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Sammanfattning 
 
Volvo Lastvagnar AB är världens näst största tillverkare av tunga lastbilar med fabriker i flera 
länder och omkring 21 000 anställda. På Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve har det producerats 
tunga lastbilar sedan 1982 och verksamheten består främst i att tillverka balkar samt montera 
och utlandspaketera lastbilar. 
 
Fabriken i Tuve gick år 2005 ut med ambitionen om att bli den första koldioxidneutrala 
fordonsfabriken i världen. Detta skall ske genom effektivisering och investeringar i förnybar 
energi. 
 
Målsättningen med detta examensarbete är att kartlägga användningen av energi i 
produktionen samt utarbeta en metod för att mäta nyckeltal (energianvändning per producerad 
enhet). Syftet med detta är dels att göra det möjligt att mäta och analysera utförda 
energibesparande åtgärder, och dels för att identifiera områden inom produktionen där det 
finns potential att spara energi. Rapporten behandlar även förslag på energibesparande 
åtgärder både i produktionen och allmänt på fabriken. 
 
Det visades att själva monteringsfasen av lastbilar stod för en mycket liten del av den totala 
användningen av energi på fabriken, medan balktillverkning och appliceringen av rostskydd 
var de processer som använde mest energi. 
 
Examensarbetet ger även förslag på fyra olika metoder för mätning av nyckeltal. Dessa är 
endast kopplade till de delar av fabriken där produktion sker, och skillnaden mellan de olika 
metoderna beror på sätt att mäta värmeförbrukningen. 
 
 
 
 
 
Nyckelord  
 
Energianvändning, kartläggning, nyckeltal, energieffektivisering 
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Abstract 
 
Volvo Trucks is the second largest manufacturer of heavy trucks, with factories in several 
countries and with around 21 000 employees. At the plant in Tuve, trucks have been built 
since 1982 and the activity mainly consists of producing side members and to assemble and 
packing kits of trucks. 
  
In 2005, the factory in Tuve launched the ambition to be the first carbon dioxide neutral 
vehicle factory in the world. This will be implemented by streamlining and investing in 
renewable energy. 
  
The aim of this degree thesis is to map the usage of energy within production, and also to 
prepare a method to measure key figures (use of energy per produced unit). The purpose 
with the thesis is to make it possible to measure and analyze performed energy saving 
measurements, and to identify areas within production where there is potential to save energy. 
The report also considers proposals for energy saving measurements in both production and in 
the factory in general. 
  
It appears that the assembly of trucks represented a tiny part of the total usage of energy in the 
factory, while the process of side member production and application of rust protection used 
the most energy. 
  
The thesis gives proposals for four methods to key figures measurements. These are 
connected only to the assembly part of the factory, and the difference between the methods 
depends on the way of measure the heat consumption. 
 
 
 
 
Key words 
Use of energy, mapping/survey, key figures, streamlining use of energy 
 
Language 
Swedish 
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Förord 
 
Detta examensarbete avslutar mina studier på Energiingenjörsprogrammet – Förnybar energi 
på Högskolan Halmstad. 
 
Med energi menas något som kan uträtta ett arbete och energin kan varken skapas eller 
förintas, bara omvandlas. I vardagligt tal används termen ”energiförbrukning”, vilket enligt 
definition blir missvisande. Därför har jag valt att använda termen ”energianvändning”, även 
om det syftar på exakt samma sak. Samma mängd energi, kan ha olika mängd exergi – ett 
mått på värdet av energin och vilket arbete som kan utföras med den. Till skillnad från energi 
så kan exergi skapas och förbrukas.  
 
Under sommaren 2007 tog jag kontakt med Jan Gustafsson, miljösamordnare på Volvo 
Lastvagnar Tuve för att diskutera ett eventuellt examensarbete. Jag visste att Volvo jobbat 
proaktivt inom energifrågor och att tuvefabriken hade ambitionen att bli den första 
koldioxidneutrala fabriken i världen. Under samtalets gång kom vi överens om att jag kunde 
göra ett examensarbete som handlade om nyckeltal – en metod att mäta energianvändning per 
producerad lastbil. För att göra detta möjligt krävdes först en förståelse för 
produktionsprocessen, vilken inhämtades genom en energikartläggning av produktionen.  
 
Under arbetets gång har jag behövt använda alla de kunskaper som jag förskansat mig på 
Högskolan. De gånger inte dessa räckt till har jag fått mycket gott stöd av min handledare på 
Högskolan, Per Andersson. 
 
Ett stort tack till er, Jan och Per! 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till alla de på Volvos teknik- och underhållsavdelning som 
tålmodigt svarat på mina frågor och varit behjälpliga. 
 
Till sist vill jag även tacka Göran Sidén på Högskolan Halmstad som alltid varit tillgänglig 
och dessutom var den som hjälpte mig att komma igång med arbetet när övrig personal på 
högskolan hade sommarledigt. 
 

 
 
Kristoffer Albinsson 
Göteborg, november 2007 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Mänskligheten står inför en av sina största utmaningar någonsin – att bryta beroendet av 
fossila bränslen, och detta utan att äventyra den ekonomiska tillväxten och välfärden. Detta 
måste ske genom en omställning till förnyelsebara energikällor såsom sol-, vatten- och vind- 
och bioenergi. Den enklaste energin att utvinna är dock den som aldrig används, därför är det 
även nödvändigt att effektivisera användningen av energi. 
 
I stort sett all utvinning, omvandling och användning av energi resulterar i någon form av 
miljöpåverkan. Denna kan uppträda lokalt genom till exempel punktutsläpp till luft och 
vatten, regionalt genom exempelvis försurning och övergödning och globalt genom 
exempelvis klimatförändringar. Den senaste tidens fokusering på miljöfrågor och då främst 
klimatförändringar har gjort att folk i allmänhet blivit mer miljömedvetna, vilket också 
speglar deras val av produkter. Ett bra miljöarbete är därför ekonomiskt lönsamt både i 
marknadsföringssyfte samt att företagen undviker att erläggas onödiga viten. [1]  
 
Industrin i Sverige använder omkring 150 TWh per år, vilket motsvarar 40 % av den totala 
energianvändningen i Sverige [2]. Med stigande energipriser är det idag både nödvändig och 
lönsamt att effektivisera och minska energianvändningen. Elektricitet är en bra energibärare 
med hög exergi som kan användas för flera olika ändamål. Av den totala elanvändningen i 
Sverige står industrin för 38 % vilket nästan motsvarar hela produktionen från Sveriges tio 
kärnkraftsreaktorer (cirka 45 % år 2006). [3] 
 
Inget företag skulle acceptera att tusentals kronor försvann dagligen helt okontrollerat. Men 
när tusenlapparna uppträder i formen av energi blir dessa flöden osynliga och kan obemärkt 
försvinna helt i onödan. Därför är det viktigt att företagen kartlägger deras behov och mäter 
deras användning av energi för att kunna identifiera delar av byggnaden/processen som inte är 
energieffektiva och bidrar till onödiga kostnader. 
 
1.1.1 Om Volvo Truck Corporation1  
Volvo grundades 1927 och ett år senare var den första lastbilen byggd. Idag är koncernen 
världens näst största tillverkare av tunga lastbilar och har över 21 000 anställda. Produktionen 
sker främst i Sverige, Belgien, Brasilien och Nordamerika. Företaget planerar även en fabrik i 
Ryssland och i ett flertal länder finns anläggningar där det monteras nedpackade byggsatser. 
Under år 2006 levererades nästan 107 000 lastbilar. 
 
Volvos kärnvärden är kvalitet, säkerhet och miljö. Som en del i deras miljöarbete antog 
företaget år 2003 en utmaning. Utmaningen bestod i att fram till år 2008 minska 
energianvändningen per producerad enhet med 50 % samt en 100 % ökad användning av 
koldioxidneutral energi i form av förnybar energi (referensår 2003). [4][5] 
 
1.1.2 Om produktion Göteborg 
Volvos lastbilsfabrik i Tuve, Göteborg stod klar år 1979. Till en början var fabriken endast 
tänkt som centrallager för produktionen i Europa, men en ökad efterfrågan på lastbilar i början 
av 80-talet medförde att företaget år 1982 även började slutmontera lastbilar på fabriken. 
Fram till dess skedde all produktion i Göteborg på Volvos fabrik i Lundby. År 1993 lades 

                                                 
1 Officiellt namn. På svenska benämns företaget Volvo Lastvagnar AB. 



 2

lundbyfabriken ned och all montering av lastbilar i Sverige kom att hamna på tuvefabriken. 
[4][6] 
 
På tuvefabriken arbetar omkring 2 400 personer och här produceras Volvos FH- och FM-
lastbilar (Volvo FH är utvecklad för tung fjärrtrafik, medan Volvo FM är utvecklad för 
regionaltrafik och anläggningstransporter). Fabriksytan är cirka 86 700 m2 och den 
huvudsakliga verksamheten sker inom följande affärsområden:  
 
Balktillverkning  
Montering (CBU – Complete Built Up) 
Packning (KD – Knock Down) 
 
Som respons på företagsledningens utmaning angående minskade utsläpp av koldioxid 
(Challenges on Volvo Group Corporate Values, 2005) beslöt sig produktion Göteborg2 för att 
gå ett steg längre och bli den första koldioxidneutrala fordonsfabriken i världen. För att detta 
verkligen skulle få en positiv effekt på miljön, togs beslut att företaget skulle tillföra minst 
samma mängd förnybar energi som användes. I samband med detta inleddes ett samarbete 
med Göteborg Energi. Samarbetet löper över tiden och har hitintills bland annat lett till att 
fabriken anslutits till fjärrvärmenätet och att en energicontroller kopplats till fabriken för att se 
över energianvändningen och göra den effektivare. Utöver detta projekteras en 
vindkraftanläggning som skall producera lika mycket el som fabriken förbrukar, samt att det 
utarbetas ett system där Volvo endast köper värme som producerats av förnyelsebara 
energikällor eller som restprodukt av annan verksamhet.[4] 
 
1.2 Mål och syfte 
Målsättningen med examensarbetet är att kartlägga energianvändningen vid lastbilsproduktion 
samt att bestämma en metod för att mäta energianvändning per producerad enhet 
(kWh/lastbil). Syftet med rapporten är att ge företaget en bättre inblick av 
energianvändningen och att vara ett underlag för energieffektiviserande åtgärder. Rapporten 
skall även behandla författarens egen syn på Volvos och fabrikens energiarbete samt ge 
förslag på åtgärder. 
 
1.3 Omfattning 
Rapporten kommer att beröra tuvefabrikens energianvändning vid balktillverkning och 
montering (CBU) av en lastbil. Alltså den energianvändning som skiljer produktion från 
produktionsstopp då anläggningen är igång. Därmed exkluderas belysning, ventilation, 
tryckluftsläckage, stand by-förluster med mera. Dessutom omfattar inte rapporten den energin 
som åtgår för den enskilde montören. 
 
1.4 Disposition 
Efter det inledande kapitlet delas rapporten in i två delar, där den första delen (kapitel 2-5) 
behandlar kartläggningen av energianvändningen vid lastbilsproduktion medan den andra 
delen (kapitel 6) behandlar nyckeltal. Rapporten avslutas med en slutsats och diskussion som 
berör arbetet och energianvändningen på tuvefabrikens i dess helhet. Nedan följer en kort 
beskrivning av innehållet i varje kapitel. 
   
 
 
                                                 
2 Produktion Göteborg är detsamma som Volvo Lastvagnars produktionsenhet i Göteborg, d.v.s. tuvefabriken 
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Kapitel 1, Inledning 
I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till rapporten, företaget samt förutsättningarna för 
examensarbetet 
 
Kapitel 2, Metod 
I det andra kapitlet redogörs vilken metod och tillvägagångssätt som använts och hur data och 
information samlats in.  
 
Kapitel 3, Energianvändning vid produktion på tuvefabriken 
I detta kapitel beskrivs de olika processerna vid lastbilsproduktion på tuvefabriken samt i 
vilken omfattning som energi används. Vidare beskrivs de drivsystem, verktyg och maskiner 
som används vid de olika delarna av fabriken. 
 
Kapitel 4, Mätningar 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts vid uppskattningar och mätningar. Vidare 
beskrivs hur mätmetoderna genomfördes och vilka mätinstrument som användes. I kapitlet 
presenteras även de resultat som uppmättes. 
 
Kapitel 5, Sammanställning och presentation av mätresultat 
I det femte kapitlet redovisas en sammanställning av mätresultaten. 
 
Kapitel 6, Nyckeltal 
Detta kapitel beskriver en alternativ metod för att mäta nyckeltal (energianvändning/lastbil) 
utifrån den metod som används i nuläget. 
 
Kapitel 7, Slutsats 
I detta kapitel diskuteras de slutsatser som kan göras både vad gäller kartläggningen av 
energianvändningen och nyckeltal. Dessutom presenteras en del tankar över hur produktionen 
kan bli mer effektiv i avseende på energianvändning.  
 
Kapitel 8, Diskussion 
Detta kapitel belyser författarens egna tankar och funderingar över energi- och miljöarbetet på 
tuvefabriken i dess helhet.  
 
Kapitel 9, Källförteckning 
En redovisning av de källor som rapporten bygger på.
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2 Metod 
 
2.1 Val av metod 
Arbetet med att beräkna och kartlägga energianvändningen delades upp i fyra olika faser: 
 

1. Studerande av processen samt identifiering av mätpunkter 
2. Insamling av data 
3. Beräkningar och sammanställningar 
4. Presentation av resultat och förslag på åtgärder 

 
2.2 Datainsamling 
Informationsinsamling och kartläggning av energianvändningen på fabriken sker primärt 
genom egna mätningar och samtal med nyckelpersoner inom respektive område. Sekundärt 
har information insamlats genom olika publikationer och instruktionsmanualer. Den litteratur 
som använts har främst varit publikationer på Volvos intranät eller som på annat sätt funnits 
tillgänglig på företaget samt studielitteratur. I vissa fall när värden inte kunnat uppmätas har 
kvalificerade uppskattningar gjorts, detta har skett i samråd med kompetenta personer inom 
området.  
 
För mätning av energianvändningen vid de olika processerna användes olika mätmetoder som 
beskrivs närmare i kapitel 4. 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
Först definierades en standardvagn som representerade en lastbil. Därefter gjordes mätningar 
och beräkningar på de processer och verktyg som används i produktionen. Under detta arbete 
insamlades även information om hur produktionsprocessen var uppbyggd. Efter detta 
beräknades den specifika energianvändningen vid produktion av en standardvagn. Till sist 
studerades energirapporter och olika ritningar över el- och värmesystemet för att på detta vis 
ta fram en modell för att mäta energianvändning per producerad lastbil.  
 
2.4 Källkritik 
De mätningar som genomfördes har alla olika grader av mätfel beroende mätinstrument och 
metod. Vid samtal med personer kan den information och bedömning dessa gör innehålla 
olika felkällor och inaktuell fakta, beroende på frågeställning, kunskap och felaktigheter i 
ursprungliga källor. Vid studier av litteratur och publikationer finns risken att använda sig av 
vilseledande och motstridiga uppgifter. För att minimera denna risk söktes information från 
flera olika källor. 



 5

3 Beskrivning av produktion och energianvändning på 
tuvefabriken 
 
3.1 Allmänt om produktionen 
För att kartlägga energianvändningen krävs kunskap om hur produktionen på fabriken är 
uppbyggd. Här följer en kort redogörelse över de olika delarna av fabriken, med tonvikt på de 
områden som direkt kan hänföras till produktionen samt energianvändningen på det berörda 
området.  
 
En lastbil består av tusentals olika komponenter som monteras ihop. Stora huvudkomponenter 
såsom motorer, växellådor och hytter kommer förmonterade från Volvos egna fabriker i 
Skövde, Köping och Umeå. På fabriken tillverkas rambalkar och en del lastbilar paketeras i 
lådor för att monteras på andra fabriker runtom i världen [7]. 
 
 

Enkel skiss av tuvefabriken 

 
Skissen omfattar endast de delar som direkt eller indirekt kan kopplas till produktion. För fullständig layout, se 
bilaga 4 
 
 
All montering sker i huvudsak på två parallella flöden, flöde 21 och flöde 22. På flöde 21 
monteras främst de tyngre varianterna, i övrigt är de i stort sett identiska. Nedan beskrivs 
kortfattat det arbete som utförs på varje del av fabriken och flödena skiljs inte åt. Längs med 
flödena sker en rad förarbeten på exempelvis batterilådor, lufttankar och ventiler som sedan 
levereras ut till de stationer där de monteras på lastbilen. Denna del av produktionen beskrivs 
ej. 
 
3.1.1 Rambalkstillverkning 
Till fabriken levereras rullar av kallvalsat stål. Stålet U-formas (bockas), kapas, stansas och 
stora hål skärs ut av plasmaskärare. När detta är gjort kontrolleras att längder och hålbilder 
stämmer, detta sker med hjälp av ett lasersystem. Efter detta ytbehandlas rambalkarna genom 
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blästring och fosfatering för att därefter pulvermålas och härdas. Det sista som sker är att 
rambalkarna bockas en aning för att göra plats för motorn. Hela denna process är i stort sett 
helautomatisk. Färdiga rambalkar levereras antingen till chassieflödet (4) eller 
utlandspackningen (8). På fabriken tillverkas också rambalkar för Volvos fabrik i Gent, 
Belgien och Brisbane, Australien. Rambalkarna är grundstommen i chassiet. 
 
Vid rambalkstillverkning åtgår stora mängder elenergi för att bland annat värma ugnar vid 
målning och härdning. Utöver detta används lyftanordningar då balkarna skall flyttas från 
förråd för vidare transport. 
 
3.1.2 Motorflöde 
På motorflödena kompletteras motorerna med komponenter enligt kundens önskemål. 
Exempel på komponenter som monteras är växellåda, generator, pump för Air Condition, 
kraftuttag, fläkt med mera. På flödet transporteras motorerna med hjälp av förarlösa truckar, 
AGV (Automated Guided Vehicle). När motorerna är färdigutrustade transporters de med 
hjälp av truck till monteringsflödena (5) där de monteras fast på chassiet.  
 
På motorflödena är de flesta verktygen elektriska med några enstaka som drivs med tryckluft. 
Det finns även några mindre eldrivna traverser och uppladdningsbara handverktyg av typen 
skruvdragare. De förarlösa truckarna drivs av batterier som laddas automatiskt via 
laddningsstationer via metallplattor i golvet. 
 
3.1.3 Axelmontering 
När axlarna, som levereras målade och i stort sett färdiga till fabriken kompletteras med bland 
annat fjädring och bromscylindrar. När detta är gjort transporteras axlarna vidare till slutet av 
chassieflödet (4) där de dockas och monteras ihop med ramarna. På flödena transporteras 
axlarna med hjälp av förarlösa truckar, AGV. 
 
Verktygen drivs främst av tryckluft, medan enstaka större verktyg är eldrivna. Vid 
monteringen används ett fåtal eldrivna lyftanordningar samt att de förarlösa truckarna drivs av 
batterier som laddas med en enfasanslutning. 
 
3.1.4 Chassieflöde (Del 1 montering) 
På Chassieflödena nitas ramar och tvärbalkar ihop. Dessutom monteras en del komponenter 
såsom konsoler, ventiler och olika fästen. I slutet av flödet dockas ram och axel ihop. Efter 
detta lämnar lastbilen, med hjälp av truck, den delen av fabriken som benämns LA för att gå 
vidare till slutmontering på LB. Längs med chassieflödet transporteras chassiet med hjälp av 
automatiska truckar, AGV. 
 
På chassieflödet finns det en stor omfattning av verktyg, som till största delen drivs med 
tryckluft. För nitning används nitbyglar som drivs med ett hydrauliksystem som innehåller 
elmotordrivna pumpar. Vid några moment används eldrivna lyftanordningar och i slutet av 
flödet vid dockningen används ett elektriskt vridbord där även ett hydrauliskt system ingår. 
Precis som på axelmonteringen laddas AGV:erna via en enfasanslutning, med undantag för en 
station där laddning sker automatiskt via metallplattor i golvet. 
 
3.1.5 Monteringsflöde/Slutmontering 
På LB sker huvuddelen av all montering. Här förses chassiet med alla de komponenter som i 
slutändan bildar en färdig lastbil. Det är allt ifrån bromssystem, kablar, kylare, vändskiva och 
motor till hytt, bränsletank och däck. I slutet monteras skrymmande föremål som spoilers, 
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även kallade chassiekjolar som minskar lastbilens luftmotstånd. På flödet transporteras 
lastbilen med hjälp av manuellt styrda carriers fram till dess att hjulen monterats. 
 
På flödena används trycklufts- och eldrivna verktyg i ungefär lika stor omfattning. En stor 
mängd mindre och några större eldrivna lyftanordningar, samt att laddning av carriers sker 
manuellt via enfasanslutning. 
 
3.1.6 Hyttflöde 
Här slutmonteras hytterna som levereras från Volvos fabrik i Umeå. Hytterna förses bland 
annat med spoilrar och skärmar som tar onödig plats vid transporten. Hytterna transporteras 
på flödena till en början med hjälp av en manuell truck för att efterhand lyftas med 
traverser/lyftanordningar som flyttas horisontellt längs med skenor i taket. Dessa skenor 
sträcker sig fram till monteringsflödena där de monteras på lastbilen. 
 
På hyttflödet finns några mindre tryckluftsdriva verktyg, uppladdningsbara skruvdragare samt 
enstaka elverktyg. Det finns även några mindre traverser för att lyfta materiel samt ett par 
stora som används för att lyfta och transportera hytter. Dessa drivs av el medan de stora även 
förbrukar truckluft. 
 
3.1.7 Sluss, sprutbox och provkörning 
När lastbilen är färdigmonterad slutkontrolleras, provkörs och rostskyddas den. Vid behov 
sker även vissa justeringar. Provkörning sker på rullande landsväg och pågår i ungefär 20 
minuter per lastbil. På fabriken finns tre stycken provkörningsanläggningar. Rostskyddet 
appliceras i tre stycken s.k. sprutboxar med en tillhörande torkzon. 
 
Energianvändningen sker främst i sprutboxarna med tillhörande torkzon som kräver extra 
värme vid applicering av rostskydd. Provkörningen sker i en anläggning med stora elmotorer. 
Dessa elmotorer används dock i mindre omfattningen eftersom själva provkörningen sker med 
hjälp av lastbilens egna motor (drivs med diesel). Vid justering och sista komplettering 
används främst tryckluftsdrivna verktyg.  
 
3.1.8 Customer Adaptation, CA 
I vissa fall när kunden har speciella önskemål som av utrymme, tid eller tekniska skäl inte kan 
monteras på flödena, körs lastbilen till någon av CA-dockorna. Här kan lastbilen bland annat 
utrustas med olika påbyggnader och tilläggsutrustning. 
 
I dockorna finns stora och mindre eldrivna lyftanordningar samt handverktyg, främst 
tryckluftsdrivna. 
 
3.1.9 Materialhantering och logistik 
Till fabriken levereras dagligen stora mängder av materiel via ett godsintag. Därifrån 
distribueras det antingen direkt till de olika flödena eller till ett mellanlager. Det är viktigt att 
rätt material kommer till rätt ställe vid rätt tidpunkt. För att klara detta används ett avancerat 
materialhanteringssystem som håller reda på allt ifrån stora komponenter till minsta skruv. De 
komponenter som skall ut till monteringsflödena körs ut med truck, medan det som skall till 
förråd transporteras med datorstyrda vagnar, så kallade carriers (fungerar i stort sett som en 
AGV). Dessa navigerar med hjälp av magnetslingor i golvet och styrs med hjälp av datorer. 
 
Energianvändningen sker främst vid uppladdning av truckar och carriers. 
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3.1.10 Packning (KD) 
En del av verksamheten på tuvefabriken består i att packa byggsatser som levereras till olika 
fabriker runtom i världen. Volvo har bland annat monteringsfabriker i Iran, Sydafrika, 
Malaysia, Indien, Egypten, Tunisien, Kina, Thailand, Saudiarabien och Australien. Dessa 
fabriken får antingen kompletta byggsatser eller utvalda delar som sedan kompletteras på 
hemmamarknaden. 
 
Energi används främst vid användning av lyftanordningar samt vid uppladdning av truckar. 
 
3.1.11 Övriga delar av fabriken 
Utöver ovan beskrivna delar, innefattar tuvefabriken bland annat även kontorsutrymmen, 
friskvårdsanläggning, omklädningsrum, matsalar och lunchutrymmen, områden för 
underhålls- och stödfunktioner med mera.  
 
3.2 Rapportens omfattning 
Rapporten omfattar mätningar och beräkningar inom monteringen (2, 3, 4, 5 och 6). 
Rambalkstillverkning (1), rostskyddsbehandling (7) beräknades utifrån mätvärden som 
registreras i styrcentralen. Mindre förarbeten som sker längs med flödena beräknades utifrån 
uppskattningar som gjordes efter samtal med produktionstekniker och som baserades på 
utrustning och omfattning av arbete på de olika stationerna. Värden för drift av 
provkörningsanläggning kunde inte bestämmas då denna mätare var ur funktion, därmed 
omfattar denna rapport inte energianvändning vid provkörning. 
 
3.3 Allmänt om tryckluft i industrin 
Att driva handverktyg och andra maskiner med tryckluft är vanligt inom industrin. 
Tryckluften produceras i en elmotordriven kompressoranläggning och distribueras via 
rörsystem och slangar ut till de aktuella verktygen. Trycket som krävs för 
monteringsutrustning är ofta mellan 7-8 bar. Verkningsgraden är låg, vanligtvis 12-15 % och 
ofta förloras mycket energi genom olika läckage. En kompressoranläggning skall helst arbeta 
med så kall luft som möjligt för att på så vis få en högre densitet och mindre mängd fukt i 
luften, därför placeras luftintag med fördel på norrsidan av byggnaden. Till större 
anläggningar är torkutrustning för luften nödvändig, vilken kräver energi i form av värme. 
Denna värme kan till stor del återvinnas till närliggande objekt som behöver värmas. 
Kompressoranläggning som avger värme till omgivande luft skall inte placeras i utrymmen 
som kräver kylning. [8] 
 
Fördelen med luftdrivna handverktyg är att de i regel är lättare och mer stryktåliga än eldrivna 
verktyg. Dessutom är luft till skillnad från el inte direkt förenat med kroppsskada vid fel i 
utrustningen. Till nackdelarna hör dock hög ljudnivån på verktygen och att verktygen behöver 
kalibreras ofta för att den monterade produkten skall kunna ingå i ett kvalitetssäkrat system.     
 
Enligt Fraunhofer-ISI står tryckluften för 10 % av elförbrukningen inom industrin i EU. [9] 
 
3.3.1 Kompressoranläggningen på tuvefabriken 
Kompressoranläggningen på tuvefabriken består av fem stycken Atlas Copco, tvåstegs 
skruvkompressorer. Det innebär att kompressionen sker i en lågtrycks- och en 
högtryckskompressor och själva kompressionen sker med hjälp en skruv. Kompressorerna 
levererar ett tryck på omkring 8,3 bar som sedan reduceras via en strypventil ner till omkring 
7,3 bar innan det går till fabriken. För att hindra korrosion i ledningar och verktyg måste 
tryckluften torkas. Detta sker separat i en torkanläggning. Som skissen nedan visar finns två 
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olika typer av torkanordningar kopplade till systemet (AD- eller MD-tork). Den ur 
energisynpunkt viktiga skillnaden mellan dessa torkar är att AD-torken värms med elpatroner 
medan MD-torken använder värme från kompressorn. På så vis återanvänds värme från 
kompressorn vilket sparar energi. Nackdelen är dock att användning av MD-torken kräver att 
kompressorn körs på minst 40 % av sin maximala kapacitet, vilket vållar problem när lasten 
understiger 40 % (läckage etc.) då dessa kompressorer inte kan användas alls. [10][11][12] 
 

Förenklat schema av kompressoranläggning på tuvefabriken 

 
Hela anläggningen styrs automatiskt via en Siemens PLC. I anläggningen finns ett antal olika 
mätare som är kopplade till PLC:n som varje sekund loggar värden. Dessa värden skickas via 
nätverk till en dator där dem på ett enkelt sätt blir tillgängliga och kan användas för att 
analysera driften. För tryckluftsanläggningen på tuvefabriken används en del av dessa värden 
i datorprogrammet LadView. Bland annat kan Ladview utifrån kända parametrar om 
energianvändning vid olika laster på kompressorn, presentera specifik energianvändning 
(kWh/m3) i ett diagram över tiden (benämns i diagram som Effektivitet – se kapitel 4.3). 
[12][13] 
 
3.3.2 Luftdrivna handverktyg som används på tuvefabriken 
På tuvefabriken finns några hundratals tryckluftsdrivna verktyg av olika modeller och 
fabrikat. Driftprincipen är den samma oavsett modell eller fabrikat – att luften släpps in när 
verktyget aktiveras och passerar då något som kan liknas med turbinblad. Dessa turbinblad 
sättas i rotation och genom kugghjul växlas rätt hastighet och moment ut till hylsan. De 
vanligaste maskinerna beskrivs kortfattat nedan: 
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Mutterdragare3 
Mutterdragare är mycket vanlig på fabriken. Större maskiner (bilden) 
används för att dra muttrar och håller själv emot skruven så att inga andra 
verktyg behövs. Större maskiner kan kalibreras till att dra moment mellan 
80-163 Nm, där 140 Nm är standard. Det finns även lite mindre 
mutterdragare, med samma funktion som kalibreras med 85 Nm. För 
montering av ännu mindre muttrar används maskiner som till 
utformningen liknar dessa, dock håller dessa inte emot skruven själv. 
Dessa är oftast kalibrerade att dra 24 Nm. Aktuell typ av maskin benämns 
i rapporten som mutterdragare oavsett kalibrering, fabrikat, storlek etc.  
 
 
Mothållsmaskin4 
Mothållsmaskinen är vanligt vid montering på axel- och 
chassieflödena. Den finns i flera olika utförande avseende på 
mothållsarm och hylsstorlek. På fabriken kalibreras dessa till att 
dra stora moment mellan 140-690 Nm. Maskinen har alltid en 
mothållsarm och benämns i rapporten som mothållsmaskin 
oavsett kalibrering och fabrikat. 
 
 
Mutterdragare, pistol5 
Denna pistolformade mutterdragare är vanligt förekommande i hela 
monteringsprocessen. Den används för att dra mindre muttrar och kräver 
att man håller emot skruven med nyckel. Maskinen kalibreras vanligen 
till att dra momenten 24 eller 48 Nm och är reversibel. Dessa maskiner 
kräver mindre luft och är därför kopplade till en mindre 
slang/munstycke. Samtliga maskiner av denna typ benämns i rapporten 
som mutterdragare, pistol, oavsett storlek, kalibrering eller fabrikat. 
 
 
Andra vanliga maskiner är s.k. knackmaskiner som bland annat används när montören lossar 
redan dragna skruvar. De liknar mutterdragare, pistol men saknar kalibrering och brukar som 
namnet talar om ”knacka” loss muttern. [14] 
 
3.4 Allmänt om elmotorer i industrin 
Att driva maskiner med hjälp av en elmotor är mycket vanligt inom industrin och det 
uppskattas att 60-70 % av industrins totala elanvändning används för att driva olika elmotorer. 
Inköpspriset för en elmotor är i regel inte större än kostnaden för energianvändningen under 
8-12 månader vid kontinuerlig drift. Därför är det mycket fördelaktigt att välja en elmotor 
med låg användning av energi. Effektiviteten för elmotorer klassificeras enligt ett system som 
EU tillsammans med branschorganisationen CEMEP tagit fram, där de mest effektiva 
elmotorerna märks med klass eff1. [15]  
 

                                                 
3 På bilden visas en Stanley A 40LA3HTPJM-2-4 (Foto: Kristoffer Albinsson) 
4 På bilden visas en Atlas Copco LTP 51 H004-20 (Foto: Kristoffer Albinsson) 
5 På bilden visas en Uryu ULT 60 (Foto: Kristoffer Albinsson) 
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3.4.1 Handverktyg 
Elverktyg är något som på senare tid blivit vanligare på fabriken. De verktyg som används har 
många fördelar gentemot de tryckluftsdrivna, bland annat att energianvändningen är mindre 
och ljudnivån lägre, samt att dragmomentet enkelt kan justeras på maskinen. Dessutom blir 
kvaliteten på dragmomentet bättre vilket är nödvändigt för att kvalitetssäkra komponenter 
som kommer att utsättas för hög belastning. Nackdelen med elverktyg är att de ofta är dyrare, 
tyngre och kräver en varsammare hantering. [16] [17] 
 
 
3.4.2 Lyftanordningar/traverser6 
På fabriken finns det en mängd olika lyftanordning i olika storlekar. 
Stora lyftanordningar används för att lyfta tunga komponenter såsom 
ramar, chassier, axlar, motorer, hytter med mera. Dessa är även ofta 
försedda med separata elmotorer som driver lyftanordningen längs en 
räls i horisontell ledd. Mindre traverser används ute på 
monteringsstationerna där de används av montören för att lyfta tunga 
och otympliga komponenter såsom tankar, batterilådor, länkarmar med 
mera, som av ergonomiska och smidighetsskäl kräver lyfthjälp. De 
mindre traverserna är monterade på flyttbara rälsar i taket och klarar 
oftast en last på 125 kg. 
 
 
3.4.3 Nitbyglar 
Vid hopsättande av ram- och tvärbalkar samt vid enstaka förarbete 
används hydrauliska nitbyglar som pressar ihop nitarna. Volvo har 
själva tagit fram nitbygeln, medan hydrauliksystemet är beställt 
från olika konsultfirmor. Hydrauliksystemet är uppbyggt med en 
centralenhet bestående av tre pumpar som arbetar upp ett 
grundtryck på 145 bar, därefter ökas trycket genom en 
tryckstegringscentral som är kopplad till varje bygel till omkring 
350 bar när bygeln aktiveras. Kraften som pressar ihop nitarna blir 
då omkring 340 kN, vilket ungefär motsvarar 35 ton. [10]  
 
 
3.4.4 Uppladdning av AGV och carriers7 
På samtliga monteringsflöden, med undantag för 
hyttflödet, transporteras objektet med hjälp av en 
manuellt eller automatiskt styrd truck/carrier. Dessa 
är försedda med två stycken underhållsfria 
gelbatterier på 12 volt vardera. Dessa batterier 
laddas endera manuellt genom en enfasanslutning 
alternativt automatiskt på laddningsstationer via 
metallplattor marken. Den manuella laddningen 
sker över helger samt nattetid efter kvällsskiftet 
fram till dess att dagskiftet börjar på morgonen, 
ungefär sex timmar. Vid behov sker laddning även 
under längre raster och avbrott. 

                                                 
6 På bilden visas en Demag DC-PRO 1 (Foto: Kristoffer Albinsson) 
7 På bilden visas en AGV på Chassiflödet (Foto: Kristoffer Albinsson) 
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4 Mätningar energi 
 
4.1 Definition av standardvagn 
På Tuvefabriken byggs det i dagsläget 21 olika typer av lastbilar med avseende på modell, 
antalet hjul och drivande hjul samt om lastbilen skall användas för att dra släp (dragbil) eller 
bära lasten direkt på balken (påbyggnadsbil). Eftersom kunden därefter har möjlighet att 
anpassa sin lastbil efter eget önskemål blir i slutändan nästan alla lastbilar på något sätt unika. 
Därför definierades en lastbil som sett till energianvändning vid montering och antalet 
producerade enheter skulle representera en standardvagn. Den typ som efter samråd med 
teknikavdelningen [19][20] och försäljningsunderlag från 2006 var: 
 

 
De lastbilar som tillverkas på tuvefabriken har antingen 4,6 eller 8 hjul och antalet drivande 
hjul är 2, 4 eller 6. Av de 21 259 lastbilar som enligt budget skall tillverkas på tuvefabriken år 
2007 så är 11 369 lastbilar med 6 hjul och av dessa står den utvalda typen för 1 226 stycken 
[21]. 
 
Samtliga mätningar utfördes utifrån den valda typen och representerar en lastbil.   
 
4.2 Mätmetoder 
Verktyg, maskiner, lyftanordningar, med mera drivs på olika sätt och därför varierade 
mätmetoderna mellan de olika maskinerna. Nedan beskrivs de metoder som användes inom 
respektive område. 
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4.2.1 Tryckluft 
För att mäta flödet med luft som matas till de olika maskinerna användes en 
svävkroppsmätare av märket Flowline. Mätinstrumentet är kalibrerat att mäta volymflödet för 
luft vid normalt tillstånd vid trycket 7,0 bar och 20O Celsius. Det gjordes mätningar på 
samtliga tryckluftsdrivna maskiner som används i produktionen. Genom att multiplicera detta 
flöde med tiden som maskinen användes, erhölls volymen luft som förbrukas. Utifrån loggade 
värden för den specifika energianvändningen på tryckluftsanläggningen bestämdes sedan 
energianvändningen enligt ekvation 4.1. 
 

tEvE s ⋅⋅= &       [Wh]   (Ekv 4.1) 
     

v   Volymflödet     [m3/h] 
Es   Specifik energianvändning   [Wh/m3] 

  t  Tiden       [h] 
 
Mätinstrumentet gav flödet i liter/s medan den specifika energianvändningen gavs i kWh/ m3, 
vilket medförde att värdena fick korrigeras för att passa in i ovan nämnda ekvation. 
 
Efterhand som mätningarna gjordes, kunde flödet för de olika typerna av maskiner att 
uppskattas till ett gemensamt värde och kategoriseras. För de maskiner som används ofta 
gjordes upprepade tidsmätningar vilket gav standardiserade värden. De vanligast 
förekommande maskinerna (se kapitel 3.3.2) gavs följande värde på volymflödet: 
 
Mutterdragare, 140 Nm   18,5 liter/sekund 
Mothållsmaskin, oavsett kalibrering 22,0 liter/sekund 
Dragmaskin, 24-48 Nm   10,0 liter/sekund 
 
4.2.2 Elmaskiner 
Vid mätningar av elanvändningen för handverktyg, lyftanordningar och uppladdning av 
carriers användes en Fluke 43 effektanalysator, avsedd för mätningar av enfas- och 
symmetriska trefasbelastningar. Mätutrustningen kopplades enligt figur 4.2.2 vilket gjorde det 
möjligt att mäta den aktiva effekten8 med en noggrannhet på ±2 % + 6 enheter. Genom att 
multiplicera verklig effekt med tiden som maskinen var aktiv erhölls energianvändningen, 
ekvation 4.2. För symmetriska trefaslaster multiplicerades effekten med tre, ekvation 4.3. 

                             Figur 4.2.2 

                                                 
8 Med aktiv effekt avses att hänsyn är tagen till effektfaktorn Cos fi. 
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tPE ⋅=   (Enfas)    [Wh]    (Ekv. 4.2) 
tPE ⋅⋅= 3   (Symmetrisk trefas)  [Wh]   (Ekv. 4.3) 

 
P   Aktiv effekt     [W]  
t   Tiden       [h]  

 
Med mätinstrumentet, Fluke 43 Effektanalysator, kunde även effekten loggas över tiden. Med 
hjälp av förenklade modeller av kurvorna kunde numerisk integration tillämpas och därmed 
energin bestämmas. 
 
4.2.3 Nitbyglar 
Pumparna som driver hydrauliksystemet till nitbyglarna körs endast när trycket i systemet 
sjunkit till ett visst värde och för att då upprätthålla trycket turas pumparna om att köra. Detta 
gör att direkta mätningar för att bestämma energianvändningen per nitat bult var svåra att 
genomföra. Till systemet är det dock kopplat en övervaknings-/styrcentral som loggar totala 
antalet slag per nitbygel samt drifttider för samtliga pumpar i systemet. Systemet har en 
variant av ”on/off-reglering” och effektuttaget vid drift av pumparna ligger då nära den 
nominella effekt som pumparna märks med. Genom att multiplicera pumparnas drifttider med 
märkeffekter beräknades den totala användningen av energi. Detta dividerades med totala 
antalet slag som utförts på samtliga nitbyglar, ekvation 4.4. [10] 
 

  lastbilSlag
totalSlag
tP

E n ,
,

⋅
⋅

=    [Wh]    (Ekv. 4.4) 

 
  Pn  –  Nominell effekt   [W] 
  t  –  Tiden     [h] 

 
Slag, total Avser totala antalet slag som samtliga nitbyglar tillsammans 

utfört. 
Slag, lastbil  Avser totala antalet slag för en lastbil. 

 
 
4.2.4 Övriga elmotorer där faktiska mätningar inte har kunnat utföras 
I en del fall var faktiska mätningar med tillgänglig mätutrustning inte möjliga. I dessa fall 
gjordes uppskattningar av den aktiva effekten utifrån märkeffekt och typ av belastning. För att 
få energin användes ekvation 4.2. Maskiner där faktiska mätningar inte var möjlig var 
vridbordet vid dockningen på chassieflödet, hjulmutterdragaren på slutmonteringen, 
anordning för att montera fjäderfäste på axelmonteringen samt vissa lyftanordningar. 
 
4.2.5 Rambalkstillverkning 
Tuvefabriken har ett eget ställverk där ett antal transformatorer levererar el till olika delar av 
fabriken. Varje transformator är kopplad till en energimätare vars mätvärden fanns att tillgå 
på Volvo Lastvagnars (i Göteborg) styrcentral i Lundby. För att få energianvändningen per 
enhet dividerades mätvärdena med antalet producerade enheter som användes i monteringen. 
Antalet producerade enheter hämtades ifrån uppgifter från balkförrådet som finns tillgängliga 
på Volvos intranät.[22][23][30] 
 
4.2.6 Sprutboxar  
På samma sätt som för elen har även värmesystemet på fabriken ett styr- och 
övervakningssystem förlagt på styrcentralen i Lundby. Sprutboxar och torkzon som kräver 
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extra värme har en egen värmeväxlare med energimätare. Genom att dividera mätvärdet från 
energimätaren med antalet behandlade enheter erhölls energi per enhet (Wh/lastbil). Som 
referensmånad för värmeförbrukning användes april månad då denna månad svarade bra mot 
medeltemperaturen över året. [24][25] 
 
4.2.7 Mätfel 
Alla de mätmetoder som användes har olika grad av fel beroende på metoden, mätutrustning 
samt de fel som föreligger då uppskattningar gjordes. Då mätningar som utfördes endast givit 
en momentan effekt fick även tidsmätningar göras. Detta extra mätmoment gav en extra 
felkälla och var dessutom osäker eftersom tiden då en maskin/verktyg används varierar 
beroende på flera olika faktorer, såsom längden på skruvar, hur många gängor som muttern 
var dragen innan dess att verktyget började användas samt beteendet hos montören. Vid 
mätningar av eldrivna maskiner användes en effektanalysator som endast loggade effekten 
över tiden. Eftersom mätinstrumentet inte kunde integrera denna effekt över tiden fick detta 
göras för hand med numerisk integration av modeller som var grovt förenklade. I vissa fall 
där en elmotor endast arbetar 2-3 sekunder blev dessa modeller väldigt osäkra.  
 
För mätningar med tryckluft användes en svävkroppsmätare där kvaliteten på mätningarna 
inte kunnat säkras. Dock har de siffror som utmätts kontrollerats med data från tillverkarna 
och ansetts mycket rimliga. [14] 
 
Eftersom energin är direkt proportionell mot tiden är detta det enskilt största 
osäkerhetsmomentet i mätningarna. För att exemplifiera detta kan sägas att ett arbetsmoment 
som normalt tar 3 sekunder, men som under mätningarna tog 5 sekunder visar ett fel med  
67 % (2/3). 
 
För rapportens syfte anses dock dessa relativt breda felmarginaler inte spela en avgörande 
roll. De siffror som presenteras skall dock granskas med en viss skepsis och inte tas för 
fullständiga sanningar utan snarare vara en fingervisning.  
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4.3 Mätresultat 
 
Som det beskrevs i kapitel 3.3.1 loggas tryckluftsanläggningens specifika energianvändning 
(som i diagrammet nedan kallas för effektivitet), vilket presenteras i diagram enligt nedan. 
 

 
 
Sett över 2007 ligger den specifika energianvändning i medeltal runt 0.12 kWh/m3, med 
undantag för fem veckor (vecka 728-733) då det var semester och maskinerna bara försörjde 
olika läckage. För beräkningarna i rapporten användes därför detta värde vid beräkningarna. 
 
4.3.1 Axelmontering 
Dessa värden bygger på faktiska mätningar i avseende på tryckluft och AGV medan 
elmaskiner delvis är uppskattad. 
 
Last kWh
Tryckluft 0,632
Elmaskiner 0,008
AGV 0,083
Totalt 0,723
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4.3.2 Motorflöde 
Dessa värden bygger på faktiska mätningar. 
 
Last kWh
Tryckluft 0,165
Elmaskiner 0,240
AGV 0,392
Totalt 0,797
 
4.3.3 Chassieflöde (Del 1 montering) 
Dessa mätningar bygger på faktiska mätningar i avseende på tryckluft, AGV och elmaskiner. 
Värden för nitbyglar och rullbord med hydraullift är uppskattade utifrån märkeffekt. 
 
Last kWh
Tryckluft 2,043
Elmaskiner 0,055
AGV 0,392
Dockning 0,056
Nitbyglar 6,370
Totalt 8,916
 
4.3.4 Slutmontering LB 
Dessa värden bygger på faktiska mätningar i avseende tryckluft och carrier, medan en del av 
värdena för elmaskiner är beräknade eller uppskattade. Värdet för värmeförbrukning är 
uträknat utifrån total värmeförbrukning för LB2 Box (ref. april 2007). 
 
Last kWh
Tryckluft 1,212
Elmaskiner 0,234
Carrier 1,110
Rostskydd 138,597
Totalt 141,153
 
4.3.5 Balktillverkning 
Detta värde är framräknat utifrån total elanvändning LA7 multiplicerat med den andel av 
balkparen som går vidare till produktion. Referensmånad september 2007. 
 
Last kWh
Balktillverkning 112,343
 
4.3.6 Hyttflöde 
Dessa värden bygger på faktiska mätningar i avseende på tryckluft, medan värden för 
elmaskiner är beräknade eller uppskattade. 
 
Last kWh
Tryckluft 0,398
Elmaskiner 0,134
Totalt 0,532
 



 18

 
4.3.7 Förarbete 
Detta värde är uppskattat och bygger på information om omfattning av arbete och typ av 
verktyg. Uppskattningen utfördes i samråd med produktionstekniker vid förarbete. [20] 
 
Last kWh
Förarbete 1,000
 
4.3.8 Hela produktionen 
 
Last kWh
Tryckluft 4,450
Elmaskiner 0,671
AGV/Carrier 1,977
Dockning 0,056
Nitbyglar 6,370
Förarbete 1,000
Rostskydd 138,597
Balktillverkning 112,343
Totalt 265,464
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5 Sammanställning och presentation av mätresultat 
 
5.1 Fördelning av energianvändning i produktion 

 
 

Fördelning Energi (Totalt 265,5 kWh)

Farb (inkl motor, axel, hytt)
Slutmont.
Chassie
Balk
Rostskydd

 
 
Detta cirkeldiagram visar den uppmätta fördelningen mellan de olika delarna i produktionen. 
För att göra diagrammet mer överskådligt har allt förarbete adderats. Dessutom har 
rostskyddsbehandlingen som sker i sprutboxarna lyfts ur slutmonteringen. 
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5.2 Fördelning Värme – El 
 

Fördelning Värme - El

Värme
El

 
 
Den totala energianvändningen i produktionen uppdelat i värme (endast värme i sprutbox) och 
el. Värmeförbrukningen bygger på värden uppmätta i april månad 2007 (förbrukning 247,7 
MWh) då temperaturen speglar årets medeltemperatur bra samt att det råder full produktion. 
Under vintertid kan denna värmeförbrukning vara dubbelt så stor (förbrukning februari 2007: 
529 MWh) medan den sommartid är betydligt mindre (förbrukning juni 2007: 54 MWh). [25] 
 
Den huvudsakliga elanvändningen sker vid balktillverkningen. Hur mycket energi det åtgår 
per balk beror mycket på hur effektiv produktionen är. Ju högre effektivitet det är vid 
balktillverkningen (fler tillverkade), ju mer effektiv är energianvändning per producerat balk. 
Här användes september som referensmånad vilket är en månad där effektiviteten varit god på 
grund av få driftstörningar och helgdagar. 
 
Den värme som åtgår vid appliceringen av rostskydd återvinns till stor del i två av tre 
sprutboxar. En studie om att utrusta även den tredje sprutboxen med värmeåtervinning har 
utförts och visade sig vara mycket lönsam med en pay off-tid på bara något år. Dock fick 
denna investering avslag då det inom en kort framtid kommer att ske en ombyggnation av 
fabriken som medför att dessa sprutboxar kommer rivas. Därmed är det i denna rapport inte 
aktuellt med några förslag om åtgärder som skulle minska energianvändningen i denna del av 
produktionsprocessen.
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5.3 Fördelning verktyg/maskiner 
 

Fördelning Verktyg/maskiner

Tryckluft
Elmaskiner
AGV/Carrier
Nitbyglar

 
 

Detta diagram visar fördelningen av energianvändning mellan olika typer av maskiner och 
verktyg. Som diagrammet visar är nitbyglarna de mest energikrävande verktygen. Dessa drivs 
med stora pumpar i ett hydrauliksystem som i sin tur kräver mycket energi. Dock skall det 
noteras att mätmetoden för just nitbyglarna skiljde sig en aning från övriga verktyg/maskiner 
(Se kapitel 4.2.3) 
 
Noterbart är även att elmaskinerna står för en väldigt liten andel av energianvändningen. I 
elmaskiner inkluderas dockning, lyftanordningar och verktyg. Däremot omfattar inte värdet 
den energi som används när maskinerna står i Stand By. Ett vanligt mindre handverktyg har 
en stand by-effekt på omkring 20 W9. Tiden då en lastbil står på en station i monteringen är 
cirka 12 minuter. Av den tiden används kanske verktyget endast några sekunder. Därför är 
den el som åtgår för drift i stand by-läge betydligt större än den energi som används när 
verktyget i bruk. Sett över en månad med 30 dagar blir energianvändningen omkring 15 kWh 
per handverktyg bara i stand by-drift.

                                                 
9 Effekten avser ett mindre elektriskt handverktyg vid motorflödet och är uppmätt med en energimätare PM 300 
från Clas Ohlson. 
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5.4 Jämförelse El- och tryckluftsverktyg 
 

Jämförelse mutterdragare 140 Nm Tryckluft och El
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Denna jämförelse gäller när ett handverktyg är i bruk. En mutterdragare, 140 Nm som drivs 
med tryckluft använder omkring 18,5 liter luft per sekund, vilket motsvarar en effekt på 7 kW. 
På monteringen (Chassieflödet station 7 m.fl.) finns en typ eldriven mutterdragare där 
maxeffekten uppmättes till 1,44 kW. Effekten hos en elmotor beror på vilket 
moment/belastning som motorn utsätts för. När exempelvis en mutter dras ökar denna 
belastning allt eftersom muttern/skruven når sitt slutläge. Kurvan ovan är simulerad eftersom 
den i mätningarna använda effektanalysatorn (Fluke 43) inte kunde logga effekten under 
kortare tidsperioder än 4 minuter. Då uppstod belastningstopparna i effektkurvan som 
”spikar”. 
 
Energianvändningen för respektive verktyg är arean under kurvan (effekten integrerat över 
tiden). I exemplet ovan ges att energianvändningen för ett drag på tre sekunder med ett 
tryckluftsverktyg är omkring 5,83 Wh, medan energianvändningen för elverktyget är omkring 
0,82 Wh. Alltså är elverktyget under brukarfasen mer än sju gånger så effektiv som 
tryckluftsverktyget. 
 
I en korrekt jämförelse mellan dessa båda typer av verktyg måste även hänsyn tas till stand 
by-förluster för elverktyget samt läckage i tryckluftssystemet. I avsnittet ovan sågs att ett 
elverktyg använder omkring 15 kWh i månaden, medan läckaget i tryckluftssystemet är 
omkring 8 m3 per minut10 samt att det utgår energi till att torka den komprimerade luften, 
omkring 15 % av den totala energin som används för att producera tryckluften. [12]

                                                 
10 Loggade värdet från LadView under semesterperioden 2007, innefattar ej större läckage. 



 23

6 Nyckeltal 
 
6.1 Nuvarande metod 
Den nuvarande metoden för att följa upp och mäta energianvändningen per producerad enhet 
bygger på data från styrcentralen i Lundby (se bilaga 2). Värdena från submätarna skiljer sig 
en aning ifrån huvudmätarna för el och värme, men differensen är mindre än 10 % och kan 
därför anses vara representativa för verkligheten. [22][23]  
 
I metoden som används i dagsläget tas inte full hänsyn till att stora delar av verksamheten på 
fabriken inte kan kopplas till själva monteringen (CBU). Dessutom varierar 
värmeförbrukningen efter utomhustemperaturen, vilket ger en missvisande bild för 
produktionen som i sig inte är speciellt väderberoende med undantag för värmen till 
rostskyddsbehandlingen. 
 
Den nuvarande metoden räknar in utfallet från utlandspaketeringen (KD) som en producerad 
enhet, vilket blir missvisande eftersom energianvändningen för att paketera en lastbil är 
betydligt mindre än vid montering. Dessutom räknas all energianvändning från 
balktillverkningen in, trots att en stor del av dessa inte går till produktion på fabriken. 
 
6.2 Förslag på metod för mätning av energianvändningen per lastbil 
Den nya metoden bygger, liksom den nuvarande på data från styrcentralen i Lundby, dock 
begränsas den till de områden i fabriken där det sker produktionen av lastbilar samt till de 
balkar som går vidare till montering på fabriken. 
 
Metoden presenterar fyra olika nyckeltal, beroende på hur värmeförbrukningen beräknas.  
 
6.2.1 Uppdelning av elförbrukning 
Genom att studera ritningar över de olika transformatorernas täckningsområde över fabriken 
kunde de transformatorer som matade områden utanför produktionen att uteslutas (se bilaga 
1). Ett problem som uppstod var att transformatorerna ibland omfattade områden där både 
produktion och andra verksamheter förekom. I slutändan tog dessa områden i stort sett ut 
varandra, men i vissa fall gjordes uppskattningar i samråd med driftansvarig personal. 
 
De mätare som berörs av produktionen är 
 
LA2-202-T03-ELM01   Detta område täcker axel-, motor- och chassiline samt  
LA2-202-LA2B.T01-ELM01  förarbetsstationer. 
 
Samtliga mätare LB2 fabrik För att kompensera energianvändningen från matsal och 

andra utrymmen som inte kopplas till produktionen 
subtraheras det totala värdet från LM matsal. 

 
Samtliga mätare LA7 balk Detta värde multipliceras sedan med den procentsats av 

balkarna som går vidare till monteringen på fabriken. 
 
6.2.2 Uppdelning av värmeförbrukning 
Värmeanläggningen på tuvefabriken manövreras och kontrolleras via datorprogrammet TAC 
Vista 4.5. Från programmet erhålls värden för värmeförbrukning vid olika värmeväxlare i 
fabriken. 
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De mätare som berörs av produktionen är 
 
LA2 Detta värde multipliceras med faktorn 0.5 eftersom 

produktion endast sker i halva utrymmet. 
 
LB2 Detta område täcker hela slutmonteringen 
 
LB2-Box Denna värmeförbrukning är direkt kopplad till 

produktionen. 
 
Eftersom värmeförbrukningen varierar under året med hänsyn till utomhustemperaturen 
gjordes tre olika scenarion för värmeförbrukningen. I det första scenariot (El och 
normalårskorrigerad värme) redovisas all värme som normalårskorrigerad. De korrigerade 
värdena fås från den E-rapport som är under uppbyggnad i samarbete med Göteborg Energi. I 
det andra scenariot (El och LB2Box) användes endast den värme som användes specifikt i 
produktionen. I det tredje scenariot (El och värme) tas hänsyn till verklig värmeförbrukning i 
de områden där produktion sker, dock ej varmvatten till omklädningsrum och annat. 
 
6.2.3 Resultat av nya metoden för nyckeltal 
Metoden resulterar i fyra olika nyckeltal. Det ena nyckeltalet presenterar endast 
elanvändningen per producerad enhet medan de resterande metoderna varierar med 
elanvändning och olika former av värmeförbrukning (se bilaga 3).  
 
El och normalårskorrigerad värme  
Detta nyckeltal presenterar verklig elanvändning adderat med en normalårskorrigerad 
värmeförbrukning (specifik värmeförbrukning). Normalårskorrigering är en vedertagen metod 
för värmeförbrukning, och hela den här metoden ger en bra bild över hur mycket energi det 
åtgår för att producera en lastbil utan att temperaturavvikelser för enskilda månader har någon 
inverkan. Metoden är användbar då det är intressant att studera energianvändningen mellan 
olika år över en flerårsperiod. [26] 
 
Som nämndes innan användes de normalårskorrigerade värden som presenteras i E-rapporten 
från Göteborg Energi. Dem använder en metod med graddagar enligt: 
 
  Ekorrigerad = Euppmätt · 1/(1+0,5(DDÅ-DDÅN)/DDÅN) 
 
  E  Energianvändning 
  DDÅ  Antalet graddagar aktuell månad 
  DDÅN Antalet graddagar månad under normalår 
 
Denna metod bygger vidare på olika gränsvärden för olika månader, s.k. eldningsgränser. 
Vintertid (november-mars) är denna gräns den verkliga dygnsmedeltemperaturen medan den 
för övriga året är när dygnsmedeltemperaturen understiger 10-13 grader C. Därefter bestäms 
antalet graddagar som skillnaden för verkliga dygnsmedeltemperatur och 17 grader (då resten 
ansätts som internt värmebidrag). 
 
Detta kan bli mycket missvisade under främst sommarmånaderna. Exempel: Om 
dygnsmedeltemperaturen i maj-juli är 10,0 grader C (gränsvärdet är <10,0 grader C) blir 
antalet graddagar noll. Men om dygnsmedeltemperaturen är 9,9 grader blir antalet graddagar 
17,0 – 9,9 = 7,1 graddagar. [26] 
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El och LB2Box 
Detta nyckeltal visar energianvändningen som används vid endast produktion av en lastbil på 
tuvefabriken, alltså exkl. värme av byggnaden. Användbart exempelvis vid jämförelse med 
andra fabriker där liknande produktion förekommer. Dock är denna värmeförbrukning 
beroende av utomhustemperaturen och kommer naturligt att variera under året. 
 
El och värme 
Visar total energianvändning för produktionen på fabriken. Det mest rättvisande nyckeltalet 
vid jämförelse med andra fabriker sett till helheten av energianvändning. 
 
El 
Detta nyckeltal är intressant ur det perspektiv att elanvändningen inte varierar med årstiden 
utan främst med effektiviteten i produktionen. Att talet stiger sommartid beror främst på att 
det inte sker någon produktion under fyra veckor då det är semester. Av den energi som 
används i verksamheten som direkt kan kopplas till produktionen är det endast värmen till 
sprutboxarna som inte använder el.  
 
Ett förslag på hur dessa nyckeltal kan presenteras visas i diagram nedan. I bilaga 3 
förekommer ett snarlikt diagram, fast med annan färgsättning och engelsk text. 
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6.3 Möjligheter till noggrannare metod 
För att kunna mäta energianvändningen per producerad lastbil på ett helt korrekt vis krävs 
bland annat att ett antal energimätare tillförs i systemet eller att ledningar från de olika 
transformatorerna kopplas om så att dem matar begränsade områden där exempelvis endast 
produktion ingår. Det senare fallet hade troligen gett problem med strömkvaliteten då 
möjligheterna att fördela lasterna på lämpligaste sätt begränsats. En annan variant är en 
kombination av dessa. Att stora brukare såsom kompressoranläggning, pumpanläggning för 
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nitbyglar, vridbord, med flera utrustas med separata energimätare, medan resten uppskattas 
eller beräknas enligt olika algoritmer. Dessutom måste säkra metoder för antalet byggda 
enheter att användas. Idag ses hur många lastbilar som producerats veckovis, på så vis 
kommer vissa månader att få fem veckors produktion. För antalet producerade rambalkar 
används värden som hämtas ur balkförrådet på Volvos intranät, vilka kan bestämmas via 
klockslag. 
 
Som nämndes i beskrivningen om metoden ”El och normalårskorrigerad värme” så blir 
värmeförbrukningen missvisande, främst under förhållandevis kalla sommarmånader. Detta 
kan undvikas genom att använda en annan metod som bygger på antal gradtimmar. I den 
energirapport som skickas från styrcentralen (se bilaga 2) presenteras antalet gradtimmar för 
aktuell månad. Den specifika värmeförbrukningen kan bestämmas enligt: 
 
  Ekorrigerad = Euppmätt · (GTM/GTMN) 
 
  E  Energianvändning 
  GTM  Gradtimmar aktuell månad 
  GTMN Gradtimmar för månad under normalår (ut tabell) 
 
Denna metod är allmänt vedertagen och förekommer i flertalet av den kurslitteratur som 
används vid Högskolan i Halmstad inom det berörda ämnet. [27] 
 
6.4 Utveckling av metoden 
I tuvefabrikens samarbete med Göteborg Energi pågår ett arbete där Volvo kan abonnera på 
en energirapport (E-rapport) där det finns möjlighet att följa energianvändningen på ett 
omfattande sätt via Göteborg Energis hemsida. En möjlig utveckling i detta samarbete är att 
detta system även matas med antalet producerade lastbilar och rambalkar. På så vis kunde 
dessa metoder för att beräkna nyckeltal implementeras i deras system och presenteras i E-
rapporten. För att detta skall vara möjligt är det dock nödvändigt att Volvo uppgraderar deras 
olika energimätare och satsar vidare på metoden eftersom detta även skulle kräva en 
utveckling av programvaran. [28] 
 
En möjlig förändring i metoden är att även värmeförbrukningen för LB2 Box 
normalårskorrigeras. På så vis blir det möjligt att även följa den kurvans utveckling över en 
flerårsperiod på ett rättvisande sätt. Dessutom borde antalet producerade lastbilar borde vara 
sett till månad och inte som i dagsläget veckovis eftersom detta inte överensstämmer med 
övriga parametrar i metoden. I dagsläget är detta inte aktuellt eftersom sprutboxarna kommer 
att försvinna under kommande ombyggnation. 
 
Vid eventuella förändringar i produktionsprocessen som medför att mätmetoden blir inaktuell 
är det nödvändigt att även denna uppdateras på ett lämpligt sätt. 
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7 Slutsats 
 
7.1 Slutsatser utifrån energikartläggning och nyckeltal 
Det är viktigt att företag mäter och följer upp sin energianvändning per producerad enhet. 
Detta dels för att energieffektiviserande åtgärder kan följas upp och dels för att det alltid är 
lättare att arbeta mot ett mål om det är möjligt att följa utvecklingen. För att kunna nå ett 
uppsatt mål om reducerad energianvändning är det viktigt att ett företag/byggnad/fabrik har 
en bild över vilka områden där mest energi används. Detta för att kunna sätta upp realistiska 
mål som inte bara blir en siffra på pappret samt att det är möjligt att identifiera delar där stor 
effektiviseringspotential finns.  
 
För att kunna mäta den exakta energianvändningen per producerad enhet på tuvefabriken 
krävs att fler och noggrannare mätare installeras samt att antalet byggda lastbilar presenteras 
månadsvis. Dessutom bör separata mätsystem med tillhörande nyckeltal införas för övriga 
delar av fabriken såsom utlandspaketeringen (KD). 
 
Energin som används för att sätta ihop en lastbil är bara en liten del av den totala 
användningen på fabriken. I produktionen sker merparten av energianvändningen vid 
balktillverkningen (42,3 %) och vid rostskyddsbehandlingen (52,2 %). Totalt åtgår det 
omkring 265,5 kWh att producera en lastbil på tuvefabriken (i de delar rapporten omfattar), 
medan den totala energianvändningen för drift och produktion i de delar av fabriken som 
berör produktionen i motsvarande grad är om kring 1 MWh/lastbil (metod ”El och LB2 
Box”).   
 
Den energianvändning som räknats fram genom mätningar på verktyg, maskiner, processer är 
betydligt lägre än den verkliga användningen som presenteras i nyckeltalen. Denna stora 
skillnad beror främst på att de mätningar som utförts inte omfattat stora konsumenter av både 
värme och el såsom uppvärmningsanordningar, ventilationsanläggning, belysning samt 
datorer och annan utrustning som står i stand by och läckage i tryckluftssystemet. 
 
I brukarfasen är ett handverktyg som drivs med el betydligt mer effektivt (mer än 7 gånger) än 
ett verktyg som drivs med tryckluft. För elektriska handverktyg sker däremot den största 
användningen av energi när verktyget inte används och står i stand by-läge eftersom detta sker 
under en betydligt längre tid. För tryckluftssystemet finns det i stort sett ett läckage över hela 
året. Detta läckage uppmättes till omkring 8 m3 per minut när det var som lägst under 
semestern 2007 (inkluderar ej större läckage som uppstår när någon enhet går sönder). Sett 
över året innebär detta en energianvändning på omkring 505 MWh, vilket delvis är i 
underkant eftersom den specifika energianvändningen per kubikmeter under tiden 
produktionen ligger nere är betydligt högre än den som används i beräkningsunderlaget. 
 
Sett ur energiperspektiv är det alltså klart mest effektivt att satsa på eldrivna verktyg, och om 
det även kan skapas rutiner där dessa stängs av när de inte används blir vinsten ännu större. 
Dock måste hänsyn tas till fler aspekter än energianvändning. Till eldriftens fördel ligger även 
en lägre ljudnivå samt att dessa maskiner i de utförande de finns på tuvefabriken idag inte 
”slår”, vilket skonar montörer från fysiska skador/utslitningar. Dessutom blir det enklare att 
garantera kvaliteten på det utförda arbetet. Till dess nackdel ligger dock att montörens 
handlingsfrihet minskas då verktygen i vissa fall har en begränsad möjlighet till rörelse i både 
vertikal och horisontell led. Dessutom kan verktygen i dagens utförande inte kopplas ur och 
förflyttas mellan stationer, vilket minskar möjligheten till justering. 
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Därför förordar jag att det bör vara en mix mellan el- och tryckluftsverktyg i produktionen, 
vilket det redan är idag. Däremot kan många tryckluftsdrivna verktyg med fördel bytas ut mot 
eldrivna samt att det kan ske en koncentration av arbetet där skruvar och muttrar dras till 
stationer där bra och energieffektiva verktyg används. 
 
7.2 Förslag på effektiviseringsåtgärder 
 
7.2.1 Värmeåtervinning/effektivisering vid balktillverkningen 
Idag finns det enligt de uppgifter jag tagit del av ingen värmeåtervinning vid 
balktillverkningen. Istället släpps en stor del av den värmen som används vid 
pulvermålningen och härdningen ut genom en skorsten. I nästan direkt anslutning till den 
process där balkarna hettas upp finns en zon där balkarna kyls med hjälp av ventilation. Här 
borde möjligheten ses över att, via en värmepump förädla spillvärmen från kylningen till 
upphettningsfasen. Dessutom borde det vara tekniskt möjligt att tillverka en värmeväxlare där 
något lämpligt medium värms av gaserna i skorstenen. För att en värmeåtervinning skall vara 
nyttig krävs det att detta styrs och regleras på ett sådant sätt att det kommer till nyttig 
användning och inte går mot en stängd ventil i systemet. 
 
Den största kostnaden för en elmotor i kontinuerlig drift sett ur ett livscykelsperspektiv, är i 
regel energianvändningen. Därför borde det göras studier där hela, eller delar av 
balktillverkningen förnyas då den i dagsläget funnits sedan år 1989-1990, med undantag för 
ytbehandlingen som tillkom under sent 90-tal. En sådan investering hade troligen också kunna 
leda till en ökad produktion. [29] 
 
7.2.2 Effektiviseringar i tryckluftssystemet 
I kapitel 3.3.1 beskrivs uppbyggnaden av kompressoranläggningen. I denna framgår det att 
värmeåtervinning endast sker i MD-torkarna. Dessa kräver å andra sidan att kompressorn 
jobbar med minst 40 % av maximal kapacitet för att värmen från kompressorn skall vara 
tillräcklig för att torka luften. AD-torken får sin värme från en elpatron, medan värmen från 
kompressorerna släpps ut till omgivande luft. Vid mindre laster (läckage vid produktionsstopp 
eller liten produktion) kan inte de kompressorer som använder MD-tork användas. Förslagsvis 
borde värmetillförseln till MD-torkarna spetsas med en elpatron så att dessa även klarar de 
mindre lasterna. Alternativt att AD-torken kopplas ihop med systemet för värmeåtervinning. 
 
För ett par år sedan omorganiserades arbetet i fabriken i samband med att chassieflödet 
byggdes. En stor del av det arbete som utfördes på LB där tryckluft behövdes, flyttades då 
upp till LA (chassieflödet). Däremot reducerades inte antalet slangar med anslutning till 
tryckluftssystemet i samma omfattning som antal verktyg reducerades. Idag hänger dessa 
slangar från taket utan att de används, främst på del 2 och 3. Dessa slangar/kopplingar ger 
upphov till läckage. Mitt förslag är att dessa slangar monteras ner och ersätts med pluggar, 
dessutom kan en stor del av de verktyg som idag finns, ersättas med eldrivna verktyg. På så 
vis borde en stor del av läckaget att reduceras samtidigt som onödiga slangar tas bort, vilket 
dessutom ger en bättre ordning.  
 
Användningen av energi är proportionell mot tiden verktyget brukas. När montörer applicerar 
muttrarna på skruvarna, händer det att dessa inte gängas på tillräckligt för att maskinen skall 
kunna hålla emot skruven. Då går maskinen utan att något nyttigt arbete utförts. Ett ändrat 
beteende hos montörer skulle avsevärt förkorta tiden som verktyget används och därmed 
spara energi. 
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7.2.3 Övriga åtgärder för att spara energi och förbättra arbetsmiljön 
 
Energisamordnare 
Energi är pengar. Idag är arbetet med energifrågor uppdelat mellan flera olika avdelningar, 
främst miljö, underhåll och fastighetsunderhåll. För att effektivisera energianvändningen är 
det nödvändigt att allt detta arbete samordnas och förmedlas till alla delar och anställda i 
fabriken. Därför är det möjligt att det vore både energi- och kostnadseffektivt att tillsätta en 
person som har till uppgift att samordna allt arbete som berör energi. Liknande projekt har 
genomförts och fallit ut väl när det gäller ordning och reda i fabriken. Några exempel på 
arbetsuppgifter för en sådan person är:  
 

• Informera anställda om energi och vilken besparingspotential det finns, dels genom 
muntlig information i samband med avdelningsmöten och utbildning av nyanställda, 
och dels genom skyltar motsvarande. 

 
• Agera som en gemensam länk mellan de arbetsgrupper som arbetar med optimera 

olika system (teknik, underhåll, drift av fastighet etc.) och kunna förmedla detta 
arbete till övriga delar av fabriken. 

 
• Att följa upp de arbeten som utförts och eventuellt åtgärda fel i samband med detta. 

 
• Vara fabrikens sakkunnige i energifrågor och vara ett stöd för andra avdelningar när 

arbetet berör energianvändning. Dessutom kunna göra officiella uttalanden när det rör 
fabrikens energiarbete. 

 
• Själv utföra energieffektiviserande åtgärder som andra inte anser sig ha tid att 

genomföra. Exempelvis kontrollera och ordna läckage i tryckluftssystem. 
 
Enligt Energieffektivisering i industrin [2] beskrivs en ”eldsjäl” i energifrågor som en av de 
bästa faktorerna i en effektiv energianvändning. Varje industri är unik och därför kan en 
person med god kännedom av arbetet på tuvefabriken ge ett bättre resultat i effektiviseringen.  
 
Minskad solinstrålning sommartid 
Produktionen på tuvefabriken sker till stor del i fabrikens södra del (se bilaga 4). Väggen på 
fabrikens södra del är i stort sett riktad rakt söder ut. Eftersom väggen till viss del även är 
försedd med fönster blir solinstrålningen sommartid mycket stor, vilket bidrar till en ökad 
innetemperatur. Sommartid är detta värmetillskott inte önskvärt ur klimatsynpunkt. Genom att 
med hjälp av ett soltak på utsidan skärma av instrålningen sommartid, kan solinstrålningen 
reduceras. Om detta tak konstrueras på ett sådant sätt att solinstrålning hindras sommartid, när 
solen står högt och tillåtas vintertid, när solen står lågt förloras inte solinstrålningens positiva 
effekt vintertid. En sådan investering kan spara energi då användningen av 
fläktar/kylanordningar reduceras samtidigt som det bör åtgå mindre dricksvatten då 
temperaturen blir lägre. Dessutom hade detta gett ett regnskydd samt promenadstråk som 
skulle uppskattas av folk som vill spendera sina raster eller förflytta sig utomhus.
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8 Diskussion 
 
Under min tid med examensarbetet på Volvo Lastvagnar Tuve har jag utöver det arbete som 
ingått i rapporten även fått delta i det arbetet och de möten som berör energitänkandet på 
fabriken i dess helhet. Jag har tagit del av Volvos arbete med att göra tuvefabriken 
koldioxidneutral, ett arbete som sker tillsammans med Göteborg Energi. Jag har även suttit 
med i möten med den grupp som sköter styrning och drift av fabriken samt träffat alltifrån 
chefer och konsulter till underhållspersonal och montörer. Dessutom har jag sedan år 2002 
jobbat till och från i över två år som montör i slutmonteringen. Därför väljer jag i denna 
rapport att även ge min bild av hur jag ser på det energiarbete som sker och hur arbetet kan 
fortskrida i framtiden. 
 
AB Volvo är idag definitivt ett proaktivt företag när det handlar om energi och miljö. Under 
min tid här med examensarbetet (juni-november 2007) har företaget presenterat såväl nya 
motorer som drivs med koldioxidneutrala bränslen till att företaget tecknat elavtal som 
exkluderar el ifrån svensk kärnkraft. Genom samarbetet med Göteborg Energis 
energicontroller Joachim Strömdahl har det på fabriken upprättats en lista med åtgärdsförslag 
som skall genomföras i etapper fram till och med 2009. Dessa åtgärder beräknas ge en årlig 
ekonomisk besparing i miljonklass med en avbetalningstid på två år. 
 
Vad skall då Volvo Lastvagnar göra för att vara ett proaktivt företag inom energi och miljö 
även i framtiden? Idag sker ett arbete där företaget försöker optimera driften, spara energi på 
fastigheten och producera lika mycket el som fabriken konsumerar via vindkraftverk. Vad blir 
då nästa steg i utvecklingen när detta är utfört? 
 
Givetvis måste det arbete som redan genomförs att fortskrida och utvecklas, men enligt mig är 
nästa steg att medvetet arbeta hårdare för att effektivisera den beteenderelaterade 
energianvändningen. Idag kan mycket energi sparas genom att datorer och andra apparater 
som förbrukar el stängs av under nätter och helger, lyset släcks i utrymmen där folk inte vistas 
(exempelvis omklädningsrum och toaletter) och inte minst genom att portar, dörrar och 
fönster hålls stängda där det inte råder behov av extra ventilation. För att detta arbete skall 
vara möjligt måste främst chefer på alla nivåer vara föregångsmän samt kontrollera och 
tillrättavisa beteenden som leder till ökad användning av energi, exempelvis stänga uppställda 
ytterdörrar/portar och tillrättavisa dem som ställt upp dem. Detta gäller även arbetare som 
måste se över sitt eget beteende och tillrättavisa sina kollegor. Idag kan exempelvis ett 
uppenbart läckage i tryckluftssystemet få fortskrida utan att någon åtgärd genomförs av 
omgivande personal. Det är viktigt att dessa attityder och beteenden ändras för att företaget på 
lång sikt skall använda minimal mängd energi. 
 
För att få folk att ändra sitt beteende krävs information och uppmaningar. Detta kan ske 
genom att det sätts upp lappar/skyltar där personer uppmanas att släcka 
belysning/bastuaggregat/datorer efter sig samt att det skapas rutiner kring att stänga av onödig 
utrustning när den inte behövs.  
 
Min personliga uppfattning är att folk idag blir mer och mer medvetna när det gäller energi 
och miljö och det ligger rätt i tiden att börja driva dessa frågor nu. Många montörer som jag 
kommit i kontakt med under detta examensarbete har påpekat brister på fabriken och i 
produktionen när det gäller en effektiv energianvändning. Dessutom har många visat intresse 
av det jag gjort och ställt mycket frågor och diskuterat energi i allmänhet. Dessutom är 
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arbetsinsatsen att stänga av en dator eller att släcka belysningen så pass ringa att det inte 
medför någon nämnvärd belastning för personen som uppmanas utföra åtgärden.  
 
På frågan om hur Volvo Lastvagnar AB skall vara ett proaktivt företag inom energi och miljö 
även i framtiden tror jag att svaret ligger i att minska energianvändningen för produkten hela 
vägen från ”vaggan till graven”. För att kunna bestämma den totala energianvändningen för 
att bygga, bruka och skrota en lastbil krävs att det utförs en livscykelanalys för hela produkten 
och att utifrån denna se vilka områden där det används mycket energi. Enligt min uppfattning 
jobbar volvo aktivt när det gäller brukarfasen där företaget satsar stort på att utveckla 
effektiva motorer som dessutom drivs med förnybara bränslen samt vid tillverkningsfasen 
vilket denna rapport till stor del behandlar. Dock finns det enligt min uppfattning ytterligare 
områden där Volvo och tuvefabriken kan bli ännu mer aktiva. Detta gäller transporter och 
andra logistiska områden, men även energianvändning för att framställa material som ingår 
och åtgår när det byggs en lastbil. 
 
En lastbil som byggs på tuvefabriken består av tusentals komponenter som på olika sätt 
transporteras till fabriken. Utöver detta är det tusentals personer som dagligen skall 
transportera sig själva till jobbet och ibland även vissa personer som skall transporteras till 
andra fabriker runtom i världen. När det gäller transport av komponenter så har jag ingen god 
inblick i hur det fungerar, men jag antar att de systemen kan utvecklas och effektiviseras i den 
mån det är möjligt med avseende på transportsätt (tåg är bättre än lastbil och båt är bättre än 
flyg) och fyllnadsgrad i transportutrymmen. När det gäller personalens transport till och från 
fabriken finns idag stora möjligheter att spara energi och minska lokal miljöpåverkan. Bättre 
kollektivförbindelser till fler områden än Hisingen, Angered och City i Göteborg samt någon 
form av incitament för samåkning och cykling hade troligen reducerat antalet bilar som 
dagligen kör till fabriken. För det sistnämnda finns idag ingen konkret ekonomisk vinst att 
göra för företaget, men en minskning av biltrafiken i Göteborg och då främst till och från 
Hisingen borde även ligga i kommunens intresse. 
 
När det gäller energianvändning för att producera material och komponenter ligger kanske det 
största ansvaret hos underleverantörer. Att de skall effektivisera energianvändningen i deras 
process och i övrigt ha ett bra miljöarbete. Här är Volvo ett så pass stort företag att de kan 
påverka och ställa krav. I denna fråga har även Volvo ett stort ansvar när det gäller sina val av 
produkter och hur de hanterar inköpt materiel. Här gäller det att minska all onödig 
förbrukning av såväl verktyg som komponenter och verktyg. På tuvefabriken finns det 
exempelvis en del skruv, mutter och andra mindre komponenter som under monteringen 
hamnar på golvet, för att sedan sopas upp och hamna i en skrotbinge eller i soporna. Om 
fabriken exempelvis kunde se till att endast den materiel som var obrukbar för montering 
skrotades/slängdes kunde mycket energi att sparas samtidigt som det hade inneburit en rad 
ekonomiska fördelar inom andra områden. 
 
När tuvefabriken för ett par år sedan gick ut med att de skulle bli den första koldioxidneutrala 
fordonsfabriken i världen var detta en spjutspets som även motiverade andra fabriker att göra 
detsamma. Resultatet blev att Volvos fabrik i Gent, Belgien hann före med sin satsning och 
blev den första koldioxidneutrala fabriken i världen. Ur en tävlingssynpunkt är detta givetvis 
förargligt, men huvudpoängen är att blotta ambitionen från tuvefabriken fick andra aktörer i 
branschen att vakna upp och agera. Jag tror att Volvo och tuvefabriken, genom att minska de 
totala ”ekologiska fotavtrycken” för deras lastbilar återigen kan bli en spjutspets som påverkar 
övriga aktörer i en mer ekologisk hållbar riktning. 
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Volvo Lastvagnars affärsidé är att tillverka och sälja lastbilar. Kopplat till energi och miljö så 
tror jag att ett gott arbete inom dessa områden, utan att det inskränker på kvalitet eller 
säkerhet, kan bidra till en ökad försäljning eftersom det kan användas i marknadsföringssyfte. 
Årligen kommer det tusentals besökare till fabriken och då tror jag att det är viktigt att 
fabriken på något sätt visar att de menar allvar med sitt miljö- och energiarbete. Eftersom 
omgivande miljö med bland annat Säve flygplats gör att vindkraftverk inte kan placeras på 
fabriksområdet, samt att det inte valts att upprätta någon anläggning som producerar förnybar 
värme på området, saknas det något som visar att fabriken är koldioxidneutral. Eftersom 
fabriken ligger nära kusten och därmed har många soltimmar över året tror jag att en 
solcellsanläggning på taket i närheten av ingången hade givet ett stort symbolvärde. Elen som 
tillverkas i anläggningen kan bland annat användas som energitillskott i 
rambalkstillverkningen eftersom den då inte behöver göras om till växelström. En sådan 
investering hade troligen inte varit ekonomisk lönsam sett ur energiperspektiv, men hade 
troligen betalt av sig ur marknadsföringssynpunkt. Dessutom bidrar varje investering i 
förnybar energi att branschen har möjlighet att vidareutvecklas så att nya bättre produkter kan 
tas fram. 
 
Jan Gustafsson, miljösamordnare på tuvefabriken och min handledare under detta 
examensarbete sa till mig att projekt inom energi och miljö aldrig skall gå i mål och bli 
färdiga, då målsättningen inom dessa områden måste vara att alltid bli bättre. Förhoppningsvis 
är detta ett synsätt som fler i företaget delar med Jan och att detta präglar allt arbete med 
energi och miljö. I så fall är jag övertygad om att Volvo som företag kommer att ligga i täten 
även i framtiden. 
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Bilaga 1 Elschema Tuve 
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Bilaga 2  Månadsrapport Tuve     

RAPPORT                 

Rapport ID: 
TUVE-ELOGG-
MÅNADS_RAP4       Datum:   

Beskrivning: 
Månadsrapport 
El         Tid:   

           
Lastvagnar-Tuve Elmätare   september År 2007       
                  
    °C       °Ch   
Utetemperatur medel 12,53     Gradtimmar 5007   
           
           
Huvudmätare           
     Mwh       

Totalt In 
LF2-223-
ELM01 2625,4       

           
Förbrukning Submätare           
     Mwh     
LA1kontor LA1-201-T04-ELM01   122,9     
    Trafoförlust   3,6     
Summa         126,5     
           
Panncentral LF1-222-T06-ELM01   2,0     
           
LA2   LA2-202-T01-ELM01   247,8     
    LA2-202-T02-ELM01   247,1     
    LA2-202-T03-ELM01   294,2     
    LA2-202-LA2B.T01-ELM01 191,1     
Summa   (-LSG -LM)   906,9     
           
LM matsal   LM-2271-LA2B.T01R-ELM01 10,4     
    LM-2271-LA2B.T01S-ELM01 33,2     
Summa         43,6     
           
Stenebygården LSG-228-LA2A.T02-ELM01 29,8     
           
LB2 fabrik LB2-214-T01/02-ELM01 694,6     
    LB2-214-T03-ELM01   0,0     
    LB2-214-T04-ELM01   6,7     
    LB2-214-T05-ELM01   35,3     
    Trafoförlust   10,8     
Summa         747,3     
           
LC3 pumpstation LC3-220-T05-ELM01   25,9     
    Trafoförlust   1,4     
Summa         27,3     
           
LA7 balk   LA7-207-T01-ELM01   180,5     
    LA7-207-T02-ELM01   444,3     
Summa         624,8     
    Mwh       
Summa bygnader   2508,1       
Mätfel     117,3           
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RAPPORT                 

Rapport ID: TUVE-ELOGG-MÅNADS_RAP3       Datum:   

Beskrivning: 
Rapport 
Värmeförbrukning         Tid:   

           
Lastvagnar-Tuve värmeförbrukning september År 2007       
                  
    °C       °Ch   
Utetemperatur medel 12,53     Gradtimmar 5007   
           
           
Producerat Huvudmätare        
    Mwh         
Fjärrvärme   532,3        
Pannor   0,2        
           
               
Återvunnet Kompr. 10,8        
            
Summa   543,4        
            
           
            
   Mwh        
Summa bygnader 498,9        
Mätfel   44,5        
           
           
           
           
Förbrukning Submätare        
   Mwh       
LA1   29,7        
LA2   159,4        
LA2-Axelmåleri 0,0        
LM   21,61        
LB2   114,9        
LB2-Box   150,1        
LB-varmvatten 23,2        
           
Summa   498,9             
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Bilaga 3 Metod för nyckeltal 
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Bilaga 4 Layout Tuvefabriken 
 
 
 
 
 

 

 
 


