE3 eller IE2 om de har frekvensomriktare. Inköpspriset står för cirka 5 procent av en 
elmotors livscykel-kostnad och ungefär 90 procent utgör elkostnader (ABB, 2016). Att välja en rätt 
dimensionerad och energieffektiv elmotor gör att livskostnaden för en elmotor minimeras.  

                                                
1 Thollander, Patrik. Universitetslektor Linköpings universitet. Handledarmöte. 2016-05-25 
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2.1.6. Standarder för energikartläggning 
För att säkerhetsställa att en energikartläggning genomförs korrekt finns olika standarder att följa. 
Det finns olika organisationer som tar fram standarder. ISO (International Organization for 
Standardization) är en självständig, icke-statlig internationell organisation som tar fram standarder 
för att säkerhetsställa kvalitet, säkerhet och effektivitet (International Organization for 
Standardization, 2016). SIS (Swedish Standards Institute) är en ideell förening som tar fram 
svenska standarder för att, likt ISO, ta fram verktyg för att säkerhetsställa kvalitet och effektivisera 
verksamheter (Swedish Standards Institute, 2016). 
 
ISO 50002:2014 är framtagen av ISO och beskriver ”Energy audits – Requirements with guidance 
for use”. Målet med standarden är definiera de krav som krävs för att leda till åtgärdsförslag för 
energieffektivisering. Enligt ISO 50002 delas energikartläggningsprocessen in i åtta steg. Processen 
visas i Figur 2.6. 

 
Figur 2.6 Flödesschema för energikartläggning enligt ISO 50002:2014. 

 
Tillvägagångssättet för ISO 50002 är likt den tidigare nämnda metoden för energikartläggning. 
Standarden startar med planering och uppstartsmöte där data och information samlas in. Nästa steg 
är en mätningsplanering inför platsbesöket där resterande data samlas in för att sedan analyseras.  
Processen för mätningsplanering, platsbesök och analys är iterativt för att få fram tillräcklig data för 
åtgärdsförslag. Avslutningsvis skrivs en rapport om energikartläggningen som presenteras för 
berörda parter i ett avslutande möte.  
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SS-EN 16247-1:2012 Energikartläggning – Del 1: Generella krav är en Europastandard, översatt 
till svenska av SIS, med syfte att främja energieffektivisering inom industrin. Standarden 
specificerar de krav och den metodik som krävs för att en energikartläggning ska resultera i 
energieffektiviseringar av hög kvalitet. 
 
Energikartläggningsprocessen för SS-EN 16247-1:2012 delas upp i sju delar, vilka visas i Figur 2.7. 
 

 
Figur 2.7 Flödesschema för energikartläggning enligt SS-EN 16247-1:2012. 

 
Energikartläggningen inleds med en förberedande kontakt med företaget där energikartläggaren och 
företaget kommer överens om målsättning, omfattning och avgränsningar för kartläggningen. 
Därefter hålls ett uppstartsmöte där syftet är att informera alla berörda parter om 
energikartläggningens omfattning, målsättning, avgränsningar och detaljgrad samt att ordna de 
praktiska arrangemangen inför kartläggningen. Vid insamling av data ska energikartläggaren samla 
in så mycket information som möjligt kring energianvändningen för att sätta sig in i verksamheten 
och veta vad som behöver kompletteras vid fältarbetet. När insamlingen av data är gjord är nästa 
steg fältarbete där syftet är att objektet för kartläggningen ska bedömas utifrån målsättningarna. 
Preliminära förslag på förbättringar samt områden och processer som kräver ytterligare data för 
analys ska tas fram. När all data är insamlad ska energikartläggaren analysera genom att fastställa 
objektets energiprestanda för att sedan identifiera åtgärder för att förbättra energianvändandet. 
Energikartläggningen ska rapporteras i form av en rapport innehållande all relevant information 
kring kartläggningens omfattning, målsättning och grundlighet. Slutligen hålls ett avslutande möte 
där rapporten överlämnas till organisationen där kartläggningen utförts. 
 

2.1.7. Lagen om energikartläggning av stora företag 
Lag (2014:266) och förordning (2014:347) om energikartläggning av stora företag omfattar företag 
och koncerner som sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning på över 50 miljoner 
euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. De företag och koncerner 
som berörs av lagen måste ha rapporterat om planering av energikartläggning innan den 29 januari 
2016 och rapportera om genomförandet av energikartläggningen under första kvartalet 2017. För att 
rapporteringen ska vara godkänd ska företaget ha ett certifierat energi- och miljöledningssystem 
eller att kartläggningen genomförts av en certifierad energikartläggare (Sveriges Riksdag, 2014).  
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2.2. Norden Audit 
Norden Audit är ett java-baserat verktyg framtaget vid Linköpings universitet. Verktyget hjälper till 
att analysera data och utföra beräkningar vid energikartläggningar i industrin på ett strukturerat och 
standardiserat sätt. Energianvändningen och energitillförsel kartläggs samt ges förslag på 
förbättringsåtgärder (Nordic Energy Audit, 2013). Gränssnittet i verktyget är uppbyggt av fem 
delar; översikt, stödprocesser, produktionsprocesser, resultatgraf och resultat. I översiktsfliken läggs 
information och den totala energianvändningen in för det kartlagda objektet. Under flikarna för 
stöd- och produktionsprocesserna förs insamlad och uppmätt data in process för process. I fliken 
”Resultatgraf” illustreras enhetsprocessernas energianvändning i en energibalans. Under fliken 
”Resultat” visas elenergi-besparingar och eleffektreduktion samt den totala energibesparingen. 
(Thollander, et al., 2012).  
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2.3. Benchmarking 
Benchmarking kan beskrivas som en prestandajämförelse. Enligt Karlöf (2009) används 
benchmarking främst som en benämning på en förbättringsprocess som utgår från korrekta 
nyckeltal och syftar till förändringar i organisationer, vilka resulterar i effektivare drift, bättre 
precision i strategi eller högre kvalitet och/eller produktivitet. Det finns olika typfall för 
benchmarking, där en ofta använd inledning är: 
 

• intern benchmarking 
• funktionell benchmarking mot externer 
• benchmarking inom branschen. 

 
Intern benchmarking bygger på jämförelse inom organisationen där likartade produktionsenheter 
kan genomföras. Inom en organisation som är uppbyggt av en multifilialstruktur är en intern 
benchmarking användbar. 
 
Extern benchmarking handlar om att jämföra sin organisation med externa parter, så som 
konkurrenter, andra aktörer inom samma bransch eller liknande organisationer utanför branschen. 
En kombination av både intern och extern benchmarking har, enligt Karlöf (2009), upprepade 
gånger visat sig vara givande. 
 

2.3.1. Metodik för benchmarking 
Det finns olika metoder att följa vid genomförandet av benchmarking. Dock ska man inte se 
benchmarking som en metod att följa ett recept i en kokbok, utan som en process där man upptäcker 
och lär sig nya saker (Camp, 1989). 
 
I Figur 2.8 visas den benchmarkingprocess i sex steg som är utformad av Karlöf (2009). 
 
 

 
Figur 2.8 Benchmarking i sex steg (Karlöf, 2009). 

 
De viktigaste delarna i det första steget är att ha en detaljerad genomgång av benchmarkingmetoden 
med frågor och diskussion. Definiera effektivitet tillsammans så att gruppen får en gemensam 
uppfattning kring begrepp och innehåll samt att se över eventuella förutsättningar som avviker från 
metodstegen. I steg två ska området för benchmarking identifierats och det mest naturliga är att 
undersöka den del av verksamheten som behöver effektiviseras. I steg tre ska benchmarkingpartners 
väljas och kontaktas, vilket är en självklar förutsättning för benchmarking. Efter att ha valt partners 
att benchmarkas emot kommer steg fyra, informationsinsamling. I detta steg ska all data och 
information kring det valda området samlas in. När all information och data är insamlad kan analys 
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påbörjas och orsakssamband identifieras. I det sjätte och sista steget betyder omkonstruktion 
förändringen av området benchmarkinganalysen resulterat i. 
 

2.3.2. Standard för benchmarking 
En metodik för benchmarking för energieffektivisering är SS-EN 16231:2012, en Europastandard 
översatt till svenska av SIS (2012). Målet med standarden är att organisationer ska kunna använda 
metodiken för att samla och analysera energidata för att kunna jämföra energieffektiviteten inom 
och mellan olika enheter. Metoden är uppdelad i fem huvuddelar som visas i Figur 2.9.  
 

 
Figur 2.9 Flödesschema för benchmarking (Swedish Standards Institute, 2012). 

De fem stegen enligt standarden kan kortfattat beskrivas genom att vid det första steget, planering 
och syfte, är målet att definiera benchmarkinganalysen där en inriktning och plan på 
benchmarkingen ska sättas upp. Nästa steg är datainsamling och verifikation där all nödvändig data 
samlas in för att kunna analyseras i benchmarkingsyfte. Vidare går analysen ut på att undersöka den 
befintliga prestandan och visualisera skillnaden i prestanda, till exempel i form av en graf, för att 
möjliggöra en jämförelse. Från jämförelsen ska förklaringar till skillnader tas fram och föras in i en 
rapport som sammanfattar hela benchmarkinganalysen. Slutligen är ett valbart steg att övervaka 
utvecklingen av benchmarkingen för att ytterligare implementera specifika åtgärder. 
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2.4. Beräkningar 
En energikartläggning kräver flera beräkningar. I detta avsnitt beskrivs de beräkningsmetoder som 
använts för att beräkna och uppskatta årlig energianvändning och lönsamhetsberäkningar i samband 
med åtgärdsförslagen. En modell för att ta fram nyckeltal vid benchmarking beskrivs sist i avsnittet. 
 

2.4.1. Effekt från elmätningar 
El transporteras i form av aktiv och reaktiv effekt där den aktiva effekten är den effekt som utför 
arbete och den reaktiva effekten behövs enbart i särskilda fall, till exempel vid start av 
magnetiserande motorer. 
 
I en energibalans ställs årlig energianvändning upp för varje enhetsprocess med enheten MWh/år. 
Den årliga energianvändningen tas fram genom att multiplicera både den uppskattade aktiva 
effekten vid drift och vid stand-by med årlig drifttid för respektive fall. Då effekten inte är given för 
en process kan loggning av ström utföras under en period för att få fram elanvändning. Först mäts 
strömmen upp momentant eftersom dataloggern anpassas efter strömstyrkan. Är det ett trefassystem 
och strömstyrkorna för faserna är lika stora kan strömmen multipliceras med tre, annars adderas 
strömstyrkorna. Den skenbara effekten tas fram genom att multiplicera roten ur tre med 
huvudspänningen UH och linjeströmmen IL, se ekvation 2.3. För att ta fram den aktiva effekten 
multipliceras den skenbara effekten med effektfaktorn cos φ. Reaktiv beräknas med ekvation 2.2 
genom att multiplicera den skenbara effekten med sin φ. 

 
 

! = 3 ∙ %& ∙ '( ∙ )*+ ,	 	 	 	 (2.1)	
	
. = 3 ∙ %& ∙ '( ∙ +/0 ,	 	 	 	 (2.2)	

 
1 = 3 ∙ %& ∙ '(    (2.3) 

 
 
Sambandet mellan den aktiva, reaktiva och skenbara effekten illustreras nedan i Figur 2.10 där Q är 
den reaktiva effekten, S den skenbara effekten, P den aktiva effekten och φ fasförskjutningen 
(Franzén & Lundgren, 2002). 
 
 
 

 
Figur 2.10 Effekttriangeln med de tre växelströmeffekterna. Q är den reaktiva effekten, S den skenbara effekten, 
P den aktiva effekten och φ fasförskjutningen (Franzén & Lundgren, 2002). 
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2.4.2. Lönsamhetsberäkningar 
Då åtgärdsförslag tas fram vid energikartläggningar utförs lönsamhetsberäkningar för att visa den 
ekonomiska lönsamheten med energieffektiviseringarna. 
 
NPV (Net present value), på svenska; nuvärdesberäkning, är ett räknesätt som beräknar värdet av 
en investering idag jämfört med framtiden med beaktandet av inflation och avkastningskrav. Är 
resultatet större än noll innebär det att investeringen är lönsam. För att beräkna nuvärdet används 
ekvation 2.4. 
 

2!3 = 	 45
678 5

9
:;6 − =	 	 	 	 (2.4) 

 
G är grundinvestering, a är betalningsöverskott, t är tidpunkten för betalningsöverskott och (1+r) 
kapitalisering, det vill säga att pengarna transporteras framåt i tiden, varvid ett slutvärde erhålls 
(Lantz, et al., 2014). 
 
Återbetalningsmetoden, även kallad payback-metoden, är en investeringskalkyl för att beräkna hur 
lång tid det tar för en investering att återbetala sig själv. För att beräkna återbetalningstiden används 
ekvation 2.5 där G är grundinvestering och a är årligt betalningsöverskott (Lantz, et al., 2014). 
 

Å?@AB@?CD0/0E+?/F = G
4
    (2.5) 

 

2.4.3. Nyckeltal vid benchmarking 
SEC (Specific Energy Consumption) är ett begrepp som används för att beräkna den specifika 
energianvändningen för en process och visas i ekvation 2.6.  
 

1HI = J
K
	 	 	 	 	 (2.6)	

 
E står för tillförd energi och P för produktionsvolym. Den specifika energianvändningen kan 
användas som ett nyckeltal vid benchmarking och jämförelse. Ekvation 2.6 är användbar för 
individuella processer och inom sektorer som domineras av en process (Rietbergen & Blok, 2010).  
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3. METOD 
Metoddelen beskriver det tillvägagångssätt som använts för att besvara frågeställningen och uppnå 
syftet med arbetet. Avsnittet är skrivet så att arbetet ska kunna återskapas. Första rubriken 
”Genomförande” förklarar kort de olika delarna av arbetet, därefter förklaras varje del mer 
detaljerat. 
 

3.1. Genomförande 
Arbetet inleddes med ett uppstartsmöte där författaren och handledare från Hans Andersson 
Holding AB samt WSP var närvarande. Under mötet diskuterades upplägget för energi-
kartläggningarna och arbetet. Totalt planerades fem anläggningar att energikartläggas inom ramen 
för arbetet, där tre av energikartläggningarna utfördes av författaren tillsammans med WSP och två 
individuellt av författaren. Ett önskemål från Hans Andersson Holding AB var, att utöver energi-
kartläggningarna, skulle en intern benchmarkinganalys av balpressar och en extern benchmarking-
analys mot andra återvinningsföretag utföras ur ett energieffektivitetsperspektiv. Analysen ämnade 
att dels gynna Hans Andersson Holding AB genom ökad kompetens kring energikartering inom 
branschen och dels öka kompetensen kring benchmarking och nyckeltal. 
 
Efter uppstartsmötet utformades en tidsplan för att lägga upp en struktur med mål att arbetets syfte 
och frågeställningar skulle besvaras inom tidsramen för arbetet. Arbetet delades in i fyra 
huvuddelar, vilka illustreras i Figur 3.1. Första delen var faktainsamling, i form av en 
litteraturstudie och möten. Efter faktainsamlingen utfördes de fem energikartläggningarna där 
Norden Audit användes vid de individuella energikartläggningarna och nyckeltal för balpressar 
användes i metoden för energikartläggning. Vid de individuella energikartläggningarna användes ett 
verktyg för dataanalys och en jämförelse med WSP:s analysmetod utfördes för att studera hur ett 
verktyg kan bistå energikartläggare. Med all insamlad data och information analyserades resultatet 
av energikartläggningarna, benchmarking och användningen av verktyget. Slutligen summerades 
resultatet i slutsatser där frågeställningarna besvarades. 
 
 

 
Figur 3.1 Visualisering av genomförandet av arbetet.  

Faktainsamling

Energikartläggning •Nyckeltal
•Norden	Audit

Analys

Slutsats
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3.2. Faktainsamling 
Målet med faktainsamlingen var att lägga en vetenskaplig grund för arbetet där insamlingen av 
fakta dels kom från en litteraturstudie för att konstruera det teoretiska ramverket och dels från 
möten med WSP, Hans Andersson Holding AB och handledare vid universitetet för att förbereda 
inför energikartläggningarna och benchmarkingen. Vid litteraturstudien studerades standarder, 
artiklar, böcker och tidigare arbeten om energikartläggning, energieffektivisering och 
benchmarkinganalyser.  
 
De nyckelord som kan användes som kan kopplas till området för projektet var; energi-
effektivisering, energikartläggning, benchmarking och återvinning. 
 

3.3. Energikartläggning med nyckeltal 
De första energikartläggningarna utfördes tillsammans med WSP där syftet var att författaren skulle 
följa med under platsbesök och ta del av analysen för att förbereda inför de två individuella 
kartläggningarna. WSP använde sig av standarden SS-EN 16247-1:2012 Energikartläggning – Del 
1: Generella krav som styrande dokument vid energikartläggningarna. Under platsbesöken 
tillsammans med WSP studerades tillvägagångsättet och anteckningar fördes. Följande dataanalys 
från platsbesöket kunde följas via en delad projektmapp som författaren hade tillgång till. 
 
Vid de individuella energikartläggningarna användes den insamlade kunskapen från de tidigare 
kartläggningarna med WSP, tillsammans med metodiken enligt Rosenqvist, et al. (2012). Metoden 
för energikartläggning vidareutvecklades genom att använda nyckeltal för balpressarna i form av en 
intern benchmarkinganalys i energikartläggningsprocessen. 
 

3.3.1. Samla statistik 
Inför energikartläggningarna efterfrågades data från tidigare år, dels för att studera hur 
energianvändningen sätt ut inför platsbesöken och dels för att använda som referens för att 
uppskatta aktuellt års energianvändning. Det som efterfrågades inför platsbesöket vid 
anläggningarna var: 
 

• Historisk data för energianvändning och hanterad materialvolym 
• Ritningar över anläggningar 
• Information kring ventilation, inklusive OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 
• Energikostnader 
• Eventuellt tidigare utförda energieffektiviseringar 

 
Utöver dessa tillfrågades platschef om andra uppgifter som kunde vara relevanta för energi-
kartläggningen. 
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3.3.2. Nyckeltal 
Det nyckeltal som valdes att användas för att vidareutveckla metoden för energikartläggning var 
energiprestanda för balpressar. Balpressarna valdes i samråd med personal på Hans Andersson 
Recycling AB då det är en energikrävande och en dominerande produktionsprocess hos företaget. 
Balpressarna har i uppgift att pressa ihop material till en bal som sedan kan säljas vidare. De 
balpressar som valdes för benchmarking var i anläggningen i Göteborg och Lunda. Ekvation 2.6 
användes för att ta fram ett nyckeltal för balpressarna. Elanvändningen, E, mäts under önskad 
period med hjälp av strömtänger med datalogger, samtidigt som en mall för hanterat material fylls i 
av operatör för att ta fram produktionsvolym P (se Bilaga 2 – Mall för balpress). 
 

3.3.3. Platsbesök 
Vid platsbesök på anläggningarna var målet att kartlägga alla enhetsprocesser och komplettera den 
information som efterfrågats för att kartlägga anläggningens totala energianvändning. En checklista 
(se Bilaga 3 – Checklista vid energikartläggning) användes vid platsbesöken för att säkerhetsställa 
att all data och information för energikartläggningen togs med. Checklistan konstruerades genom 
stöd från handledare från WSP och utifrån en checklista med krav för energikartläggning enligt 
Energimyndigheten (2015). 
 

Loggning av betydande energianvändare 
Genom samråd med platschef på kartlagd anläggning och utifrån antalet tillgängliga strömtänger 
bestämdes de betydande energianvändarna som skulle loggas under en veckas tid. De 
mätinstrument som användes var två olika typer av strömtänger från Fluke, vilka visas i Figur 3.2 
och Figur 3.3.  
 

 
Figur 3.2 Strömtång modell Fluke a3000 FC (Egen bild). 
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Figur 3.3 Strömtång modell Fluke a3001 FC (Egen bild). 

Strömtängerna ställdes in via en applikation i mobiltelefonen där intervall för loggning kunde 
ändras. Önskat mätintervall bestämdes och med hjälp av elektriker kunde de fästas vid 
mätpunkterna. Uppmätt data från strömtängerna behandlades av tekniker vid Linköpings universitet 
och skickades till författaren. All uppmätt data behandlades i EasyView, vilket är en programvara 
för mätdata. Den uppmätta strömmen omvandlades till effekt i EasyView med hjälp av ekvation 
2.1. 
 

3.3.4. Energibalans med Norden Audit 
Norden Audit användes för att sammanställa en energibalans av den insamlade informationen och 
uppmätt data från platsbesök. Data för årlig energianvändning och area fördes först in för 
anläggningen där data användes från det valda referensåret. Därefter fördes data in för varje stöd- 
och produktionsprocess. Årlig energianvändning per enhetsprocess togs fram genom att uppskatta 
en medeleffekt vid drift och eventuell standby-effekt. Den uppskattade medeleffekten fördes in i 
Norden Audit för varje enhetsprocess med tillhörande effektfaktor och drifttid. Hur programmet är 
uppbyggt och används finns beskrivet i en manual som erhålls vid installation av programvaran. 
 

3.3.5. Åtgärdsförslag 
Med sammanställd energibalans kan åtgärdsförslag tas fram. Genom dialog med ansvarig på 
kartlagd anläggning och med handledare på WSP samt utifrån de vanligaste områden för energi-
effektivisering kunde åtgärdsförslag identifieras. Beroende på område för energieffektivisering har 
information kring kostnader och möjligheter hämtats, dels från leverantörer och dels från 
handledare på WSP och vid Linköpings universitet.  
 

3.3.6. Resultatkontroll 
Med upprättad energibalans och förslag på åtgärder kan resultatet av energikartläggningen bekräftas 
genom ett möte med ansvarig för det energikartlagda objektet. 
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3.4. Jämförelse av dataanalys med Norden Audit 
Vid de individuella energikartläggningarna användes programvaran Norden Audit för dataanalysen. 
Parallellt arbetade WSP med analys av de energikartläggningar som utförts tillsammans där WSP 
använde en annan metod för dataanalys. Tidsåtgång noterades för respektive arbetssätt och 
jämfördes sedan genom att dividera tidsåtgången per energianvändning och yta för kartlagd 
anläggning och ställdes upp i diagram för att jämföras. För ytterligare jämförelse noterades andra 
skillnader i arbetssättet med och utan verktyget Norden Audit av författaren. 
 

3.5. Benchmarkinganalys 
Benchmarkinganalysen delades upp i två delar; intern och extern benchmarking. I den interna 
benchmarkingen analyserades energiprestandan för balpressar inom Hans Andersson Recycling AB. 
I den externa benchmarkingen jämfördes en av Hans Andersson Recycling AB:s anläggningar med 
andra återvinningsföretag. 
 

3.5.1. Intern benchmarking 
Genom önskemålet om att ta fram ett nyckeltal för balpressarna vid energikartläggningarna kan en 
benchmarkinganalys utföras. Nyckeltalen för balpressarnas specifika energianvändning kan 
jämföras genom att ställa upp dem i diagram för att undersöka om någon balpress utmärker sig. 
Förslag på vidare analys kan sedan läggas fram för att undersöka anledningen till prestandan av den 
process som utmärkt sig. 
 

3.5.2. Extern benchmarking 
För att utföra den externa benchmarkingen erhölls en databas från Linköpings universitet. 
Databasen innehöll slutlig energianvändning uppdelat i stödprocesser, produktion och övriga 
processer från små och medelstora företag som utfört en energikartläggning under EKC-
programmet mellan år 2010 till 2014. EKC står för energikartläggningscheckar, vilket erhölls av de 
företag som utförde energikartläggningarna. I databasen var företagen uppdelade i SNI-koder 
(svenskt näringslivsindex) och total yta för den kartlagda anläggningen fanns med. 
 
Genom att filtrera databasen efter företag med SNI-koder med de två inledande siffrorna 38 erhölls 
återvinningsföretag att jämföra med. Då inte alla företag hade data för alla processer valdes de med 
data för yta och stödprocesser. Produktionsprocessdata valdes att inte jämföra då information om 
hur produktionen såg ut inte var tillgänglig. En anläggning från Hans Andersson Recycling AB med 
tillräcklig data användes för att jämföra med de andra företagen. Enheten för jämförelse valdes i 
samråd med handledare på Linköpings universitet där energianvändning per stödprocess 
dividerades med yta för anläggningen. Nyckeltalet för varje stödprocess fördes in i ett diagram där 
skillnaderna kunde avläsas. 
 

3.6. Slutsats 
När resultatet av energikartläggningarna, analysen av verktyget Norden Audit samt benchmarking-
analyserna var framtaget kunde slutsatser dras kring arbetet genom att besvara syftet och 
frågeställningar. 
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4. ÖVERGRIPANDE ENERGIKARTLÄGGNING 
Inför arbetet hade en övergripande energikartläggning utförts av WSP, vilken beskrivs i detta 
avsnitt. 
 
I den övergripande energikartläggningen av Hans Andersson-koncernen har WSP tagit fram en 
representativ bild över företagets energianvändning. Den totala årliga energianvändningen för de 
anläggningar som omfattas av lagen om energikartläggning av stora företag är 22,7 GWh. De 
energislag som används inom företaget är el, diesel för transport, diesel inom anläggningarna, 
fjärrvärme och eldningsolja. Den procentuella fördelningen av energislagen som utgör den totala 
energianvändningen visas i Figur 4.1. 
 

 
Figur 4.1 Procentuell fördelning av energislagen som utgör den totala energianvändningen i de tio 
anläggningarna som energikartläggs i Hans Andersson-koncernen. 
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De anläggningar som energikartläggs är de som står för åtminstone 90 procent av den totala 
energianvändningen och visas till vänster om pilen i Figur 4.2. 
 

  
Figur 4.2 Procentuell fördelning av energianvändning för Hans Anderssons verksamheter. Enheterna till vänster 
om den lodräta linjen med pilen står för 90 procent av energianvändningen och är de anläggningar som ska 
energikartläggas. 

Totalt omfattar energikartläggningen tio anläggningar och i detta arbete har fem av dem behandlats. 
Tre av dem utförs av författaren tillsammans med WSP och de återstående två utförs individuellt. 
 
De anläggningar som innefattas av detta arbete är inom affärsområdet Recycling. Anläggningarna 
är belägna i Göteborg, Trollhättan, Västberga, Skövde och Lunda. De energikartläggningar som 
utförts av författaren tillsammans med WSP var: 
 

• Göteborg 
• Trollhättan 
• Västberga, Stockholm. 

 
De två energikartläggningarna som utförts individuellt av författaren var: 
 

• Skövde 
• Lunda, Stockholm.  
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5. NULÄGESBESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN I SKÖVDE 
I detta avsnitt beskrivs nuläget för den kartlagda anläggningen i Skövde utifrån insamlad 
information och data. 
 
Genom ett platsbesök, intervjuer med ansvariga på anläggningen och genom insamlad data från 
tidigare års energianvändning har en nulägesbeskrivning av anläggningen möjliggjorts. 
 

5.1. Processbeskrivning 
Anläggningen i Skövde är en RDF-anläggning (Refused-Derived Fuel) med syfte att producera 
RDF, vilket är ett alternativbränsle ämnat för cementindustrin. Leveransen går till Cementa i 
Skövde som arbetar med att begränsa utsläppen av koldioxid genom att bland annat ersätta fossila 
bränslen.  En stor fördel med RDF är att den inte genererar någon restprodukt, som aska. Det 
material som samlas in i anläggningen för att producera RDF består av blandat och grovt brännbart 
avfall från till exempel bygg- och rivningsentreprenörer, kommunala återvinningscentraler och 
industrier.  
 
Materialet som kommer till anläggningen levereras i en inleveranshall där en materialhanterare 
sorterar materialet och förser produktionen med material. Materialet går igenom produktionen och 
hamnar därefter i en utleveranshall som färdigt RDF. I anslutning till produktionshallen finns en 
verkstad och ett fikarum. En översikt av anläggningen visas i Figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1 Översikt över anläggningen i Skövde. 
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RDF tas fram genom att det insamlade materialet går igenom en grovkross vidare till en 
elektromagnet som avlägsnar grova metaller, FE-material. Materialet transporteras sedan vidare till 
en vindsikt som separerar sten, grus och andra tunga partiklar från materialet; även kallat HFS-
material (Heavy Fraction Separator) som är en benämning för vindsikten. Sedan förs materialet 
vidare till två krossar som matas parallellt via ett band som förser krossarna med lika fördelat 
material. Det sista steget är två permanentmagneter som tar bort kvarvarande metaller från 
materialet. Slutprodukten transporteras sedan vidare ut till utleveranshallen. Produktionsprocessen 
illustreras nedan i Figur 5.2. 
 

 
Figur 5.2 Illustration över produktionsprocessen för anläggningen i Skövde. 

 
Anläggningens totala kapacitet är 100 000 ton material per år. Under 2015 behandlades ungefär 
29 500 ton. 
 

Drift 
Verksamheten har varit igång sedan mitten av 2013 och driften pågår vardagar klockan 07:00-16:00 
under hela året, med undantag för en vecka i juli där underhåll och reparationer utförs. Beroende på 
efterfrågan kan driften gå två skift och eventuellt gå i drift under en till två helger per år. En gång 
var tredje vecka byts knivar ut i krossarna vilket innebär att produktionen inte är igång alls under de 
dagarna. Total årlig drifttid uppskattas till 2 200 timmar utifrån insamlad information samt genom 
ett varaktighetsdiagram för elanvändningen under 2015. 
 

Energikostnader 
Utifrån en faktura har ett pris tagits fram per energislag. Priset för elektricitet beräknades genom att 
ta totalbeloppet för elhandeln under en månad och subtrahera moms och addera nätkostnaden. Priset 
för el beräknades till 685 kronor/MWh och 9,25 kronor/liter för dieseln. 
 

Rådighet 
Hans Andersson Recycling AB hyr anläggningen i Skövde av ett företag och har därmed inte 
rådighet över alla delar. Vad som Hans Andersson Recycling AB har rådighet över kunde inte helt 
klargöras. I samråd med handledare vid WSP togs beslut om att energikartlägga hela anläggningen, 
förutom sprinklersystemet, då Hans Andersson Recycling AB betalar för tillförd energi. 
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5.2. Energianvändning 
Anläggningen i Skövde använder el och diesel för att driva verksamheten. År 2014 var den totala 
energianvändningen 1 292 MWh och fördelningen mellan el och diesel visas i Figur 5.3. 
 

 
Figur 5.3 Fördelning av energibärare i Skövde-anläggningen under 2014. 

 

5.2.1. Diesel 
All diesel i anläggningen används av interntransport som lastar och sorterar allt material. 
 

5.2.2. El 
El står för nästan 80 procent av den totala energianvändningen i anläggningen. I Figur 5.4 visas den 
årliga elanvändningen per månad sedan 2013. 
 

 
Figur 5.4 Elanvändning per månad för anläggningen i Skövde sedan uppstart 2013 fram till 2015. 
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Sedan uppstarten 2013 har elanvändningen och hanterad materialvolym ökat varje år. I Figur 5.5 
visas elanvändning och specifik elanvändning per år sedan uppstarten av anläggningen. Specifik 
elanvändning är energianvändning dividerat med behandlat material. 
 

 
Figur 5.5 Årlig elanvändning och specifik årlig elanvändning för anläggningen i Skövde sedan uppstart 2013. 
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5.3. Produktionsprocess 
Den produktionsprocess som identifierats utifrån enhetsprocessmodellen enligt Söderström (1996) 
är sönderdelning. 
 

Sönderdelning 
Enhetsprocesserna i produktionen som står för sönderdelning är tre stycken krossar av två olika 
modeller, en elektromagnet och en vindsikt. En grovkross kallad Jupiter och två mindre krossar 
kallade Komet. Samtliga krossar drivs av två motorer var med en märkeffekt på 160 kW. 
Elektromagneten har en elektrisk effekt på 6,06 kW och vindsikten drivs av en fläkt på 15 kW. 
 

5.4. Stödprocesser 
De stödprocesser som identifierats i anläggningen enligt enhetsprocessmodellen består av 
belysning, ventilation, tryckluft, kylning, tappvarmvatten, interntransport och administration. 
 

Belysning 
Inleverans-, utleverans- och produktionshallens belysning består av 45 stycken 
metallhalogenlampor med effekten 400 W. Verkstad, fika-, sprinkler-, kompressor- och elrum är 
upplysta av totalt 28 stycken T8-lysrör med effekten 36 W. All belysning inomhus är igång under 
drifttid. 
 
För belysning av gården finns 12 stycken metallhalogenlampor med effekten 250 W samt fyra 
stycken med effekten 70 W. Drifttiden för utebelysningen uppskattas till 1 500 timmar per år med 
avseende på antal soltimmar då belysningen utomhus styrs av dagsljusreglering (DeLaval, 2012). 
 
En skylt på fasaden är upplyst av fem stycken LED-lampor med effekt 50 W. 

Ventilation 
Ventilationen är uppdelad i stöd- och produktionsventilation. Stödventilationen består av ett FTX-
system, vilket är ett till- och frånluftsystem som återvinner värme genom en värmeväxlare. 
Märkeffekten för FTX-systemet är 2,56 kW. 
 
Produktionen är försedd med två typer av ventilationssystem som suger upp partiklar och damm 
från produktionen. Den ena suger upp finare partiklar som ventileras ut ur byggnaden. Den andra 
suger upp större partiklar som förs vidare in i en cyklon som filtrerar bort partiklarna och luften 
återförs in genom en värmeväxlare till produktionshallen. 
 

Tryckluft 
En tryckluftkompressor av modell Atlas Copco GA18 finns installerad i produktionshallen. Vid 
flera punkter i produktionen finns infraröd strålning som verifierar att det inte blir överbelastning av 
material och stoppar då produktionen. För att den infraröda strålningen inte ska blockeras av damm 
och partiklar är de utrustade med tryckluft som ”puffar” linserna för att hålla dem rena. I 
produktionshallen finns verktyg som är tryckluftsdrivna. Vattnen i brandskyddssystemet är trycksatt 
av kompressorn. 
 

Kylning  
Elskåpen för krossarna kyls av tre stycken kylaggregat med märkeffekt 7,5 kW. 
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Tappvarmvatten 
En luft-vatten-värmepump finns installerad i verkstaden av modell Thermia Atria Optimum som 
förser fikarum och verkstad med varmvatten, till bland annat radiatorer. 
 
Runt produktionen är ett brandskyddssystem installerat som aktiveras vid gnist- och eldbildning, ett 
Firefly-system. Vattenledningarna är uppvärmda av elpatroner för att hålla vattnet tempererat.  
 
Ett sprinklersystem finns över hela anläggningen och aktiveras vid brand. Sprinklersystemet 
återfinns utanför anläggningen som Hans Andersson Recycling AB inte har rådighet över. 
 

Interntransport 
I produktionen transporteras allt material med transportband. Alla transportband drivs av elmotorer 
där två av dem har frekvensomriktare, de andra motorerna har till- och frånreglering. Totalt finns 
det tolv transportband i produktionen. Utöver transportbanden ingår tre dieseldrivna fordon. En 
sorteringsmaskin av modell Sennebogen 825 som sorterar och förser produktionen med material, en 
hjullastare modell Volvo L120G som lastar allt material i anläggningen och en truck, Doosan 
D40SC, som används sporadiskt vid städning och sopning av gården. 
 

Administration 
Identifierade processer är datorserver, kylskåp, skrivare, kaffebryggare och mikrovågsugn. 
 

5.5. Betydande energianvändare 
De processer som utsågs som betydande energianvändare och loggades för anläggningen i Skövde 
var Jupiter-krossen, en Kometkross, ett transportband, ett kylaggregat och en kompressor. 
Loggningen utfördes från den 19 till och med 26 april. Mätintervallet sattes till att logga 
strömstyrkan en gång per minut för varje process med undantag för kompressorn där mätintervallet 
sattes till var 15e sekund för att undvika att bara mäta extrempunkter. Detta gjordes i samråd med 
tekniker vid Linköpings universitet med motiveringen att kompressorer arbetar med en ojämn 
elanvändning. De betydande energianvändarnas elanvändning under den uppmätta veckan med 
medeleffekt visas i Bilaga 1 – Mätdata för betydande energianvändare. 
 

5.6. Planerade åtgärder 
I dagsläget har en ytterligare kompressor använts för cyklonen, men den ska ersättas av den tidigare 
nämnda kompressor då den har tillräckligt med kapacitet. Då det genereras mycket värme från 
elrummet är det planerat att installera en värmeväxlare som tar vara på värmen och förser vattnet i 
Firefly-systemet med ytterligare värme för att minska behovet av energi från elpatronerna. 
 

5.7. Antaganden 
Mätperioden antogs vara under en normal produktionsvecka, med undantag för två underhållsdagar. 
Då vissa motorer inte kunde avläsas gjordes vissa antaganden i samråd med platschef om 
motorernas märkeffekt. Under mätperioden loggades strömmen för en av Komet-krossarna och vid 
analys antogs den andra Komet-krossen använda lika mycket energi. Effekten för luft-vatten-
värmepumpen i verkstaden uppskattades till 8 kW utifrån tillverkarens hemsida. Skillnaden mellan 
modellerna var totalt 4 kW och energiprestandan var högklassad vilket innebär att processen inte är 
en betydande energianvändare i sammanhanget. 
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6. RESULTAT 
I detta avsnitt beskrivs resultatet av energikartläggningarna följt av studien av verktyget Norden 
Audit och resultatet av den interna och externa benchmarkinganalysen. 
 

6.1. Energikartläggning av anläggningen i Skövde 
Med all insamlad information och data har en energibalans upprättats och åtgärdsförslag tagits fram 
för anläggningen. 
 

6.1.1. Energibalans 
Genom att sammanställa alla enhetsprocesser med uppskattad årlig energianvändning i Norden 
Audit kunde en energibalans sammanställas, vilken visas Figur 6.1. 
 
 

 
Figur 6.1 Energibalans av årlig energianvändning för anläggningen i Skövde. Den tillförda energin uppdelas i 
stöd- och produktionsprocesser. Blå text (över linje) markerar elanvändning och röda siffror (under linje) 
dieselanvändning. 
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För en tydligare översikt har stödprocessernas elanvändning sammanställts i ett diagram där 
stödprocessernas årliga elanvändning visas var för sig, se Figur 6.2. 
 

 
Figur 6.2 Uppskattad årlig elanvändning för stödprocesser i anläggningen i Skövde. 

För de processer som utgör produktionsprocessen ”Sönderdelning” har ett diagram tagits fram som 
visar processernas uppskattade årliga elanvändning, se Figur 6.3. 
 

 
Figur 6.3 Uppskattad årlig elanvändning för de processer som ingår i produktionsprocessen "Sönderdelning" 
för anläggnigningen i Skövde. 
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Fördelningen av elanvändning mellan stödprocesser och produktionsprocessen visas i Figur 6.4. 
 

 
Figur 6.4 Procentuell fördelning av elanvändningen mellan stöd- och produktionsprocesser för anläggningen i 
Skövde. 
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6.1.2. Åtgärdsförslag 
Utifrån önskemål från Hans Andersson Recycling AB och i samråd med handledare från WSP och 
Linköpings universitet har fyra åtgärdsförslag tagits fram för anläggningen i Skövde. Vid 
lönsamhetsberäkningarna användes återbetalningsmetoden. 
 

Byte av belysning 
I samråd med handledare från WSP har ett förslag om byte av belysning tagits fram. I produktions-, 
inleverans- och utleveranshallen finns 45 stycken metallhalogenlampor med effekten 400 W. De 
kan ersättas med LED-armaturer på 150 W, vilket leder till en lägre energianvändning och 
möjliggör att använda styrning då metallhalogenlampor inte kan styras. Beroende på hur in- och 
utleverans ser ut kan närvarostyrning vara aktuellt för att ytterligare minska energianvändningen. På 
fasaden finns metallhalogenlampor med 250 W och 150 W modell. De kan ersättas med LED-
armaturer på 50 W för att minska energianvändningen. Totalt skulle energianvändningen minska 
med 27 MWh/år. 
 
Investeringskostnaden för att byta armaturerna beräknas totalt till 18 000 kronor. Pris per LED-
lampa 150 W har räknats till 2 500 kronor/styck och installationskostnad till 500 kronor per lampa, 
vilket ger en total kostnad på 3 000 kronor per lampa. Pris per LED-lampa 50 W har beräknats till 
2 000 kronor per lampa inklusive installering. 
 
Den totala återbetalningstiden blir 8 år för byte till LED. LED-belysning har längre brinntid än 
metallhalogen och behöver inte bytas ut lika ofta, detta har inte inkluderats i kostnaden. 
 
 

Eldriven sorteringsmaskin 
Ett önskemål från platschefen var att undersöka att byta sorteringsmaskinen mot en eldriven 
maskin. Sorteringsmaskinen Sennebogen 825 drivs i nuläget av en dieselmotor. Genom att byta till 
en eldriven modell skulle den totala energianvändningen minska med cirka 58 MWh/år. 
Leverantören av Sennebogen kontaktades för att få ett kostnadsförslag för ett byte till en eldriven 
sorteringsmaskin. Med inbyte inräknat uppskattade leverantören en investeringskostnad på  
2 700 000 kronor. Enligt leverantören minskar servicekostnaderna med cirka 50 procent med en 
eldriven maskin. 
 
Återbetalningstiden för investeringen beräknas till 42 år. De minskade servicekostnaderna är inte 
inräknade. Möjligheter till att förhandla och teckna ramavtal finns för att få en lägre 
återbetalningstid. Med en eldriven sorteringsmaskin skulle även arbetsmiljön bli bättre då utsläppen 
från dieselmotorn försvinner. 
 

Solceller 
Genom ett önskemål från Hans Andersson Recycling AB har ett förslag till att installera solceller 
tagits fram. Stödet för solceller på 30 procent och max 1,2 miljoner kronor har tagits som förslag för 
att maximera investeringsstödet (Energimyndigheten, 2016). För att maximalt få ut 1 200 000 
kronor i stöd blir investeringskostnaden 4 000 000 kronor. Priset per kW för solceller uppskattas till 
13 000 kronor vilket ger en total installerad effekt på 308 kW. Ytan för solcellerna är cirka 7 m2 per 
kW vilket ger en totalyta för solcellssystemet på 2154 m2 (Energimyndigheten, 2015). Ett 
solcellssystem i Skövde uppskattas generera 950 kWh per installerad kW vilket ger en 
årsproducering på 292 MWh/år. Återbetalningstiden blir 14 år. 
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Läckageåtgärd av tryckluftssystem 
Utifrån det teoretiska ramverket för energieffektivisering för tryckluftssystem har ett åtgärdsförslag 
tagits fram för kompressorn. Genom att utföra en läckagesökning och åtgärda läckage kan cirka 10 
procent av kompressorns energianvändning sparas. Det ger en årlig energibesparing på cirka 4 
MWh. 
 

Övrigt 
En upptäckt i en elfaktura har lett till ett förslag att kontakta elleverantören angående betalning av 
för hög energiskatt. Energiskatten för tillverkande företag är 0,5 öre/kWh till skillnad mot den 
energiskatt som betalas i nuläget. Det är en kostnad på cirka 305 000 kronor för mycket per år. Som 
med nuvarande lagstiftning innebär att företaget även retroaktivt, sedan anläggningen byggdes, kan 
begära tillbaka det överskjutande beloppet från nätbolaget. Totalt har anläggningen i Skövde 
felfakturerats på cirka 950 000 kronor. 
 

Summering 
De åtgärdsförslag som tagits fram för anläggningen i Skövde summeras i Tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Summering av åtgärdsförslag för anläggningen i Skövde. 

Åtgärdsförslag Investering 
[kr] 

Årsbesparing 
[MWh/år] 

Årsbesparing 
[kr/år] 

Återbetalningstid 
[år] 

Belysning 147 000 26 18 000 8 
Eldriven 
sorteringsmaskin 2 750 000 58 65 000 42 

Solceller 2 800 000 292 200 000 14 
Läckageåtgärd av 
tryckluft  4 2 500  

Summa  380 285 500  
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De energibesparingar åtgärdsförslagen resulterar i visas i en uppdaterad energibalans i Figur 6.5. 
 

 
Figur 6.5 Energibalans efter åtgärdsförslag av årlig energianvändning för anläggningen i Skövde. Den tillförda 
energin uppdelas i stöd- och produktionsprocesser. Blå text (över linje) markerar elanvändning och röda siffror 
(under linje) dieselanvändning. 

 

6.2. Energikartläggning av anläggningen i Lunda 
Vid platsbesöket för anläggningen i Lunda uppstod en brand vilket resulterade i att energi-
kartläggningen flyttades fram utanför tidsramen för arbetet.  
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6.3. Jämförelse av dataanalys med Norden Audit 
Tidsåtgången för dataanalysen för anläggningen i Skövde och Trollhättan blev 8 respektive 19 
timmar. Då anläggningarna skiljde sig i produktion och uppbyggnad dividerades tidsåtgången med 
anläggningarnas yta och energianvändning för att få en mer rättvis jämförelse. Jämförelsen visas i 
Figur 6.6 och Figur 6.7. 
 

 
Figur 6.6 Jämförelse av tidsåtgång för dataanalys per yta för energikartläggningen i Skövde med mjukvara och i 
Trollhättan utan mjukvara. 

 

 
Figur 6.7 Jämförelse av tidsåtgång för dataanalys per årlig energianvändning för energikartläggningen i Skövde 
med mjukvara och i Trollhättan utan mjukvara.  
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6.4. Benchmarkinganalys 
I detta avsnitt beskrivs resultatet av den interna och externa benchmarkinganalysen. 
 

6.4.1. Intern benchmarking av balpressar 
Balpressarna i anläggningarna i Göteborg och Lunda var tänkt att benchmarkas, men på grund av 
prioriteringar inom Hans Andersson Recycling AB och den uteblivna energikartläggningen av 
anläggningen i Lunda uteblev resultatet av benchmarkinganalysen av balpressarna. 
 

6.4.2. Extern benchmarking mot andra återvinningsföretag 
Den externa benchmarkinganalysen bygger på en jämförelse av anläggningen i Trollhättan med 
andra återvinningsföretag. Anläggningen i Trollhättan valdes att representera Hans Andersson 
Recycling AB då den hade tillgänglig data för jämförelse och liknade fler anläggningar inom Hans 
Andersson-koncernen än anläggningen i Skövde. Från databasen valdes återvinningsföretag att 
jämföra med. Urvalet gjordes utifrån tillgänglig data för stödprocesser och yta för anläggningarna. 
 
Energianvändningen per stödsystem dividerades med total yta för anläggningarna. I Figur 6.8 visas 
jämförelsen mellan fyra företag från databasen och anläggningen i Trollhättan. Energianvändningen 
per kvadratmeter visas för varje stödsystem för varje företag. 
 

 
Figur 6.8 Extern benchmarkinganalys med energianvändning per kvadratmeter för stödsystem mellan fyra 
återvinningsföretag och Hans Andersson Recycling AB:s anläggning i Trollhättan. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta avsnitt förtydligas och diskuteras delar av resultatet av energikartläggningen, dataanalysen 
med Norden Audit och benchmarkingen. 
 

7.1. Energikartläggning av anläggningen i Skövde 
Sedan uppstart 2013 har mängden behandlat material och energianvändning ökat för varje år. 
Kapaciteten för anläggningen är 100 000 ton och år 2015 behandlades cirka en tredjedel av den 
totala kapaciteten. Platschefen på anläggningen ansåg att de fortfarande var i en inlärningsfas och 
har blivit mer effektiva i arbetet. Om trenden fortsätter med mer behandlat material och bättre drift 
kommer anläggningen på sikt att bli mer energieffektiv. 
 
Två utmärkande enhetsprocesser i anläggningens energibalans är interntransport, där också 
dieselanvändning ingår, och ventilation. De har en betydligt högre energianvändning än resterande 
stödprocesser. Den stora energianvändningen beror främst på energiberäkningarna där märkeffekt 
använts då medeleffekt vid drift inte kunnat uppskattas. 
 
Interntransporten består totalt av tolv transportband med installerad effekt från 3 till 11 kW. Det 
transportband som loggades under mätperioden hade en medeleffekt vid drift på 2 kW och en 
märkeffekt på 7,5 kW. Den nådde en maxeffekt på 3,6 kW under mätperioden, vilket är under 
hälften av den installerade effekten. Då mätperioden antogs vara en normal produktionsvecka tyder 
det på att motorn kan vara överdimensionerad. Motorn hade en frekvensomriktare vilket kan 
påverka den låga medeleffekten, det gäller även ett till av transportbanden. En rekommendation är 
att se över driften av transportbanden då de utgör en stor del av stödprocessernas energianvändning. 
Något mer som noterades var att flertalet motorer hade IE-klass 2, vilket innebär att verknings-
graden kan förbättras genom ett byte till högre IE-klass. Om överdimensionering är fallet skulle ett 
byte till en motor med lägre effekt och högre IE-klass göra skillnad i energianvändningen. 
 
Den ventilationsprocess med högst installerad effekt var cyklonen, som under platsbesöket var ur 
drift. Näst störst effekt har den andra fläkten som är kopplad till produktionen. Vid vidare arbete 
kring energieffektivisering i anläggningen i Skövde bör ventilationens drift analyseras för att se hur 
elanvändningen ser ut i och utanför drift då det kan finnas potential att effektivisera energi-
användningen för ventilationen. 
 
Angående beteendet av kylaggregatet under mätperioden där effekten var relativt hög tiden utanför 
produktion är anledningen att kylaggregaten måste vara på utanför drift för att krossarna ska kunna 
startas upp dagen efter.  
 
Resultatet av den totala energianvändningen i energibalansen är något större än referensåret. Sett till 
den ökade energianvändningen som skett varje år anses resultatet vara rimligt. 
 
Sprinklersystemet (Firefly) är uppvärmt av elpatroner. Effekten för elpatronerna räknades inte med i 
energikartläggningen då effekten inte kunde tas fram vid platsbesöket. Hur stor energianvändning 
elpatronerna har var därför svår att avgöra. Sett till energibalansen är energibehovet för 
anläggningen täckt och elpatronerna bör således inte använda en betydande mängd energi. Något 
platsbesök utanför drift utfördes inte vilket hade gett en tydligare bild över energianvändningen. 
Under loggning av elanvändning var det produktionsstopp under två dagar vilket kan ha försämrat 
resultatet uppskattningen av energianvändning gjordes utifrån fyra produktionsdagar. Den använda 
energikostnaden har beräknats med den aktuella energiskatten som betalas. Om skatteändringen blir 
av kommer energikostnaden bli lägre, vilket innebär att återbetalningstiden kommer att öka. 
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7.2. Jämförelse av dataanlays med Norden Audit 
Studien kring jämförelsen av dataanalys med och utan mjukvara visar i detta fall att tidsåtgången 
med mjukvara var mindre per kvadratmeter och per energianvändning. Resultatet bör dock ses med 
viss försiktighet. Genom en pessimistisk uppskattning av resultatet har en del faktorer vägts in. 
Författaren använde mjukvaran för första gången vilket innebär att tid gick åt till inlärning. WSP:s 
dataanalys utfördes av två personer, där en av dem gjorde energikartläggning för första gången 
medan den andra personen var expert inom området. WSP:s dataanalys utfördes parallellt med att 
insamlad data skrevs ned i rapport vilket kan ha påverkat den större tidsåtgången. Anläggningarna 
som analyserats skiljer sig i uppbyggnad där produktionsprocesserna ser annorlunda ut där 
anläggningen i Skövde är mer modern och kan ses som mer lätt att kartlägga då alla processer är 
nya. Enheterna för jämförelse valdes utifrån tillgänglig data för att göra en så rättvis jämförelse 
mellan anläggningarna som möjligt. Utöver total tidsåtgång valdes enheterna tidsåtgång per yta 
respektive energianvändning att jämföra med för anläggningarna. Enheterna valdes utifrån hur 
omfattande energikartläggningen varit i form av yta och en antydan om installerad effekt och antal 
processer. Båda enheterna för jämförelse kan diskuteras, men de valdes utifrån tillgänglig data och 
för att jämföra på så många sätt som möjligt. Studien bör provas vid flera olika fall och jämförelsen 
bör utvecklas för att kunna säga något säkert kring resultatet. 
 
Övriga resultat som användningen av mjukvaran har gett är att det kan minska onödiga steg i 
energikartläggningar. Till exempel vid ett platsbesök kan en dator användas och data förs direkt in i 
mjukvaran, vilket tar bort steget att anteckna för att sedan föra in informationen i datorn. Gräns-
snittet i mjukvaran gör det tydligt och lätt att förstå; till exempel vid scenariot där en ny part 
kommer in ett energikartläggningsarbete är upplägget överskådligt och lätt att sätta sig in i. Med de 
inbyggda beräkningsfunktionerna minimeras risken för att felberäkning, vid till exempel 
energibesparing. Genom att använda programvaran används ett standardiserat sätt att kategorisera 
processer, vilket på sikt skapar en jämförbarhet mellan processer då de använder samma 
kategorisering. Användandet av en mjukvara vid energikartläggningar påverkar inte direkt 
kvaliteten på resultatet, det krävs att energikartläggaren har kompetens och rätt kvalifikationer.   
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7.3. Benchmarking 
Diskussionen för benchmarkingen uppdelas för den interna och externa benchmarkinganalysen. 
 

7.3.1. Intern benchmarking av balpressar 
Det uteblivna resultatet av den interna benchmarkingen påvisar att det krävs en noggrannare 
kravspecifikation inför energikartläggningar om nyckeltal ska vävas in. Det bör också ställas krav 
på beställaren då vikten av resultatet måste vara förstått från start. Nyckeltal skulle möjligtvis lättare 
implementeras i metoden för energikartläggning av en mer erfaren person för att ytterligare trycka 
på vikten av det resultat som kan uppnås med nyckeltal och kategorisering i längden. 
 

7.3.2. Extern benchmarking mot andra återvinningsföretag 
Resultatet av den externa benchmarkingen mot andra företag ger ingen trovärdig jämförelse. 
Företagen skiljer sig mycket och utifrån bristande data blir resultatet missvisande. Till exempel är 
inga data för hanterad materialvolym inräknad eller exakt vilka produktionsprocesser som används 
av företagen. Företag 3 sticker ut i mängden, men vad det beror på är svårt att avgöra. Produktions-
processerna kan till exempel vara helt skilda från övriga företag. Något som mer bör tas till hänsyn 
är att anläggningen i Trollhättan beskrivs utifrån hur energianvändningen ser ut idag. De andra 
företagens data kan i dagsläget se annorlunda ut då databasen är från tidigare år och 
energianvändningen kan idag se annorlunda ut. Resultatet förstärker tesen om problematiken kring 
kategorisering och jämförbara nyckeltal där en jämförelse visat sig vara svår att utföra. 
 
Anläggningen i Trollhättan valdes då den hade tillgänglig data för jämförelse och ansågs 
representera Hans Andersson-koncernen jämfört med anläggningen i Skövde då den är unik. 
 
Resultatet av hela benchmarkinganalysen tyder på svårigheter att ta fram nyckeltal och att jämföra 
slutlig energianvändning av befintliga kategoriseringar. Det är något som måste standardiseras för 
att göra industriprocesser jämförbara. För att minska miljöpåverkan krävs en mer tydlig och 
standardiserad metodik för energikartläggning där kraven är mer skärpta. 
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8. SLUTSATS 
I detta avsnitt beskrivs de slutsatser som arbetet med energikartläggning, analys med Norden Audit 
och benchmarking mynnat ut it. Slutsatsen beskrivs genom att besvara arbetets syfte och fråge-
ställning. 
 
Med syfte att dels genom en explorativ fallstudie vidareutveckla en metod för energikartläggning 
och dels analysera användningen av Norden Audit har arbetet mynnat ut i slutsatser kring 
resultaten. 
 
Frågeställning 1: Hur kan metoden för energikartläggning vidareutvecklas genom att använda 
nyckeltal i rapporteringen? 
 
Resultatet av studien att implementera nyckeltal i energikartläggningsprocessen tyder på att en mer 
strukturerad och mer skärpt kravspecifikation behövs för att ta fram jämförbara nyckeltal. I det 
inledande samtalet med det kartlagda objektet bör beslut fattas för det nyckeltal som ska tas fram. 
För Hans Andersson Recycling AB och andra återvinningsföretag där sönderdelning är en 
dominerande produktionsprocess bör det gå som exempel på en betydande process där vikt bör 
läggas vid att ta fram ett jämförbart nyckeltal. På sikt resulterar det i att företag kan jämföra 
energiprestandan för processer och referensvärden kan erhållas. Det kommer att gynna såväl företag 
som industrisektorn i stort med en mer tydlig kategorisering med jämförbara nyckeltal. Med 
lagkravet kring energi-kartläggning kommer industrier kontinuerligt att energikartläggas i 
framtiden, vilket möjliggör att implementera nyckeltal i framtida rapportering. 
 
Viss likhet finns mellan metodiken för benchmarking och för energikartläggning vilket möjliggör 
för en vidareutveckling att implementera nyckeltal i rapporteringen. Det innebär förvisso en större 
tidsåtgång. Då kan en mjukvara som minskar tidsåtgången gynna vidareutvecklingen, där till 
exempel ekvationen för specifik energianvändning kan användas i verktyget för att få in resultatet 
direkt. 
 
Frågeställning 2. På vilka sätt kan ett verktyg för dataanalys underlätta vid energikartläggning? 
 
Att använda ett verktyg vid energikartläggning har i detta arbete visat en minskad tidsåtgång för 
dataanalys. Som tidigare diskuterat bör resultatet ses med försiktighet då resultatet bara visar på en 
möjlig tendens på en minskad tidsåtgång. Andra fördelar med verktyget är att det minimerar risken 
för felberäkning. Även minimeras risken för utebliven information om verktyget används vid 
platsbesök. Genom att använda en mjukvara utförs energikartläggningen på ett strukturerat sätt med 
standardiserade kategorier, vilket ger jämförbara resultat. 
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9. FORTSATT ARBETE 
I detta avslutande avsnitt beskrivs hur resultatet av arbetet kan tas vidare. 
 
Vidare rekommenderat arbete för Hans Andersson Recycling AB är att se över framtagna åtgärds-
förslag samt att göra en analys av balpressarna inom koncernen genom att använda den framtagna 
mallen. En benchmarkinganalys av balpressarna skulle resultera i bättre kunskap kring processen 
och möjligtvis leda till en energieffektivare produktion av balar, vilket skulle gynna företaget. Vid 
framtida energikartläggning av anläggningen i Skövde bör ventilationen ses över då de har en hög 
installerad effekt. Något som inte behandlades i detta arbete var uppvärmningen av sprinklervattnet 
i Firefly-systemet, det bör ses över vid tillfälle för att undersöka energianvändningen 
 
Gällande arbetets syfte bör metoden för energikartläggning vidareutvecklas och prövas inom fler 
branscher. Det skulle i det långa loppet resultera i referensvärden för dominerande processer inom 
branscher och på så sätt leda till en bättre förståelse och överblick över slutlig energianvändning 
inom industrin. 
 
Fler studier kring användandet av mjukvaran bör genomföras. Att välja liknande anläggningar för 
jämförelse och av personer med snarlik kompetens skulle ett bättre resultat uppnås där inlärnings-
processen inte behövs. Att kombinera vidareutvecklingen av metoden för energikartläggning med 
att använda programvaran kan vara nästa steg. Formeln för specifik energianvändning kan läggas 
till i verktyget för att energikartläggningar i framtiden kan samla in nyckeltal samtidigt basdata 
behålls då nyckeltal kan dölja information. 
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BILAGA 1 – MÄTDATA FÖR BETYDANDE ENERGIANVÄNDARE 
Grovkross – Jupiter 
Under mätningen av Jupiter var medeleffekten under drift 59 kW och i standbyläge 2 kW. Total 
årlig energianvändning har beräknats till 108,72 MWh/år. Den maximala effekten under 
mätperioden var 148,29 kW.  
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Finkross – Komet 
Under mätningen av Komet-krossen var medeleffekten under drift 190 kW och i standbyläge 2,2 
kW. Total årlig energianvändning har beräknats till 350,2 MWh/år. Den maximala effekten under 
mätperioden var 314,67 kW.  
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Transportband 
Under mätningen av transportbandet var medeleffekten under drift 2 kW. Total årlig energi-
användning har beräknats till 3,7 MWh. Den maximala effekten under mätperioden var 3,46 kW.  
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Kompressor 
Under mätningen av kompressorn var medeleffekten under drift 16 kW och en standby-effekt på 
0,17 kW. Total årlig energianvändning har beräknats till 36,1 MWh/år. Den maximala effekten 
under mätperioden var 23,14kW. 
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Kylaggregat 
Under mätningen av ett kylaggregat var medeleffekten under drift 4,7 kW och i standbyläge 2,3 
kW. Total energianvändning per år har uppskattats till 21,65 MWh/år. Den maximala effekten 
under mätperioden var 8,19kW.  
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BILAGA 2 – MALL FÖR BALPRESS 
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BILAGA 3 – CHECKLISTA VID ENERGIKARTLÄGGNING 
Anläggningsinformation 
Uppgifter om investeringar och förändringar gjorda under 2011-2015 
Ändringar vad gäller produktion/byggnad (genomförda och kommande) 
Antal anställda 
 

Driftdata 
Uppgifter om produktionstider 

• Skiftschema (dagar/vecka, vecka/år) 
• Planerade stopp 
• När är anläggningen bemannad och hur länge? 

 

Belysning 
Vilken typ av belysning används? 
Typ 
Effekt 
Skick 
Ålder 
Drifttid 
Finns styrning av belysningen? 
 

Ventilation 
Vilka aggregat finns och vad har de för betjäningsområde? 
Vilka ventilationsflöden används (m3/h)? alt ventilationskrav (l/s)? 
OVK/luftflödesprotokoll 
 

Ventilationsaggregat 
Effekt 
Styrning 
Drifttider 
Temperaturer 
Skick och ålder 
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Uppvärmning 
Metod för uppvärmning av respektive byggnad (radiatorer? aerotemprar? uppvärmning av 
ventilationsluft? Annat?) 
Effektbehov vid dimensionerande utomhustemperatur (ofta -18°C) 
Om effektbehov ej finns tillgängligt, ange byggnadskonstruktion med uppgifter om typ och tjocklek 
på isolering i väggar, tak och golv samt om det är 2- eller 3-glasfönster 
Temperaturmätning för 2013, helst medeltemperatur per dag men månadsmedel fungerar också 
Hur styrs uppvärmningen? Mot vilken temperatur? 
Finns duschar? Om ja, hur många och hur frekvent använda? 
 

Värmekällor 
Typ 
Effekt 
Skick 
Ålder 
 

Kylning 
Var krävs kylning? 
Vilken kyleffekt krävs? 
Hur sker kylningen? (uteluft, AC etc) 
Hur styrs kylningen? 

Kylmaskiner 
Typ 
Effekt 
Skick 
Ålder 
 

Tryckluft 
Hur många tryckluftkompressorer finns? 
Installerad effekt och utnyttjad effekt 
Drifttid 
Finns trycklufttank? 
Finns värmeåtervinning? (Om ja, hur sker värmeåtervinningen?) 
Hur sker underhållet på tryckluftsystemet? 
 

Kompressor 
Typ 
Effekt 
Skick 
Ålder 
Arbetstryck 
Styrning  
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Transport 
Typ 
Drifttid 
Effekt 
 

Motorvärmare 
Antal 
Typ 
Effekt 
 

Klimatskal 
Byggår 
Typ av byggnad 
Byggnadsstommens skick 
Skick på fönster, dörrar och portar samt rutiner för öppning/stängning 
U-värden för byggnaden, fönster och dörrar 
Upplevd inomhusmiljö 
Varm- och kallarea för byggnaden 
 

Kontor 
Antal datorer/skrivare 
Avstängningsrutiner 


