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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att energieffektivisera SIA Glass AB:s anläggning, undersöka 
möjligheter för utnyttjande av anläggningens lågtempererade spillvärme samt möjligheterna för att 
uppnå deras mål om att bli självförsörjande på förnybar energi. 

Inför undersökningen av potentiella åtgärder, gjordes en energikartläggning inom anläggningen, där 
SS-EN 16247–1:2012 har använts som grund. Den allra största andelen av elanvändningen inom SIA 
Glass AB:s anläggning kommer från kylmaskinerna, motsvarande 69,5% av den totala 
elanvändningen. 

Vid implementering av undersökta åtgärder, kan SIA Glass AB minska sin energianvändning med 559 
MWh per år, vilket står för cirka 8% av den totala energianvändningen. Vidare finns potential för 
152,74 Ton minskade koldioxidutsläpp varje år om enbart närliggande äldreboende kopplar upp sig 
mot SIA Glass AB:s spillvärmesystem. Detta skulle vara lönsamt för både SIA Glass AB och 
äldreboendet. Om fler kunder väljer att ansluta sig till SIA Glass AB:s spillvärmesystem kan 
koldioxidutsläppen samt återbetalningstiden för SIA Glass AB minskas ytterligare. 

För att SIA Glass AB skall bli självförsörjande av förnybar energi har möjligheterna för byggnation av 
en solcellsanläggning på det nya fryslagret, samt investering i ett vindkraftverk undersökts. För att 
målet skall uppnås, krävs en kraftanläggning som kan täcka energibehovet på 6940 MWh. 

Potentialen för effektivare energianvändning hos SIA Glass AB är goda, varav majoriteten av 
investeringskostnaderna för åtgärdsförslagen är i allmänhet låga. 

  

Nyckelord: Energieffektivisering, energiåtervinning, lågtempererad spillvärme, energikartläggning, 
förnybar energi, klimatpåverkan 
 



  



Abstract 
The purpose of this thesis is to increase the energy efficiency of SIA Glass AB’s facility, investigate 
the possibilities of utilization of the facilities low-temperature waste heat and the possibilities to reach 
their ambition of becoming self-sufficient on renewable energy. 

Prior to the investigation of potential measures, an energy audit was made in the facility, where SS-EN 
16247–1:2012 has been used as a basis. The largest share of the electricity consumption at SIA Glass 
AB’s facility comes from the refrigerating machines, corresponding to 69.5% of the total electricity 
consumption. 

When implementing investigated measures, SIA Glass AB can reduce their energy consumption by 
559 MWh per year, accounting for about 8% of the total energy usage. Furthermore, there is a 
potential for 152.74 Tonnes reduced carbon dioxide emissions each year if just the nearby retirement 
home connects to SIA Glass AB’s waste heat system. It would be profitable for both SIA Glass AB’s 
and the retirement home. If more customer chooses to connect to SIA Glass AB’s waste heat system, 
the carbon dioxide emissions and the pay-off time can be further reduced. 

In order for SIA Glass AB to become self-sufficient on renewable energy, the possibilities for 
construction of a solar cell facility on top of the new freezer storage, as well as investment in a wind 
power plant has been investigated. To reach their ambition, a power plant that can cover the energy 
demand of 6940 MWh is required. 

The potential for a more efficient energy usage within the facility are good, where most the 
investments of the proposals are generally low. 

  



  



Förord 

Det här examensarbetet har utförts på SIA Glass AB under vårterminen 2017 och är ett 
examinationsmoment för energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Vi tackar vår 
handledare Helge Averfalk (Högskolan i Halmstad), Torbjörn Österby (Fastighetsansvarig på SIA) 
och även Peter Ohlsson (Halmstad Kylteknik AB) för värdefull hjälp vid genomförandet av detta 
examensarbete. Vi vill även tacka Lucas Leal från ÅF som bidragit med hjälp vid insamling av 
mätdata. Sist vill vi tacka övrig personal på SIA Glass AB som varit till stor hjälp med att besvara 
frågor, samt för all god glass!  

För det här examensarbetet har flera olika kompetensområden från utbildningen behandlats. Främst 
inom områdena energifysik, energiprocesser, elkraftssystem och installationsteknik. 

Examensarbetet är en slutprodukt av utbildningen och syftar till att sammanfatta utbildningens 
innehåll. Vilket vi har upplevt att det exakt har gjort. Examensarbetet har varit roligt och utmanande, 
vilket har varit ett bra avslut för denna utbildning. 
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Förklaringar 
Adiabatisk process En process där ingen värme överförs till omgivningen. 

Är processen internt reversibel kallas den isentropisk 

A1, A3 & A4    Kylmaskiner för produktionslokal 1 

A5 & A6    Kylmaskiner för produktionslokal 2 

B1, B2 & B3    Kylmaskiner för produktion och fryslager 

BTES     Borehole Thermal Energy Storage 

CO2     Koldioxid 

COP     Coefficient of performance 

Entalpi Summan mellan ämnets inre energi och produkten av 

trycket och volymen 

Entropi Ett mått på den mängd energi som måste avges som 

värme hos en värmemotor 

Isoterm process   En process där temperaturen hos ett medie hålls konstant 

L1F     Framledning för spillvärme på kylmaskinssidan 

L1M Ledning för spillvärme mellan lager och värmeväxlare 

på kylmaskinsidan 

L1R     Returledning för spillvärme på kylmaskinssidan 

L2F     Framledning för spillvärme till äldreboende 

L2R     Returledning för spillvärme från äldreboende 

Mathematica    Beräkningsprogram 

NH3     Ammoniak 

Pay-off tid    Återbetalningstid 

Relativ luftfuktighet Den mängd fukt som luft kan innehålla i förhållande till 

den maximala halten för en given temperatur 

SFP-tal    Specifik Fan Power 

Shuntning Varmt medie blandas med ett kallare medie för att 

uppnå önskad temperatur 

VVX     Värmeväxlare 

  



  

Notifikationer 
cp     Specifik värmekapacitet   kW/ (K kg) 

d     Diameter     m 

𝑚       Massflöde     kg/s 

T     Temperatur     ℃, K 

∆T     Temperaturdifferens    ℃, K 

i      Specifik entalpi    kJ/kg 

Re     Reynoldstal     [-] 

𝜌     Densitet     kg/m3 

p     Tryck      Pa/m2 

P     Effekt      kW 

R     Resistans     𝛺 

v     Hastighet     m/s 

w     Specifikt tekniskt arbete   kJ/kg 

q     Specifik värmeenergi    kJ/kg 

𝜆     Värmeledningsfömåga   W/ (m K) 

𝜇     Dynamisk viskositet    Pa s 

  



1 Inledning	
EU står i dagsläget inför utmaningar som grundar sig på beroende av energiimport och användandet av 
ändliga resurser. För att minska detta beroende, har klimatmålet introducerats inom EU för att minska 
den tillförda primärenergin med 20 % till år 2020. En effektiv och värdefull metod för att uppnå detta 
är genom energieffektiviseringar. Målet definieras i Europaparlamentet och rådets direktiv om 
energieffektivisering (2012/27/EU) och skall fastställa en gemensam ram för att säkerställa att målet 
uppnås. Genom direktivet, skall bestämmelser införas för att avlägsna hinder från energimarknaden 
och att hindra bland annat produkter som bidrar till ineffektiv energianvändning. Direktivet skall 
tillämpas på nationell nivå och skall agera som minimikrav, alltså finns det inga hinder för diverse 
nation att införa strängare krav. 

I direktivet nämns bland annat att stora företag skall göra energibesiktningar/energikartläggningar. 
SIA Glass AB1 faller inte inom benämningen ”stora företag” som definieras i (SFS 2014:266). SIA har 
däremot gått med i energieffektiviseringsnätverket EEnet. Nätverket syftar till att energianvändningen 
skall minskas med 15 % till år 2020, samt obligatoriska energikartläggningar utförs. Enligt (SFS 
2014:266), skall energikartläggningar utfärdas minst vart fjärde år. 

I Sverige finns de 16 miljömålen som skall bidra till bland annat minskade klimatutsläpp och större 
andel förnybar energi. I målet Begränsad klimatpåverkan står det att energikartläggningar i stora 
företag skall vara genomförda senast under det första kvartalet år 2017 (Naturvårdsverket, 2016). 

SIA har som vision att de även skall bli självförsörjande på förnybar energi till år 2020. 

Elmotorer utgör nästan 40 % av Sveriges totala elanvändning (Energimyndigheten, 2015a), därför är 
det av stor vikt att optimera driften för att i största möjliga mån minska onödig energianvändning hos 
elmotorer. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Problemformulering 
För en optimerad drift för SIA:s anläggning har tillsammans med SIA och Halmstad kylteknik en 
problemformulering tagits fram med följande frågeställningar: 

● Vilka energibesparande åtgärder kan identifieras och kan dess energibesparingspotential 
kvantifieras? 

● Vilka möjligheter till återvinning av spillvärme finns? 
● Vilka möjligheter finns för egenproducerad el? 
● Vilka ekonomiska besparingar kan göras med hjälp av samtliga implementerade åtgärder? 

1.1.2 Syfte och mål 
SIA har som mål att reducera intern energianvändning med 15 % till år 2020 samt bli självförsörjande 
på el. 

Syftet med detta examensarbete är att hjälpa SIA identifiera och kvantifiera potentiella 
energibesparingsåtgärder, samt undersöka möjligheter för utnyttjande av spillvärme och 
egenproducerad el. 

 

 

                                                        
1 Hädanefter kommer SIA Glass AB enbart benämnas som SIA. 
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1.1.3 Avgränsningar 
Denna rapport avser att enbart ta hänsyn till energianvändningen inom SIA:s anläggning samt 
utnyttjande av spillvärme till närliggande bostäder.  

Bland annat på grund av examensarbetets omfattning i förhållande till den tid som är avsatt, har 
följande områden valts att antingen begränsats eller uteslutas helt: 

● Insamling av data kring energianvändningen för kontorsutrymmet har begränsats. 
Energianvändningen för kontoret har tagits med i beräkningarna för energiflödet inom 
anläggning, dock faller det inom kategorin “övrigt”. 
 

● Specificering av åtgärder för utnyttjande av spillvärme från kondensering av ammoniak 
kommer ej att göras. Detta på grund av stora ingrepp i befintliga system inom SIA. Dock 
kommer en redovisning av energibesparingar göras om åtgärder hade gjorts.  
 

● Åtgärder för energibesparingar kommer ej att föreslås relaterat till fryslagret inom 
anläggningen, detta på grund av att ombyggnationer är planerat. 

Utöver tidigare nämnda avgränsningar, kommer ej hänsyn tas till åtgärdsförslagens påverkan av 
varandra. 

Energikartläggning är ett delmoment inom examensarbete, rapporten kan dock ej utnyttjas som en 
verifierad energikartläggning då det krävs ett certifierat organ för utförandet av en giltig 
energikartläggning. 
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2 Metod 
Examensarbetet kan kategoriseras med tre övergripande områden enligt Figur 1. 

 
Figur 1. Visar de tre olika delområdena inom examensarbetet. 

Det första området, energikartläggning, lägger fokus på att identifiera hur energianvändningen inom 
SIA:s anläggning ser ut och hur denna fördelas. Förslag till åtgärder som kan minska den totala tillförda 
energin till anläggningen ges även. Område två, Utnyttjande av spillvärme, lägger störst vikt kring 
utnyttjande av spillvärme till närliggande bostäder men även internt utnyttjande av spillvärme faller 
inom denna kategori. Det sista området, Egenproduktion av el, kommer att lägga fokus på möjligheter 
för SIA att minska deras inköpta el, då de har som vision att bli självförsörjande på förnybar energi år 
2020. 

Som grund för tillvägagångssätt för examensarbetet har standarden SS-EN 16247–1:2012, som 
beskriver generella krav vid energikartläggning, använts. För att först ge konkreta och ekonomiskt 
försvarbara lösningar för energieffektivisering, gjordes en kvantifiering av energiflöden inom 
anläggningen. Detta gjordes med hjälp av data- och informationsinsamling, mätningar samt 
beräkningar. För ej tillgänglig data har motiverade antagande gjorts i samband med anhörig personal 
på anläggningen. 

2.1.1 Data- och informationsinsamling 
För att bilda en övergriplig bild av hur energin fördelas i SIA:s anläggning, har rundvandring 
genomförts med fastighetsansvarig, där de mest energikrävande komponenterna identifierats. Arbetet 
har sedan fortgått med ett flertal besök vid anläggningen för att identifiera potentiella intresseområden. 

Material i form av fakturaunderlag, flödesscheman, ritningar, drifttider och övrig väsentlig 
dokumentation har granskats och sammanställts. 

Intervjuer med personal har genomförts för att sammanställa information av intresse, där lämpliga 
åtgärder diskuterats. Intresseområden har också diskuterats för att få en insikt i hur personalen har 
upplevt anläggningen ur ett energitekniskt perspektiv. Behörig personal har utfört vissa mätningar där 
mätvärden inte funnits tillgängliga och har bidragit till att hitta och återge information. 

Avläsningar har gjorts på loggar som finns i frekvensomriktarna, som i sin tur är kopplade till 
elmotorer. De elmotorer som inte har någon typ av frekvensstyrning eller mätutrustning, har drifttiden 
multiplicerats med den märkeffekt som respektive elmotor har. I vissa frekvensloggar fanns inte 
energiförbrukning eller drifttid registrerat vilket då fick uppskattas. 
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För de motorer som inte har haft någon information kring drifttid, har iakttagelser gjorts. Då SIA har 
varierande typ av produktion från dag till dag, har drifttiden fått uppskattas i samråd med anhörig 
personal. 

2.1.2 Litteraturstudie 
För att styrka rapportens vetenskapliga innehåll, har litteraturstudier varit nödvändiga. Detta i form av 
facklitteratur som rapporter, artiklar men även andra skrivelser från myndigheter och regeringen. 
Majoriteten av källorna har varit webbaserade. De litteraturer som vägt tyngst i rapporten är följande: 

• Alvarez, H. (2006). Energiteknik del 1 och 2. 
• Alfredsson, A., Jacobsson, K., Rejninger, A., & Sinner, B. (1996). Elmaskiner. 
• SS-EN 16247–1:2012 
• Lehtmets, M. (2004). Nyttiggörande av kall fjärrvärme. 

2.1.3 Nyckeltal 
Då ombyggnationer har gjorts under de senaste åren, har även energianvändningen sett annorlunda ut 
år för år. Nyckeltal har tagits fram för att göra en konkret bedömning på hur ombyggnationerna har 
påverkat energieffektiviteten i anläggningen. 

De nyckeltal som tagits fram är: 

● El per producerad mängd glass [kWh/Ton] 
● Gas per producerad mängd glass [kWh/Ton] 
● Total energianvändning per producerad mängd glass. [kWh/Ton] 

2.1.4 Beräkningar 
De beräkningar som har utförts i arbetet är grundade utifrån de data och information som kunnat 
samlas in hos SIA. För de beräkningar där data saknats, samt mätningar ansetts vara olämpliga, har 
motiverade antaganden gjorts.  

2.1.4.1 Utnyttjande av spillvärme 
Nära SIA:s anläggning finns ett äldreboende, Björkhaga äldreboende2, som i dagsläget värms upp av 
två stycken gaspannor med 300 kW värmeeffekt vardera. En av dessa gaspannor planeras att bytas ut 
och möjligheter för att utnyttja lågtempererad spillvärme från SIA i kombination med en värmepump 
skall undersökas. Genom att använda spillvärme från SIA kan Björkhagas gasanvändning minskas och 
därmed utsläpp av växthusgaser. SIA kan ta betalt för spillvärmen som annars kyls av. 

För att kunna dimensionera en lågtempererad värmeledning mellan SIA och Björkhaga, används bland 
annat följande formel: 

 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑐* ∙ ∆𝑇 (1) 

Där P är effekten (W), 𝑚 är massflödet (kg/s), 𝑐* är specifik värmekapacitet vid konstant tryck (kJ/kg, 
°C) och ∆𝑇 är temperaturdifferensen (°C), där massflödet har störst påverkan på val av dimension på 
rör som skall användas för distribution av värmespill. 

Då värmeväxlare har ett högre värmeutbyte vid turbulenta flöden har följande formel använts för att 
säkerställa att ett turbulent flöde bibehålls i ledningen: 

 𝑅𝑒 = 𝑣 ∙ 	
𝜌 ∙ 𝑑
𝜇

 (2) 

                                                        
2 Hädanefter benämns äldreboendet enbart som Björkhaga. 
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Turbulent flöde uppnås då Reynoldstalet (Re) överstiger 4000 (Alvarez, 2006). Vidare är v hastighet 
för mediet (m/s), 𝜌 är densiteten (kg/m3) för mediet, d är diametern för röret och 𝜇 är den dynamiska 
viskositeten för mediet.  
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3 Teori 
3.1 Energikartläggning 
Energikartläggning av en verksamhet är viktigt när det kommer till att effektivisera 
energianvändningen. I den europeiska standarden SS-EN 16247-1:2012 specificeras kraven samt 
vanlig metodik för tillvägagångssätt för en energikartläggning. Under första kvartalet år 2017 skall 
samtliga stora företag ha utfärdat en energikartläggning. I juni 2014 trädde lagen (2014:266) om 
energikartläggning i stora företag i kraft och skall i huvudsakligen visa hur mycket energi som tillförs 
och hur den fördelas i verksamheten. Energikartläggningen skall även redovisa kostnadseffektiva 
lösningar för att minska energianvändningen i verksamheten. Energikartläggningen skall utföras av en 
certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat miljö- och energiledningssystem 
(Energimyndigheten, 2016b). 

I den europeiska standarden SS-EN 16247-1:2012 rekommenderas att utförandet sker i sju 
övergripande steg. 

1. Preliminär kontakt: Personen som utför energikartläggningen skall först komma överens 
med verksamheten när det kommer till hur mycket som skall omfattas och vilka systemgränser 
som skall sättas m.m. 

2. Uppstartsmöte: Informera berörd personal och andra involverade parter om 
energikartläggningen och vilka krav som ställs på dem i förhållande till energikartläggningen. 
Vilken typ av resurser och data som är nödvändig för att utföra energikartläggningen, samt 
föreslå ett schema för vistelse. 

3. Datainsamling: I samarbete med verksamheten skall energikartläggaren samla in relevant, 
tillgänglig information såsom: 

- Lista över energianvändande processer och utrustning 
- Historisk data över energianvändningen och övrig relevant information 
- Tidigare energikartläggningar eller studier gällande energianvändningen. 

4. Fältarbete: Energikartläggaren skall under fältarbetet: 
- Göra observationer och mätningar på plats, där dessa skall ske på ett tillförlitligt sätt 
- Bilda sig en förståelse för hur det mänskliga beteendet och driftrutiner påverkar 

energianvändningen och dess effektivitet 
- Få tillgång till relevanta manualer, ritningar och andra tekniska dokument som kan 

vara av betydelse för energikartläggningen. 
5. Analys: Under denna fas skall energikartläggaren: 

- Ha fastställt energiprestandan för verksamheten 
- Bryta ner energianvändningen för att redovisa hur energin fördelar sig inom 

verksamheten 
- Fastställa energibalansen för energin i verksamheten 
- Ha identifierat existerande energieffektiviserings möjligheter 
- Ge förslag på lösningar som leder till energieffektivisering, därav nödvändiga 

investeringar och återbetalning för investeringen skall framgå 
- Dokumentera metoden som används och ange samtliga antaganden som gjorts, samt 

göra en utvärdering på hur tillförlitlig data som angivits är. 
6. Rapport: Rapporten skall ha följande innehåll: 

- Bakgrund: Energieffektiviseringsåtgärder anges här och dessa skall rangordnas 
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- Energikartläggning: Här skall energikartläggningen beskrivas vad gäller omfattning, 
mål, systemgränser och tidsramar. Information angående datainsamlingen samt analys av 
energianvändningen skall också framgå 
- Möjligheter för energieffektiviseringsåtgärder: Förslag till åtgärder för 

energieffektivisering anges här, ekonomiska analyser, information angående gällande 
bidrag och skattesubventioner samt antaganden vid beräkning av potentiella besparingar. 
- Slutsats 

7. Slutligt möte: Energikartläggare skall här ge verksamheten rapporten för 
energikartläggningen samt redovisa och kunna förklara resultatet. 

3.2 Elmotorer 
Elmotorer står för ca 70 % av den elenergi som används inom industri i EU och nästan 40 % av 
Sveriges totala elanvändning (EG 640/2009). Nästan alla processer i SIA:s fabrik kräver någon form 
av elektrisk maskin. En elmotor omvandlar elektrisk energi till kinetisk energi och kan arbeta mot 
olika medier. Uppbyggnaden kan skilja sig beroende på vilken typ av maskin som syftas på. Maskiner 
kan delas i tre kategorier: Asynkronmaskin, synkronmaskin och likströmsmaskiner. Då anläggningen 
inte har generatorer, synkron- eller likströmsmaskiner kommer dessa inte belysas utan enbart 
asynkronmaskiner i motordrift kommer nämnas. 

3.2.1 Asynkronmotor 
De flesta motorer är av typen “roterande” vilket innebär att motorn består av en roterande del, rotorn, 
samt en fast del, statorn. En spänning uppstår i rotorledarna då rotorn placeras i magnetflödet som 
induceras i statorn (skapar synkrona varvtalet ns) som påverkar rotorn med en roterande kraft. Kraften 
som påverkar rotorledarna motverkar den inducerade spänningen från statorn och resulterar i att rotorn 
kommer rotera med en viss eftersläpning. Om rotorn skulle rotera med samma hastighet och samma 
riktning som i magnetflödet i statorn upphör induktionen och då även motorns vridmoment. Rotorn 
kommer dock aldrig uppnå det synkrona varvtalet på grund av friktion och kommer rotera med 
varvtalet n och därav namnet asynkronmotor. Vid ökad belastning ökar även eftersläpningen och 
varvtalet n sjunker, varav en större spänning behöver induceras för att upprätthålla samma moment 
(Alfredsson, Jacobsson, Rejminger, Sinner, 1996). Vid ökad spänning uppkommer en större ström i 
rotorledarna vilket ger ett högre moment som motverkar de bromsmomentet som lasten ger upphov 
till. 

Då den stora andelen av elanvändningen inom industrisektorn domineras av just asynkronmotorn, blir 
det viktigt även ur ekonomiska perspektiv att ha energieffektiva asynkronmotorer. Ökar 
verkningsgraden för elmotorn, bildas mindre spillvärme och elmotorn tål varmare 
omgivningstemperatur samt överbelastningar bättre än en mindre effektiv elmotor. Detta i sin tur leder 
till att elmotorn får mindre underhållsbehov, samt en generellt bättre livslängd. I dagsläget finns det 
klassningar som definierar om en elmotor är effektiv eller ej. Dessa är IE1 - IE3, varav IE1 motsvarar 
den minst effektiva klassen och IE3 motsvarar den mest effektiva. Tidigare förekom klassningarna 
EFF1, EFF2 och EFF3 där EFF1 motsvarar den mest effektiva klassen och EFF3 motsvarar den minst 
effektiva. Från och med 1 januari 2017 måste nyinstallation av asynkronmotorer uppfylla minst 
klassningen IE3, alternativt IE2 med frekvensomformare (Energimyndigheten [A], 2015; Abdelaziz, 
Saidur & Mekhilef, 2010).  

3.2.2 Frekvensomriktare 
En frekvensomriktare omvandlar en konstant frekvens hos en växelspänning till en växelspänning av 
en annan frekvens, ofta reglerbar. Frekvensomriktare kan delas in i olika typer, direktomriktare och 
mellanledsomriktare där mellanledsomriktare är den vanligaste typen. Mellanledsomriktare omvandlar 
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i två steg. Nätspänningen likriktas först i en ostyrd eller styrd likriktare och omvandlas sedan tillbaka 
till variabel växelspänning via en växelriktare. Omriktarna använder antingen ett spänningsstyvt 
mellanled eller ett strömstyvt mellanled men då endast spänningsstyva mellanled är relevant i detta fall 
kommer strömstyva mellanled inte förklaras mer utförligt. Frekvensomriktare som används inom SIA 
är av typen PWM: “Pulse Width Modulation” och ingår i omriktare med spänningsstyvt mellanled. 
PWM arbetar med att reglera spänning och frekvens och ser till att kvoten mellan dessa blir konstant 
och motorn kan då kontrolleras beroende på effektbehov och behöver inte arbeta på märkeffekt. Detta 
bidrar till minskad energianvändning och minskat slitage på motorn. 

3.2.3 Turbomaskiner 
Pumpar för fluidsystem kan även kallas turbomaskiner. En turbomaskin är en pump där ett 
energiutbyte sker mellan en fluid och ett skovelhjul. Pumpar som inte faller inom benämningen 
”turbomaskiner” är t.ex. kompressorer. Dessa förändrar en fluids tryck (eller pressar undan en fluid) 
på grund av volymändringar i det utrymme som fluiden är inneslutet inom. 

På SIA förekommer pumpdrift för flera olika ändamål, alltifrån flödestransportering för glass till 
cirkulationspumpar för het- och värmevatten. 

För turbomaskiner gäller affinitetslagarna, vilket innebär att om en maskin ändrar varvtalet, så kan 
volymflödet, effekt och uppfordringshöjd räknas ut. Detta görs genom följande samband: 

 
𝑉6
𝑉7
=
𝑛6
𝑛7

 (3) 

 

 
𝑃6
𝑃7
=
𝑛69

𝑛79
 (4) 

 

 
𝐻6
𝐻7

=
𝑛67

𝑛77
 (5) 

Detta förutsatt att densiteten och verkningsgrad är konstant, samt att inverkan av kompressabiliteten 
och viskositeten försummas (Alvarez, 2006). 

3.3 Värme 
Nedan följer ett avsnitt som behandlar energiformen värme och dess användningsområde. 

3.3.1 Värmeöverföring 
Värmeöverföring är transport av värmeenergi mellan två kroppar på grund av termodynamisk obalans. 
Detta kan ske genom tre olika sätt: 

● Ledning 
● Konvektion 
● Strålning 

3.3.1.1 Ledning 
Värmetransport sker genom överföring av rörelseenergi hos partiklar i fasta, flytande eller gasformiga 
medier. Hur snabbt värmeenergi övergår från en sida av ett medie till en annan via ledning, beror på 
följande parametrar: Temperaturdifferens, yta, tjocklek och mediets värmekonduktivitet. 
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3.3.1.2 Konvektion 
Konvektion kan enbart ske genom en gas eller en vätska. Detta genom att de partiklar i fluiden som är 
närmast den varma ytan får lägre densitet vid uppvärmning. När en fluid får lägre densitet kommer 
denna att stiga och en strömning av fluiden kommer att uppstå. Detta kallas ofta naturlig konvektion 
eller egenkonvektion. 

Påtvingad konvektion kan uppnås genom att ytterligare påskynda rörelsen hos partiklarna i fluiden, 
detta kan göras med t.ex. fläkt eller pump. Vid påtvingad konvektion blandas de kalla och varma 
partiklarna, vilket snabbar på uppvärmningen/kylningen. 

Exempel på när detta utnyttjas kan vara vid värmeväxling mellan två fluider, då önskas ett turbulent 
flöde upprätthållas för effektivast värmeväxling. Upprätthålls ett laminärt flöde så strömmar fluidens 
partiklar parallellt med varandra, vilket innebär att en del av partiklarna aldrig får någon direkt kontakt 
med den yta som fluiden önskas föra över värme mot. 

3.3.1.3 Strålning 
Värmestrålning, liksom all elektromagnetisk strålning, fortplantas med ljusets hastighet och behöver 
inget medie för att transporteras. Alla kroppar som har en temperatur över den absoluta nollpunkten (-
273℃) emitterar någon typ av värmestrålning. 

Tre faktorer påverkar hur en kropp påverkar värmestrålning, detta genom att absorbera, reflektera och 
transmittera den inkommande värmestrålningen. Det som avgör vilken mängd energi som en kropp tar 
upp vid påverkan av värmestrålning är dess absorptionsförmåga. 

3.3.2 Kall Fjärrvärme 
Konceptet Kall fjärrvärme är en uppvärmningsteknik som möjliggör utnyttjande av lågtempererad 
spillvärme från t.ex. industrier för att kunna värme lokaler och byggnader i värmeglesa områden där 
ingen möjlighet till kommersiell fjärrvärme finns. Tekniken kan även tänkas användas för att 
komplettera Fjärrvärme i utkanten av distributionsnätet där enbart fjärrvärme inte räcker till för att 
täcka rådande uppvärmningsbehov. 

För att kunna utnyttja lågtempererad spillvärme behövs någon typ av extern värmekälla som kan höja 
temperaturen såsom en värmepump eller pelletspanna. Vid val av värmepump skall pumpen 
dimensioneras på så sätt att pumpen klarar hela värmebehovet med lågtempererad värmetillförsel samt 
drivel till pumpen. En elpatron finns i pumpen för att kunna täcka värmebehovet vid nödfall eller vid 
kalla dagar då värmepumpen själv inte klarar av att täcka rådande behov. Inkommande temperatur 
måste anpassas så värmepumpen kan hantera temperaturen. En förhöjd framledningstemperatur till 
värmepumpen ökar dess prestanda och minskar den energi som krävs vid drift. Värmepumpen behöver 
arbeta mindre för att höja mediets temperatur till samma nivå som vid vanlig fjärrvärme och kräver 
mindre energi än vid utnyttjande av bergvärme. Då framledningstemperaturen är låg krävs inte 
isolerade distributionsrör. Enkla plaströr som markförläggs i odränerat schakt kan användas vilket spar 
materialkostnader och grävkostnader. Lägre förluster fås i ledningen då förlusterna är proportionella 
mot temperaturdifferansen, vid ett högre ∆T ökar även förlusterna. 

Om kall fjärrvärme byggs ut kan många lågtempererade värmekällor komma att användas som tidigare 
inte varit aktuella. Industrier som kan leverera lågtemperarad värme kyler ofta bort värmen då det i 
dagsläget finns få användningsområden. Genom att utnyttja värmen kan kostnader för uppvärmning 
minskas för bostäder och lokaler medan företagen i sin tur kan få betalt för såld värme som annars 
kyls bort. Tekniken kan även tänkas ersätta gaspannor eller andra fossila värmekällor och bidrar då till 
en minskad klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp (Lehtmets.M, 2004). 
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3.3.3 Värmelagring 
Värmelagring utnyttjas bland annat för att jämna ut effekttoppar som uppstår vid höga effektuttag. 
Detta såväl som kortvarigt effektuttag och långvarigt effektuttag. För utjämning av kortvarigt 
effektuttag utnyttjas ofta så kallade “kortidslager”. Dessa agerar som en buffert för att jämna ut de 
effekttoppar som uppstår under dygnets timmar. Kortvarande effekttoppar brukar förekomma på 
morgonen då många personer samtidigt använder sig av tappvarmvatten. 

Höga effektuttag som uppstår långvarigt beror ofta på klimatet. Under sommarhalvåret är effektuttaget 
förhållandevist lågt, då inget större uppvärmningsbehov finns. Under vinterhalvåret är istället 
effektuttaget relativt högt på grund av det uppvärmningsbehov som uppstår. Ett lager för detta 
ändamål kallas “säsongslager” och är av mycket större volymer än ett korttidslager (Svensk 
Fjärrvärme, 2008).  

Följande presenteras några vanliga metoder för värmelagring. 

3.3.3.1 Ackumulatortank 
En vanlig metod för värmelagring är att använda en ackumulatortank, detta är en tank som förvarar 
uppvärmt vatten. Ackumulatortankar förekommer i olika storlekar, beroende på vilket 
tillämpningsområde. Volymerna kan variera från hundratals liter till tusentals kubikmeter, därav de 
mindre storlekarna används ofta som värmelager för hushåll. 

3.3.3.2 Borrhålslager 
I borrhålslager BTES (Borehole Thermal Energy Storage) utnyttjas berget i markens 
värmelagringsförmåga för att lagra värmeenergi. Värmelagringskapaciteten för BTES avgörs främst 
av antalet borrhål som görs, samt djupet för borrhålen. Fördelen med BTES är att en relativt liten 
markyta behöver användas, beroende på hur djupt hålen borras, vilket ofta är mellan 100–300 m. 
Markytan kan i sin tur fortfarande användas som till exempel parkeringsplats eller grönområde. 
Storleken på BTES beror, förutom energilagrets lagringskapacitet, på de geografiska förhållandena, se 
Figur 2. Till exempel strömmande grundvatten kan bidra till att transportera bort en del av värmen 
som lagras i BTES (Sveriges geologiska undersökning, 2016). 
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Figur 2 Geografiska variationer för BTES beroende på dess djup. Källa: www.sgu.se, återgivet med tillstånd. 

3.3.3.3 Gropvärmelager 
Gropvärmelager innebär en bassäng som antingen är grävd eller utsprängd där vatten lagras. Då 
marken står emot trycket som bildas från vattnet, behövs enbart ett tunt tätskikt för att vattnet inte 
skall läcka ut till omgivningen. Vid ytan läggs isolering samt en ångspärr. För gropvärmelager 
utnyttjas marken som isolering. Trots att marken innebär sämre isolering än mineralull som till 
exempel används i ackumulatortankar, så är det möjligt att hålla omslutningsarean mycket mindre i 
förhållande till den lagrade volymen för gropvärmelager än ackumulatortankar. Detta på grund av 
tekniska begränsningar vid för stora ackumulatortankar. 

För gropvärmelager finns det geotekniskt två sätt att utforma lagret på. Det ena innebär att 
väggkonstruktionen har samma lutning som markens rasvinkel. Det är lättare att utföra, däremot blir 
locket för lagret stort och större krav ställs på denna isolering. Det andra sättet att utforma lagret, är att 
göra vertikala väggar, detta är svårare då väggarna skall vara starka nog att hålla emot jord- och 
vattentrycket. Däremot kan då locket göras mindre, så mindre krav ställs på denna isolering. För att 
minska värmeförlusterna för ett gropvärmelager, bör dränering göras, samt anläggas ovanför 
grundvattennivån. Detta på grund av sämre isoleringsförmåga hos isoleringen om den är blöt (Svensk 
Fjärrvärme, 2008). 

3.4 Termodynamik och termodynamiska processer 
Nedan följer ett avsnitt som beskriver väsentlig termodynamik och termodynamiska processer. 

3.4.1 Kylmaskiner och värmepumpar 
Inom SIA:s anläggning förekommer en betydande andel av elanvändarna i form av kylmaskiner. 

En kylmaskins uppgift är att upprätthålla en temperatur som är lägre än omgivningens. Detta kräver att 
energi i form av värme måste gå från en varmare kropp till en kallare. Då termodynamikens andra 
huvudsats säger att isolerade system tenderar till termodynamisk jämvikt, måste ett arbete tillföras i 
processen för att upprätthålla en önskad, lägre temperatur. 
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Då energi är oförstörbar, måste följande formel gälla: 

 𝑤 = 𝑞=>??@ − 𝑞BCD=@ < 0 (6) 

Att arbetet får ett negativt värde indikerar på att processen tillför ett arbete.  

En kylmaskin kan inte tillföra kyla genom att enbart offra ett arbete, det krävs även att värme bortförs 
i systemet. Alltså används samma process för kylmaskiner som för värmepumpar (Alvarez, 2006). 

Denna process som kylmaskiner och värmepumpar använder kallas förångningsprocessen och är en 
sluten krets. Köldmediet som används i denna process genomgår fyra huvudsakliga steg: förångning 
(1), kompression (2), kondensering (3) och strypning (4), se Figur 3 

Under förångning (1), börjar köldmediet att koka vid tillförd värme från antingen kylutrymmet eller 
värmekällan, detta beroende på ifall det är en kylmaskin eller värmepump. När köldmediet har blivit 
förångat, förs det in till kompressorn som en gas. 

I kompressorn sker kompression (2) av köldmediet och det innebär att köldmediet går från ett lågt 
tryck till högt tryck, samt att en temperaturökning sker. Köldmediet befinner sig efter detta steg 
fortfarande i gastillstånd. 

Nästa steg, kondensering (3), innebär att köldmediet bortför värmen till antingen ett kylmedium eller 
en värmebärare. Under detta steget ändrar köldmediet aggregationstillstånd från gas till flytande. 

Sista steget, strypning (4), innebär att köldmediet passerar ett stryporgan och sänker det höga trycket 
till ett lågt. När köldmediet har ett lågt tryck, sjunker även kokningstemperaturen. Vidare förs 
köldmediet tillbaka till förångaren (1) och processen upprepas. 

 
Figur 3. Beskrivning av förångningsprocessen för kylmaskiner och värmepumpar. Källa: www.polarpumpen.se 

återgivet med tillstånd. 

För att skapa ett högt tryck hos köldmediet, används kompressorer. Dessa kan förekomma som t.ex. 
kolvkompressorer eller skruvkompressorer. 

Teoretiskt sett skulle kompressionen kunna ske som en isoterm process. En isoterm process innebär att 
temperaturförändringen i mediet under kompression är noll. Detta innebär minsta teoretiskt möjliga 
arbetet för kompression av ett medie. Därför eftersträvas det att kompressionen är så lik en isoterm 
process som möjligt. I praktiken är en isoterm process inte möjlig. För kyl- och värmemaskiner, talar 
man ofta om Carnotprocess. Denna process består av fyra olika steg. 
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• Isoterm process, där aktivt arbete tillförs och ökar entropin för mediet. Th = konstant 
• Reversibel, adiabatisk process, där temperaturen sänks till Tk 
• Isoterm process, minskad entropi för mediet. Tk = konstant 
• Reversibel, adiabatisk process, där temperaturen ökar till Th. 

Detta innebär att den termiska verkningsgraden, det maximalt teoretiska arbetet som går att utvinna 
mellan två olika temperaturer aldrig kan vara 100% av den totala energin i systemet. För kyl- och 
värmemaskiner är COP-värdet ofta det som är intressant. Det kan skrivas enligt följande formler.  

 𝐶𝑂𝑃I =
𝑇I

𝑇I − 𝑇J
 (7) 

 𝐶𝑂𝑃J =
𝑇J

𝑇I − 𝑇J
	 (8) 

Vad formlerna visar är hur mycket värme/kyla som kan fås i förhållande till det arbete som tillförs vid 
två givna temperaturer. Formel 7 representerar hur mycket värme som kan fås, och formel 8 visar hur 
mycket kyla som kan fås. Carnotprocessen tyder även på att en ideell maskin alltid kommer att ge mer 
värme än kyla. För att eftersträva carnotprocessen i praktiken kyls gasen samtidigt som den 
komprimeras, alternativt att gasen komprimeras i flera steg och kyls mellan varje steg. 

Antalet kompressionssteg brukar väljas enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Antalet kompressionssteg som normalt görs i förhållande till total tryckökning 

Total tryckökning Antal steg 

1–10 bar 
6–30 bar 

30–180 bar 
180–350 bar 

1 
2 
3 
4 

Vid två kompressionssteg erfordras det minsta möjliga tekniska arbetet enligt följande formel: 

 𝑝7 = 𝑝6 ∗ 𝑝9 (9) 

Detta ger att tryckförhållandet som är lika i båda stegen, dvs: 

 
𝑝9
𝑝7
=
𝑝7
𝑝6
= 𝜑 (10) 

Vid kompressionssteg som är över två, skall samtliga kompressionssteg också ges samma 
tryckförhållande 𝜑. 

Skulle kompressionen ske utan någon typ av kylning, skulle processen istället efterliknas en 
isentropisk process. Detta innebär att entropin i mediet förblir konstant, dock krävs det mer arbete för 
samma tryckökning vid en isentropisk process än en isoterm process. Arbetet för kompression av ett 
medie utan kylning kan skrivas enligt följande formel: 

 𝑤67 = 𝑖6 − 𝑖7 (11) 

Skulle arbetet ske med kylning, används istället denna formel: 

 𝑤67 = 𝑖6 − 𝑖7 + |𝑞67| (12) 
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q12 kommer dock alltid att vara negativt på grund av att det är bortförd värme, varav i2 nästan alltid är 
större än i1, därför är det lämpligt att skriva |q12| istället. Slutsatsen kan dras att arbetet vid kyld 
kompression kommer att minska. I verkligheten är arbetet för en okyld kompressor inte helt 
isentropiskt. I praktiskt ingenjörsarbete beräknas dock ofta kompressionsarbetet som en isentropisk 
process (Alvarez, 2006). 

3.4.2 Tryckluft 
Tryckluft står för tre procent av Sveriges totala elanvändning vilket motsvarar 1,7 TWh. Sett ur ett 
livstidsperspektiv på 15 år står energianvändningen för en stor del av de totala kostnaderna som 
uppkommer i ett tryckluftssystem. Kostnadsfördelningen sker enligt figuren nedan. 
(Energimyndigheten, 2006c) 

 
Figur 4. Visar fördelningen av kostnader för tryckluftssystem. 

Behovet av tryckluft beror på fyra faktorer: 

● Produktionstid - Under vilka tidsintervall och hur ofta finns det behov av tryckluft i 
anläggningen. 

● Uttagsmönster - Är uttag av tryckluft relativt konstant eller finns stora variationer i 
användningen. 

● Flödesbehov - Är systemet korrekt dimensionerat efter behov, kan förbättringar göras. 
● Kvalitetsbehov - Luftens renlighetskrav varierar beroende på användningsområde, är fuktighet 

samt partikelnivå korrekt. 

Tryckluft kan delas in i tre olika “former av energi”: 

Nyttig energi 
Den mängd producerad tryckluft som utför önskat arbete och inte förloras via läckage. Andelen nyttig 
energi kan ökas genom att använda rätt verktyg för rätt ändamål samt minska otätheter i rör, 
kopplingar och armaturer. Otätheter finns i de allra flesta system men att minska dessa till största 
möjliga mån kan spara mycket energi. Det är inte ovanligt att 20–50 procent av det faktiska 
luftbehovet läcker ut genom hål och otäta kopplingar. Om systemet även är trycksatt utanför 
produktionstid ökar förlusterna då kompressorn endast producerar luft till läckorna. 
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Effektiv energi 
Energin som tillförs till kompressorer samt övrig luftbehandlingsutrustning. Om kompressorerna kan 
arbeta så optimalt som möjligt med bra kylning samt rätt trycknivå och driftsätt minskar 
energianvändningen. Att ha rätt dimension på kompressorn samt ett effektivt styrsystem bidrar till en 
minskad energianvändning. Styrsystemet syftar till att, vid flera kompressorsteg, starta rätt kompressor 
vid rätt tillfälle för att få en drift som är så nära det faktiska behovet som möjligt för att undvika 
onödig överproduktion. 

Återvunnen energi 
När luften komprimeras bildas värme som avges vid processen. Genom att ta tillvara och utnyttja 
värmen som bildas i processen kan man minska energianvändningen istället för att kyla bort den 
överflödiga värmen. Återvinningsgraden av den tillförda energin kan vara så mycket som 60–90%. 
Värmen kan sedan tas tillvara på via luftburen återvinning eller vattenburen återvinning. 

Vid läckage i tryckluftssystem, kan följande tabell användas för uppskattning av förluster. 

Tabell 2 förluster vid olika typer av läckage i ett tryckluftssystem med en trycksättning runt 7 bar (Källa: 
Energimyndigheten, 2006c) 

Hålets diameter 
 

mm 

Läckageflöde 
 

m3/min 

Effektbehov kompressor 
kW 

Energiåtgång per år 
 

kWh 

1 
5 

10 
20 

0,06 
1,5 
6 

25 

0,4 
10 
40 

150 

3320 
86 700 

350 000 
1 360 000 
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4 Beskrivning av anläggning och system 
Nedan följer ett avsnitt för beskrivning av SIA:s anläggning och system.  

Kontor 
Kontoret består av två plan och har en fasad av typen utfackningsväggar med glasfasad samt vissa 
delar i betong. Fönster i kontorsdelen är av typen lågenergi. 

Frysrum 
Frysrummet håller en temperatur på runt -25℃ och har ett lagringsutrymme på cirka 900 pallplatser. 
En golvslinga för uppvärmning är installerad för att förhindra permafrost i marken. Denna är 
direktdriven av en elpatron. 

I dagsläget har en byggnation av ett nytt frysrum påbörjats, vilket innebär att det befintliga frysrummet 
kommer att delvis bli en ny produktionslokal. Det nya frysrummet skall bli 3860 m2 stort till ytan och 
ha ett lagringsutrymme på 12 000 pallplatser.  

Kylmaskinrum 1 
I kylmaskinrum 1 står fem stycken kylmaskiner som förser produktionslokal 1 och 2, samt 
spiralhärdtunnlarna för diverse produktionslokal med kyla. Produktionslokal 1 inkl. spiralhärdtunnel 
ansluten till denna lokal får kyla från tre kylmaskiner där maximalt två av dessa är i drift samtidigt. En 
av kylmaskinerna (A1) är frekvensstyrd och har en märkeffekt på 250kW. De övriga två (A3 och A4) 
är inte frekvensstyrda och har en märkeffekt på 200kW vardera. Dessa två är tvillingmaskiner, och 
körs aldrig samtidigt. 

Kyla till produktionslokal 2 levereras från två (A5 & A6) frekvensstyrda kompressorer med 
märkeffekt 110kW vardera. Den sammanlagda märkeffekten på dessa fem kompressorer är 870 kW. 
Samtliga kylmaskiner i kylmaskinrum 1 använder köldmediet ammoniak (NH3). 

Kylmaskinrum 2 
I kylmaskinrum 2 står tre stycken kylmaskiner (B1, B2 & B3), två av dessa är relaterade till 
produktionen och använder köldmediet NH3, en kyler fryslagret och använder köldmediet koldioxid 
(CO2). Utöver det så förses övriga utrymmen med komfortkyla från dessa. 

 
Figur 5 Till vänster: kylmaskinerna A3 och A4. Till höger: kylmaskinerna B1, B2 och B3. 
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Produktionslokal 1 
Produktionslokal 1 är den äldsta produktionslokalen och har funnits där sedan 60-talet. I 
produktionslokalen förekommer elanvändning från komponenter i form av belysning, frysare, pumpar, 
tryckluftskompressorer m.m. I samband med produktionslokalen finns ett mindre rum avsett för 
ventilationsaggregatet, varav ytterligare tre tryckluftskompressorer med en sammanlagd märkeffekt på 
69 kW. De två mindre tryckluftskompressorerna har ingen frekvensstyrning, den större 
tryckluftskompressorn som går som baslast har frekvensstyrning. Dessa tre tryckluftskompressorer 
arbetar mot ett tryckluftskärl som i sin tur förser komponenter i produktionslokal 1 med tryckluft. 

 
Figur 6 Visar insuget för vätskekylningen till den större tryckluftskompressorn. Det mörka som syns på 

vätskekylaren är smuts. Mätningar tyder på att runt de mörkare partierna är det varmare, samt minskat luftflöde i 
förhållande till de ljusa partierna. 

Produktionslokal 2 
Produktionslokal 2 är den nyare produktionslokalen och var klar för produktion år 2015. Här 
förekommer elanvändning av komponenter i form av belysning, pumpar, Robotar, 
tryckluftskompressorer m.m. Även i denna produktionslokal finns ett mindre rum som är avsett för ett 
ventilationsaggregat, varav tre vakuumpumpar befinner sig i rummet. Dessa har en sammanlagd 
märkeffekt på 19,3 kW och är ej frekvensstyrda. 

Elmotorerna till vakuumpumparna har en fläkt ansluten till rotoraxeln som kyler motorerna, 
överskottsvärmen förs sedan ut via en frånluftskanal, se Figur 7 nedan. 

En frånluftskanal är även monterad mot insuget på motorerna, vilket ger en motverkande effekt för 
frånluftsflödet. Då frånluftskanalen är monterat mot såväl insuget som utblåset för motorerna, i 
samband med att ingen typ av tilluft till rummet finns, ger detta upphov till rundgång för luften som 
kyler motorerna. Motorerna har en isolationsklass F, vilket innebär en maximal temperatur på 155℃ i 
lindningarna utan att livslängden förkortas. 

För att kunna utnyttja full effekt från en elmotor med denna klassningen, får inte 
omgivningstemperaturen överstiga 40℃. Mätningar kring insuget visade på en temperatur runt 50–
55℃, (Alfredsson et al. 1996). 
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Figur 7 Vänster: Visar hur de två frånluftskanalerna är monterade i förhållande till insuget och utblåset för 

vakuumpumparna. Höger: Temperaturen i frånluftskanalen över insuget till motorn. 

Tilluften till produktionslokal 2 befinner sig runt 27℃, mätningar med termografering visade på 
temperaturer runt 27℃ uppe i taket och en temperatur runt 22℃ vid marknivå för produktionslokal 2. 

Mixerrum 
I mixerrummet sker smakinblandning samt pastörisering av glass. Pastöriseringen sker via en 
värmeväxlare som utnyttjar ~80℃ varmvatten från gaspannan. Pastörisering av grädden är nödvändig 
för att avlägsna skadliga mikroorganismer och bakterier (Livsmedelsverket, 2010). I rummet 
förekommer elanvändande komponenter i form av, pumpar för omblandning och distribution av glass 
samt en lufttork för att hålla nere luftfuktigheten i rummet på grund av produktionsrelaterade skäl. 

Övriga utrymmen 
De övriga utrymmena är pannrum, verkstäder och lagerutrymmen. 

4.1.1 Uppvärmning 
Majoriteten av all uppvärmning på anläggningen sker indirekt via gaspannan, såväl 
produktionsrelaterad värme samt uppvärmning av varmvatten och utrymmen. Gaspannan som har en 
inställd effekt på 980 kW och jobbar mot hetvatten. Flöden för distribution har delats upp i fyra olika 
kategorier: 

● Hetvatten - Vatten som har en temperatur mellan 95–85℃ och är det vatten som gaspannan 
värmer upp 

● Tappvarmvatten - Vatten som inte befinner sig inom en sluten krets. Håller en temperatur på 
runt 55℃ 

● Varmvatten - Vatten som används till uppvärmning av lokaler och har en temperatur runt 45℃ 
● Golvvärmevatten - Vatten som värmer upp lokaler med vatten som har en temperatur på runt 

26℃. 
Den produktionsrelaterade värmen förekommer vid pastörisering av grädden och förvärmning inför 
pastörisering. Utöver det förekommer en stor andel av energianvändningen vid diskning av rörsystem 
och produktionskomponenter. 

Uppvärmning från gaspannan till utrymmen sker med varmvatten via radiatorer, samt värmebatterier 
som är installerade i ventilationsaggregaten för produktionslokal 1 och 2. Uppvärmning sker även med 
golvvärmevatten till produktionslokal 1. 
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I diverse ventilationsaggregat finns värmeåtervinning i form av värmeväxlare som tar tillvara på den 
energin som finns i frånluften. Spillvärme från tryckluftskompressorer och vakuumpumpar tas tillvara 
på. 

En viss del av SIA:s värmespill från kylmaskinerna tas tillvara i en ljumvattentank (200 MWh) som 
håller en temperatur på runt 30℃. Denna tank rymmer 30 m3 och agerar som förvärmning för 
varmvattnet. 

Resterande spillvärme från kylmaskinerna kyls med kondensorfläktar på taket, dessa utnyttjar 
luftkylning samt evaporativ kylning i form av att tillföra kondensvatten. Denna typ av kylning är 
beroende av utomhustemperaturen, alltså mindre effektiv under de varmare dagarna, som också ofta är 
under högsäsong för glassproduktionen. 

 
Figur 8 Gaspannan för uppvärmning. 

4.1.2 El 
SIA har två nätstationer med en respektive två transformatorer. Enligt en utredning i juli 2015 av 
HBPOWER AB, låg spänningsnivån runt 218V, 227V och 223V för respektive transformator. 
Strömmarna sammanlagt varierade mellan 420 till 660A med toppar upp mot 830A. Sammanräknat 
för transformatorerna låg det reaktiva effektuttaget på en bra nivå med Cos 𝜑 = 0,97. Enligt 
utredningen var övertonshalten på en hanterlig nivå. Transformatorerna rekommenderas dock att inte 
belastas med högre än 75 % av märkeffekten utan att åtgärder görs för att minska övertonshalterna. 
Möjlighet fanns att öka effektbelastningen med 200 kVA, 300 kVA x 2 för respektive transformator. 

Efter mätningarna utfördes så har produktionslokal 2 kommit i drift, vilket har ökat effektbelastningen. 
Då det planeras att byggas ett nytt fryslager, kommer effektbelastningen att ökas ytterligare, därför har 
SIA beslutat att två transformatorer skall bytas ut mot nya och en skall renoveras. 

Den allra största andelen av elanvändningen kommer från kylmaskinerna som levererar kyla för både 
produktions- och lagerändamål. 
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4.1.3 Belysning 
Belysningens fördelning inom anläggningen kan avläsas ur Tabell 3. 

Tabell 3 Vilken typ av belysning som förekommer inom diverse lokaler 

Lokal Ljuskälla Antal Installerad effekt [kW] 

Produktionslokal 1 T8-lysrör 60 3,5 

Produktionslokal 2 LED 46 3,4 

Kylmaskinrum 1 T8-lysrör 26 1,5 

Lager T5- och T8-lysrör 144 (T5) & 48 (T8) 9,8 

Frysrum Kvicksilverlampor 10 2,5 

Övrigt T8-lysrör 72 4,2 

Ljuskällorna T8-, T5-lysrör, LED och kvicksilverlampor har effektförbrukningen 58W, 49W, 74W 
respektive 250W. Inom kategorin “Övrigt” förekommer utrymmen: diskrum, verkstäder, pannrum och 
andra mindre utrymmen. Annan belysning än T8-lysrör förekommer i viss mån i dessa utrymmen men 
har valts att inte ta någon hänsyn till, på grund av att de står för en väldigt liten del av den totala 
energianvändningen inom belysning. 

4.1.4 Trycklufts- och Vakuumanvändning 
Tryckluft förekommer på SIA främst inom produktion och paketering. Tryckluftsanvändningen delas 
in i två kategorier: 

● Extern tryckluft - Innebär att tryckluften produceras från de större tryckluftskompressorerna 
och distribueras till de komponenter som använder tryckluft via ett rörnät 

● Intern tryckluft - Innebär att tryckluften produceras från en närliggande tryckluftskompressor 
som är direkt kopplad mot den tryckluftsanvändande komponenten. 

Extern tryckluft utnyttjas i större delen av anläggningen där en stor del av användningen sker i 
produktionshallar samt mixerrum. I det externa tryckluftssystemet förekommer ett tryckluftskärl på 
1000 liter och har en tryckhållning på ca 7–8 bar. Efter luften komprimeras, passerar det en lufttork 
som kyler luften för att reducera fukthalten som finns i luften. Skulle luften inte kylas av, finns det risk 
för skador i tryckluftssystemet (BIAB Tryckluft, u.å.). Efter kyltorken passerar tryckluften ett mikro- 
och kolfilter för att sedan lagras i tryckluftskärlet. 

Intern tryckluft förekommer främst vid paketeringsmaskiner och etikettmaskiner i produktionshallar. 
Dessa har separata, enskilda kompressorer som bara förser den specifika processen med tryckluft. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt kommer rapportens resultat att redovisas. Resultatet redovisas enligt kategoriseringen: 
Energiflöde inom anläggningen, Utredning av undersökta åtgärder, Utnyttjande av spillvärme och 
Egenproducerad el. Varav de tre sistnämnda redovisas under delkapitlet Utredning av undersökta 
åtgärder. 

Vid beräkning av besparingar och återbetalningstider, har följande energipriser använts: 

• Elpris för SIA – 0,68 kr/kWh 
• Gaspris för SIA – 0,73 kr/kWh 
• Elpris för Björkhaga – 1 kr/kWh 
• Gaspris för Björkhaga – 0,88 kr/kWh 

5.1 Energiflöde inom anläggningen 
Under år 2016 har anläggningen köpt in totalt cirka 5280 MWh el, och 1660 MWh gas, motsvarande 
cirka 600 000 m3. I figur 9 nedan, visas en jämförelse på hur energianvändningen på anläggningen har 
ändrats under de tre senaste åren. Gasanvändningen har varit relativ konstant, medan den ökade 
elanvändningen under åren beror främst på byggnation av en ny produktionslokal som togs i drift 
under senare halvåret av 2015. 

 
Figur 9 Visar SIA:s gas och elanvändning mellan år 2014–2016. 

Då gas står för stor andel av uppvärmning av utrymme, varmvatten och diskvatten, är den inte lika 
beroende av mängden glass som produceras. Därav minskad energiåtgång för gas per producerad 
glass, se tabell 4 nedan. 

Den nya produktionslokalen har viss typ av utrustning som den äldre produktionslokalen inte 
tillämpar, t.ex. Vakuumpumpar och paketeringsrobotar. Därav en möjligt bidragande faktor till att 
elanvändningen per producerad glass har ökat år 2016. Dock har den totala energianvändningen per 
producerad glass varit relativt oförändrad. 
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Tabell 4 Visar energianvändningen i förhållande till mängd producerad glass. 
År Glass [Ton] kWh/Ton [Gas] kWh/Ton [El] kWh/Ton [Tot] 

2014 8734 175 462 637 

2015 9892 159 460 619 

2016 11 002 150 485 635 

I Figur 10 redovisas hur den totala energianvändningen från el och gas fördelas inom anläggningen.  

 
Figur 10 Fördelning över energiflödet inom SIA:s anläggning år 2016. 

5.2 Utredning av undersökta åtgärder 
I följande kapitel görs en utredning på de undersökta åtgärderna för en minskad energianvändning, 
tillvaratagande av spillvärme samt möjligheter till egenproduktion av el. 

5.2.1 Åtgärder i ventilationsrummet för produktionslokal 2 
De temperaturmätningar som utförts vid luftintaget för vakuumpumparna kunde uppmätas till 55℃, 
vilket är 15℃ högre än den maximala omgivningstemperaturen för motorn utan att livslängden skall 
förkortas. Vid en temperatur på 8–10 grader över högsta tillåtna temperaturen halveras motorns 
livslängd (se Figur 11). Det är därför av stor vikt att sänka temperaturen i rummet för att inte få en 
förkortad livslängd hos motorerna och därmed undvika byte av motorer i förtid. 
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Bortsett från den minskade livslängden, ökar resistansen i motorernas kopparlindningar vid höga 
temperaturer. Förhållandet mellan resistans och temperatur för kopparlindningar kan skrivas enligt 
följande formel: 

 
𝑅7
𝑅6

=
𝑇7 + 235
𝑇6 + 235

 (13) 

Antaget kan luftinsuget för motorerna minskas till 25℃, vilket innebär en temperaturdifferens på 
30℃. Den minskade resistansen för motorerna blir då 11,5%, alltså även en minskad 
energiförbrukning på 11,5% (Elmaskiner, 2016). 

 
Figur 11 Livslängd beroende av övertemperatur i rummet. 

Då ventilationsrummet saknar tilluft föreslås att ett tilluftsdon monteras mot produktionslokal 2 
alternativt direkt mot utomhusluften. Det föreslås även att täppa igen frånluftskanalen ovanför 
motorernas luftintag för att undvika rundgång i ventilationskanalen (se figur 7). 

Vakuumpumparna kommer då att kylas med kallare luft som tas utifrån eller produktionslokal 2, samt 
att ett större flöde kan föras ut genom frånluftskanalen utan risk för undertryck i rummet. 

Vid drift med öppen frånluftskanal fås rundgång, d.v.s. kanalerna tillför värme till motorns luftintag. 
Motorernas utblås är kopplat till samma frånluftskanal och lämnar motorn med hög hastighet som 
bildar ett turbulent flöde inne i röret och leds sedan, via kanalen, in i motorns luftintag. Luften 
cirkulerar via kanalerna och motverkar då det undertryck som annars hade bildats då rummet saknar 
någon form av tilluft.  

Tabell 5 Besparing för åtgärd av temperatur i ventilationsrum för produktionslokal 2 
Minskad elanvändning 
[kWh/år] 

Besparing [kr/år] Investering [kr] Återbetalningstid [år] 

6 060 4 120 2 000 0,48 

5.2.2 Åtgärd för belysning 
Den mängd el som går till belysning beräknas till 96 840 kWh/år varav 18 787 kWh används av LED-
armaturerna i produktionslokal 2. Vid beräkning av den totala åtgången av el för belysning har ett 
påslag på 10 % gjorts för att kompensera för belysningen i mindre delar av byggnaden. Beräkningar 
för två olika scenarion görs för att bestämma lönsamheten för att byta ut resterande äldre belysning 
mot LED-belysning. 

5.2.2.1 Scenario 1 
I första scenariot beräknas utbyte av alla T8-armaturer till LED-armaturer alternativt byta till LED-rör 
anpassade för T8-armaturer. Vid byte till LED-armaturer byts hela armaturen ut men vid byte till 
LED-rör byts endast rören ut och behåller samma armaturer som T8-rören suttit i, förutsatt att dessa är 



24 
 

i gott skick. Samtliga T8-armaturer i produktionslokal 1, kylmaskinrum 1, lager samt övriga 
utrymmen används vid beräkningen. Totala antalet armaturer uppgår till 112 stycken med två rör på 
58W i varje armatur. Då de olika rummen har olika drifttid på belysning kommer endast den totala 
förbrukningen användas. T8-armaturerna förbrukar 49 494Wh/år vilket är 51% av den totala 
elförbrukningen för belysning. Vid utbyte till LED-armatur installeras armaturer med märkeffekt 41W 
samt oförändrad drifttid gentemot T8. 

Tabell 6 Visar LED-armaturernas årliga elförbrukning jämfört med T8 
Belysningstyp Antal armaturer Effekt [W] Elförbrukning[kWh] Besparing[kWh] Andel [%] 

T8 112 116 49 494 0 0 

LED-armatur 112 41 17 494 32 000 64,7 

Att byta ut armaturerna ger en årlig besparing på 21 760 kr vid ett elpris på 0,68 kr/kWh. LED har 
även längre livslängd än T8-rör som gör att rören behöver bytas ut fler gången under en livslängd hos 
LED-armaturen. T8-rör har enligt tillverkare livslängd på 15 000 timmar medan LED-armaturen har 
en livslängd på 50 000 timmar. Skillnaden i livslängd gör att T8-rör behöver bytas tre gånger innan 
LED-armaturen behöver bytas. Vid ett styckpris på 38 kr för ett T8-rör blir den totala rörkostnaden 25 
536 kr, denna kostnad dras av på det totala priset för LED-armaturerna. 

Återbetalningstiden blir enligt:  

Återbetalningstid = 
(6TU	VWW–7T	T9U)

76	YUW
 = 6 år 

Alternativ 2 är om endast själva rören byts ut mot LED-rör istället för att byta hela armaturen. På 
marknaden finns LED-rör som är kompatibla med T8-armaturer som då skall ge ett likvärdigt ljus men 
lägre energiåtgång. 

Tabell 7 Visar LED-rörens årliga elförbrukning jämfört med T8-rör 
Belysningstyp Antal 

armaturer 
Effekt [W] Elförbrukning[kWh] Besparing[kWh] Andel [%] 

T8 112 116 49 494 0 0 

LED-rör 112 44 18 774 30 720 62,1 

Genom att byta rör fås en årlig besparing på 20 890kr. LED-rören har en livslängd på 30 000 timmar 
vilket är dubbelt så lång livslängd som T8. Kostnadsbesparingen för att slippa köpa in T8-rör blir då 
17 024 kr som dras av investeringskostnaden för LED-rören. 

Återbetalningstiden för byte av rör beräknas till: 

Återbetalningstid = 
(Y9	UZU–6Y	W7[)

7W	VZW
 = 2,7 år 

Besparingen för LED-rören blir något mindre än vid byte till LED-armaturer men återbetalningstiden 
blir kortare. Om armaturen är i dåligt skick kan dock hela armaturen behöva bytas ut men detta 
avgränsas från beräkningen då förutsättningen för att kunna byta rör är att armaturen fungerar korrekt. 

5.2.2.2 Scenario 2 
I andra scenariot beräknas lönsamheten samt energibesparingsmöjligheter genom att byta ut alla T8-
armaturer samt alla T5-armaturer mot LED-armaturer alternativt LED-rör. Beräkningarna kommer 
utföras likt scenario 1 men nu inkluderat T5-armaturer i lagret. Drifttider samt elpris är samma i båda 
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scenarion. T5-armaturerna har två rör på 49W styck och förbrukar 19 757 kWh/år, vilket är 20,4% av 
den totala elförbrukningen för belysning. 

 

Tabell 8 Visar LED-armaturernas årliga elförbrukning jämfört med T8-rör samt T5 
Belysningstyp Antal armaturer Effekt [W] Elförbrukning[kWh] Besparing[kWh] Andel [%] 

T8&T5 184 116/98 69 251 0 0 

LED-armatur 184 41 25 759 43 491 62,8 

Bytet ger en besparing på 29 574kr/år. Återbetalningstiden blir då: 

Återbetalningstid = 
(7TU	YWW–[6	ZT7)

7Z	TY[
 = 7,3 år 

Återbetalningstiden för att byta ut samtliga äldre armaturer mot LED-armaturer ger en något längre 
återbetalningstid än att endast byta ut T8-armaturer men ger en marginell större besparing. Om endast 
rören byts blir elförbrukning enligt Tabell 9. 

Tabell 9 Visar LED-rörens årliga elförbrukning jämfört med T8&T5-rör 
Belysningstyp Antal 

armaturer 
Effekt [W] Elförbrukning[kWh] Besparing[kWh] Andel [%] 

T8&T5 184 116/98 69 251 0 0 

LED-rör 184 44 27 644 41 607 60,1 

Årliga besparingen beräknas till 28 293kr vilket ger återbetalningstiden: 

Återbetalningstid = 
(676	WY7–7Y	ZUV)

7V	7Z9
 = 3,3 år 

5.2.3 Åtgärd för tryckluftsläckage 
Inom anläggningen kunde 17 olika läckage identifieras under en vandring inom anläggningen då 
produktionen inte var i drift. Majoriteten av läckagen vid partier där kopplingar eller slangklämmor 
var monterade. Om åtgärder görs, beräknas energibesparingen och besparingen i kronor bli enligt 
Tabell 10. 

Tabell 10 Visar lönsamheten för åtgärd av tryckluftsläckage 
Diameter [mm] Antal läckage Läckageflöde 

[m3/h] 
Effektbehov [kW] Besparing [kr/år] Energibesparing 

[kWh/år] 

1 15 54 6 35 360 52 000 

2 2 27,6 3 17 680 26 000 

Uträkningar ur Tabell 10 är baserade på tabelldata ur Tabell 2 som energimyndigheten angivit. SIA:s 
trycksättning i systemet är runt 7–8 bar, alltså behövs inga korrigeringar göras i beräkningarna vid 1 
mm diameter hål. För beräkning av läckageflöde vid 2 mm diameter, var inte interpolering ett 
alternativ, då det tydligt visar sig att förhållandet mellan läckageflöde och diameter inte är linjärt. 
Därför användes funktionen “Fit” i Mathematica för att få ut en andragradsekvation som är baserad på 
de fyra punktvärden ur tabell 2.  

Resultatet blev följande: 

 𝑦 = 0,065𝑥7 − 0,053𝑥 + 0,076 (14) 
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Där y står för m3/min och x står för mm. Detta är dock inte en enhetlig formel, utan enbart en 
approximation. Effektbehovet är beräknat utifrån att det går åt 0,1 kWh/m3.  

Föreslagna åtgärder är att göra en genomgång av tryckluftssystemet och täta kopplingar samt se över 
ventiler. Åtgärderna kräver ingen investering utöver den tid som krävs för att lokalisera läckage samt 
täta dessa vilket ger en försumbar återbetalningstid då minskningen av förlusterna sker direkt. Den 
årliga besparingen beräknas till 53 040 kr. 

5.2.4 Åtgärd för enstegskompression av NH3 hos kylmaskiner 
Samtliga kylmaskiner inom SIA arbetar med enstegskompression med mindre signifikant kylning av 
kompressionsmediet med hjälp av oljeinblandning. Trycket hos NH3 i sugledningen för kylmaskinerna 
varierar något och därav temperaturen. Detta beroende på de krav som ställs på temperaturen i 
anläggningens olika delar. Temperaturen varierar inte för mycket dock, därav antags samtliga 
kylmaskiner ha ett ingående tryck runt 0,9 bar, vilket innebär en förångningstemperatur för NH3 runt -
35℃. Kondenseringstrycket varierar något beroende på utomhustemperaturen, dock aldrig lägre än 
19℃. Vid 19℃ är kondenseringstrycket för NH3 8 bar och kommer i uträkningarna betraktas som 
medelvärde för kondenseringstrycket hos NH3. Vid hög utomhustemperaturen förekommer dock 
kondenseringstryck upp mot 13 bar. 

Tabell 1 visar att tvåstegskompression är att föredra vid dessa tryck. För optimalt arbete bör första 
kompressionen av NH3 avbrytas vid 2,7 bar enligt formel 9 för att kylas. Då 
kondenseringstemperaturen för NH3 vid 2,7 bar är runt -12℃, finns ingen risk att kylningen bidrar till 
fuktig ånga. För beräkning, antags att enstegskompressionen sker isentropiskt, och även för 
tvåstegskompressionen. Vidare antags att det finns möjlighet att kyla ner NH3 till 19℃ efter första 
kompressionen. Följande utryck kan då ställas upp: 

𝑤67 = 𝑖6 − 𝑖7 = 1715 − 2100 = −385
𝑘𝐽
𝑘𝑔

 

𝑤66e = 𝑖6 − 𝑖6e = 1715 − 1875 = −160
𝑘𝐽
𝑘𝑔
			 , 𝑤6e7 = 𝑖6e − 𝑖7 = 1825 − 1975 = −150

𝑘𝐽
𝑘𝑔

 

𝑤66e7 = −160 + −150 = −310
𝑘𝐽
𝑘𝑔
			 ,
−310
−385

= 0,81 

Avläsningar för entalpin har gjorts ur diagrammet i bilaga 1. 

Genom att genomföra en tvåstegskompression kan energianvändningen minskas med 19 % för samma 
nyttiga arbete, uppskattningsvis bör två nya kylmaskiner inköpas. 

Kylningen av NH3 mellan kompressionsstegen kan även kylas från befintlig ammoniaktank. Det skulle 
möjliggöra en kylning mycket närmare kondenseringstemperaturen för NH3 (runt -12℃). Däremot 
hade det gått ut över att kylmaskinerna måste producera mer kyla, alltså bör den slutliga 
energianvändningen inte skilja sig speciellt mycket från det uträknade fallet. Dock bör det undersökas 
mer ingående. 

Tabell 11 Lönsamhet för tvåstegskompression 
Driftkostnad före 
[kr/år] 

Driftkostnad efter 
[kr/år] 

Besparing [kr/år] Investering [kr] Återbetalningstid 
[år] 

1 418 000 1 149 000 269 000 3 400 000 12,6 
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Hänsyn måste dock tas till att kompressionssteget inte alltid kommer att vara 2,7 bar för optimalt 
arbete. Utan det förändras beroende på vilket kondenseringstryck utomhustemperaturen kräver. Därför 
bör kompressionen alltid utgå efter att avbrytas enligt formel 9. 

Investeringspriset är baserat på en offert från Halmstad kylteknik för två nya kylmaskiner med en 
sammanlagd motoreffekt på 332 kW, vilket är en nödvändig effekt för att tillgodose 
tvåstegskompression för samma mängd levererad kyla.  

I investeringspriset är samtliga tillkommande kostnader inkluderade, inklusive underhåll. 

5.2.5 Åtgärd för igentäppt vätskekylare hos tryckluftskompressor 
I Figur 6 i kapitel 5.1 syns det att insuget för tryckluftskompressorns vätskekylaren börjar täppas igen. 
Bilden är tagen på den större kompressorn med en märkeffekt på 25 kW. Medeltemperaturen på 
vätskekylaren var 42,5℃, vilket är 22,5℃ över omgivande temperatur. En indikation på att 
tryckluftskompressorn får mindre luftkylning på grund av stort tryckfall vid insuget. Uppskattat kan 
temperaturen hos tryckluftskompressorn minska med 10℃ om vätskekylaren rengörs. Enligt (Alvarez, 
2006) minskar massflödet till kompressorn med 1 % för var tredje grad Celsius temperaturökning. Det 
innebär 3,3 % minskat massflöde för tryckluftskompressorn för samma mängd arbete. 

Tabell 12 Lönsamhet för rengöring av vätskekylare hos tryckluftskompressor 
Minskad elanvändning 
[kWh/år] 

Besparing [kr/år] Investering [kr] Återbetalningstid [år] 

2 970 2 020 0 0 

5.2.6 Åtgärd för utnyttjande av spillvärme från tryckluftskompressorer 
I dagsläget återanvänds spillvärmen från tryckluftskompressorerna. Spillvärmen förs till soprummet 
via ventilationsrör. I soprummet slängs glass som av olika anledningar inte är lämpliga att sälja. 
Glassen slängs i en container, som står vid en lastbrygga. Då den slängda glassen är av relativt 
omfattande mängd, går mycket energi åt för att enbart värma glassen istället för att värma upp 
utrymmet. Förslagsvis installeras ett reglerbart spjäll, som möjliggör uppvärmning om det blir alldeles 
för kallt i soprummet. Om istället spillvärmen från tryckluftskompressorerna kopplas mot 
frånluftskanalen och passerar befintlig värmeväxlare, kan spillvärmen utnyttjas för att värma 
ventilationsluften som tillförs till produktionslokal 1 istället. Det kan minska gasanvändningen med 
35 000 kWh. Det genom att minska användningen av värmebatteriet i ventilationsaggregatet. I 
dagsläget förs spillvärmen ut via ett spjäll i taket om för mycket spillvärme tillförs till soprummet. 
Vidare föreslås att ett don installeras vid ventilationskanalen (se Figur 12), detta på grund av att stor 
del av den värme som förs till soprummet enbart når rummet mellan soprum och produktionslokal 1.  
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Figur 12 Tilluftskanal i rum mellan produktionslokal 1 och soprummet. 

Avsaknaden av don i rummet gör att ytterst lite värme tillförs i soprummet då merparten av värmen 
förs ut i rummet som ligger innan soprummet. Utblåset i soprummet var även reglerat med ett spjäll 
som inte stod helt öppet, vilket gör att den värmda luften går ut via röröppningen utan don då det har 
ett lägre motstånd och kan lättare blåsas ut. 

Tabell 13 Minskad gasanvändning vid utnyttjande av spillvärme från tryckluftskompressorer 
Minskad Gasanvändning 
[kWh] 

Besparing [kr/år] Investering [kr] Återbetalningstid [år] 

35 000 25 550 67 000 2,6 

5.2.7 Åtgärd för utnyttjande av spillvärme från kylmaskiner 
Den största andelen av oanvänd spillvärme kommer från samtliga kylmaskiner i kylmaskinrum 1. Tre 
av dessa maskiners (A1, A3 och A4) oljeinblandning kyls med glykolvatten, varav spillvärmen är 
relativt kontinuerligt runt 300 kW under drifttimmar. Det glykolblandade vattnet kyls i sin tur via en 
värmeväxlare där värmen växlas av mot NH3. I slutändan kondenseras spillvärmen från NH3 mot 
antingen evaporativ fläktkylning uppe på taket, eller i en tank avsedd för förvaring av NH3. Kylningen 
för den inblandade oljan sker efter kompressionen, alltså arbetar kompressorerna efter formel 11 och 
inte efter formel 12. 

Samtliga maskiner arbetar med köldmediet ammoniak, varav kondenseringen för ammoniaken vid 
högt tryck sker mot samma evaporativa fläktkylning. Spillvärmen som sker via kondenseringen av 
NH3 för samtliga maskiner är relativt kontinuerligt runt 1200 kW. 

5.2.7.1 Utnyttjande av oljekylning 
I närheten ligger ett Björkhaga med en gasanvändning på 618,4 MWh år 2016, varav cirka 52 MWh 
går åt till varmvatten. Då oljekylningen på A1, A3 och A4 är glykolblandat vatten, kan en 
spillvärmeledning till Björkhaga enkelt kopplas på via en värmeväxlare mellan kylmaskinerna och 
Björkhaga. Detta för att skilja kretsarna åt. Avståndet till Björkhaga är ungefär 250 m enligt alternativ 
1. Ledningslängden beror på om ledningen dras enligt alternativ 1 eller alternativ 2, se figuren nedan.  

Alternativ 1 innebär att ledningen dras direkt till Björkhaga, varvid alternativ 2 dras runt kvarteret. 
Detta alternativ är anpassat utefter att övriga närliggande bostäder skall ha möjlighet att kunna koppla 
upp sig mot spillvärmeledningen. Alternativ två är ungefär 370 m. 
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Figur 13 Övergriplig kartbild över SIA och Slöinge vårdcentral. Slöinge vårdcentral och Björkhaga delar samma 

byggnad. Fram- och returledning är inkluderade i alternativen.  Bild hämtad från Google Maps. 

För att möjliggöra utnyttjande av spillvärme för Björkhaga, måste dock en komplimenterande 
värmekälla utnyttjas till spillvärmen, förslagsvis en värmepump. Detta på grund av att spillvärmen ej 
bör uppnå temperaturer över ca 40℃. Denna temperatur uppfyller inte den temperatur som behövs för 
varmvatten och radiatorsystemet i byggnaden. En temperaturökning till 55–60℃ anses alltså vara 
nödvändigt. Vidare behövs även någon typ av värmelagring för att Björkhaga inte skall bli påverkat av 
SIA:s driftstopp på 60 timmar under helgen. Genom att ersätta Björkhagas gaspanna med en 
värmepump som arbetar mot SIA:s spillvärme, kan utsläppen från gaspannan minskas med 153 Ton 
CO2 ekvivalent årligen. 

Följande presenteras tre olika scenarion där varje scenario kommer utnyttja olika lagringstekniker. 
Dessa är ackumulatortank, borrhålslager och groplager. Samtliga scenarier kommer att utgå ifrån att 
två värmepumpar NIBE F1345 med 60 kW märkeffekt används hos Björkhaga för utnyttjande av 
spillvärme. Denna värmepump bör ej jobba mot högre temperaturer än ~23℃, alltså kommer samtliga 
scenarier utnyttja shuntning för att framledningstemperaturen inte skall bli för hög. Dessa 
värmepumpar kan bidra med ungefär 140 kW värmeenergi tillsammans om förångningstemperaturen 
är tillräckligt hög. Vid -7℃ kräver Björkhaga 180 kW värmeenergi, alltså behöver elpatroner hos 
värmepumparna starta vid lägre temperaturer än det. Det bedöms dock förekomma sällan, så 
driftkostnader för elpatronerna kan försummas. COP-värdet för NIBE F1345 vid olika 
temperaturförhållanden är uppskattat genom att räkna ut teoretiskt möjliga COP, samt göra 
avläsningar i produktbladet för NIBE F1345. Uppskattad verkningsgrad är 50 %. 

För två stycken NIBE F1345 blir Investeringskostnaderna ca 340 000 kr inklusive moms för 
Björkhaga. 

Vidare är följande uträkningar baserade på uppgifter från Björkhaga att 8,5 % av energianvändningen 
hos Björkhaga står för varmvattenanvändning och 91,5% av energianvändningen står för 
uppvärmning. 

Samtliga scenarion bygger på att ett lager är kopplat seriellt med befintlig värmeväxlare (VVX1) på 
varmtemperatursledningen från kylmaskinerna, se Figur 14. Ledningen L1F från kylmaskinerna tillför 
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spillvärmen till lagret medans returledningen L2R från äldreboendet kyler lagret. Mellan retur- och 
framledningen L2F och L2R finns en shuntventil, därefter en cirkulationspump. Detta möjliggör att 
det inte riskerar att tillföras för varmt vatten till Björkhaga.  

 
Figur 14 Principskiss på koppling för utnyttjande av spillvärme från oljekylningen av A1, A3 & A4. Lagringsmetod ej 

definierad. 

På ledning L1M förs det avkylda etylenglykolet vidare mot VVX1, som kyls ytterligare indirekt via 
kondensorfläkten. Detta sker dock enbart vid behov, i vissa fall kan bättre avkylning ske via lagret om 
lagret inte är fulladdad och utomhustemperaturen är relativt hög. I Tabell 14 nedan redovisas 
kostnader för spillvärmeledningen beroende på om den lagts enligt alternativ 1 eller 2. Kostnad för 
ledningen uppskattas vara 300 kr/m, inklusive arbetskostnader.  

Tabell 14 Investeringskostnader för SIA, lager ej inkluderat 
Investering Alternativ 1[kr] Alternativ 2 [kr] 

Spillvärmeledning (PE, 110 mm), 
inkl. arbetskostnader 

162 000 222 000 

Cirkulationspump 12 000 12 000 

Summa 162 000 234 000 

För bestämning av tryckfall för ledningen PE110 användes ett Colebrook-diagram. Colebrook-
diagrammet visar värden för stålrör, men kan användas också för tryckfallsberäkning av PE-rör 
(Uponor Tryckrörssystem PE80, 2013). Enligt formel 1 kan massflödet/volymflödet i ledningen 
räknas ut, antaget så sänker värmepumpen hos Björkhaga temperaturen för spillvärmen med 7℃. Det 
ger ett volymflöde på 10,3 liter/s vid 300 kW spillvärme. Enligt Colebrook-diagramet, med 
volymflödet 10,3 liter/s vid PE110 ger ett ungefärligt tryckfall kring 125 Pa/m. För alternativ 1 
innebär det ett totalt tryckfall på 0,63 bar och för alternativ 2 innebär det ett totalt tryckfall på 1,5 bar. 
Tryckfall över slutkund är dock ej medräknat. 

Vid användning av formel 2, fås ett Reynoldstal ut runt 1,2 * 106, alltså ingen risk för laminär 
strömning. 

På grund av den låga temperaturen på spillvärmen, korta avståndet mellan SIA och Björkhaga, samt 
nästintill inga höjdskillnader, bedöms risken för övertryck i ledningen vara obefintlig. 
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Då temperaturen för tappvarmvattnet hos Björkhaga aldrig befinner sig under en längre tid kring 
temperaturer nära den lågtempererade spillvärmen från SIA, finns heller ingen väsentlig risk för 
tillväxt av legionellabakterier. Tillväxten är som störst mellan temperaturer 25–45℃. 

Spillvärmen från SIA rör sig mellan dessa temperaturer, dock är det systemet slutet och utgör alltså 
ingen hälsorisk (VVS-Installatörerna, 2002). 

5.2.7.1.1 Scenario 1 – Ackumulatortankar 
Scenario 1 grundas en ackumulatortank används. Priset per m3 är baserat utefter ackumulatortanken 
EWG10057V4 – 70 000 L, vilket är ~4040 kr/m3. Data för en ackumulatortank: 

• 260 m3  
• Innerradie: 2,85 m 
• Höjd: 10,2 m 
• Isolering: 0,1 m Rockwool 
• Kostnad: 1 050 400 kr. 

För Rockwool är 𝛌-värde, även kallat värmeledningsförmåga ungefär runt 0,035 W/(m*K) 
(ROCKWOOL AB, 2015). 

Ledning L1F är kopplad in vid halva tankens höjd, som via en kopparspiral kyler av spillvärmen till 
lagret. Den avkylda spillvärmen förs ut från ackumulatortanken i botten, detta möjliggör skiktning, så 
att högre kvalité på spillvärmen kan levereras till Björkhaga (Svesol, u.å.). Framledningen till 
Björkhaga går ut från toppen av ackumulatortanken, för att utnyttja den varmaste temperaturen i 
tanken. Returledningen från Björkhaga är kopplad mot botten i ackumulatortanken. 

Vidare i Figur 15 redovisas COP-värde för NIBE F1345 i förhållande till temperatursänkning i 
ackumulatortanken över en helg. Figuren förutsätter utomhustemperaturen är -15 ℃ och att Björkhaga 
kan ta tillvara på 180 kW spillvärme med värmepumparna. 

 
Figur 15 COP i förhållande till den temperaturminskning på vattnet i ackumulatortank som sker under helger vid 

dimensionerande utetemperatur. 
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Figur 16 COP i förhållande till den temperaturökning på vattnet i ackumulatortanken som sker efter en tömning vid 

dimensionerande utetemperatur. 

I Figur 15 syns tydligt att COP är relativt konstant fram tills att ackumulatortanken når ~20℃, detta på 
grund av att shuntningen sänker temperaturen som NIBE F1345 arbetar mot, alltså kommer minskat 
COP vara märkbart ~20℃. Minskning av COP förekommer enbart vid tömning av ackumulatortanken, 
alltså är COP som högst majoriteten av tiden under vardagarna. Detta kan avläsas ur Figur 16, då 
uppladdningen av ackumulatortanken går fortare än tömning, på grund av att SIA har mer spillvärme 
än vad Björkhaga behöver. 

Temperaturen för uppvärmning kräver ~45℃, vilket kommer att medföra ett högre COP än för 
varmvatten som kräver ~60℃. Dras spillvärmeledningen enligt alternativ 1 blir totala 
investeringskostnader för SIA 1 212 400 kr och 1 284 400 enligt alternativ 2. 

Tabell 15 Visar återbetalning för SIA och Björkhaga beroende på spillvärmepris 
Spillvärme pris 
[kr/kWh] 

0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

Spillvärme 
[kr/år] 
(vinst SIA) 

98 432 147 647 172 255 196 863 221 471 246 079 

El [kr/år] 112 074 112 074 112 074 112 074 112 074 112 074 

Gas (utan 
åtgärd) [kr/år] 

582 000 582 000 582 000 582 000 582 000 582 000 

Besparing 
Björkhaga 
[kr/år] 

333 687 284 471 259 863 235 255 210 648 186 040 

Pay-off tid SIA 
[år] Alt. 1 

12,3 8,2 7 6,1 5,5 4,9 

Pay-off tid SIA 
[år] Alt. 2 

13 8,7 7,5 6,5 5,8 5,2 

Pay-off tid 
Björkhaga [år] 

1,01 1,19 1,31 1,44 1,61 1,83 
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Ackumulatortankens volym är beräknad utefter ett konstant effektbehov på 180 kW i 60 timmar hos 
Björkhaga, vid en utomhustemperatur på -15 ℃. Skulle dock fler närliggande bostäder ansluta sig till 
spillvärmeledningen, måste volymen ökas med ~0,65 m3 för varje dimensionerande kW. 

Detta är baserat på att upprätthålla lagringslängden 60 timmar samt att lagringsmetoden är att lagra i 
ackumulatortank, samt att temperaturen i ackumulatortanken ej understiger 5℃. Det på grund av att 
inte riskera att vattnet i lagret fryser då glykol enbart används i värmeledningarna. Skulle glykol 
användas även i ackumulatortanken skulle investeringen bli för dyr för att vara lönsam. 

5.2.7.1.2 Scenario 2 – Gropvärmelager 

För Scenario 2 utreds möjligheten för att ett gropvärmelager används med följande data: 

• Volym: 1000 m3 
• Rasvinkel:  45 grader 
• Area mot mark: 684 m2 
• Area mot luft: 420 m2 
• Kostnad: 1 400 000 kr inklusive två värmeväxlare och två cirkulationspumpar 

Kostnaderna för gropvärmelagret är baserade utifrån ett liknande lager byggt i Otterupgård i Danmark 
med en storlek på 1500 m3 och en specifik kostnad på 150 €/m3. Då liknande omständigheter råder för 
SIA:s gropvärmelager, utgår totalkostnaden för gropvärmelagret efter samma specifika kostnad (IEA, 
2014). U-värdet för gropvärmelagret mot både mark och luft är ansatt till 0,15 W/(m2 K), vilket 
innebär en värmeförlust på 6,7 kW vid utomhustemperatur -15℃. 

Framledning L1F kopplas direkt mot en värmeväxlare som i sin tur tillför uppvärmt varmvatten mot 
toppen av gropvärmelagret, varav kallt vatten tas direkt från botten av gropvärmelagret. Likadant 
gäller för ledning L2F och L2R, fast värme från toppen utvinns istället och vise versa. Värmeväxlare 
används istället för kopparspiraler i gropvärmelagret på grund av gropvärmelagrets låga höjd i 
förhållande till volymen. Används kopparspiraler, riskeras att uppvärmningen och kylningen av lagret 
bli koncentrerat vid kopparspiralerna. Låts istället sekundärsidan av lagret vara en öppen krets, kan 
värmen fördelas bättre i lagret (se Figur 17). 

 
Figur 17 Systembild över groplager. 



34 
 

Gropvärmelagrets och ackumulatortankens lagring är annars snarlik, däremot på grund av 
gropvärmelagrets storlek kommer temperaturen ej att sjunka till lägre än 20℃ över en helg. 

Därför kan det antas att värmepumparna hos Björkhaga kommer att arbeta konstant med COP-värde 
kring 4,2 för varmvatten och COP-värde kring 6,4 för uppvärmning. Ansluter sig fler bostäder, 
kommer COP att efterlikna Figur 15 och Figur 16, beroende av aktuell temperatur i groplagret. Dock 
kan inte mer än 32,3 dimensionerande kW anslutas. Det på grund av att lagret ej hinner återladdas till 
kommande helg. Dras spillvärmeledningen enligt alternativ 1 blir totala investeringskostnader för SIA 
1 562 000 kr och 1 634 000 enligt alternativ 2. 

Tabell 16 Visar återbetalning för SIA och Björkhaga beroende på spillvärmepris 
Spillvärme pris 
[kr/kWh] 

0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

Spillvärme 
[kr/år] 
(vinst SIA) 

103 361 155 041 180 881 206 722 232 562 258 402 

El [kr/år] 101 596 101 596 101 596 101 596 101 596 101 596 

Besparing 
Björkhaga 
[kr/år] 

339 235 287 555 261 715 235 874 210 034 184 194 

Pay-off tid SIA 
[år] Alt. 1 

15,1 10,1 8,6 7,5 6,7 6 

Pay-off tid SIA 
[år] Alt. 2 

15,8 10,5 9 7,9 7 6,3 

Pay-off tid 
Björkhaga [år] 

1,0 1,18 1,30 1,44 1,62 1,84 

Volymen för gropvärmelagret är baserat utifrån att kostnaden för små gropvärmelager blir väldigt hög 
per kubikmeter. Vidare möjliggörs att ytterligare kunder kan anslutas utan att utöka lagrets storlek, till 
skillnad från scenario 1 med ackumulatortank. För gropvärmelagret bör heller inte temperaturen 
understiga 5℃ på grund av frysrisk. Samma motivering för glykol gäller för gropvärmelagret som för 
ackumulatortanken. 

5.2.7.1.3 Scenario 3 – Borrhålslager 

Vid beräkning av borrhål används simuleringsprogrammet Earth Energy Designer (EED) för att 
undersöka antalet borrhål som krävs för att täcka Björkhagas årliga energibehov om de istället hade 
installerat ett traditionellt bergvärmesystem. För att beräkna antal borrhål som krävs används 
Björkhagas årliga energibehov, tillgänglig yta, borrhålsdiameter samt flöde i ledningarna för att sedan 
kunna optimera antal hål, borrdjup, avstånd mellan hålen. Enligt EED krävs 12 borrhål med ett 
borrdjup på 284 m för att täcka behovet. Vid en total borrhålskostnad på 500 kr/m, blir den totala 
borrkostnaden 1 704 000 kr. 300 kr/m utgör själva borrningen varav 200 kr/m är övriga kostnader som 
material m.m. 

Berggrunden i Halland består till majoriteten av gnejs, vilket lämpar sig bra för energilagring 
(Greenmatch, 2016). 

Simuleringen visar att temperaturen i borrhålen sjunker kraftigt de första åren men jämnar sedan ut 
sedan ut sig. När hålen har använts i ca 10 år är temperaturen under 0℃ i hålen och ett sämre COP-
värde fås i värmepumpen. Efter 25 år är temperaturen i rören nere på -5℃ vilket ger värmepumpen ett 
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ännu sämre COP-värde. Temperaturminskningen beror på den stora effekten som tas ut under året och 
är förutsatt att ingen extern värme tillförs under sommarhalvåret. 

Om extern värme tillförs till borrhålet från SIA, kommer COP-värdet för värmepumparna hos 
Björkhaga att efterlikna Scenario 2 med gropvärmelager. Det på grund av att SIA tillför borrhålet med 
mer värme än vad Björkhaga utnyttjar. Scenario 3 utgår från den storlek som simuleringen visat, 
däremot är denna storlek överdimensionerat för enbart Björkhaga, just på grund av att SIA 
kontinuerligt tillför värme till borrhålet under vardagar. Därför möjliggörs att ytterligare kunder kan 
anslutas till spillvärmeledningen utan att lagret behöver utökas. Dras spillvärmeledningen enligt 
alternativ 1 blir totala investeringskostnader för SIA 1 864 000 kr och 1 938 000 enligt alternativ 2. 

Tabell 17 Visar återbetalning för SIA och Björkhaga beroende av spillvärmepris 
Spillvärme pris 
[kr/kWh] 

0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

Pay-off tid SIA 
[år] Alt. 1 

18 12 10,3 9 8 7,2 

Pay-off tid SIA 
[år] Alt. 2 

18,7 12,5 10,7 9,4 8,3 7,5 

Då Scenario 3 liknar Scenario 2 med gropvärmelager, kan driftkostnader för Björkhaga antas vara 
samma för dessa. Skillnaden blir investeringskostnaden för SIA. 

Skulle istället Björkhaga investera i borrhålet, istället skulle deras årliga driftkostnader minskas enligt 
tabellen nedan jämfört med att ansluta sig mot SIA:s spillvärme. 
 
Tabell 18 Besparing och återbetalningstid för Björkhaga beroende av pris 
Spillvärme pris 
[kr/kWh] 

0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

Besparing 45 245 96 925 122 765 148 605 174 446 200 286 

Pay-off tid 45 21 16,6 13,8 11,7 10,2 

Om SIA tar 0,5 kr/kWh, tar det drygt 10 år för Björkhagas investering i eget borrhål att betala sig 
tillbaka. Givet att COP-värdet för värmepumpen förblir konstant, vilket ej kommer att vara fallet då 
borrhålets temperatur sjunker under tiden. 

5.2.7.1.4 Jämförelse av samtliga scenarion 

Då Björkhagas återbetalningstid blir mycket lägre än SIA:s återbetalningstid, även vid 0,5 kr/kWh, 
görs en jämförelse vid detta priset. För Björkhaga blir driftkostnaderna näst intill opåverkade beroende 
på vilken lagringsteknik SIA investerar i. Figur 18 visar kostnaden för Björkhaga beroende av vilken 
uppvärmningsmetod de väljer att använda. 
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Figur 18 Beskriver kostnaden för energi hos Björkhaga, beroende av vilken uppvärmningsmetod som används. 

För SIA är den mest lönsamma lagringstekniken med hjälp av ackumulatortank. Däremot finns ingen 
möjlighet för ytterligare kunder att ansluta sig utan att storleken på lagret behöver utökas. 

5.2.7.2 Sänkning av kondenseringstemperatur, samt utnyttjande av spillvärme från kondensering 
För samtliga kylmaskiner sker kondenseringen av NH3 och CO2 via evaporativ fläktkylning mot 
utomhustemperaturen, inklusive kylmaskinerna B1, B2 och B3 som befinner sig i kylmaskinrum 2. Då 
kondenseringen är beroende av utomhustemperaturen, blir även kondenseringstrycket beroende av 
utomhustemperaturen. Dock väljs kondenseringen att ej ske under ~19℃, detta på grund av att ej 
riskera att kondensering sker i rören innan kondensorn. Att isolera rören skulle kunna vara ett 
alternativ, men problematiken återstår om kylmaskinerna skulle stanna och det inte finns någon typ av 
cirkulation i systemet. Kondensering kring 19℃ sker då utomhustemperaturen är ~16℃. 

Enligt avläsningar ur figur 4.5 ur Svebys rapport (2016) Klimatdatafiler för Sveriges kommuner, var 
uppskattningsvist 1560 av timmarna på året var temperaturen över 16℃ i Malmö. Samt 
medeltemperaturen för dessa timmar kunde uppskattas till 19℃. När utomhustemperaturen överstiger 
16℃, kan kondenseringstemperaturen uppskattas till 3℃ över utomhustemperaturen. För att hålla 
kondenseringstemperaturen låg under de allra varmaste dagarna, är antingen kylning i marken 
nödvändig, alternativt att närliggande bostäder utnyttjar spillvärmen i kombination med ett 
värmelager. Detta kräver dock att fler kunder än Björkhaga är villiga att ansluta sig, då den största 
andelen av spillvärme kommer från kondenseringen av NH3, vilket är ungefär 1200 kW kontinuerligt 
med oljekylningen inkluderad. B1, B2 och B3 är inte inkluderade. 

Då det går åt mer arbete för att kondensera NH3 vid högre temperaturer, tjänar inte SIA på att sälja 
spillvärme av höga temperaturer. Därför bör den sålda spillvärmen från kondenseringen inte överstiga 
19℃ om det är 16℃ eller lägre utomhus. Antaget är att samma verkningsgrad för kylprocessen är 
aktuell, oberoende av kondenseringstemperatur. 

Då kan formel 8 användas och skrivas enligt följande: 

𝐶𝑂𝑃J6 =
238

295 − 238
= 4,18		, 𝐶𝑂𝑃J7 =

238
292 − 238

= 4,32	 



37 
 

COP även kan utryckas som kyla genom arbete och SIA:s kylbehov är fortfarande detsamma, därför 
kan följande ekvationer ställas upp: 

𝑘𝑦𝑙𝑎
𝑤6

= 𝐶𝑂𝑃J6			,
𝑘𝑦𝑙𝑎
𝑤7

= 𝐶𝑂𝑃J7		, 𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝑤6 ∙ 𝐶𝑂𝑃J6 = 𝑤7 ∙ 𝐶𝑂𝑃J7			,
𝑤7
𝑤6

=
𝐶𝑂𝑃J6
𝐶𝑂𝑃J7

=
4,18
4,32

= 0,967 

Alltså kan det tillförda arbetet minskas med 3,3 %, givet att det ständigt finns tillgång till 
kondenseringstemperatur på 19℃. Detta innebär en minskad energianvändning på 68,8 MWh och 46 
780 kr minskade kostnader per år. 

5.2.8 Förebyggande åtgärder 
Den mänskliga faktorn är i en del fall bidragande till en ökad energianvändning. Typiskt exempel kan 
vara att lämna ett rum med belysningen påslagen, även utan någon personnärvaro. 

5.2.8.1 Påslagen lufttork 
Under helgvandringen som utfärdades på anläggningen, kunde en notering göras att lufttorken i 
mixerrummet var påslagen. Lufttorkens uppgift är att hålla luftfuktigheten låg i mixerrummet på grund 
av produktionsmässiga skäl. Alltså finns det inget behov av att denna är aktiv under helgen, då det inte 
pågår någon produktion. 

Då energiförbrukningen för lufttorken beror på varierande faktorer som fukthalt, temperatur och 
luftflöde, redovisas istället ett givet scenario för energianvändningen med given fukthalt och 
temperatur.  

● Luftkvalité innan tork: 20℃, 80 % relativ luftfuktighet. 
● Luftkvalité efter tork: 11℃, 100 % relativ luftfuktighet. 

Mängden fukt för 20℃, 80 % relativ luftfuktighet är 11,5 g/(kg, luft). Mängden fukt för 11℃, 100 % 
relativ luftfuktighet är 7 g/(kg, luft). Detta skulle innebära en specifik energianvändning på 19 kJ/(kg, 
luft) för att avlägsna 4,5 g fukt. Antaget att kylkompressorerna som komprimerar köldmediet som 
används i lufttorken har ett COP-värde runt 3, blir då den specifika elanvändningen 6,33 kJ/(kg, luft). 
Följande tabell visar energiåtgång och kostnader beroende på den mängd luft som passerar lufttorken 
under en helg. 

Tabell 19 Visar den ungefärliga mängd luft som torkas under ett år om personalen glömt stänga av lufttorken 
Volymmängd luft [m3/år] 520 000 780 000 1 040 000 

Elanvändning [kWh/år] 1410 2080 2766,4 

Kostnad [kr/år] 959 1414 1881 

Värdena i tabellen förutsätter att luftens densitet är 1,2 kg/m3, samt att volymflödet under en helg rör 
sig mellan 60 liter/s och 115 liter/s. I lufttorken finns två stycken fläktar, varav dessa antas ha ett SFP-
värde på 2 kW/(m3/s). 

5.2.8.2 Filtervakt 

Vid en rundvandring i fabriken hittades 4 lösa slangar i ventilationsrummet för produktionslokal 1. 
Dessa skulle varit inkopplade till en filtervakt som mäter tryckskillnader före och efter luften passerat 
filtret och skall då varna om filtret blir smutsigt, vilket ledet till stora tryckskillnader mellan sidorna. 
Filtervakten var ur funktion hos båda filterna i ventilationsaggregatet. Om inte filtervakten varnar vid 
smutsigt filter leder det till en ökad energianvändning då fläktarna behöver arbeta hårdare för att få 
igenom samma mängd luft genom filtret. Åtgärden kräver ingen investering och tar ytterst lite tid att 
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utföra. Genom att ha korrekt anslutna filtervakter kan en nedsatt drift, på grund av smutsiga filter, 
enkelt förhindras. 

 
Figur 19 Urkopplad filtervakt. 

5.2.9 Egenproducerad el 

5.2.9.1 Solceller 
Vid utvärdering av egenproducerad el kommer SIA nya fryshus vara det aktuella objektet för 
beräkning av potentiell produktion av solcellsel. Fryshusets tak är ett platt tak och solcellerna kommer 
att placeras i rader. Aktuellt område är markerat i grått (se Figur 20) och mäter 2835 m2 där avståndet 
till takets ytterkanter är 2 m för att enkelt komma åt paneler vid reparation samt ha ett säkert avstånd 
till kanten vid vistelse på taket. Vid beräkning av antal paneler som får plats används referenspaneler 
med mått 1,67x1x0,35m och en toppeffekt på 280W. Panelerna placeras med en lutning på 30 grader i 
sydlig riktning.  

 
Figur 20 Aktuell takyta för solceller, nya fryshuset. 
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Figur 21 Global solinstrålning i Sverige. Källa: SMHI 

När solceller placeras i rader bör lutningen sällan överstiga 30 grader för att minska interna 
skuggningsförluster dock är optimal vinkel för maximal elproduktion är ca 40 grader. 

Men vid många rader ökar den interna skuggningen och längre mellanrum krävs mellan varje rad. 

Den minskade elproduktionen på grund av lägre lutning kan kompenseras med fler rader solceller då 
dessa kan placeras med tätare mellanrum och den totala elproduktionen ökar. (Solceller i 
samhällsplanering, Michiel van Noord & Johan Paradis Ärlebäck, 2011) 

Vid 30 graders lutning rekommenderas ett avstånd på 2,5 gånger panelens bredd, som i detta fall är 1 
m. Den horisontella längden panelen upptar vid 30 grader beräknas med trigonometriska samband 
vilket ger en längd på 0,86 m. Avståndet mellan varje panelrad blir då 3,36 m inklusive mellanrum.  

Den aktuella ytan för solceller ger plats till 29 paneler i 17 rader vilket ger totalt 493 paneler. 

Den totala installerade toppeffekten blir då: 

493 ∙ 280 = 138𝑘𝑊 

Toppeffekten multipliceras med den årliga globala solinstrålningen som kan avläsas från Figur 21. 
Solinstrålningen multipliceras med 1,12, som kompenserar för solinstrålningens vinkel gentemot det 
horisontella planet samt konstanten 0,9, för förluster i växelriktare, och ger då solcellernas årliga 
elproduktion (beräkning enligt solelprogrammet):  

138 ∙ (950 ∙ 1,12) ∙ 0,9 = 132	150	𝑘𝑊ℎ/å𝑟 
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SIA:s inköpta el år 2016 var 5280 MWh, solcellerna täcker då: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑒𝑙	𝑠𝑜𝑚	𝑡ä𝑐𝑘𝑠	𝑎𝑣	𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 =
132	150

(5280 ∙ 1000)
∙ 100 = 2,5%	 

5.2.9.1.1 Ekonomisk kalkyl 
Investeringskostnaden är beräknad med en panelkostnad på 2100 kr per panel (utan moms) samt en 
total arbetskostnad, inklusive material, på 120 000 kr. Återbetalningstiden är baserad på ett elpris på 
0,68 kr/kWh samt att SIA själva använder den el som produceras. Besparingen blir då densamma som 
den mängd el SIA slipper att köpa in d.v.s. 89 862 kr per år (Nyedalsolenergi, u.å.). 

Tabell 20 Investeringskostnad och återbetalningstid för solceller 
Investeringskostnad inkl. arbete 
[kr] 

Investeringsstöd 30% [kr] Pay-off tid utan inv. 
stöd [år] 

Pay-off tid med inv. 
stöd [år] 

1 155 300  808 710 12,9 9 

5.2.9.2 Vindkraft 
För att uppnå SIAs mål om att bli självförsörjande på el undersöks möjligheten att investera i ett 
vindkraftverk placerat strax öster om Årstad. För att beräkna årlig produktion från valt verk användes 
simuleringsprogrammet WindPRO. I programmet används aktuell vinddata och råhetsklass för 
omgivande terräng samt verkets höjd och höjdskillnader i området för att beräkna teoretisk årlig 
elproduktion. Vinddata är hämtat från mätstationen i Glommen, Falkenberg. Beräkningar och 
simuleringar är gjorda på ett 2 MW verk. Simuleringen visar en medelvindhastighet på 6,5 m/s och 
luftens energiinnehåll uppgår till 1624 kWh/m2. Den årliga elproduktionen beräknas till 6760 MWh 
med en kapacitetsfaktor på 42,8%. Verket skulle enligt simuleringen klara av att täcka hela SIA:s 
elanvändning. 

5.2.9.2.1 Ekonomisk kalkyl 
Investeringskostnaden för vindkraftsverket baseras på kostnaden att uppföra ett helt nytt verk 
inklusive kostnader för vägar, inkoppling på elnät samt montering och diverse kablage. Den totala 
kostnaden för ett 2 MW verk, färdigt att leverera kraft till nätet, sätts till 26 miljoner kronor (Svensk 
vindenergi). 

Vid ett försäljningspris på 0,35 kr/kWh inkl. elcertifikat (Nordpool, 2017) fås en årlig inkomst på 
2 366 000 kr. 

Återbetalningstiden för verket blir enligt beräkningen nedan: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
26	000	000
2	366	000

= 11å𝑟  

Efter återbetalningstiden på 11 år räknas intäkterna från verket som en vinst under resterande tid efter 
återbetalningstiden. Vinsten är beräknad under en 15 år period då elcertifikat är giltigt under denna tid. 
Verket kan dock fortsätta producera el efter elcertifikatet gått ut vilket ger då en ytterligare vinst än 
vad som redovisas nedan. 

Total vinst från verket under en 15 års period för verket blir enligt beräkningen nedan: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 = 15 − 11 ∙ 2	366	000 = 9 464 000 kr  
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5.3 Sammanställning av undersökta åtgärder 
Tabell 21 Åtgärder inom SIA:s anläggning 

Åtgärd Investering 
[kr] 

Besparing 
[kr/år] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Återbetalningstid 
[år] 

Kommentar 

1. 
Temperatursänkning 
I ventilationsrum 

2 000 4 120 6 058 0,48 Ger även ökad 
livslängd för 
vakuumpumparna. 

2. Utbyte av 
belysning 

93 104 28 293 41 600 3,3 Utbyte av all äldre 
belysning mot 
LED-rör. 

3. Tätning 
tryckluftsläckage 

0 53 040 78 000 0  

4. 
Tvåstegskompression 
Kylmaskiner 

3 400 000 269 000 395 600 12,6 Bidrar till mer 
kylkapacitet än 
befintlig 

5. Rengöring av 
vätskekylare, 
tryckluftskompressor 

0 2 020 2 970 0  

6. Utnyttjande av 
spillvärme, 
tryckluftskompressor 

67 000 25 550 35 000 2,6  

Summa 3 564 000 383 723 559 500 9,3  

Tabell 22 Åtgärder kring spillvärmeutnyttjande från kylmaskiner, vid spillvärmepris 0,5 kr/kWh och 
ledningsdragning enligt alternativ 1 

Åtgärd Investering [kr] Besparing/inbetalning 
[kr/år] 

Återbetalningstid 
[år] 

Kommentar 

Scenario 1 - 
Ackumulatortank 

1 212 400 246 079 4,9  

Scenario 2 - 
Gropvärmelager 

1 562 000 258 402 6  

Scenario 3 - Borrhålslager 1 864 000 258 402 7,2  

Utnyttjande av 
kondenseringsspillvärme 

- - - Vidare studier 
krävs 

Hänsyn bör tas till att de tre olika scenarion i tabellen ovan har olika förutsättningar för att ytterligare 
kunder vill ansluta sig till spillvärmen. Scenario 2 och 3 tillåter detta utan någon ytterligare 
investering, medan scenario 1 är enbart anpassat för att förse Björkhaga med spillvärme. 

Tabell 23 Åtgärder för egenproduktion av energi 
Åtgärd Investering [kr] Besparing/inbetalning 

[kr] 
Återbetalningstid 
[år] 

Kommentar 

Solceller, 138 kW 808 710 89 862 9  

Vindkraftverk, 2 MW 26 000 000 2 366 000 11  
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6 Diskussion 
Då SIA bedriver produktion som varierar helt beroende på vilken typ av glass som skall produceras, 
har drifttid för olika komponenter som saknat någon typ av loggning varit svårt att uppskatta. Vidare 
har en del komponenter som varit frekvensstyrda ändå saknat loggning för energiförbrukningen, då har 
antingen uppskattningar fått göras eller momentanmätningar av strömförbrukningen. Mätningarna 
utfördes då av en behörig elektriker hos SIA. 

I många delar av SIA:s anläggning pågår många ombyggnationer och anläggningen ser annorlunda ut 
mot hur den såg ut i början av arbetet. Då anläggningen har ändrats under examensarbetet gång, har 
författarna utgått från hur anläggningen såg ut då projektet startade och har inte tagit hänsyn till 
diverse maskiner och lokaler som har byggts om eller flyttats. Åtgärdsförslag för delar som planeras 
att byggas om inom en snar framtid har inte tagits med i rapporten. Visst material har ibland varit svårt 
att få tag på och behörig personal har ibland behövt kontrollera om tillgång till berörd information har 
existerat överhuvudtaget. Möjlighet för författarna att själva söka information i arkiv eller dylikt har 
varit begränsad. 

För energiflödet relaterat till gaspannan hos SIA, fick ÅF hjälpa till med att göra flödesmätningar då 
det saknades data på hur uppvärmt vatten fördelade sig inom anläggningen. 

Förslag till optimerad drift hos pumpar inom anläggningen har varit svårt på grund av brist på 
mätvärden kring tryckhållning och volymflöde inom vissa kretsar. Därav hänvisar författarna till 
formler (4–6) för framtida undersökningar av optimerad drift av pumpar. 

För att SIA själva skall kunna driva anläggningen mer energieffektivt, bör mer mätutrustning 
installeras för att få en god överblick om hur den faktiska energianvändningen fördelar sig inom 
anläggningen. Speciellt för vattenkretsarna som är relaterade till gaspannan. I dagsläget är det relativt 
otydligt hur den faktiska energin från gaspannan fördelas inom anläggningen. Installeras 
mätutrustning vid användningsområdena av uppvärmt vatten (Pastör, värmebatteri, disk med mera.) 
kan det enkelt avgöras huruvida effektivt den inköpta energin från gaspannan används. 

Genom implementering av mätutrustning, blir det även mer övergripligt för personal om någon typ av 
drift är ineffektiv, vilket i sin tur kan bidra till mer medvetenhet kring onödig energianvändning. 

Även föreslås att rutinmässiga rundvandringar och kontroller görs i anläggningen. Detta för att minska 
onödig energianvändning som är lätt att åtgärda. T.ex. rengöra tryckluftskompressorns vätskekylning, 
täta tryckluftsläckage och installera tilluftsdon till ventilationsrummet i produktionslokal 2. 

De komponenter som står för den allra största andelen av elanvändningen är kylmaskinerna, därav är 
det av stor vikt att dessa har så effektiva driftförhållande som möjligt. I denna rapport, har beräkningar 
baserats på att kondenseringstemperaturen för samtliga kylmaskiner följer utomhustemperaturen 
relativt väl, men aldrig lägre än 19℃. Det baserat på förda dialoger med Halmstad Kylteknik AB, som 
stått för en stor del av kylsystemets installationer inom SIA:s anläggning. 

Vid en energikartläggning som utförts av ÅF nyligen däremot, har en kondenseringstemperatur 
räknats med som skiljer sig mer från utomhustemperaturen. 23℃+ vid en nollgradig 
utomhustemperatur. Är detta fallet, finns en stor potential för en betydande minskad energianvändning 
för kylmaskinerna utan några större investeringskostnader. 

Vid utnyttjande av spillvärme från kylmaskinerna, har störst fokus lagts vid oljekylningen för A1, A3 
& A4 som bidrar med ungefär 300 kW spillvärme kontinuerligt. Då utnyttjande av spillvärme från 
kondenseringen av NH3 är en mer komplicerad process, krävs en mer djupgående analys samt större 
ombyggnationer för att detta skall vara möjligt. Utnyttjande av lågtempererad spillvärme är relativt 
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outforskat och kan gynna många byggnader och industrier där tillvaratagande av spillvärme tidigare 
inte varit möjlig. Utforskade systemlösningar gynnar både SIA och Björkhaga och ger stora 
besparingar för båda parter. Ett system som utvinner spillvärme från en kondensering, har högre krav 
på returtemperaturen från kunderna. Om returtemperaturen är för hög, måste kylmaskinerna arbeta upp 
trycket hos NH3 för att kondensering skall kunna ske vid högre temperaturer. Detta bidrar helt enkelt 
till att maskinerna behöver arbeta mer för att kunna tillgodose spillvärme till kunderna. Alltså ett 
sämre COP-värde för kylmaskinerna. 

Tänkbart scenario skulle dock kunna vara att kondenseringen sker mot befintlig evaporativ kylning, 
fast den uppvärmda luften och fukten återvinns via en värmeväxlare. Detta skulle göra att 
kylmaskinerna kan arbeta oberoende av returtemperaturen från kunderna. Däremot bestäms 
framtemperaturen på spillvärmen av vilken temperatur kylmaskinerna har möjlighet att kondensera 
NH3 mot. Dock bör närmare undersökningar göras kring ifall SIA faktiskt kan låta 
kondenseringstemperaturen vara något högre utan att riskera att få onödigt höga driftkostnader. Högre 
kondenseringstemperatur möjliggör bättre COP-värde för kundernas värmepumpar, alltså kommer de 
kunna köpa in mer spillvärme från SIA. 

För införandet av tvåstegskompression till kylmaskinerna, blir återbetalningstiden relativt lång. Dock 
måste hänsyn tas till att avlastning av befintliga kylmaskiner görs. Med andra ord finns det tillgång till 
mer kyla efter investeringen för tvåstegskompression, vilket kan utnyttjas genom att t.ex. låta en av 
befintliga A-maskiner producera kyla till det nya frysrummet som håller på att byggas. Alternativt 
stängs driften av från A3 och A4, då dessa är de äldsta av A-maskinerna. Tas hänsyn till den mängd 
glass som ytterligare kan produceras med hjälp av tvåstegskompression, kommer återbetalningstiden 
för investeringen att minskas väsentligt. 

Då examensarbetet utförs inom området energiteknik har fokus varit kring energioptimering och 
effektivisering och har därför avgränsats från aspekter som t.ex. risker för Björkhaga att vara beroende 
av SIA som värmeleverantör etc.  

Återbetalningstider för Björkhaga och SIA baseras helt på vilket pris Björkhaga är villiga att betala för 
spillvärmen. Enligt resultatet dock, kan relativt höga priser ansättas innan det blir dyrare än befintlig 
uppvärmningsmetod, vilket kan vara ett starkt motiv till att överväga uppkoppling mot SIA:s 
spillvärme.  

Vidare är samtliga scenarios lager baserade på att befintligt lager skall klara av att förse Björkhaga 
med energi under en hel helg med -15℃ utomhustemperatur. Denna storlek av lager är inte 
nödvändigtvis ett måste. Då Björkhaga redan har befintlig gaspanna, kan denna istället låtas starta vid 
behov. Björkhaga skulle då få något långsammare återbetalningstid, medan SIA skulle kunna minska 
investeringskostnaderna. Detta förutsätter dock att samtliga kunder som är villiga att ansluta sig mot 
SIA:s spillvärme, har en backup de kallaste dagarna. 

Priset för el har antagits vara det aktuella priset i dagsläget och har även antagits vara detsamma under 
återbetalningstidens perioder. Samma gäller för gaspriset. Dessa priser är rörliga och kan variera 
mycket mellan åren.  

Närmare undersökning kring köldmediebärare bör göras, samt hur frysrisken i värmelagret kan 
minimeras. Skulle SIA ha ett driftstopp som varar längre än normalt under kalla dagar, blir det 
nödvändigt att upprätthålla temperaturer över fryspunkten. Resultatet räknar inte med kostnader för 
eventuell glykolblandning inom lagret, alltså får ej temperaturen i lagret understiga 0℃. Förslagsvis 
installeras en elpatron eller dylikt i lagret som bidrar till uppvärmning om det blir nödvändigt. 
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Gällande värmepumpen NIBE F1345, 60 kW, som används i rapporten, bör noggrannare utredning 
göras ifall det är möjligt att effektivare utnyttja spillvärmen från SIA. Då NIBE F1345 egentligen är en 
bergvärmepump, är den inte utformad för att arbeta mot för höga förångningstemperaturer. Då 
lågtempererad spillvärme i kombination med värmepump inte är speciellt vanligt, finns heller inte 
kommersiella värmepumpar på marknaden för detta ändamål. 

För utnyttjande av lågtempererad spillvärme, är inte enbart en värmepump ett alternativ som 
komplimenterande värmekälla, utan vilken typ av värmekälla som helst fungerar. Spillvärmen från 
SIA får då agera som förvärmning till värmekällan. Alternativ utan värmepump lämpar sig dock bättre 
för uppvärmning av varmvatten än uppvärmning av radiatorer. Har returtemperaturen från befintliga 
radiatorer en högre temperatur än framtemperaturen från SIA, är det inte möjligt att utnyttja någon 
förvärmning. 

Vid utbyte av belysning skiljer sig återbetalningstiden rätt markant beroende på vilken belysningstyp 
som investeras i. LED-armaturer har längre livslängd och kräver då mindre underhåll men kostar mer 
att köpa in och installera. I sammanställningen används återbetalningstiden för utbyte av samtliga T8-
rör mot LED-rör då den är relativt kort jämfört med besparingen. Belysningen bör ses över oavsett 
vilket alternativ som kan vara aktuellt. 

När det kommer till att uppnå SIA:s mål om att blir självförsörjande på förnybar energi räcker det inte 
att enbart installera solceller. Solcellerna täcker endast 2,5% av SIA:s totala elbehov vilket ger SIA 
ungefär 9 dagar per år där el inte behöver köpas in. Solcellerna kan dock ge ett ökat profileringsvärde 
och ger en bild av ett hållbart företag vilket kan ge en viss vinst i sig. 

För att nå målet borde större investeringar göras, t.ex. investera i ett vindkraftverk. Investeringen blir 
större än att investera i solceller men även inkomsten blir större och SIA kan profilera sig som ett 
företag som endast använder grön del då vindkraftverket producerar tillräckligt för att täcka det interna 
elbehovet. Återbetalningstiden för vindkraftverket i rapporten har dock inte tagit någon hänsyn till 
skattningen som behöver göras på den producerade elen, därav kan en längre återbetalningstid 
förväntas. 
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7 Slutsats 
För SIA finns det god potential att spara in energi. Det som lyckats kvantifierats är 559 MWh minskad 
energianvändning varje år, vilket innebär 383 000 kr minskade kostnader varje år. Då kylmaskinerna 
står för 69,5% av den totala elanvändningen inom SIA:s anläggning, bör störst fokus läggas på att 
energieffektivisera dessa. Den åtgärd som minskar energianvändningen mest för SIA är att 
implementera tvåstegskompression för kylmaskinerna som kan spara 269 000 kr/år. 

300 kW av befintlig spillvärme från kylmaskinernas oljekylning som i dagsläget inte utnyttjas kan 
bidra till uppvärmning för närliggande bostäder. Om enbart Björkhaga ansluter sig (180 kW 
maxeffekt) kan SIA, vid priset 0,5 kr/kWh för spillvärmen, tjäna 258 400 kr per år. Det motsvarar ett 
minskat utsläpp på 152,74 ton CO2-ekvivalenter varje år för enbart Björkhaga.  

Då SIA har 60 timmars driftstopp under helgen, kan inte mer än 2/3 dimensionerande kW i 
förhållande till SIA:s spillvärme anslutas. Överskrids effektuttaget, resulterar det i att lagret som 
används inte hinner återladdas under vardagarna. Hänsyn måste också tas till de värmeförlusterna som 
uppstår i lagret. 

För en mer effektiv användning av energi, bör följande punkter beaktas: 

• Inför vidare effektiviseringsarbete av energianvändningen, bör systemövervakningen i 
anläggningen förbättras. Framförallt i vattenkretsarna som är relaterade till gaspannan 

• Kylmaskinernas energianvändning är beroende av förhållandet mellan förångningstemperatur 
och kondenseringstemperatur. Därför bör noggrannare undersökningar göras kring hur 
kondenseringstemperaturen kan hållas så låg som möjligt utan att riskera driftstörningar 

• Uppmana personalen om konsekvenserna av ineffektiv energianvändning så att inga 
energianvändande komponenter lämnas påslagna under t.ex. en helg 

• Stor potential för utnyttjande av spillvärme (~1200 kW) finns från kondenseringen av NH3, 
noggrannare undersökning av tillvägagångsätt för detta bör göras 

• För att SIA skall kunna bli självförsörjande på förnybar energi, bör mer omfattande 
investeringar göras än att bygga solceller på det nya frysrummet. T.ex. investera i ett 2 MW 
vindkraftverk. Detta kommer innebära att nettobalansen mellan producerad el och köpt energi 
kommer att vara ungefär noll. 
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Bilaga 1: Log – p diagram, Ammoniak	
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Bilaga	2:	Mollierdiagram,	luft	
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Bilaga 3: Förslag till energieffektiviseringsåtgärder inom 
anläggningen 
	
Åtgärd 1 – Temperatursänkning i ventilationsrum för produktionslokal 2 

Lokalisering: Ventilationsrum för produktionslokal 2. 

Åtgärd: Installera ett tilluftsdon till rummet, förslagsvis från produktionslokal 2. Täpp igen 
frånluftskanalen som är monterad ovanför insuget för kylningen till vakuumpumparna. 

Kommentar: I dagsläget finns ingen tilluft till rummet, vilket innebär att minimal mängd luft kan 
lämna rummet. Monteringen av frånluftskanaler mot både insuget och utblåset för vakuumpumparnas 
kylning bidrar med rundgång för luften. Alltså förs vakuumpumparnas uppvärmda luft tillbaka igen 
till insuget. 

Görs nämnda åtgärder kommer temperaturen i rummet att sjunka rejält och vakuumpumparna kommer 
att minska sin energiförbrukning + öka sin livslängd. 

Energibesparing:      6060 kWh/år 

Investering:       2000 kr 

Ekonomisk besparing:     4120 kr/år 

Återbetalningstid:     0,48 år 

Detaljerad beskrivning kan hittas i kapitel 5.2.1 

 

Åtgärd 2 – Byte av belysning 

Lokalisering: Samtliga lokaler med T8-belysning. 

Åtgärd: Byta ut alla T8-lysrör inom anläggningen mot LED T8-lysrör. 

Kommentar: Fler alternativ har undersökts vid utbyte av belysning, noggrannare beskrivning för 
dessa alternativ beskrivs i kapitel 5.2.2. Investeringskostnaden är baserad på att LED T8-lysrör har 
dubbelt så lång livslängd som konventionella T8-lyslör, därav 17 024 kr avdrag från totala 
investeringskostnaden. 

Energibesparing:     30 720 kWh/år 

Investering:      (73 696 – 17 024) kr 

Ekonomisk besparing:     20 890 kr/år 

Återbetalningstid:     2,7 år 

Detaljerad beskrivning kan hittas i kapitel 5.2.2 

 

Åtgärd 3 – Täta tryckluftsläckage  
Lokalisering: Produktionslokal 1 och mixerrum 

Åtgärd: Skruva åt slangklämmor. Vid behov får slangklämmor och tryckluftsslangar bytas om 
åtskruvning av slangklämmor inte räcker. 
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Kommentar: Läckagen är svåra att detektera under produktion, därför bör åtgärden genomföras under 
helgtid när ingen produktion är igång. Läckornas specifika lokalisering är inte definierad i rapporten. 
Då tryckluftsläckage står för relativt omfattande kostnader, rekommenderas ytterligare att regelbunden 
tillsyns görs över tryckluftssystemet. 

Energibesparing:      78 000 kWh/år 

Investering:      ~ 0 kr 

Ekonomisk besparing:     53 030 kr/år 

Återbetalningstid:     0 år 

Detaljerad beskrivning kan hittas i kapitel 5.2.3 

 

Åtgärd 4 – Införa tvåstegskompression för A-kylmaskinerna 
Lokalisering: Kylmaskinrum 1 

Åtgärd: Investera i två nya kylmaskiner som kan komprimera ammoniak i sista kompressionssteget. 

Kommentar: Genom att låta de nya kylmaskinerna komprimera ammoniak i det sista 
kompressionssteget, kan de köras oberoende av de övriga kylmaskinernas variation av 
förångningstemperaturer. Alltså kan de nya (effektivare) kylmaskinerna stå för den större andelen 
arbete per kylmaskin som behöver utföras.  

Återbetalningstiden som redovisas kommer vara något kortare på grund av frekvensstyrning hos de 
nya kylmaskinerna, vilket inte finns för A3 och A4 i dagsläget. Dessa maskiner börjar även närma sig 
slutet av sin tekniska livslängd och måste ändå bytas ut inom en snar framtid. 

Energibesparing:     395 600 kWh/år 

Investering:      3 400 000 kr 

Ekonomisk besparing:     269 000 kr/år 

Återbetalningstid:     12,6 år 

Detaljerad beskrivning kan hittas i kapitel 5.2.4 

 

Åtgärd 5 – Rengöring av vätskekylaren för tryckluftskompressor 
Lokalisering: Ventilationsrum för produktionslokal 1. 

Åtgärd: Rengöring av vätskekylare för tryckluftskompressor. 

Kommentar: Smutsen som håller på att täppa igen tryckluftskompressorns vätskekylare gör att 
luftflödet som ska kyla vätskan minskas. Tryckluftskompressorn blir då varmare än nödvändigt och 
får helt enkelt arbeta mer för samma nyttiga arbete. Figur 6 visar en stor variation för temperaturen där 
smuts kan hittas relativt där det inte kan hittas. 

 Energibesparing:     2970 kWh/år 

Investering:      0 kr 

Ekonomisk besparing:     2020 kr/år 

Återbetalningstid:     0 år 
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Detaljerad beskrivning kan hittas i kapitel 5.2.5 

 

Åtgärd 6 – Tillför spillvärme från tryckluftskompressorer till 
ventilationsaggregat 1. 
Lokalisering: Ventilationsrum för produktionslokal 1. 

Åtgärd: Bygg en ventilationskanal från tryckluftskompressorerna till frånluftsaggregatet. Bygg även 
ihop befintlig ventilationskanal till soprummet med tilluftskanalen från ventilationsaggregatet. 

Kommentar: Detta möjliggör återanvändning av spillvärme via befintlig värmeväxlare. Då det i 
dagsläget finns möjlighet att spilla värmen mot utomhusluften, kan detta fortfarande utnyttjas om 
mängden spillvärme som tillförs ventilationsluften skulle bli för hög. Byggs ventilationskanalen till 
soprummet ihop med tilluftskanalen från ventilationsaggregatet, möjliggörs utnyttjande av spillvärme i 
soprummet och i produktionslokal 1. 

Energibesparing:      35 000 kWh/år 

Investering:      67 000 kr 

Ekonomisk besparing:     25 550 kr/år 

Återbetalningstid:     2,6 år 

Detaljerad beskrivning kan hittas i kapitel 5.2.6 
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Bilaga 4: WindPRO-simulering av vindkraftverk 

 

windPRO 3.1.579  by EMD International A/S, Tel. + 45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2017-04-19 17:30 / 1

Project:

vind-sia
Licensed user:

Högskolan i Halmstad 
Kun til undervisningsbrug 

- -

4635-167100

noreply10248@hh.se
Calculated:

2017-04-19 17:29/3.1.579

ATLAS - Main Result

Name Site data: ATLAS 12 sectors; Radius: 20 000 m (1)

Site coordinates
Geo WGS84  East: 12,778457° E   North: 56,924433° N

Air density calculation mode Individual per WTG

Result for WTG at hub altitude 1,244 kg/m³

Air density relative to standard 101,5 %

 Hub altitude above sea level (asl) 95,0 m

 Annual mean temperature at hub alt. 7,4 °C

 Pressure at WTGs 1 001,6 hPa

Calculation is based on "Site data: ATLAS 12 sectors; Radius: 20 000 m

(1)", using ATLAS to convert the wind statistics and the terrain

classification to a site specific wind speed distribution.

Using the selected power curve, the expected annual energy production is

calculated.

Wind statistics SE GLOMMEN 1974-88.wws

Scale 1:25 000

Site Data

Terrain classification
Roughness classification (Roughness class)

Sector Roughness at Distance Roughness Distance Roughness Distance Roughness D 4 R 4 D 5 R 5 D 6 R 6 D 7 R 7

WTG to 1. after 1. to 2. after 2. to 3. after 3.

change change change change change change

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

 0 N 3,5 1 525 2,2 2 750 1,8 3 900 2,4 6 150 2,4 7 150 2,4 8 775 2,8 11 075 2,6 >

 1 NNE 3,4 2 700 2,6 4 175 3,2 5 500 3,0 7 200 2,2 8 425 2,4 13 000 2,2 14 900 2,6

 2 ENE 3,4 1 375 2,6 2 575 3,0 4 700 2,4 6 025 2,4 7 750 2,2 9 275 2,2 10 550 2,6 >

 3 E 3,5 1 425 2,8 2 850 2,6 4 000 2,4 5 075 3,0 6 000 3,4 7 125 2,5 9 100 2,6 >

 4 ESE 3,4 1 375 3,0 3 175 3,4 5 175 2,6 6 400 2,4 7 400 2,2 8 800 2,4 10 600 3,0 >

 5 SSE 3,4 1 450 3,2 4 250 3,4 6 125 3,2 7 750 2,8 11 400 2,5 13 575 3,4 17 425 3,5

 6 S 3,0 1 575 2,6 2 600 2,4 3 475 2,5 6 875 3,2 10 300 3,5 13 450 2,4 15 525 2,2 >

 7 SSW 3,0 1 325 2,4 2 175 2,2 3 125 2,6 4 775 2,0 5 950 1,8 8 825 2,0 9 925 2,2 >

 8 WSW 3,2 800 2,8 1 975 2,6 3 325 2,5 6 425 2,2 7 900 2,2 9 800 2,4 13 725 2,0 >

 9 W 3,2 1 200 2,6 2 450 2,6 4 700 2,2 6 325 2,2 9 475 1,8 14 300 2,4 16 000 2,8

10 WNW 3,4 1 200 2,8 2 350 2,4 3 250 2,4 4 725 2,4 7 350 1,8 9 125 1,6 13 850 2,4 >

11 NNW 3,4 2 200 2,8 4 925 2,6 7 075 2,0 10 450 2,4 12 300 1,8 13 950 2,0 15 725 2,0 >

> )See report 'Terrain' for all roughness changes

Calculation Results

Key results for height 50,0 m above ground level

  Wind energy: 1 624 kWh/m²;  Mean wind speed: 5,4 m/s;  Equivalent roughness: 2,8

Calculated Annual Energy
WTG type Power curve Annual Energy
Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Result Result-10,0% Free Capacity

rated diameter height mean factor

wind

speed

[kW] [m] [m] [MWh] [MWh] [m/s] [%]

Yes VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 EMD Level 0 - - Mode 0 - 12-2013 7 509,7 6 759 6,52 42,8
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