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Sammanfattning 

 

Examensarbetet beskriver hur mycket gasregulatorn, Regula EWR som Regula Systems AB 

producerar, sparar på miljön. Regula EWR används vid automatisk bågsvets. Den reglerar 

flödet av skyddsgasen under svetsning och anpassar det till exakt den mängd som behövs. 

Mindre förbrukning av skyddsgas innebär en lägre miljöbelastning då mindre skyddsgas 

konsumeras. En livscykelanalys har gjorts på Regula EWR och på svetsgaserna argon och 

koldioxid. Vi har gjort beräkningar på transporter av gasregulatorn och gaserna samt 

beräkningar på energiåtgången vid gasproduktion. Resultaten har jämförts och vi har räknat 

på hur snabbt gasregulatorn betalar tillbaka sig miljömässigt. Det beskrivs även hur mycket 

regulatorn sparar på miljön efter installation. Vi har jämfört fyra länder när det gäller deras 

utsläpp vid framställning av gas. Vi har då tagit hänsyn till deras elenergikällor. Länderna 

som är jämförda är Sverige, Tyskland, Kina och Turkiet.  

 

Resultaten visar att Regula EWR gör besparingar på miljön då den sparar in på 

gasförbrukningen vid svetsning. Besparingarna I Sverige är cirka åtta kilo koldioxid per år för 

en gasregulator och den miljömässiga återbetalningstiden är cirka åtta till nio månader. Detta 

är baserat på svensk el som är relativt ren jämfört med andra länder vilket betyder att 

besparingarna oftast blir högre utomlands. I Kina ligger återbetalningstiden mellan fyra till 

fem dagar och besparingarna blir cirka 430 kilo koldioxid per år för en gasregulator. Företag 

har oftast inte en svets utan flera och därför blir besparingarna betydligt högre per företag. Ett 

större företag i Tyskland med 200 regulatorer installerade kan spara uppemot 110 000 kilo 

utsläpp av koldioxid per år. Hur mycket gasregulatorn sparar på skyddsgasen och då även 

utsläpp beror på hur jämn svetscykeln är och hur mycket gas som förbrukas per minut. Det 

finns även redovisat beräkningar från tre olika svetsföretag och hur stora besparingar 

respektive företag gör med Regula EWR.   
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Abstract 

 

This thesis describes how much emissions the gas regulator Regula EWR, a product from 

Regula Systems AB, is prohibiting from reaching out into the environment. The Regula EWR 

is used in MIG/MAG welding. It regulates the flow of the welding gas during welding and 

adapts it so the exact amount needed is consumed. A life cycle assessment has been made for 

the Regula EWR and also for the welding gases argon and carbon dioxide. We have made 

calculations on the transports for the Regula EWR and the welding gases and also on the 

electricity consumption during gas production. The results have been compared and we have 

made calculations on the environmental payback time for the gas regulator. The emission 

savings for the regulator are also presented. The results show that the Regula EWR saves 

emissions after installation due to lower consumption of welding gases during welding. The 

amount of gas saved during welding depends on how even the welding cycle is and how much 

gas the weld is consuming per minute. Four countries, Sweden, Germany, China and Turkey, 

have been compared regarding their emission during gas production.  

 

The savings in Sweden are about eight kilo carbon dioxide per year for one regulator and the 

environmental payback time is about eight to nine months. This is based on Swedish 

electricity which is relatively clean compared to other countries. It means that the emission 

savings are bigger in an international perspective. The environmental payback time in China 

for one regulator is about four to five days and the emission savings are about 430 kg carbon 

dioxide per year. It is not common for a company to have just one weld but several which 

makes the savings bigger per company. A larger company in Germany with 200 regulators 

installed can save emissions close to 110000 kg carbon dioxide per year. We have made 

calculations on three different companies and compared their amount of emissions saved with 

a Regula EWR installed on each weld. 
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Förord 

 

Vi som genomfört detta examensarbete tar examen som miljövetare 120 poäng respektive 

miljöingenjör 120 poäng. Genom kontakt med Malin Planander på Miljöbron fick vi förslag 

på ett examensarbete på Regula Systems AB i Skara. Efter vidare information från Regula 

Systems AB antog vi projektet. Man var på företaget intresserade av att se hur mycket deras 

nya produkt gynnade miljön. Vi tyckte det lät spännande och såg det som en bra utmaning.  

 

Under arbetets gång har vi haft stor hjälp av Dan-Sverker Ohlsson VD Regula Systems AB, 

Jerker Arvidsson på AGA Steungsund och Marie Mattsson studierektor Högskolan i 

Halmstad. Vi vill tacka dessa personer och även andra icke nämnda personer som hjälpt oss 

under arbetets gång. 
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1. Inledning 

 

Regula Systems AB säljer en ny produkt, Regula EWR, som reglerar gasflödet vid svetsning. 

De ville få reda på hur mycket deras produkt sparar på utsläppen till miljön. 

 

Vi valde att göra en livscykelanalys som är en studie på en produkts resurs- och 

miljökonsekvenser från att den produceras till att den deponeras eller återvinns, från vagga till 

grav.1 Det går att avgränsa en livscykelanalys genom att inte ta med alla stegen i produktens 

livscykel genom att till exempel inte ta med återvinning.  

 

I dagens samhälle blir det allt viktigare med miljöfrågor och intresset för livscykelanalyser 

ökar för såväl producenter som konsumenter. En livscykelanalys är ett bra verktyg för att ta 

reda på miljöpåverkan och förklara det enkelt.  

 

Vi valde att göra en livscykelanalys för det är det verktyg som passade vår undersökning bäst.  

Genom att göra en livscykelanalys kunde vi få fram de resultat som vi önskade för att få svar 

på de frågor som Regula Systems AB ställde till oss. Vår livscykelanalys gjorde vi på Regula 

Systems produkt och på svetsgaserna argon och koldioxid. Resultaten jämfördes och vi fick 

fram ett resultat.  

 

Det vi ville få reda på var hur mycket produkten och gaserna släpper ut under produktion och 

transport. Vi ville veta hur mycket en Regula EWR släpper ut vid produktion för att sedan 

jämföra det med hur mycket gaserna släpper ut vid deras produktion. När vi fick fram 

resultaten gjorde vi beräkningar på hur lång tid det tog för Regula EWR innan den enbart 

gjorde besparingar på miljön genom att minska gasutsläppen. Det vill säga när den hade betalt 

tillbaka sina utsläpp genom att spara in på gasanvändningen. Vi har valt att basera våra 

beräkningar på fyra länder då produkten säljs internationellt. Länderna vi valt är, Sverige, 

Tyskland, Turkiet och Kina. 

 

                                                 
1 Rydh, C. J. Lindahl, M. Tingström, J. (2002) Livscykelanalys- en metod för miljöbedömning av produkter och 
tjänster, Lund, Studentlitteratur, sid 48 
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1.1. Regula Systems AB 

 

Regula Systems AB bildades 2005 och är ett svensk-norskt bolag. I Skara, Sverige, ligger 

huvudkontoret, säljavdelning, montage och lager. I Lilleström, Norge, sker 

produktutvecklingen på Wel Tec via Sigma Invest A/S som är patent- och delägare. Regula 

Systems AB ägs till 50 procent av Sigma Invest A/S och till 50 procent av Dan-Sverker 

Ohlsson, VD.2  

 

Deras affärsområde är svetsindustrin där automatiska bågsvetsar används. Regula Systems 

största produkt är Regula EWR som är en gasregulator vilken reglerar gasflödet vid svetsning. 

Vid installation av Regula EWR kan en industri spara upp till 50 procent av sin 

skyddsgasförbrukning. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning.3 Regula Systems har 

även tillbehör till EWR, en programvara där egna kontrollvärden för svetsprocessen kan 

läggas in, en reduceringsventil, samt en batterieliminator som förser EWR med rätt mängd 

ström.   

 

Varumärket är registrerat i länder runt om i världen som till exempel Tyskland, Sverige, 

Norge, Tjeckien, Storbritannien och Kina. Regula Systems AB är ett växande företag och 

kommer att utöka sin registrering runt om i världen.  

 

 
Bild 1:4 Schematisk bild över hur Regula Systems AB:s organisation ser ut idag.  

                                                 
2 http://www.regulasystems.com/default_fakta.asp 
3 http://www.regulasystems.com/teknik_certifigering.asp 
4 http://www.regulasystems.com/default_organisation.asp 
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1.2. Regula gasregulator EWR 

 

Regula EWR är en unik patenterad processlösning som reglerar gasflödet vid automatisk 

bågsvets. Det är en ny teknik vid styrning av proportionsventiler. Regulatorn känner av 

trådtillförseln vid svetsningen och kan då automatiskt reglera gasflödet. Gasflödet hålls på en 

optimal nivå för svetsmomentet5. Utan regulatorn ligger gasflödet på en jämn nivå. Detta 

betyder att gastillflödet nästan alltid är högre än vad som behövs och gasen förbrukas 

snabbare. Vid svetsning sker även svetsstopp, regulatorn stänger då av gasflödet helt, vilket 

inte sker utan regulatorn. Upp till 50 procent kan sparas in på gasen vid användning av Regula 

EWR. Det ger en stor ekonomisk besparing för svetsföretaget samt på miljön. Resultatet av 

svetsningen påverkas inte negativt av regulatorn utan resultatet blir likvärdigt vid svetsning 

med som utan. 

 

Monteringen av regulatorn är enkel, den kan monteras på två sätt, antingen på robotcellens 

skyddsnät eller intill strömkällan. Att arbeta med en regulator påverkar inte utförandet av 

arbetet. Det krävs ingen speciell utbildning av personalen som skall använda sig av 

regulatorn. Utbildningen som krävs är för programvaran och den utbildningen står Regula 

Systems AB för. 

 

En Regula EWR innehåller en shunt, metallbox, kabelkopplingar, ventiler och andra 

standardprodukter. Gasregulatorn innehåller inget bly6. 

 

 
                                      Bild 2:7 Bild över var Regula EWR monteras 
  

                                                 
5 Regula - för effektiv gasreglering, Regulas Systems egen broschyr.  
6 Ohlsson, Dan-Sverker, managing director, Regula Systems AB 
7 http://www.regula.se/content/Function%20Regula.jpg 
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1.3. MIG/MAG – svetsning, gasmetallbågsvetsning 

 

Gasmetallbågsvetsningen slog igenom på 1950-talet och är nu den mest dominerade 

svetsmetoden i Europa, USA och Japan. Det finns två metoder av gasmetallbågsvetsning, 

MIG-svetsning (Metal Inert Gas) och MAG-svetsning (Metal Active Gas). Den största 

skillnaden mellan metoderna är relaterad till de skyddsgaser som används. Vid MIG-svetsning 

används en inert skyddsgas som ädelgas, tillexempel argon (Ar). Vid MAG-svetsning används 

en aktiv skyddsgas som är en blandning av två gaser, tillexempel argon/koldioxid (Ar/CO2).
8 

Vid svetsning av rostfritt stål, tjockväggigt koppar och aluminium används en blandning av 

argon och helium, detta även när MIG-svetsningsmetoden används.  

 

Vid svetsningen matas tillsatsmaterial kontinuerligt fram, i form av en solid trådelektrod eller 

pulverfylld rörelektrod, genom en svetspistol och som då smälter av i en elektrisk ljusbåge9.  

Matningshastigheten ligger mellan 2-20 meter/minut. Energin kommer från en elektrisk 

strömkälla och oftast används likström. Växelström används vid svetsning av tunnplåt. Vid 

högre än 250-300 ampere måste pistolen och strömledaren kylas ned med hjälp av 

vattenkylning. Skyddsgasen, som flödar genom gasmunstycket, skyddar ljusbågen och 

svetssmältan. Till gasbehållaren finns det en reducerventil med flödesmätare. Trots att 

tillsatsmaterialet matas fram automatiskt kallas MIG/MAG-svetsning för halvautomatisk 

eftersom svetsrörelserna oftast sker automatiskt men metoden lämpar sig trots det väl för 

mekaniserad svetsning med robot. 10   

 

Vid all typ av svetsning sker rökutveckling, vid MIG/MAG-svetsning är den mindre. Röken 

som bildas består av fasta partiklar som tillexempel metalloxider men det kan även bildas 

oljerök. Från ljusbågen kommer UV-strålning.11 Gaserna som används vid svetsningen finns i 

luften runt svetsområdet. Vid MIG-svetsning av vissa typer av metaller bildas ozon 0,5-1 

meter från ljusbågen.12  

 

                                                 
8 Weman, K. (2002), Svetshandbok, Stockholm, Liber AB, s 90 
9 http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/nav_manufacture_weldingmigmag        
10 Weman, K. (2002), Svetshandbok, Stockholm, Liber AB, s 90 f  
11 Weman, K. (2002), Svetshandbok, Stockholm, Liber AB, s 110 
12http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/magmiggasmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e8380009
917.html  
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Skyddsåtgärder som vidtas vid svetsning är god ventilation, gärna punktutsug. Vid manuell 

svetsning skall direkt inandning av röken undvikas. I de fall när det bildas ozon finns det 

skyddsgaser som aktivt hjälper till att bryta ner ozonet. Svetsning med klorerade kolväten bör 

undvikas då de kan reagera med andra gaser som då bildar andra mer skadliga gaser.  Vid 

manuell svetsning i små utrymmen måste svetsaren använda sig av en skyddshjälm med 

tillförsel av friskluft. Svetsaren skall även använda heltäckande kläder för att skydda sig mot 

till exempel brännskador och speciella skyddsglasögon för att skydda ögonen. Hälsoskador 

som svetsaren kan få är bland annat skador på lungor, ökad risk för cancer, frossa, synskador 

och brännskador.13  

 

  

 

 

 

 

 
         Bild 3:14  MIG/MAG-svetsningens utrustning med de olika komponenterna.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Weman, K. (2002), Svetshandbok, Stockholm, Liber AB, s 110 f 
14http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/magmiggasmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e8380009
917.html  
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1.4. TIG – svetsning 

 

TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) utvecklades i USA på 1940-talet. Det används främst till 

svetsning av aluminium- och magnesiumlegeringar men går att använda till alla svetsbara 

material, till exempel rostfritt stål och titan. TIG-svetsning ger en hög svetskvalitet och 

metoden lämpar sig då bra där kvalitetskraven är höga som till exempel inom kärnkrafts- och 

processindustrin. Metoden kan användas både vid manuell svetsning och vid mekaniserad.15   

 

Mellan en icke smältande elektrod av volfram (tungsten) och arbetsstycket utnyttjas en 

ljusbåge. Elektroden och smältan skyddas av en inert gas, oftast argon (Ar), som strömmar ut 

ur en gaskåpa där elektroden är centralt placerad.16  Likström eller växelström används som 

strömkälla. Vid arbete med metaller som inte bildar en svårsmält oxid används likström. 

Växelström används då svårsmält oxid bildas. Ljusbågen tänds oftast med en högfrekvent 

spänning vilken joniserar argongasen i öppningen mellan elektroden och arbetsstycket varvid 

ljusbågen antänds.  

 

Skyddsåtgärder som bör vidtas är desamma som för svetsning med MIG/MAG-metoden som 

beskrivs ovan.  

 

 

 
 

 Bild 4:17 Tig-svetsning, utrustning med de olika komponenterna 
 

                                                 
15 http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/tigsvetsning.4.ec944110677af1e8380009945.html 
16 Weman, K. (2002), Svetshandbok, Stockholm, Liber AB, s 77 
17 http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/tigsvetsning.4.ec944110677af1e8380009945.html 
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1.5. Fakta om gaserna argon och koldioxid 

 

1.5.1. Argon 

Argon (Ar) är en ädelgas som egentligen upptäcktes redan på 1700-talet av Henry Cavendish 

(1731-1810). Han oxiderade blandningar av luft och syre till kväveoxid med hjälp av 

elektriska urladdningar. Detta absorberades sedan i lut och då upptäckte han ett oförklarligt 

volymöverskott. Han trodde att detta överskott berodde på att allt kväve inte oxiderats men 

kunde inte riktigt förstå varför. Cavendish forskade inte vidare på vad volymöverskottet 

berodde på och problemet glömdes bort. I slutet av 1800-talet togs Cavendishs upptäckt upp 

igen av John William Strutt. Han upptäckte också ett volymöverskott men kunde inte heller 

förstå varför det blev så. Sir William Ramsey (1852-1916) hade uppmärksammat Johns 

projekt och de började sammarbeta. Efter många försök upptäckte de att det var ett nytt 

grundämne som hade påträffats. Idag används argon bland annat i värmebehandlingsprocesser 

och inom svetsindustrin som skyddsgas.18  

 

 

1.5.2.Koldioxid 

Koldioxid (CO2) finns naturligt i atmosfären som en av växthusgaserna och är bland annat en 

del av fotosyntesen. Växthusgaserna bidrar till växthuseffekten vilket gör livet möjligt för oss 

människor här på jorden. De stänger inne en del av den inkommande solstrålningen och gör 

jorden beboelig på grund av att de höjer temperaturen. Koldioxid är idag den mest 

uppmärksammade växthusgasen. Dess koncentration i atmosfären ökar varje år. Den största 

antropogena källan till koldioxidutsläpp är förbränning av fossilt bränsle. Människan 

förbränner dagligen stora mängder fossilt bränsle vilket leder till en förhöjd koncentration av 

koldioxid i atmosfären. Det är därför av stort intresse att minska utsläppen av koldioxid för att 

bromsa den förstärkta växthuseffekten.19 Koldioxid kan även användas inom industrin till 

olika saker, bland annat som skyddsgas vid svetsning. 

                                                 
18 Enghag, P. (1999) Jordens grundämnen och deras upptäckt, Stockholm, Industrilitteratur AB, sid  232-239 
19 http://projkat.slu.se/SafariDokument/246.htm 
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1.6. Kryoteknik 

 

Vid framställning av gaser från luften används oftast kryoteknik. Luften kondenseras till 

vätska vid -194oC och det är det som sker vid kryoteknik. Efter att gaserna övergått till 

vätska används destillationsteknik för att separera gaserna.20 Eftersom gaserna har olika 

kokpunkt går det att separera dem med den tekniken.  

 

Den gasen med lägst kokpunkt lämnar vätskan och åker upp i kolonnen. Uppe i kolonnen är 

temperaturen lägre och gasen återgår till flytande form och rinner neråt och kan då samlas 

upp. I kryotekniken pågår ständig kokning och förvätskning av gaserna.21 Gaserna som 

separeras blir rena och tas ut ur kolonnen på olika nivåer beroende på 

kondenseringstemperaturen. Även ädelgaser kan renframställas med kryotekniken.  

 

Den gas som tas från luften för ren framställning återgår 

sedan tillbaks till atmosfären, efter användning, i samma 

form som den tog upp i kryotekniken.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bild 5:22 Kolonn vid kryoteknik 

 
 
 

                                                 
20 http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/about_kryotekniken 
21 http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/about_kryotekniken 
22 http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/about_kryotekniken 
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1.7. Livscykelanalys 

 

Livscykelanalys (LCA) används för att bedöma en produkts påverkan på miljön under dess 

livstid från produktion till återvinning, då kallas det en vagga till grav studie. Studien kan 

avgränsas så att det är en vagga till grind eller från grind till grav studie. I dessa studier är inte 

alla stegen i produktens livscykel med. I en vagga till grind studie beskrivs hur produkten 

tillverkas, dess användningsområde och hur den påverkar miljön under användning, däremot 

är inte återvinning eller deponi med i studien. I en grind till grav studie är deponi och 

återvinning med men inte tillverkning och i en grind till grind studie är endast produktens 

användningsfas med.  

 

I en LCA ingår fyra faser: mål och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning och 

tolkning. I målbeskrivningen beskrivs vad LCA studien är gjort på, i omfattningen beskrivs 

vilket användningsområde produkten tillhör, funktion och livslängd. Avgränsningar i tid, rum 

och teknik är också med under omfattning. I inventeringsfasen samlas all information in om 

produktens in- och utflöden av material och energi för de systemgränser som beskrivs i 

arbetet, här är även beräkningarna med. Miljöpåverkansbedömningen beskriver hur produkten 

påverkar miljön under sin livscykel och i tolkningen beskrivs de resultat som studien visar.23  

 
Bild 6:24  Schematisk bild över LCA 

 

                                                 
23 Rydh, C. J. Lindahl, M. Tingström, J. (2002) Livscykelanalys- en metod för miljöbedömning av produkter och 
tjänster, Lund, Studentlitteratur, sid 47 
24 http://extra.ivf.se/lcae/Bilder%5CLCA-element.gif 
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I mål och omfattning formuleras en funktionell enhet vid en jämförande LCA. En funktionell 

enhet är ett mått på produktens prestanda eller funktion. Det är inte alla LCA som innehåller 

en funktionell enhet. Systemgränser tas upp under mål och omfattning, i den beskrivs vilka 

processer som skall inkluderas i LCA-studien.25  

 

I inventeringsfasen ingår att göra ett processträd utifrån materialsammansättningen. Här visas 

alla steg som ingår i livscykelanalysen för produkten. Data som samlas in i inventeringsfasen 

måste ibland beskrivas och kallas då för metadata. Det görs för att kunna bedöma kvaliteten 

för datavärdet som samlats in.26 Det är inte nödvändigt att ha med metadata i sin rapport. 

 

Miljöpåverkansbedömningen beskriver den potentiella påverkan på miljön27. Här 

sammanställs alla beräkningsresultat och andra resultat. Mängden siffror begränsas till färre 

resultat för att göra det lättare för läsaren att förstå vad studien kommit fram till. I den sista 

fasen, tolkning av resultat, gäller det att analysera studiens resultat och förklara begränsningar 

och osäkerheter i studien. Dessa punkter presenteras ibland under resultat, diskussion och 

slutsats där miljöpåverkan diskuteras och resultaten tolkas. 

 

Hur en LCA är strukturerad och vilka punkter som är med beror på hur omfattande studien är, 

vilka avgränsningar som har gjorts och vad det är för produkt som LCA:n görs på. Det finns 

andra parametrar som påverkar strukturen på en LCA. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Rydh, C. J. Lindahl, M. Tingström, J. (2002) Livscykelanalys- en metod för miljöbedömning av produkter och 
tjänster, Lund, Studentlitteratur, sid 49 ff 
26Rydh, C. J. Lindahl, M. Tingström, J. (2002) Livscykelanalys- en metod för miljöbedömning av produkter och 
tjänster, Lund, Studentlitteratur, sid 63 ff 
27 Rydh, C. J. Lindahl, M. Tingström, J. (2002) Livscykelanalys- en metod för miljöbedömning av produkter och 
tjänster, Lund, Studentlitteratur, sid 79  
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1.8. Avgränsningar och systemgränser 

 

Vi valde att sätta systemgränserna för en livscykelanalys från vagga till grind. Då Regula 

EWR är en så pass ny produkt vet vi inte i dagsläget hur dess återvinning kommer att se ut. 

Det gäller även för gaserna då det är svårt att beräkna på återvinning och deponering eftersom 

gaserna förbrukas eller släpps ut direkt i luften.  

 

Regula EWR produceras med upp till 95 procent manuellt, det vill säga att produkten 

monteras för hand och ingen elenergi går åt. De andra fem procenten där tillverkningen sker 

på teknisk väg blir försumbara i vårt arbete. De fem procenten är fördelade på flera stadier i 

produkttillverkningen och blir därför svåra att beräkna.  

 

Leveransen ut till kund är inte beräknad för Regula EWR då produkten levereras till många 

olika kunder och länder. För gaserna har vi antagit en sträcka då den färdiga gasen levereras 

till kunder i närliggande område.  

 

Vi har valt att inte ta med produktion av de olika komponenterna till Regula EWR eller 

uppvärmning av lokal och dylikt i våra beräkningar utan baserat dem endast på transporter. 

Detta valde vi på grund av den begränsade tid vi hade till vårt förfogande. Beräkningarna på 

transporter gällande Regula EWR är baserade på olika vikter, 1,3 kilo för komponent från 

Kina, 0,15 kilo för komponenter från Tyskland, 0,85 kilo från Oslo, Norge och 2,3 kilo för 

färdigställd EWR. 

 

Vi har valt att utesluta slitage på fordonen under transporten. Med slitage menar vi 

oljeförbrukning, slitage på däck, slitage på kaross och på maskinkomponenter. Att vi inte tagit 

med det beror på att dels det är svårt att göra beräkningar på det samt att transporterna är 

relativt korta och slitageberäkningarna inte skulle påverka resultatet avsevärt. Våra 

beräkningar är gjorda endast på utsläpp från avgaser vid transport. 

 

Beräkningarna på elenergiåtgång vid producering av gaser är baserade på elenergislag som 

utgör störst del av elproduktionen för respektive land. Vi har ej med de elenergislag som utgör 

mindre än en procent av ländernas elproduktion, såsom vindkraft och solkraft då de är 

försumbara. För Sverige har vi räknat på 45 procent vattenkraft, 47 procent kärnkraft och 8 
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procent biobränsle.28 I Tyskland är beräkningarna baserade på 62 procent kolkraft, 4 procent 

vattenkraft, 29 procent kärnkraft och 5 procent biobränsle. Beräkningarna för Kina är 

baserade på 81 procent kolkraft, 16 procent vattenkraft och 3 procent kärnkraft. För Turkiet är 

beräkningarna baserade på 74 procent kolkraft och 26 procent vattenkraft.29  

 

Vid beräkningar av transporter har vi fått göra olika antaganden. En komponent till Regula 

EWR produceras i Kina och transporteras med flyg därifrån till antingen Tyskland, Danmark 

eller Sverige. Sedan transporteras den vidare till Skara i Sverige med lastbil. Eftersom 

destinationerna varierar har vi baserat våra beräkningar på antaganden som vi ansett vara mest 

rättvisande. Beräkningarna för komponenten från Kina är baserade på sträckan Peking – 

Köpenhamn med flyg och sedan vidare med lastbil från Köpenhamn till Skara i Sverige. 

Flygtransporten är beräknad på ett Boeing 747-400, maxlast 93 ton, sträcka 7171 kilometer 

och fyllnadsgrad 75 procent. Lastbilstransporterna för alla transporter för Regula EWR 

gällande både komponenter och färdig produkt är beräknade på en lätt lastbil, maxlast 8,5 ton, 

motor och bränsletyp Euro 0, Mk 1, bränsleförbrukning 2,75 l/10 kilometer och fyllnadsgrad 

75 procent. Vid produktion av gaserna fylls en stor tankbil vid fabriken och körs därefter till 

konsumenter på olika orter. Eftersom orterna varierar har vi baserat våra beräkningar för 

transporterna av gaserna på sträckan 150 kilometer. Den transporten är beräknad på en tung 

lastbil med släp, maxlast 40 ton, motor och bränsletyp Euro 0, Mk 1, bränsleförbrukning 4,9 

l/10 kilometer, fyllnadsgrad 75 procent (30 ton). 

                                                 
28 http://w36.scb.se/templates/pressinfo____192948.asp 
29 http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/aws/eedrb/index.html 
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2. Metod  

 

I samarbete med Regula System AB i Skara har vi fått information om deras produkt och hur 

mycket gas den sparar in vid svetsning. Vi har haft kontinuerlig kontakt med Regula System 

AB och fått den information vi önskat samt förklarat vår studie och våra resultat.   

 

För att få fram ett resultat har vi varit i kontakt med andra företag och fått den information vi 

önskat. På ett studiebesök på AGA i Stenungsund fick vi information och beskrivning på hur 

gaserna framställs. Vi var i kontakt med Jerker Arvidsson som gav oss den information vi 

behövde. Av den information vi fick har vi fått göra egna beräkningar.  

 

För att räkna ut utsläppen från transporterna har vi använt oss av NTM, Nätverk för 

Transporter och Miljön. Det är en hemsida med information om transporter och energiåtgång. 

För att kunna använda oss av NTM var vi tvungna att bli tillfälliga medlemmar på deras 

hemsida. Siffrorna som vi baserat våra beräkningar på för utsläppen vid energiproduktionen är 

tagna från NTM och återfinns i bilaga 1, tabell I. Genom att använda deras 

kalkyleringsprogram NTMCalc kunde vi få fram mängden utsläpp som transporterna 

genererar för de vikter som fraktas på sträckorna vi baserat våra beräkningar på.30 Siffrorna 

för mängden utsläpp från NTMCalc återfinns i bilaga 5 och 6.   

 

De resultat vi fått fram från både Regula EWR och gastillverkarna har vi sammanställt och 

därefter gjort en tabell som enkelt går att avläsa.  

 

För att ta reda på fakta om svetsning, kryoteknik, LCA, elproduktion och gaser är det främst 

litteratur och internet som använts.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 www.ntm.a.se, kalkyleringsprogram på NTMs hemsida 
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3. Processträd  
 
 
3.1. Regula EWR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 * 
 
 
 
 

  
 * 

 
 
 
 
 
Bild 7: Processträd över Regula EWR. Schematisk bild över dess transporter. 
 
 
 
 
 

                                                 
* Stegen är ej med i beräkningar i denna LCA 
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3.2. Gaserna argon och koldioxid 
 
 
 
Argon: Koldioxid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8: Processträd över gaserna argon och koldioxid. Schematisk bild över deras produktion och tranport. 
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3.3. Förklaring till processträd Regula EWR, bild 7 

 

Produktionen av Regula EWR sker till största del i Lilleström i Norge. Där monteras alla 

delar ihop förutom kabelkopplingar och shunt från Kina. Komponenterna som monteras ihop i 

Lilleström är producerade i Tyskland och Oslo. Efter produktionen i Lilleström transporteras 

produkten till Skara för slutmontering och distribution. Slutmonteringen i Skara innebär 

montering av de sista komponenterna som är transporterade från Kina. När produkten är 

färdigställd transporteras den från Skara ut till kund. Återvinningen är inte med i processen.  

 

 

3.4. Förklaring till processträd argon och koldioxid, bild 8 

 

Råvaran vid produktion av argon är luft. Därför behövs det ingen transport av några råvaror 

till fabriken vilket ger få steg i processen. Vid produktion av koldioxid på AGA i 

Stenungssund tas denna gas från en närliggande färgfabrik där gasen är en restprodukt i 

produktionen. Efter produktion transporteras gaserna ut till kunderna. Vid användning av 

gaserna släpps de tillbaka ut i atmosfären vilket också bidrar till få steg i processen. 
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4. Osäkerhetsanalys 

 

De resultat vi har fått är ej att betrakta som exakta utan mer som riktlinjer. 

Transportsträckorna och transportmedlen i livscyklerna är inte alltid samma varje gång utan 

varierar. Variablerna vi grundat våra beräkningar på är ungefärliga, eftersom utsläppen vid 

transport och elproduktion inte är konstanta. De kan variera med till exempel klimat, 

transportsätt och hur modern tekniken är som används, vilket resulterar i siffror som är svåra 

att få precisa. På grund av detta har vi fått göra olika antaganden vilket ger resultat som inte är 

helt exakta. 

 

De muntliga uppgifterna som vi fått om gaserna är ungefärliga då det inte finns exakta 

uppgifter. Vi valde att bara titta på ett gasföretag och göra beräkningar utifrån det. Vissa 

skillnader finns mellan gasföretag när det gäller teknik och hur modern anläggningen är och 

det kan påverka energiförbrukningen. Klimatet påverkar också produktionen av gas då 

elförbukningen är högre under årets varmare månader. Det gör att elförbukningen för den 

anläggning som vi fått uppgifter från varierar beroende på årstid. 

 

Vid beräkning av andel elenergikällor för respektive land har vi valt att ta bort de elenergislag 

som utgör mindre än en procent av landets elenergikällor. Detta kan påverka resultaten men 

eftersom de utgör en så liten del blir påverkan liten.  

 

Eftersom Regula EWR är en ny produkt ändras ständigt var komponenterna kommer från och 

var de produceras. Vi har räknat på hur det ser ut i dagsläget. 
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5. Beräkningar och resultat 

 

5.1. Beräkningar, Regula EWR 

 

Först beräknade vi hur mycket gasregulatorn Regula EWR släpper ut under sin livscykel. 

Utsläppen vid produktionen blev försumbar då den sker med 95 procent arbete för hand. Vi 

har ej gjort beräkningar på utsläppen vid produktion av gasregulatorns komponenter. Detta på 

grund av att vi inte haft tillräckligt med tid till vårt förfogande. En Regula EWR är relativt 

liten, och därför är alla komponenter också väldigt små. Detta gör att utsläppen vid 

produktion för delarna till en EWR förmodligen också är försumbara. Det som till största 

delen bidrar till utsläpp i EWRs livscykel är transporterna vilket vi har räknat på. 

 

Från Kina kommer det komponenter som väger tillsammans 1,3 kilo vilka först fraktas med 

flyg till Europa och sedan vidare med bil till Sverige. Vi räknade på att flygtransporten sker 

mellan Peking och Köpenhamn, 7171 kilometer, Boeing 747-400 med en fyllnadsgrad på 75 

procent. Från Köpenhamn räknade vi biltransporten på en lätt lastbil med en fyllnadsgrad på 

75 procent. Beräkningarna för detta återfinns i bilaga 3, och underlag för beräkningar 

återfinns på sidan 2 i bilaga 5. 

 

Från Tyskland och Oslo fraktas det komponenter till Lilleström i Norge med bil. Vi valde att 

beräkna sträckan från Tyskland från staden Frankfurt då det är oklart var i Tyskland 

komponenterna fraktas ifrån. Den sträckan är 1386 kilometer, vilket vi ansåg vara en bra 

sträcka för att få ett representativt medeltal. Transporten mellan Frankfurt och Lilleström 

räknades på en lätt lastbil med fyllnadsgrad 75 procent och vikt för komponenterna till en 

EWR till 0,15 kilo. Den andra sträckan mellan Oslo och Lilleström beräknades på en lätt 

lastbil, sträckan 25 kilometer med en fyllnadsgrad på 75 procent och vikten 0,85 kilo för 

komponenter till en EWR. Beräkningarna för detta återfinns i bilaga 3, och underlag för 

beräkningar återfinns på sidan 1 i bilaga 5. 

 

Komponenterna som fraktas till Lilleström sätts ihop där till en nästan färdig EWR. Sedan 

fraktas de nästan färdiga gasregulatorerna vidare till Skara i Sverige för slutmontering. Den 

sista transporten är beräknad på sträckan 342 kilometer, lätt lastbil med en fyllnadsgrad på 75 

procent och vikten 1 kilo. Beräkningarna för detta återfinns i bilaga 3, och underlag för 
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beräkningar återfinns på sidan 1 i bilaga 5. För att få fram hur mycket en EWR släpper ut 

under sina transporter har vi summerat siffrorna som vi fått fram av NTMCalc. Det är denna 

summering som visas i Bilaga 3. 

 

 

5.2. Beräkningar, gaserna argon och koldioxid 

 

Vi beräknade hur mycket gaserna argon och koldioxid släppte ut under sin livscykel. När man 

producerar argon använder man sig av luften som råvara. Det innebär att inga råvaror fraktas 

till fabriken utan råvaran finns där redan. Luften innehåller ca 1 procent argon och det är den 

man separerar från de andra gaserna som finns i luften. Detta gör man genom att kyla ner 

luften och separera de olika gaserna i destillationskolonner. I princip är den enda 

utsläppsfaktorn vid denna process energiförbrukningen. Det går åt stora mängder energi för i 

denna process. Vi har räknat på energiförbrukningen för en kubikmeter argon och sedan hur 

mycket den förbrukningen utgör i utsläpp. Koldioxid produceras på nästan samma sätt. Den 

enda skillnaden är att koldioxiden pumpas in från en närliggande fabrik där den erhålles som 

en restprodukt. Den restprodukten innehåller inte bara koldioxid utan även andra gaser och 

måste därför också separeras. Produktionen sker i destillationskolonner precis som för argon. 

Vi har även för koldioxid räknat på energiförbrukningen för en kubikmeter och hur mycket 

den förbrukningen utgör i utsläpp. För Sverige är beräkningarna baserade på 45 procent 

vattenkraft, 57 procent kärnkraft och 8 procent biobränsle.31 För Tyskland är beräkningarna 

baserade på 62 procent kolkraft, 4 procent vattenkraft, 29 procent kärnkraft och 5 procent 

biobränsle. Beräkningarna för Kina är baserade på 81 procent kolkraft, 16 procent vattenkraft 

och 3 procent kärnkraft. För Turkiet är beräkningarna baserade på 74 procent kolkraft och 26 

procent vattenkraft.32 Dessa beräkningar återfinns i bilaga 1. 

 

Sträckan för transporten av gasen varierar på grund av att transporten inte alltid går till samma 

kund. Vi har valt att basera resultaten på en transportsträcka på 150 kilometer då vi ansåg det 

vara en bra genomsnittlig siffra att räkna på. Siffrorna för produktionen är extremt låga på 

grund av att de är baserade på vad en normalkubikmeter gas släpper ut vid produktion. Det 

innebär dock inte att strömförbrukningen är låg under den totala produktionen. Den fabrik vi 

besökt producerar cirka 20000 kubikmeter argon och cirka 25300 kubikmeter koldioxid per 

                                                 
31 http://w36.scb.se/templates/pressinfo____192948.asp 
32 http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/aws/eedrb/index.html 
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dygn. Varje transport rymmer cirka 16830 kubikmeter argon och cirka 15180 kubikmeter 

koldioxid. Beräkningar för gastransporter återfinns i bilaga 2 och underlag till dessa 

beräkningar återfinns i bilaga 6.  

 

Resultaten för totalt utsläpp i respektive land vid produktion och transport av gaserna 

återfinns i tabellerna II-IV. 

 

 

5.3. Vinstberäkningar 

 

Vi har sedan räknat på vilka miljövinster som fås vid installation av Regula EWR. Detta har 

vi gjort genom olika exempel på företag som installerar en gasregulator vid varje svetsrobot. 

Exemplen och resultaten för besparing vid installation återfinns i tabellerna VI-XIV. 

Beräkningarna för detta återfinns i bilaga 4.  

 

 

5.4. Resultat 
 

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 

Flyg, Peking - Köpenhamn 5,5 0,05 0,004 0,004 0,005 Ej tillg. 

Lätt lastbil, Köpenhamn - Skara 0,07 0,001 0,00002 0,0001 0,0001 0,00003 

Lätt lastbil, Frankfurt - Lilleström 0,02 0,0004 0,000006 0,00004 0,00005 0,00001 

Lätt lastbil, Oslo - Lilleström 0,002 0,00004 0,000001 0,000004 0,000005 0,000001 

Lätt lastbil, Lilleström - Skara 0,04 0,001 0,00001 0,0001 0,0001 0,00002 

Totalt utsläpp 5,6 0,05 0,004 0,004 0,005 0,00005 
Tabell I 

 

Tabell I visar hur mycket en Regula EWR släpper ut i kilo under alla transportstegen. 

Koldioxidutsläppet för flygningen mellan Peking och Köpenhamn är den siffra som är av 

störst betydelse. Jämförs det utsläppet med de andra syns det att resten av utsläppen i princip 

är försumbara.  
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För Sverige:           
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,002 0,00004 0,00001 0,00002 0,000002 0,000006 
Transport 0,009 0,0002 0,000002 0,00001 0,00002 0,000004 
Totalt 0,01 0,0002 0,00001 0,00003 0,00002 0,00001 
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,0007 0,00001 0,000003 0,000006 0,0000005 0,000002 
Transport 0,01 0,0002 0,000003 0,00002 0,00002 0,000004 
Totalt 0,01 0,0002 0,000006  0,00002 0,00002 0,000006 
 Tabell II       

 

Tabell II visar hur mycket en normalkubikmeter argon och koldioxid släpper ut vid 

produktion i Sverige och under transport. Siffrorna för Sverige är mycket lägre jämfört med 

de andra tre länderna på grund av att svensk el ej produceras i kolkraftverk. Produktion av 

denna gas sker nedkylt och under högt tryck vilket gör att stora kvantiteter produceras 

dagligen. 

 

För Tyskland:              
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,6 0,002 0,002 0,00004 0,00001 0,0001 
Transport 0,009 0,0001 0,000002 0,00001 0,00002 0,000004 
Totalt 0,6 0,002 0,002 0,00005 0,00003 0,0001 

         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,2 0,0005 0,0005 0,00001 0,000003 0,00003 
Transport 0,01 0,0002 0,000002 0,00002 0,00002 0,000004 
Totalt 0,2 0,0007 0,0005 0,00003 0,00002 0,00003 
Tabell III 

 

Tabell III visar hur mycket en normalkubikmeter argon och koldioxid släpper ut vid 

produktion i Tyskland och under transport. Stor del av Tysklands elproduktion består av 

kolkraft vilket ger höga utsläpp vid produktion.  
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För Kina:             
         

Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,7 0,002 0,002 0,00004 0,00001 0,0001 
Transport 0,009 0,0002 0,000002 0,00001 0,00002 0,000003 
Totalt 0,7 0,002 0,002 0,00005 0,00003 0,0001 
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,2 0,0007 0,0007 0,00001 0,000003 0,00004 
Transport 0,01 0,0001 0,000002 0,00002 0,00002 0,000004 
Totalt 0,2 0,0008 0,0007 0,00003 0,00002 0,00004 
Tabell IV 

 

Tabell IV visar hur mycket en normalkubikmeter argon och koldioxid släpper ut vid 

produktion i Kina och under transport. Stor del av Kinas elproduktion består av kolkraft vilket 

ger höga utsläpp vid produktion.  

 
 
För Turkiet:             
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,7 0,002 0,002 0,00003 0,00001 0,0001 
Transport 0,009 0,0001 0,000002 0,00001 0,00002 0,000003 
Totalt 0,7 0,002 0,002 0,00004 0,00003 0,0001 
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:     

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,2 0,0006 0,0006 0,00001 0,000003 0,00004 
Transport 0,01 0,0002 0,000002 0,00001 0,00002 0,000004 
Totalt 0,2 0,0008 0,0006 0,00002 0,00002 0,00004 
Tabell V 

 

Tabell V visar hur mycket en normalkubikmeter argon och koldioxid släpper ut vid 

produktion i Turkiet och under transport. Stor del av Turkiets elproduktion består av kolkraft 

vilket ger höga utsläpp vid produktion.  
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5.5. Företagsexempel 

 

Här nedan visas exempel på vad olika företag sparar in miljömässigt vid användning av 

Regula EWR. Här visas också hur snabbt gasregulatorn betalar tillbaka sig. Det vill säga när 

den tjänat in utsläppen den orsakade vid framställning. Tester har visat att Regula EWR sparar 

in olika mycket gas vid användning men att spannet ligger på mellan 20 och 50 procent. Alla 

resultat är beräknade på en besparing på 30 procent. Det finns tre företagsexempel beskrivna 

nedan, företag nr 1, företag nr 2 och företag nr 3. Ett mindre, ett medelstort och ett större 

företag vilket ansågs ge en bra bild av gasregulatorns miljöbesparingar. Det kan lätt avläsas 

skillnad i besparing mellan länderna och även hur snabb återbetalningstiden är. 

 

Företag nr 1       
        
  Antal robotar Antal h/skift Antal dagar/år Liter/min m3/min Gasförbrukning l/år Gasförbrukning m3/år 
På 3 skift 1 5 220 18 0,018 7128000 7128
På 2 skift 1      
På 1 skift 1      
        
Gasbesparing:  Gasblandning i procent:    
I procent 30 Argon 75   
Liter/år 2138400 Koldioxid 25   
M3/år 2138,4      
Tabell VI 

Företag nr 1 är ett exempel på ett lite mindre företag som har tre svetsrobotar. Tabell VI visar 

antal robotar per skift, hur många timmar de är igång per skift, hur många dagar per år de är 

igång, hur många liter och kubikmeter de förbrukar per minut, hur stor gasförbrukning de har 

per år i liter och kubikmeter och hur stor gasbesparing de har i kubikmeter per år vid en 

besparing på 30 procent. 

 

Sverige 23 0,4 0,02 0,07 0,04 

Tyskland 1000 3 3 0,1 0,05 

Kina 1298 4 4 0,1 0,06 

Turkiet 1187 4 4 0,09 0,06 
Tabell VII 

Tabell VII visar total besparing per år i kilo för respektive land vid installation av en Regula 

EWR vid varje robot. 
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 CO2 NOX  SO2   CO HC 

Sverige 0,7 0,4 0,5 0,2 0,4 

Tyskland 0,02 0,04 0,003 0,1 0,3 

Kina 0,01 0,04 0,003 0,1 0,3 

Turkiet 0,01 0,04 0,003 0,1 0,3 
Tabell VIII 

Tabell VIII visar hur många år det tar för de tre installerade gasregulatorerna att betala 

tillbaka sig rent miljömässigt i respektive land. 

 

Företag nr 2       
        
  Antal robotar Antal h/skift Antal dagar/år Liter/min m3/min Gasförbrukning l/år Gasförbrukning m3/år 
På 3 skift 10 5 220 18 0,018 83160000 83160
På 2 skift 20      
På 1 skift 0      
        
Gasbesparing:  Gasblandning i procent:    
I procent 30 Argon 75   
Liter/år 24948000 Koldioxid 25   
M3/år 24948      
Tabell IX 

Företag nr 2 är ett exempel på ett medelstort företag som har 30 svetsrobotar. Tabell IX visar 

antalet robotar per skift, hur många timmar de är igång per skift, hur många dagar per år de är 

igång, hur många liter och kubikmeter de förbrukar per minut, hur stor gasförbrukning de har 

per år i liter och kubikmeter och hur stor gasbesparing de har i kubikmeter per år vid en 

besparing på 30 procent. 

 

  CO2 NOX  SO2   CO HC 

Sverige 265 4 0,2 0,8 0,5 

Tyskland 11670 39 37 1 0,6 

Kina 15146 50 48 1 0,7 

Turkiet 13855 46 44 1 0,6 
Tabell X 

Tabell X visar total besparing per år i kilo för respektive land vid installation av en Regula 

EWR vid varje robot. 
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 CO2 NOX  SO2   CO HC 

Sverige 0,6 0,3 0,4 0,1 0,3 

Tyskland 0,01 0,04 0,003 0,1 0,2 

Kina 0,01 0,03 0,002 0,1 0,2 

Turkiet 0,01 0,03 0,003 0,1 0,2 
Tabell XI 

Tabell XI visar hur många år det tar för de tre installerade gasregulatorerna att betala tillbaka 

sig rent miljömässigt i respektive land. 

 

Företag nr 3       
        
  Antal robotar Antal h/skift Antal dagar/år Liter/min m3/min Gasförbrukning l/år Gasförbrukning m3/år 
På 3 skift 100 5 220 18 0,018 594000000 594000
På 2 skift 100      
På 1 skift 0      
        
Gasbesparing:  Gasblandning i procent:    
I procent 30 Argon 75   
Liter/år 178200000 Koldioxid 25   
M3/år 178200      
Tabell XII 

Företag nr 3 är ett exempel på ett stort företag som har 200 svetsrobotar. Tabell XII visar 

antalet robotar per skift, hur många timmar de är igång per skift, hur många dagar per år de är 

igång, hur många liter och kubikmeter de förbrukar per minut, hur stor gasförbrukning de har 

per år i liter och kubikmeter och hur stor gasbesparing de har i kubikmeter per år vid en 

besparing på 30 procent. 

 

  CO2 NOX  SO2   CO HC 

Sverige 1893 32 2 5 3 

Tyskland 83357 282 264 8 4 

Kina 108189 356 343 8 5 

Turkiet 98969 327 314 7 5 
Tabell XIII 

Tabell XIII visar total besparing per år i kilo för respektive land vid installation av en Regula 

EWR vid varje robot. 
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 CO2 NOX  SO2   CO HC 

Sverige 0,6 0,3 0,40 0,1 0,3 

Tyskland 0,01 0,04 0,003 0,1 0,2 

Kina 0,01 0,03 0,002 0,1 0,2 

Turkiet 0,01 0,03 0,002 0,1 0,2 
Tabell XIV 

Tabell XIV visar hur många år det tar för de tre installerade gasregulatorerna att betala 

tillbaka sig rent miljömässigt i respektive land. 

 

 



 33 

6. Diskussion 

 

Resultaten av våra beräkningar visar att gasregulatorn Regula EWR gör besparingar på miljön 

vid användning. Miljöbesparingarna varierar beroende på i vilket land produkten installeras. 

Detta på grund av att elproduktionen ser olika ut i olika länder. I Sverige består 

elproduktionen av cirka 45 procent vattenkraft, 57 procent kärnkraft och 8 procent bioenergi 

medan Kina har cirka 81 procent kolkraft, 16 procent vattenkraft och 3 procent kärnkraft. Ett 

kolkraftverk släpper ut cirka 350 gånger mer koldioxid per producerad kilowattimme jämfört 

med ett kärnkraftverk. Det betyder att länder som använder sig till stor del av kolkraftverk för 

sin elproduktion bidrar med mycket större utsläpp och utgör en större miljöbelastning.  

 

Vid produktion av argon är luften den enda råvaran. För att färdigställa ren argon krävs då i 

princip bara elenergi för att driva destillationskolonnerna. Produktionen av koldioxid är 

ungefär likadan som för argon i den fabrik vi fått vår information från. Enda skillnaden är att 

koldioxid inte hämtas från luften utan från en närliggande fabrik där det är en restprodukt. 

Produktionen av argon och koldioxid kräver stora mängder el vid framställning. Vi har gjort 

våra elenergiberäkningar på kärnkraftverk, vattenkraft, biobränsle eller kolkraftverk beroende 

på hur stor andel av elenergikällorna landet använder. De länder som vi har jämför i våra 

beräkningar är Sverige, Tyskland, Kina och Turkiet. Jämförelsen visar att Sverige är det land 

som har minst utsläpp per producerad kilowattimme, cirka 0,002 kilo koldioxid och Kina mest 

med cirka 0,7 kilo. Det betyder att produktion av argon och koldioxid ger en mycket större 

miljöbelastning i Kina jämfört med Sverige. Tyskland och Turkiet har också mycket högre 

utsläpp i jämförelse med Sverige. Orsaken till att Sverige inte har stora utsläpp vid 

elproduktion beror på att elen inte produceras av kolkraft utan främst av kärnkraft och 

vattenkraft. Något som dock bör tänkas på när man avläser våra resultat för sparade utsläpp i 

Sverige är att vi ej räknat in importerad el för Sveriges elförbrukning. Oftast importeras en 

liten andel el varje år för att täcka elbehovet. Det kan betyda att så fort det görs en besparing 

av el i Sverige så sparas det in på den importerade elen, vilket ofta innebär dansk eller tysk el. 

Detta skulle kunna motivera att sparade utsläpp för en Regula EWR i Sverige kan bli lika 

stora som i Tyskland. 

 

Produktionen av argon och koldioxid kräver stora mängder el vid framställning. De 

produceras ofta ganska nära kunderna vilket gör att produktionen nästan alltid sker i samma 
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land som de förbrukas. Besparing av dessa gaser ger då en större miljöbesparing i de länder 

som har högre utsläpp per producerad kilowattimme. Elenergiåtgången är hög vid 

framställning av argon och koldioxid samtidigt som det produceras stora mängder. Detta 

innebär att elenergiåtgången per normalkubikmeter producerad gas inte blir så stor. Det åtgår 

cirka en kilowattimme för att producera en normalkubikmeter argon och cirka 0,3 

kilowattimme för en normalkubikmeter koldioxid. Elenergiförbrukningen påverkas av bland 

annat klimatet och kan variera beroende på årstid. Framställning av gaserna sker under 

mycket låga temperaturer vilket ger att det går åt mer el vid kylning under produktion vid 

varmare klimat.  

 

Det andra steget som påverkar miljön i livscykeln för gaserna är transporterna. Varje 

gastillverkningsfabrik i Sverige har en region som de förser med gas. Den gasfabrik som vi 

fått vår information från har en liten region att förse med gas. Därför blev transportsträckorna 

korta och utsläppen inte så höga. Vi har räknat transporterna för gaserna på en sträcka på 150 

kilometer. Det ger att transportutsläppen för denna sträcka för en normalkubikmeter argon är 

cirka 0,009 kilo koldioxid och cirka 0,01 kilo koldioxid för koldioxid. En annan faktor som 

spelar in är fyllnadsgraden på lastbilen. Gaserna transporteras nedkylda och under högt tryck 

och på så sätt kan stora mängder gas transporteras under en tranport. 

 

Den största miljöpåverkan som Regula EWR utgör är transporterna. Själva produktionen sker 

till 95 procent med arbete för hand vilket gör att produktionens miljöpåverkan blir försumbar. 

Flygningen från Kina är det som påverkar miljön mest, dels för att sträckan är lång och dels 

för att flyg har höga utsläpp. I det stora hela blir dock miljöpåverkan väldigt liten för varje 

transportsteg. Detta på grund av att varje komponent i Regula EWR har låg vikt. En 

gasregulator släpper ut cirka 5,6 kilo koldioxid vid framställning.  

 

Utsläppen i livscykeln för en Regula EWR är låga. Det medför att den betalar tillbaka sig 

snabbt miljömässigt. När vi pratar om ”miljömässig återbetalningstid” menar vi hur snabbt 

den sparar in utsläppen som sker vid produktion och transport. Vi bortser från de mineraler 

som är utvunna ur jorden för användning vid produktion av gasregulatorn. Dessa mineral 

kommer förmodligen aldrig att återvända till jorden så som de var innan de utvanns och därför 

kommer full miljömässig återbetalning aldrig ske. En gasregulator sparar in utsläppen den 

vållat under fabrikation mellan åtta till nio månader i Sverige medan för Kina ligger 

återbetalningstiden mellan 4 till 5 dagar. Det innebär att efter denna tid gör den en ren 
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besparing av utsläpp under resten av sin livstid. Eftersom produkten är helt ny på marknaden 

vet man inget om hur produktens livscykel slutar för tillfället. Det innebär att när produkten 

inte är i bruk längre kan den åstadkomma viss miljöpåverkan vid möjlig återvinning eller 

deponi. Denna möjliga miljöpåverkan kommer förmodligen i så fall bli låg eftersom 

produkten i sig är liten och den innehåller inget bly.  

 

Hur mycket en Regula EWR sparar in på gas beror på olika faktorer. De viktigaste faktorerna 

är hur mycket gas som förbrukas och hur svetscykeln ser ut. Gasförbrukningen för en fabrik 

varierar med antalet robotar, antal skift, antal timmar per skift de är igång och hur mycket gas 

de använder per minut. En ojämn svetscykel ger större besparingar vid användning av Regula 

EWR. Det beror på att gasregulatorn hela tiden reglerar gasflödet så det förbrukas exakt den 

mängd som behövs. Vid en jämn svetscykel slösas inte lika mycket gas då gasflödet ligger 

närmre den mängd som används. Det gör då att gasregulatorn inte kan spara in lika mycket 

vid en jämn svetscykel som vid en ojämn svetscykel. Gasbesparingen ligger på mellan 20 till 

50 procent. I bilaga 7 finns det ett exempel på svetsning med och utan Regula EWR. Där går 

det tydligt att se hur mycket som Regula EWR sparar på gasen.  

 

För att få en bild av hur mycket en gasregulator sparar in ute på en industri har vi gjort 

beräkningar på tre fiktiva företag. Resultaten visar att ett företag med tre Regula EWR, som 

har en besparing på 30 procent, installerade sparar in cirka 23 kilo koldioxid per år i Sverige 

och cirka 1300 kilo koldioxid per år i Kina. Återbetalningstiden för en gasregulator på detta 

företag blir cirka nio månader i Sverige och cirka fem dagar i Kina. Ett företag med 200 

Regula EWR installerade, som har en besparing på 30 procent, sparar in cirka 1900 kilo 

koldioxid per år i Sverige och cirka 108 000 kilo koldioxid per år i Kina. Återbetalningstiden 

för en gasregulator på detta företag blir cirka sju månader i Sverige och cirka fyra dagar i 

Kina.  

 

Förmodligen kan gasregulatorn användas i andra sammanhang där gas används. Detta skulle 

kunna innebära besparingar på fler sorters gaser vilket skulle gynna miljön. 
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7. Slutsats 

 

Resultaten visar att Regula EWR gör besparingar på miljön. Efter installation sparar en 

gasregulator in utsläppen den orsakat under framställning på mellan åtta till nio månader i 

Sverige och endast fyra till fem dagar i Kina. Det betyder att efter den tiden gör den 

uteslutande besparingar under resten av sin livstid. Mängden besparingar som gasregulatiorn 

utgör kan variera mycket mellan olika länder. Detta beror att utsläppen vid elproduktion 

skiljer sig från land till land. I ett land som använder sig av mycket kolkraft, som har höga 

utsläpp, blir besparingarna betydligt högre än i ett land där elproduktionen utgör låga utsläpp.  

 

Vi anser att Regula EWR är en bra uppfinning och eftersom det är en relativt liten produkt 

vållar den små utsläpp per enhet vid fabrikation. Ett företag i sig kan göra besparingar av 

koldioxidutsläpp på flera ton per år. Installation av en Regula EWR på varje svets i hela 

världen skulle ge en total gasbesparing i hela världen på 20 till 50 procent per år. All 

besparing av negativa utsläpp är bra. Regula EWR är en produkt som verkligen sparar in på 

negativa utsläpp och bidrar till en minskad miljöbelastning.   
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Bilaga 1 
 
Gasproduktion för Sverige 
 
Utsläpp i kilo vid produktion av 1 kWh i Sverige: 

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 

Vattenkraft 0,0000677 0,000000263 0,000000109 0,0000018 0,000000247 0,0000000295 

Kärnkraft 0,00255 0,0000158 0,0000134 0,00000372 0,00000102 0,00000764 

Biobränsle 0,00977 0,000333 0,0000417 0,000213 0,0000139 0,0000291 

Sveriges elproduktion 0,00201057  0,000034184 0,0000096831 0,000019598 0,0000017026 0,000005932 
Tabell I 33 
 
Vi har räknat på att Sveriges elproduktion består av 47 procent kärnkraft, 45 procent 

vattenkraft och 8 procent biobränsle.34 Utsläpp vid produktion av 1 kWh i Sverige: 

 
CO2 : 00201,0)08,000977,0()45,00000677,0()47,00,00255( =×+×+× kg 
 
NOX: 0000342,0)08,0000333,0()45,0000000263,0()47,00,0000158( =×+×+× kg 
 
SO2: 00000968,0)08,00000417,0()45,0000000109,0()47,00,0000134( =×+×+× kg 
 
CO: 0000196,0)08,0000213,0()45,000000180,0()47,00,00000372( =×+×+× kg 
 
HC: 00000170,0)08,00000139,0()45,0000000247,0()47,00,00000102( =×+×+× kg 
 
Stoft: 00000593,0)08,00000291,0()45,00000000295,0()47,00,00000764( =×+×+× kg 
 
Argon: 
 
Det går åt 1 kWh för att producera 1 Nm3 argon35 
 
Utsläpp vid produktion av 1 Nm3 argon i Sverige: 
 
CO2 : 00201,0100201,0 =× kg 
 
NOX: 0,000034210,0000342 =× kg 
 
SO2: 00000968,010,00000968 =× kg 
 
CO: 0,000019610,0000196 =× kg 
 
HC: 0,0000017010,00000170 =× kg 

                                                 
33 www.ntm.a.se 
34 http://w36.scb.se/templates/pressinfo____192948.asp 
35 Arvidsson, Jerker, AGA i Stenungssund 
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Stoft: 0,0000059310,00000593 =× kg 

 
Koldioxid: 
 
Det går åt 0,3 kWh för att producera 1 Nm3 koldioxid36  
 
Utsläpp vid produktion av 1 Nm3 koldioxid: 
 
CO2 : 0,0006033,000201,0 =× kg 
 
NOX: 0,000010263,00,0000342 =× kg 
 
SO2: 40,000002903,000000968,0 =× kg 
 
CO: 0,000005883,00,0000196 =× kg 
 
HC: 0,000000513,00,00000170 =× kg 
 
Stoft: 0,000001783,00,00000593 =× kg 
 
 
Gasproduktion för Tyskland 
 
Utsläpp i kilo vid produktion av 1 kWh i Tyskland: 

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Kolkondens 0,895 0,00276 0,00288 0,0000441 0,0000139 0,000162 
Kärnkraft 0,00255 0,0000158 0,0000134 0,00000372 0,00000102 0,00000764 
Vattenkraft 0,0000677 0,000000263 0,000000109 0,00000180 0,000000247 0,0000000295 
Biobränsle 0,00977 0,000333 0,0000417 0,000213 0,0000139 0,0000291 
Tysklands 
elproduktion 0,556  0,00173 0,00179 0,0000391 0,00000962 0,000104 

Tabell II37 

 

Vi har räknat på att Tysklands elproduktion består av 62 procent kolkondens, 29 procent 

kärnkraft, 4 procent vattenkraft och 5 procent biobränsle.38 Beräkningarna för utsläpp vid 

produktion av 1 kWh i Tyskland är beräknade på samma sätt som för Sverige förutom att 

hänsyn tagits till landets egen elproduktion. För uträkningar se beräkningar ovan.   

 
 
 

                                                 
36 Arvidsson, Jerker, AGA i Stenungssund 
37 www.ntm.a.se 
38 http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/aws/eedrb/index.html 
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Gasproduktion för Kina 
 
Utsläpp i kilo vid produktion av 1 kWh i Kina: 

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Kolkondens 0,895 0,00276 0,00288 0,0000441 0,0000139 0,000162 
Kärnkraft 0,00255 0,0000158 0,0000134 0,00000372 0,00000102 0,00000764 
Vattenkraft 0,0000677 0,000000263 0,000000109 0,00000180 0,000000247 0,0000000295 
Kinas 
elproduktion 0,725  0,00224 0,00233 0,0000361 0,0000113 0,000131 

Tabell III39 

 

Vi har räknat på att Kinas elproduktion består av 81 procent kolkondens, 3 procent kärnkraft 

och 16 procent vattenkraft.40 Beräkningarna för utsläpp vid produktion av 1 kWh i Kina är 

beräknade på samma sätt som för Sverige förutom att hänsyn tagits till landets egen 

elproduktion. För uträkningar se beräkningar ovan.   

 
 

Gasproduktion för Turkiet 
 
Utsläpp i kilo vid produktion av 1 kWh i Turkiet: 

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Kolkondens 0,895 0,00276 0,00288 0,0000441 0,0000139 0,000162 
Vattenkraft 0,0000677 0,000000263 0,000000109 0,00000180 0,000000247 0,0000000295 
Turkiets 
elproduktion 0,662  0,00204 0,00213 0,0000331 0,0000104 0,000120 

Tabell IV41 

 

Vi har räknat på att Turkiets elproduktion består av 74 procent kolkondens och 26 procent 

vattenkraft.42 Beräkningarna för utsläpp vid produktion av 1 kWh i Turkiet är beräknade på 

samma sätt som för Sverige förutom att hänsyn tagits till landets egen elproduktion. För 

uträkningar se beräkningar ovan.   

                                                 
39 www.ntm.a.se 
40 http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/aws/eedrb/index.html 
41 www.ntm.a.se 
42 http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/aws/eedrb/index.html 
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Bilaga 2 

 
Transporter 
 
Vad 1 ton släpper ut i kilo vid frakt med tung lastbil med släp under sträckan 150 kilometer: 

 

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 

Tung lastbil med släp 4,9 0,083 0,0012 0,0078 0,0096 0,0019 
Tabell I 43 
 
Gaserna fraktas nerkylda under tryck i flytande form och har följande data: 
 
1 ton argon = 561 Nm3 argon 
 
1 ton koldioxid = 506 Nm3 koldioxid 
 
Vad 1 Nm3 argon släpper ut i kilo vid frakt med tung lastbil med släp under sträckan 150 
kilometer: 
 

CO2 : 00873,0
561

9,4 = kg 

 

NOX: 04-1,48E
561

083,0 = kg 

 

SO2: 06-2,14E
561

0012,0 = kg 

 

CO: 05-1,39E
561

0078,0 = kg 

 

HC: 05-1,71E
561

0096,0 = kg 

 

Stoft: 06-3,39E
561

0019,0 = kg 

 
Vad 1 Nm3 koldioxid släpper ut i kilo vid frakt med tung lastbil med släp under sträckan 150 
kilometer: 
 

CO2 : 00968,0
506

9,4 = kg 

 

NOX: 04-1,64E
506

083,0 = kg 

                                                 
43 www.ntm.a.se 
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SO2: 06-2,37E
506

0012,0 = kg 

 

CO: 05-1,51E
506

0078,0 = kg 

 

HC: 05-1,90E
506

0096,0 = kg 

 

Stoft: 06-3,76E
506

0019,0 = kg 

 
Totalt utsläpp för 1 Nm3 argon: 
 
CO2 : 0100,000873,000131,0 =+ kg 
 
NOX: 04-1,56E04-1,48E06-8,03E =+ kg 
 
SO2: 06-8.89E06-2,14E06-6,75E =+ kg 
 
CO: 05-1,67E05-1,39E06-2,76E =+ kg 
 
HC: 05-1,77E05-1,71E07-6,34E =+ kg 
 
Stoft: 06-7,22E06-3,39E06-3,83E =+ kg 
 
Totalt utsläpp för 1 Nm3 koldioxid: 
 
CO2 : 0101,000968,004-3,93E =+ kg 
 
NOX: 04-1,66E04-1,64E06-2,41E =+ kg 
 
SO2: 06-4,40E06-2,37E06-2,03E =+ kg 
 
CO: 05-1,59E05-1,51E07-8.28E =+ kg 
 
HC: 05-1,92E05-1,90E07-1,90E =+ kg 
 
Stoft: 06-4,91E06-3,76E06-1,15E =+ kg 
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Bilaga 3 
 
Regula EWR 
 
Utsläpp i kilo vid de olika transportstegen: 
 
CO2: 6304,5039,00024,0024,0065,05,5 =++++ kg 
 
NOX: 051222,000067,0000042,000041,00011,0049,0 =++++ kg 
 
SO2: 03603252,00000099,000000062,0000006,0000016,0036,0 =++++ kg 
 
CO: 0039049,0000063,00000039,0000038,00001,00037,0 =++++ kg 
 
HC: 0049588,0000077,00000048,0000047,000013,00047,0 =++++ kg 
 
Stoft: 00005136,0000015,000000096,00000094,0000026,0 =+++  
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Bilaga 4 

 
Företagsexempel 
 

Företag nr 1       
        
  Antal robotar Antal h/skift Antal dagar/år Liter/min m3/min Gasförbrukning l/år Gasförbrukning m3/år 
På 3 skift 1 5 220 18 0,018 7128000 7128
På 2 skift 1      
På 1 skift 1      
        
Gasbesparing:  Gasblandning i procent:    
I procent 30 Argon 75   
Liter/år 2138400 Koldioxid 25   
M3/år 2138,4      
Tabell I44 
 
Total besparing av gasblandning per år i kubikmeter: 4,21383,07128 =× m3 

 
Hur mycket utsläpp företag nr 1 sparar in per år i Sverige med en gasblandning på 75 procent 

argon och 25 procent koldioxid och en gasbesparing på 30 procent: 

 
CO2: 667,22)4,21380103,025,0()4,21380107,075,0( =××+×× kg 
 
NOX: 385,0)4,21380,00017425,0()4,21380,00018275,0( =××+×× kg 
 
SO2: 0217,0)4,21380,0000052725,0()4,21380,0000118275,0( =××+×× kg 
 
CO: 0651,0)4,21380,000021325,0()4,21380,000033575,0( =××+×× kg 
 
HC: 0405,0)4,21380000195,025,0()4,21380,000018875,0( =××+×× kg 
 
Stoft: 0179,0)4,21380,0000055425,0()4,213800000932,075,0( =××+×× kg 
 
 
Hur snabbt en Regula EWR betalar tillbaka sig i år i Sverige rent miljömässigt per utsläppt 

gas för företag nr 1: 

 

CO2: 74,0)
667,22

)6304,53(
( =×

år 

 

NOX: 40,0)
385,0

)051222,03(
( =×

år 

 

                                                 
44 http://www.regulasystems.com/kalkyl.asp 
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SO2: 50,0)
0217,0

)00363252,03(
( =×

år 

 

CO: 18,0)
0651,0

)0039049,03(
( =×

år 

 

HC: 37,0)
0405,0

)0049588,03(
( =×

år 

 

Stoft: 0086,0)
0179,0

)00005136,03(
( =×

år*     *(Återbetalningstiden för stoftet är ej relevant då en uppgift i 

regulatorns livscykel ej är tillgänglig) 
 
 
Beräkningarna för Tyskland, Kina och Turkiet är gjorda på exakt samma sätt. Enda skillnaden 
är att vi använt siffrorna för hur mycket gasproduktionen släpper ut för respektive land.  
 
Här nedan är tabellerna som vi baserat våra uträkningar för företagsexemplen: 
 

För Sverige:             

         

Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 

Produktion 0,00201 0,00003418 0,00000968 1,95984E-05 0,000001703 0,00000593 

Transport 0,00873 0,000148 0,00000214 0,0000139 0,0000171 0,00000339 

Totalt 0,0107  0,000182 0,00001182 0,0000335 0,0000188 0,00000932 

         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,00060 0,00001026 0,00000290 5,87952E-06 0,000000511 0,00000178 

Transport 0,00968 0,000164 0,00000237 0,0000154 0,000019 0,00000376 
Totalt 0,0103  0,000174 0,00000527 0,0000213 0,0000195 0,00000554 
       
       
För Tyskland:             
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,55613 0,00173 0,00179 0,00004 0,00001 0,00010 
Transport 0,00873 0,000148 0,00000214 0,0000139 0,0000171 0,00000339 
Totalt 0,5649  0,001880 0,00179372 0,0000530 0,0000267 0,00010750 

         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,16684 0,00052 0,00054 0,00001 0,00000 0,00003 
Transport 0,00968 0,000164 0,00000237 0,0000154 0,000019 0,00000376 
Totalt 0,1765  0,000684 0,00053984 0,0000271 0,0000219 0,00003499 
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För Kina:             
         

Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,72504 0,00223612 0,00233322 3,61206E-05 0,000011329 0,00013145 
Transport 0,00873 0,000148 0,00000214 0,0000139 0,0000171 0,00000339 
Totalt 0,7338  0,002384 0,00233536 0,0000500 0,0000284 0,00013484 
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,21751 0,00067083 0,00069997 1,08362E-05 0,000003399 0,00003944 
Transport 0,00968 0,000164 0,00000237 0,0000154 0,000019 0,00000376 
Totalt 0,2272  0,000835 0,00070234 0,0000262 0,0000224 0,00004320 
       
       
För Turkiet:             
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter argon:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,66232 0,00204247 0,00213123 0,000033102 0,000010350 0,00011989 
Transport 0,00873 0,000148 0,00000214 0,0000139 0,0000171 0,00000339 
Totalt 0,6710  0,002190 0,00213337 0,0000470 0,0000275 0,00012328 
         
Utsläpp i kilo för en kubikmeter koldioxid:       

  CO2 NOX  SO2   CO HC Stoft 
Produktion 0,19870 0,00061274 0,00063937 9,9306E-06 0,000003105 0,00003597 
Transport 0,00968 0,000164 0,00000237 0,0000154 0,000019 0,00000376 
Totalt 0,2084  0,000777 0,00064174 0,0000253 0,0000221 0,00003973 

Tabell II4546 

                                                 
45 www.ntm.a.se 
46 http://w36.scb.se/templates/pressinfo____192948.asp 
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Bilaga 5 

 
Underlag från NTMCalc, transporter för Regula EWR 

 

    Steg 1 Steg 2 Steg 3 Summa 
CO2 [kg] 0,024 0,0024 0,039 0,0654 
NOx [g] 0,41 0,042 0,67 1,1220 
HC [g] 0,047 0,0048 0,077 0,1288 
CH4 [g] Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. 
CO [g] 0,038 0,0039 0,063 0,1049 
Stoft [g] 0,0094 0,00096 0,15 0,16036 
SO2 [g] 0,006 0,00062 0,0099 0,01652 
Tabell I 

 

Steg Beskrivning Valbara parametrar Källa emmission er 
Steg 1 Frankfurt - Lilleström Fordonstyp: Lätt lastbil, distributionstrafik Volvo LV & Scania 1998 
    Maxlast: 8,5 ton   
    Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1   
    Efterbehandling: Saknas   
    Bränsleförbrukning: 2,75 l / 10 km   
    Sträcka utanför tätort: 1386 km   
    Fyllnadsgrad: 75 %   
        
Steg 2 Oslo - Lilleström Fordonstyp: Lätt lastbil, distributionstrafik Volvo LV & Scania 1998 
    Maxlast: 8,5 ton   
    Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1   
    Efterbehandling: Saknas   
    Bränsleförbrukning: 2,75 l / 10 km   
    Sträcka utanför tätort: 25 km   
    Fyllnadsgrad: 75 %   
        
Steg 3 Lilleström - Skara Fordonstyp: Lätt lastbil, distributionstrafik Volvo LV & Scania 1998 
    Maxlast: 8,5 ton   
    Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1   
    Efterbehandling: Saknas   
    Bränsleförbrukning: 2,75 l / 10 km   
    Sträcka utanför tätort: 342 km   
    Fyllnadsgrad: 75 %   
Tabell II 
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    Steg 1 Steg 2 Summa 
CO2 [kg] 5,5 0,065 5,565 
NOx [g] 49 1,1 50,1 
HC [g] 4,7 0,13 4,83 
CH4 [g] Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. 
CO [g] 3,7 0,1 3,8 
Stoft [g] Ej tillg. 0,026 Ej tillg. 
SO2 [g] 3,6 0,016 3,616 
Tabell III 

 

Steg Beskrivning Valbara parametrar Källa emmission er 
Steg 1 Peking - Köpenhamn Fordonstyp: Flygplan, Boeing 747-400  FOI/Luftfartverket 
    Maxlast: 93 ton   
    Sträcka: 7171 km   
    Fyllnadsgrad 75 %   
        
Steg 2 Köpenhamn - Skara Fordonstyp: Lätt lastbil, distributionstrafik Volvo LV & Scania 1998 
    Maxlast: 8,5 ton   
    Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1   
    Efterbehandling: Saknas   
    Bränsleförbrukning: 2,75 l / 10 km   
    Sträcka utanför tätort: 435 km   
    Fyllnadsgrad: 75 %   
Tabell IV 
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Bilaga 6 
 

Underlag från NTMCalc, transport för gaser 

    
    Steg 1 Summa 
CO2 [kg] 4,9 4,9 
NOx [g] 83 83 
HC [g] 9,6 9,6 
CH4 [g] Ej tillg. Ej tillg. 
CO [g] 7,8 7,8 
Stoft [g] 1,9 1,9 
SO2 [g] 1,2 1,2 
 

Steg Beskrivning Valbara parametrar Källa emmission er 
Steg 1 Gastransport Fordonstyp: Tung lastbil med släp Volvo LV & Scania 1998 
    Maxlast: 40 ton   
    Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1   
    Efterbehandling: Saknas   
    Bränsleförbrukning: 4,9 l / 10 km   
    Sträcka utanför tätort: 150 km   
    Fyllnadsgrad: 100 %   
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Bilaga 7 
 
Diagram över besparing av gas i svetscykel 
 
Mätning gjord vid Husqvarna AB 2007-04-27.  
Robot ABB, Aristorob 500, ELGA Optimator. 
Svetsning av upphängning för klippbord ”Rider”, antal svetsar 20st 
    

 
                             Diagram 1: 47 Svetsning med Regula EWR 
 
Blå kurva: utan Regula EWR. Gaskonsumtion 17,2 liter/svetscykel 
Röd kurva: med Regula EWR. Gaskonsumtion 9.0 liter/svetscykel 
Besparning: 8.2 liter/svetscykel = 47,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2:48 Svetsning utan Regula EWR 

                                                 
47 Ohlsson, Dan-Sverker, managing director, Regula Systems AB  
48 Ohlsson, Dan-Sverker, managing director, Regula Systems AB 


