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Abstract

Energy audit of a food industry and proposals for
energy efficiency measures.

Anders Grahl

This thesis concerns an energy audit of a food 
industry. The company's business consists of 
boiling and peeling shrimps, and producing 
mayonnaise-based salads. This type of work 
involves energy-intensive processes, such as 
steam generation, compression of air and 
refrigeration of large spaces. These needs are 
supplied with electricity. Furthermore, the industry 
is a major consumer of district heating, particularly 
for heating the supply air in the ventilation system. 
The energy-related processes in the operations 
consume about 2,300 MWh of electricity and 660 
MWh of district heating. There are opportunities to 
improve the efficiency by controlling the processes, 
merging different parts of the systems , 
implementing equipment for energy recovery, and 
installing more energy-efficient equipment. The 
primary aim of the food industry is to produce high 
quality food. In this context it is no wonder that 
matters that do not affect the primary tasks receive 
a lower priority. There may, however, be good 
reason to place these energy-related issues higher 
on the agenda.
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Exekutiv sammanfattning  
!
Denna%studie%innefattar%en%energikartläggning%som%ger%svar%på%hur%mycket%energi%som%
används%i%Företagets%verksamhet,%hur%detta%behov%tillgodoses,%till%vad%energin%används%
och%sist%men%inte%minst%vilka%lämpliga%åtgärder%som%kan%göra%energianvändningen%mer%
effektiv.%Erfarenheter%visar%att%företag%som%aktivt%arbetar%med%energieffektivisering%får%
en%konkurrensfördel%när%rutiner%förtydligas%och%kostnader%för%drift?%och%underhåll%
minskar.%%
%
Under%2014%var%Företagets%energiförbrukning%2934%MWh,%fördelat%på%2272%MWh%
elektricitet%(77%%)%och%662%MWh%fjärrvärme%(23%%).%%
%
De%största%förbrukarna%av%elektricitet%var%kylmaskiner,%ventilation%och%belysning.%Dessa%
är%stora%system%som%upprätthåller%önskade%förhållanden%i%de%utrymmen%där%de%verkar.%
Genom%att%tidsstyra%ventilationen,%installera%mer%effektiv%belysning%och%sätta%in%
rörelsevakter%på%denna,%samt%att%förvärma%vattnet%till%ånggeneratorn%med%spillvärme,%
finns%potential%att%minska%elförbrukningen.%Ytterligare%en%åtgärd%är%att%minska%
luftläckage%vid%in?%och%utlastning%till%kylutrymmena.%
%
För%fjärrvärme%visade%det%sig%att%ventilationen%var%den%mest%betydande%förbrukaren.%Här%
identifierades%två%betydande%åtgärder%som%också%genomfördes%och%gav%en%tydlig%
minskning%av%fjärrvärmeförbrukningen.%Ytterligare%åtgärder%som%bör%utredas%är%att%
isolera%värmerör,%behovsanpassa%ventilationen,%återvinna%värme%från%kompressorer%och%
att%sammankoppla%kyl?%och%värmesystemen%via%en%värmepump.%
%
Eftersom%den%primära%verksamheten%ställer%höga%krav%på%saker%som%produktsäkerhet,%
leveranser%och%produktutveckling,%är%det%lätt%att%sådant%som%inte%berör%detta%får%en%lägre%
prioritet%på%dagordningen.%Denna%studie%visar%på%behovet%av%att%med%jämna%mellanrum%
föra%upp%de%energirelaterade%frågorna%högre%på%dagordningen.%%



Förord&

Denna%rapport%sammanfattar%ett%examensarbete%vilket%utförts%som%en%avslutande%del%på%
civilingenjörsprogrammet% i% energisystem% på% Uppsala% universitet% och% Sveriges%
lantbruksuniversitet.%

Såhär%i%inledningen%vill%jag%framföra%ett%stort%tack%till%min%handledare%Johan%Svensson%på%
Sweco%Systems%i%Göteborg,%som%väglett%mig%genom%detta%arbete%och%gett%goda%råd%under%
arbetets% gång.% Tack% också% till% övrig% personal% på% avdelningen% för% energi% och%miljö% som%
bidragit%med%både%kunskap%och%inspiration.%

Jag%vill%också%framföra%ett%tack%till%Företaget%för%möjligheten%att%genomföra%denna%studie%
i%deras%lokaler%och%på%deras%olika%energirelaterade%system.%Ett%särskilt%tack%till%kvalitetsG%
och%miljöchefen%som%handlett%mig%på%plats%och%visat%engagemang%under%arbetets%gång.%

Slutligen% vill% jag% tacka%min% ämnesgranskare%Annica%Nilsson%på%Uppsala% universitet% för%
bra%synpunkter%under%de%samtal%vi%haft%under%våren.%%
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1. Inledning&
För% att% ge% en% introduktion% till% ämnet% och% det% sammanhanget% i% vilket% denna% studie%
genomförs% ges% här% en% bakgrund.% Även% syftet% och% målet% med% studien% och% vilka%
avgränsningar% som% gjorts% förtydligas.% Slutligen% presenteras% de% arbetsmetoder% som%
använts.%

1.1 Bakgrund&
Sveriges% industrier% förbrukade% år% 2014% 145% TWh% energi,% vilket% motsvarar% 39% %% av%
Sveriges% totala% energianvändning% (Energimyndigheten,% 2014).% Det% är% i% samma%
storleksordning% som% energiförbrukningen% för% bostäder% och% service,% se% figur% 1.% För% att%
minska%denna%förbrukning%har%mål%formularats%på%både%nationellG%och%EUGnivå.%%

%
Figur#1#–#Total#slutlig#energianvändning#i#Sverige#2014,#uppdelat#per#sektor.#

Sveriges% riksdag% (MiljöG% och% energidepartementet,% 2011)%har%beslutat,%med%hänsyn% till%
Europarlamentets% och% rådets% direktiv% (2006/32/EG)% att% energiintensiteten% i% den%
svenska%ekonomin%ska%minska%med%20%procent%till%2020,%utifrån%2008%års%värden.%Målet%
är%sektorsövergripande%och%avser%mängden%tillförd%energi%per%BNPGenhet%i%fasta%priser.%

I% rapporten% ”Our% Common% Future”% (Bruntland,% 1987)% definierades% hållbar% utveckling%
med%följande%citat:%”En$hållbar$utveckling$tillfredsställer$dagens$behov$utan$att$äventyra$
kommande$ generationers$ möjligheter$ att$ tillfredsställa$ sina$ behov.”% Bruntland% fastslår%
även%att%energin%är%en%nyckelfaktor%för%hållbar%utveckling%och%att%industrialisering%av%uG
länder% och% befolkningstillväxt% kommer% öka% energibehovet,% och% de% utmaningar% som%
följer.%Den%nya%ekonomiska%tillväxten%måste%därför%vara%mindre%energiintensiv,%det%vill%
säga%producera%samma%nytta%med%mindre%energitillskott.%

Erfarenhet% visar% att% företag% genom% att% aktivt% arbeta% med% energieffektivisering% inte%
enbart%påverkar%miljön%positivt.%Ett%ökat%energimedvetande% leder%dessutom%ofta% till%en%
konkurrensfördel,% eftersom% rutiner% förtydligas% och% kostnader% för% driftsG% och%
underhållskostnaderna%minskar.%

Energimyndigheten% listar% i% rapporten% ”Minska% företagets% energikostnader% nu!”%
(Björkman% m.fl.,% 2009)% fem% viktiga% skäl% för% ett% företag% att% effektivisera%
energiförbrukningen:%

1. Lönsamhet%–%enkla%och%lönsamma%åtgärder%bidrar%till%att%höja%vinsten.%
2. Klimat% och%miljö% –% fokuseringen% på% klimatfrågan% är% stark% och% kommer%med% all%

säkerhet% öka% i% framtiden.% Företagens% utsläpp% av% växthusgaser% kan% komma% att%
granskas%noggrannare.%

[TWh]%
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3. Lagar,%förordningar%och%myndigheters%krav%–%kraven%från%myndigheter%att%företag%
ska%använda%energin%mer%effektivt%förväntas%skärpas%succesivt.%

4. Image% och% PR% –% företagen% är% måna% om% att% uppfattas% positivt% hos% kunder,%
allmänhet%och%den%egna%personalen.%

5. Kundernas%krav%–%slutkunder%ställer%i%ökande%omfattning%krav%på%leverantören.%

För%att%se%över%energianvändningen%och%kostnaderna%den%medför%är%en%kartläggning%till%
stor% hjälp.% Den% syftar% till% att% visa% var% i% verksamheten% som% den% betydande% energiG
förbrukningen%sker%och%var%det%finns%besparingspotential.%

Enligt%Energimyndigheten%(2004)%syftar%en%energikartläggning%till%att%svara%på%följande:%

• Hur%mycket%energi%används?%
• Vilka%energibärare%används?%
• Till%vad%används%energin?%
• Vilka%energieffektiviseringsåtgärder%kan%genomföras?%

Kartläggningen%kan%genomföras% i%olika%steg,%där%en% inledningsvis%grov%uppskattning%av%
energiförbrukningen%stegvis%förbättras%och%finjusteras.%

Företaget% är% en% livsmedelsindustri% som% kokar% räkor% och% tillverkar% majonäsbaserade%
sallader.%Innanför%fabrikens%väggar%finns%förutom%värmesystem%och%ventilation,%ett%antal%
energikrävande%system,%såsom%kylmaskiner,%kompressorer%och%en%ånggenerator.%%

1.2 Syfte&
Syftet% med% detta% examensarbete% är% att% kartlägga% energianvändningen% för% en%
livsmedelsindustri%och%lämna%förslag%på%effektiviseringsåtgärder.%%

1.3 Mål&
Målet%med% studien%är% att%utreda%vilka%energibehov% som% finns% i% fabriken%och%hur%dessa%
tillgodoses%idag,%samt%lämna%förslag%på%hur%dessa%kan%tillfredsställas%mer%effektivt.%Detta%
innefattar%att%ge%en%överskådlig%beskrivning%av%de%processer%som%står%för%en%betydande%
andel%av%energiförbrukningen%och%utvärdera%om%det%finns%outnyttjad%potential,%exempelG
vis%genom%att%sammanföra%system%som%idag%arbetar%separat.%

Det% slutgiltiga% målet% med% framtagna% åtgärdsförslag% är% att% besvara% följande% frågeG
ställningar:%

• Vilka%åtgärder%är%tekniskt%möjliga%och%ekonomiskt%lönsamma?%%
• Vilka%bör%undersökas%vidare?%%
• Vilka%är%prioriterade%och%vilka%kan%genomföras%längre%fram?%

1.4 Avgränsningar&
Arbetet% avgränsades% till% en% enskild% livsmedelsindustri,% även% om% det% kunde% vara%
intressant% att% studera% fler% objekt% för% att% se% likheter% och% skillnader.% Eftersom% arbetet%
kretsar% kring%många% olika% energislag% och% hur% dessa% samverkar% i% anläggningen,% har% en%
avgränsning% gjorts% på% detaljnivån.% Det% är% möjligt% att% energieffektivisera% enskilda%
maskiner% och% komponenter,%med% i% detta% arbete% har% en% begränsning% i% detaljnivå% gjorts%
och%fokus%har%riktats%mot%de%stora%systemen%som%helhet.% %
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2. Teori&
I% en% livsmedelsindustri% kan% det% förekomma% en% rad% energikrävande% processer,% såsom%
uppvärmning% av% lokaler,% kylning% av% kylG% och% frysrum,% ventilation,% belysning,%
kompression%av% tryckluft,% ånggenerering%och% så%vidare.%Varje%enskild%process% finns% för%
att%tillgodose%ett%behov.%%

Enligt% lagen% om% energins% bevarande% (termodynamikens% första% huvudsats)% kan% energi%
inte%kan% skapas% eller% förstöras,% utan%bara%omvandlas% från%en% form% till% en% annan.%Detta%
innebär%att%tillförd%energi%i%en%del%av%ett%system,%blir%bortförd%i%en%annan%del%av%systemet.%
Exempelvis%övergår%energin%som%tillförs%en%lampa%till%värme%i%det%utrymme%där%lampan%
är% placerad.% Genom% att% tänka% mer% i% systemperspektiv,% kan% en% restprodukt% från% en%
separat% del% av% systemet% bli% till% en% tillgång% i% en% annan.% Energieffektivisering% handlar%
antingen% om%att% utföra% samma% arbete%med%mindre% energitillförsel% eller% att% utföra%mer%
nytta%med%samma%mängd%energi.%

2.1 Uppvärmning&
En%byggnad%är%i%energibalans%med%sin%omgivning%om%Qtillförd%=%Qbortförd.%Om%detta%samband%
ej%gäller%så%ökar/minskar%byggnadens%temperatur.%

Energi% tillförs% via% radiatorer,% värmebatterier% i% ventilation,% värmning% av% tappvatten,%
internlaster% och% internvärme% från% personer,% solinstrålning% och% återvinningssystem%
(exempelvis% värmeväxlare% i% ventilation).% Värmen% försvinner% från% byggnaden% via%
transmission%genom%klimatskal,% läckage%genom%otätheter,%vädring,% frånluft% i%ventilation%
och% genom% kylmedelskylare.% När% en% byggnads% interna% värmealstring% precis% täcker%
värmeförlusterna%ut%från%byggnaden,%behövs%ingen%energi%tillföras%till%uppvärmning%och%
byggnaden%är%i%jämnvikt.%Den%temperatur%då%detta%uppstår%kallas%för%balanstemperatur.%
Vid% temperaturer% under% balanstemperaturen% behöver% värme% tillföras,% för% att% inte%
inomhustemperaturen%ska%sjunka%(Abel%&%Elmroth,%2012).%

Värmegenomgången% !!" % bestäms% av% byggnadskomponenternas% värmegenomgångsG
koefficient% Uj,% area% Aj% och% differensen% mellan% rumstemperaturen% tr% och% utomhusG
temperaturen%te:%

!!" = (!! ∙ !!) ∙ !! − !! .% (1)%

Ett% byggnadselements% värmegenomgångskoefficient% (UGvärde)% bestäms% av% en%
kombination% mellan% värmeövergångsmotstånden% och% värmegenomgångsmotstånden%
(Alvarez,% 2006).% För% en% plan% vägg%med%n% antal% plana% skikt%med%material% blir%UGvärdet%
(där%!!%och%!! %är%värmeövergångskoefficienterna%på%varma%respektive%kalla%sidan,%!! %är%
konduktiviteten%för%väggmaterialet%och%!! %det%akutella%väggmaterialets%tjocklek)%

! = !
!
!!!

!!
!!

!!!
!!! ! !

!!

%.% (2)%

Värmeövergångsmotstånden,% på% den% varma% (!!)% och% kalla% (!!)!sidan,% bestäms% av% en%
kombination%mellan%strålning%(!!"#å!"#"$)%och%konvektion%(!!"#$%!&'"#).%För%heta%ytor%är%
strålningen%den%betydande,%medan%värmeövergången%för%kalla%ytor%mestadels%sker%med%
konvektion.%

!! = !!,!"#å!!"!# + !!,!"#$%!&'"#% (3)%

!! = !!,!"#å!"#"$ + !!,!"#$%!&'"#% (4)%
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Värmegenomgångsmotstånget%bestäms%av% väggmaterialets% värmekonduktivitet% (λ)% och%
tjocklek% (δ).%Om%väggen%består% av% flera% skikt,% är%det% sammanlagda%värmegenomgångsG
motståndet%summan%av%de%enskilda:%

!!ä!"#$#%&"$å!" = !!
!!

!!!
!!! %.% (5)%

För% att% minimera% värmeförlusterna% kan% värmeövergångsG% och% värmegenomgångsG
motstånden%göras%så%stora%som%möjligt,%exempelvis%genom%isolering.%Om%möjligt%så%kan%
även%väggens%area%och%temperaturdifferenserna%mellan%väggens%sidor%hållas%låga.%

I%byggnadskonstruktionens%anslutningar%kan%material%med%sämre%värmeisolering%bryta%
igenom% material% med% bättre.% Det% kan% då% uppstå% köldbryggor% som% försämrar%
värmemotståndet.%Enligt%Abel%och%Elmroth%(Abel%&%Elmroth,%2012)%kan%köldbryggorna%
stå% för% 20G30%% av% de% totala% värmeförlusterna% om% konstruktionsdetaljer% utförs% dåligt.%
Förlusterna% för% ett% byggelement%!!ö!"#$%&&'$ % med% n% stycken% linjära% köldbryggor% med%
värmegenomgångskoefficienten% !! % och% längden% !! % och% m$ stycken% punktformiga%
köldbryggor%med%värmegenomgångskoefficienten%!! %bestäms%av%

!!ö!"#$%&&'$ != !! ∗ !!!!!
!!! + !!!!!

!!! ∙ !! − !! !.%% (6)%

För% att% motverka% att% värmeförlusterna% leder% till% oönskat% låga% temperaturer% värms%
lokalerna% via% rumsvärmare% (radiatorer).% Dessa% förses% med% varmt% vatten% som% överför%
effekt,%genom%värmestrålning%och%konvektion,%till%det%rum%där%de%står.%

Effekten%!!"# !kan%bestämmas%genom%att%mäta%massflöde%!!och% temperaturskillnad%∆!%
på% ingående%och%utgående%vatten%och%multiplicera%dessa%med%värmekapaciteten%!!% för%
vatten:%

!!"# != !! ∙ !!,!"##$% ∙ ∆!.% % (7)%

Massflöde%och%temperatur%på%utgående%vatten%i%radiatorslingan%bestäms%vanligtvis%av%ett%
schema% som% styrs% med% hjälp% av% utomhustemperaturen.% För% att% åstadkomma% rätt%
uppvärmning% i% önskade% delar% av% verksamheten% är% det% av% vikt% att% systemen% injusteras%
rätt.% Detta% är% särskilt% angeläget% efter% större% ombyggnationer% eller% när% verksamheten% i%
ändrats,%eftersom%värmebalansen%då%blir%annorlunda%(Energimyndigheten,%2013%a).%

2.2 Kyla&

2.2.1 Arbetsgång&vid&kylbehov&
För% att% tillgodose% kylbehovet% på% ett% effektivt% sätt% ger% Energimyndigheten%
(Energimyndigheten,%2013%b)%ett%förslag%på%arbetsgång,%se%figur%2.%
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Figur#2#I#Arbetsgång#vid#kylbehov.#

Utgångspunkten%ligger%i%att%bestämma%temperaturkrav%i%lokalerna%och%vilka%tider%dessa%

ska% hållas.% Genom% att% ifrågasätta% behov% kan% besparingar% göras% redan% i% detta% stadium.%

Möjligtvis% kyls% en% större% yta% än% vad% som% finns% egentligt% behov% till,% eller% så% kan% den%

aktuella%temperaturen%vara%lägre%än%vad%som%egentligen%är%nödvändigt.%

När%kraven%är%uppsatta%är%nästa%åtgärd%att%minska%värmeöverskottet% till%de%utrymmen%

som%ska%kylas.%Detta%kan%åstadkommas%genom%att%exempelvis%byta%belysning,%förbättra%

energiprestandan%på%apparater%och%stänga%av%utrustning%som%ej%nyttjas.%Den%elektricitet%

som% tillförs% en% maskin% övergår% till% värmeenergi% i% lokalen.% Avskärmningen% till%

omkringliggande%miljöer%är%också%viktig.%Värme%leds%genom%väggar,%varm%luft%strömmar%

in%från%portar%samt%otätheter%och%solinstrålning%värmer%ytor.%Allt%detta%bidrar%till%ett%ökat%

kylbehov.%

Om% det% finns% möjlighet% kan% det% vara% aktuellt% att% återvinna% värme% från% processer% och%

maskiner%och%använda%där%det% finns%ett%värmebehov.%På%så%sätt%minskar%både%kylG%och%

värmebehov%simultant.%

Genom%att%hålla%systemet%i%bra%skick%fungerar%det%bättre.%Rengöring%av%filter%och%värmeG

växlare%är%två%typiska%underhållningsåtgärder.%%

Om%det% finns% ett% kvarstående%behov,% när% de% fyra% första% punkterna% är% genomförda,% ska%

detta% bestämmas% och% tillgodoses.% Genom% en% funktion% för% frikyla% kan% detta% behov%

tillgodoses% utan% att% kylprocessen% involveras% om% utetemperaturen% är% lägre% än% den%

önskade,% vilket% sparar% energi.% I% annat% fall% tillgodoses% kylbehovet% via% kylmaskiner% eller%

fjärrkyla.%

2.2.2 Kylmaskiner&
Kylmaskiner% används% för% att% sänka% temperaturen% i% ett% utrymme% under% omgivningens%

temperatur,%genom%de%energirelaterade%tillståndsförändringarna%mellan%vätska%och%gas,%

det%vill%säga%förångning%och%kondensering.%

En%enkel%kylprocess%fungerar%som%en%värmepump%och%innehåller%fyra%steg,%vilka%visas%i%

figur%3.%Först%komprimeras%gasen%och%både%tryck%och%temperatur%ökar.%Detta%är%det%steg%

då% arbete% tillförs% utifrån,% vanligtvis% elektricitet.% Vid% kondenseringen% övergår% den% heta%

gasen%till%vätska%och%avger%värme%till%omgivningen.%Kondensering%sker%vid%högt%tryck%och%

hög% temperatur% och% energi% frigörs% i% övergången%mellan% gasform% och% vätska.% Efter% det%

minskas% trycket% på% vätskan% och% temperaturen% sjunker.% Det% sista% steget,% som% sänker%
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temperaturen% i% kylrummet,% sker% via% förångaren.% Där% tar% den% kalla% vätskan% upp% värme%
från% omgivningen% och% förångas% till% gas.% Förångningen% sker% vid% lågt% tryck% och% låg%
temperatur%och%energin%som%krävs%för%att%mediet%ska%övergå%från%flytandeG%och%gasform%
tas%upp%från%omgivningen.%

Varje% temperatur% i% kylprocessen% svarar% för% ett% bestämt% tryck.% Om% steget% mellan%
förångningsG% och% kondenseringstemperaturen% är% stort% krävs% också% en% högre%
tryckuppsättning% för% kompressorn,% vilket% medför% en% högre% effekt.% En% sänkning% av%
kondenseringstemperaturen%med%en%grad%minskar%energiförbrukningen%med%ca%1G4%%%
och%en%höjning%av%förångningstemperaturen%med%en%grad%minskar%energiförbrukningen%
med% ca% 2G4% %.% Detta% kan% åstadkommas% genom% att% öka% värmeväxlarytorna% vid%
kondensatorn% och% förångaren.% Temperaturen% ändras% sedan% genom%att% ändra% börvärde%
på%utgående%köldbärares%temperatur%och%kondensortrycket%(Hardell%m.fl.,%2006).%

%

%

%
%
%
%
%

%

%

%

2.3 Luftflöden&och&ventilation&
För% att% luftutbyte% ska% uppstå% mellan% inomhusG% och% utomhusklimatet% krävs% två% saker:%
skillnader%i%tryck%och%strömningsvägar%(Bankvall,%2013).%Skillnad%i%lufttryck%kan%uppstå%
okontrollerat% av% termiska% drivkrafter% (skillnad% i% densitet% beroende%på% lufttemperatur)%
eller% vindar.% Det% kan% även% vara% önskvärt% och% ske% kontrollerat% via% fläktar.% Likaså% kan%
strömningsvägarna%vara%avsiktliga,%såsom%ventilationskanaler%och%vädringsfönster,%eller%
oavsiktliga,%såsom%otätheter% i%genomföringar.%Vill%man%undvika% luftutbyte%ska%antingen%
skillnaden%i%lufttryck%utjämnas%eller%strömningsvägarna%stängas%till.%

Luftflödet% är% av% betydelse% för% energianvändningen,% både% i% kylda% och% uppvärmda%
utrymmen.%I%kylda%utrymmen%bidrar%tillförd%varm%luft%till%att%kylbehovet%ökar%och%av%den%
anledningen% även% energianvändningen.% Eftersom% varm% luft% kan% innehålla% mer% vatten%
innan% den% blir% mättad,% kan% det% även% uppstå% problem% med% fukt% om% varm% luft% kyls.% I%
uppvärmda% utrymmen% bidrar% tillförd% kall% luft% till% att% uppvärmningsbehovet% ökar.%
Samtidigt%finns%det%behov%av%luftutbyte%för%att%säkerställa%en%god%luftkvalitet.%%

Effektbehovet% till% uppvärmning% av% luftflöde% beräknas% enligt% ekvation% 8,% där% !% är%
volymflöde,%!%är%luftens%densitet%och%cp%är%luftens%värmekapacitet:%

! = ! ∙ ! ∙ !!,!"#$ ∙ (!! − !!).% (8)%

Vid%negativt%!%kan%det%istället%uppstå%ett%kylbehov.%
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Figur#3#–#Skiss#över#en#kylkrets#och#energibalans#vid#tillståndsförändringar.#
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I% ett% ventilationssystem% med% värmeväxlare% kan% värme% i% frånluften% återvinnas% och%

förvärma%tilluften%till%temperaturen!!! .%Frånluften%kan%antas%vara%samma%som%temperaG
turen%i%rumsluften.%Värmeväxlarens%temperaturverkningsgrad%!!%beräknas%enligt:%

!! = !!!!!
!!!!!!

%.% (9)%

Värmebehovet%i%ett%system%med%värmeväxlare%kan%beräknas%enligt:%

! = 1− !! ∙ ! ∙ ! ∙ !! ∙ !! − !! =%

= ! ∙ ! ∙ !! ∙ !! − !! %.% (10)%

Överlag% är% det% energimässigt% fördelaktigt% om% luftutbytet% hålls% så% lågt% som% möjligt,%

framförallt% då% skillnaden% i% temperatur% mellan% inomhusluften% och% tilluften% är% stor.% Av%

denna% anledning% ska% ventilationen% fylla% sitt% syfte% och% flöden% vara% noga% bestämda.%

Onödigt% läckage% av% luft% och% fel% drift% av% ventilationsluften% kan% få% stor% påverkan% på%

energianvändningen.% Av% den% anledningen% kan% felaktig% drift% få% stora% konsekvenser% på%

driftkostnaderna:%

”Somliga$ ser$ allmänventilationen$ som$ en$ ersättare$ till$ processventilationen.$ Detta$ är$
beklagligt$ och$ måste$ så$ långt$ möjligt$ undvikas.[…]$ Allmänventilationen$ är$ inte$ heller$
avsett$för$att$föra$bort$större$mängder$luftföroreningar.$Att$använda$allmänventilationen$
som$processEventilation$är$många$gånger$ineffektivt$och$dyrt.” (Lindhe, 2008) 
 

2.3.1 Regler&kring&ventilation&
I% arbetsmiljöverkets% författningssamling% (Arbetsmiljöverket,% 2009)% listas% några% krav%

som% berör% ventilationssystemen% för% lokaler% som% innefattar% arbetsplatser% eller%

personalutrymmen.% Förutom% att% luftkvaliteten% ska% vara% säkerställd,% för% att% uppnå% en%

tillfredställande%arbetsmiljö,% ska%det% finnas%skriftliga%driftG%och%underhållsinstruktioner%

på% svenska.% DriftG% och% underhållspersonal% ska% ha% tillräcklig% kunskap% om% ventilationsG

systemet% samt%ha% tillgång% till% instruktionerna.% Instruktionerna% ska% enbart% gälla% för%det%

aktuella% ventilationssystemet.% Det% ställs% även% krav% på% att% kontroll% och% underhåll% av%

ventilationssystemet%sker%regelbundet,%samt%dokumenteras.%

Boverket%har%byggregler%som%reglerar%vad%som%gäller%vid%uppförande,%eller%ändring%av%en%

byggnad,%listade%i%författningssamlingen%”Boverkets%byggregler”.%Då%tillägget%om%ändring%

kom% år% 2012% är% kraven% i% BBR% inte% tillämpbara% på% åtgärder% gjorda% innan% övergångsG

periodens%slut,%det%vill%säga%1%januari%2013.%

2.4 Belysning&
I%Sverige%används%årligen%ca%14%TWh%el%till%belysning,%vilket%är%i%storleksordning%10%%%av%

den%totala%elanvändningen%(Energimyndigheten,%2014).%Utvecklingen%av%belysningsdon%

har% gått% framåt% de% senaste% decennierna% och% EUGdirektiv% har% föreskrivit% krav% på%

ekodesign% och% energimärkning% för% en% rad% produktkategorier,% däribland% belysning%

(Energimyndigheten,%2015).%

En% grov% uppskattning% av% hur% effektivt% ett% belysningssystem% är% kan% göras% genom% att%

beräkna%förbrukningen%per%kvadratmeter%och%sedan%jämföra%med%liknande%anläggningar.%

Värdena% i% tabell%1%representerar%standardlokaler%med%normal% ljusstyrka.% I% lokaler%med%

högre%krav%på%ljusstyrka%eller%extra%punktbelysning,%kan%det%krävas%högre%effekter%än%de%
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som% är% listade% i% tabellen% (Energimyndigheten% 2007).% I% arbetslokaler% är% kraven% på%

belysning% höga,% eftersom% uppgifter% som% kräver% seende% ska% kunna% genomföras.% I%

försäljningslokaler%behövs%mer%belysning,%då%produkter%ska%profileras%på%ett%bra%sätt%och%

det%ska%vara%möjligt%att%exempelvis%läsa%varudeklarationer.%I%allmänna%utrymmen%såsom%

korridorer,% trapphus%och%garage,%ställs% lägre%krav%på%belysning.% I%den%studie%som%ligger%

till%grund%för%tabellerna%1%och%2%har%T8Glysrör%med%elektromagnetiska%driftdon%ersatts%av%

T5Glysrör%med%HFGdon.%

Tabell#1#–#Riktvärden#för#installerad#effekt#med#energieffektiv#belysning#inklusive#effektförluster#i#driftdonen#
(Energimyndigheten#2007)#

Verksamhet% Riktvärden%för%installerad%effekt%[W/m2]%

Arbetslokaler% 7%

Försäljningslokaler% 15%

Allmänna%utrymmen% 5%

%

Enligt% Energimyndigheten% (Energimyndigheten,% 2007)% finns% det% i% arbetslokaler% där%

belysningen% är% påslagen% möjlighet% att% reducera% energibehovet% med% 30G60%% med%

närvaroreglering% och% dagsljusreglering,% där% det% högre% värdet% gäller% lokaler% med% stor%

frånvaro%eller%stora%fönsterytor.%

Tabell# 2# –# Kostnad# för# inköp# och# installation# av# energieffektiv# belysning,# exkl.#moms# (Energimyndigheten#
2007).#

Kostnad%för%energieffektiv%belysning% Arbetslokaler%

Belysning%[kr/m2]% 200%G%300%

Tillägg%för%närvarostyrning.%[kr/rum]% 3%000%

%

Kostnaden%för%installation%av%energieffektiv%belysning%uppgår%enligt%Energimyndigheten%

(Energimyndigheten,% 2007)% till% 200G300% kr/m2% exklusive% moms,% för% allt% material% och%

arbete%vid%ombyggnation.%

2.5 Ekonomi&
Industrins% konkurrenskraft% påverkas% bland% annat% av% kostnader% för% lön,% råvaror% och%

energi%(Energifakta,%2015%a).%Energikostnaden%för%industrin%är%beroende%av%hur%mycket%

energi% som%används,% samt%av%energipriserna%på%de%aktuella%energislagen.%Både%energiG%

och%effektbehov%kan%vara%kostnadsgrundande%och%därför%kan%det% löna%sig% för% industriG

företag% att% genomföra% effektiviseringsåtgärder.% Vissa% förbättringsåtgärder% berör%

investeringar%med%lång%livslängd,%vilket%medför%att%energieffektiviseringar%ofta%behöver%

ske% fortlöpande% och% långsiktigt.% Energieffektivitet% kan% mätas% i% specifik% energiG

användning,%det%vill%säga%energiåtgång%per%produktionsvärde%(Energifakta,%2015%b).%

2.5.1 Investeringar&
För%att%beräkna%en%investerings%lönsamhet%finns%det%ett%flertal%olika%kalkyler.%%

Paybackmetoden%beräknar% hur% lång% tid% det% tar% innan% investeringen% återbetalats% av% de%

framtida% inbetalningsöverskotten.%Metoden% kan% antingen% användas% för% att% kontrollera%

att%en% investering%blir% lönsam% innan%den% förbrukats,%eller%som%ett% jämförelsetal%mellan%

alternativa%investeringsmöjligheter.%

Nuvärdesmetoden%beräknar,% vilket%namnet%antyder,% vilket%nuvärde%en% investering%har.%

Alla% framtida%kassaflöden%omvärderas% till% ett% nuvärde,% vilket% beror%på%den%kalkylränta%

som%antas.% Inbetalningar% längre% fram%blir%på%så%vis%mindre%värdefulla%än%de%som%ligger%
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närmare% i% tid.% Om% summan% av% alla% framtida% inbetalningsöverskott% omräknade% till%

nuvärde%är%större%än%investeringskostnadens%nuvärde,%så%är%investeringen%lönsam.%

Ett% tredje% exempel% är% annuitetsmetoden.% Den% likar% nuvärdesmetoden,% med% den%

skillnaden%att%metoden%anger%hur% lönsam%en% investering% är%utslaget%på% investeringens%

livstid.% Det% erhållna% värdet,% annuiteten,% anges% som% regel% i% kronor% per% år.% Detta% ger% en%

jämförbarhet%med%andra%åtgärder,%såsom%att%hyra%den%tilltänkta%investeringen.%

I%denna%rapport%kommer%paybackmetoden%att%användas,%då%den%är%enkel%att%använda%och%

tillsammans%med%nuvärdesmetoden%är%vanlig%i%producerande%företag.%

2.6 Prissättning&energi&

2.6.1 Elektricitet&
Elpriset%är%summan%av% flertalet%beståndsdelar,%men%om%dessa%sammanfattas%är%det% två%

variabler% som% bestämmer% del% totala% priset:% den% gångna% månadens% maxförbrukning%

under%en%timma%(effektkostnad)%och%totala%energiförbrukningen.%

Effektkostnaden% betalas% för% den% beredskap% som% elleverantörerna% måste% hålla% för% att%

kunna% tillgodose% maxbehovet% när% det% inträffar.% En% jämn% förbrukning,% utan% höga%

effekttoppar,% är% därför% gynnsamt% jämfört% med% en% fluktuerande% förbrukning.%

Energiförbrukningen% betalas% för% den% mängd% arbete% som% elproducenten% måste% tillföra%

elnätet.% Denna% beror% på% medeleffekten% i% fabriken.% På% detta% vis% är% både% maxG% och%

medeleffekt%prisgrundande.%

I% dagsläget% betalar% Företaget% drygt% 40% kr/(kWh% *% mån)% i% effekttaxa% och% drygt% 0,50%

kr/kWh% i% energikostnad,% inklusive%moms,% vilket% ger% ett% sammanlagt% elpris% på% ca% 0,70%

kr/kWh.%

2.6.2 Fjärrvärme&
Fjärrvärmepriset% från% leverantören% Göteborg% Energi% AB% värderas% på% tre% variabler:%

energiförbrukning,% effektbehov% samt% returtemperatur.% Energiförbrukningen% visar% hur%

mycket%värmeenergi%som%anläggningen%behöver%och%detta%bestämmer%hur%mycket%värme%

som% leverantören% måste% producera.% Denna% kostnad% beräknas% genom% att% energiG

förbrukningen%multipliceras%med%energipriset.%Då%tillgången%på%spillvärme%och%behovet%i%

fjärrvärmenätet%varierar%över%året%varierar%energipriset%enligt%tabell%3:%

Tabell#3#–#Energipris#för#fjärrvärme#beroende#på#säsong.#

Säsong% Månader% Energipris%[kr/MWh]%

Vinter% decemberGmars% 525%

Vår/höst% april,%oktober,%november% 360%

Sommar% majGseptember% 99%

%

%

% %
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Effektdelen%visar%hur%energin%används%i%anläggningen.%Det%maximala%effektuttaget%ligger%
till%grund%för%vilken%produktionsberedskap%som%fjärrvärmeleverantören%måste%hålla.%Ett%
jämnt% uttag% gynnas% därför% framför% en% förbrukning%med% höga% toppar.% Effektkostnaden%
baseras% på% de% tre% dygn% som% haft% högst%medeleffekt% under% den% senaste% tolvmånadersG
perioden.%Denna%effekt%multipliceras%med%ett%rörligt%effektpris,%C2%och%adderas%till%ett%fast%
effektpris,%C1,%enligt:%

Effektpris%=%C1%+%P3dygn%*%C2% (11)%

Där%P3dygn%är%den%prisgrundande%medeleffekten%och%C1%samt%C2%bestäms%enligt%tabell%4.%
Tabell#4#–#Effektpris#för#fjärrvärme.#

Prisgrundande%medeleffekt%[kW]%(P3dygn)% Fast%effektpris%[kr]%(C1)% Rörlig%effektpris%[kr/kW]%(C2)%
%%0G50% %%%%%%%%%%%0% 884%
%%51G100% %%%%8%650% 711%
101G250% %%11%950% 678%
251G500% %%20%200% 645%
501G1000% %%84%700% 516%
1001G2500% 117%700% 483%
>2500% 195%200% 452%

%

Returtemperaturen% visar% hur% väl% anläggningen% använder% energin% i% det% levererade%
fjärrvärmevattnet.% Vid% ett% givet% effektbehov% i% fabriken% ger% en% större% differens% mellan%
tilloppsG%och%returtemperatur%ett%mindre%flöde%av%fjärrvärme%för%leverantören.%En%lägre%
returtemperatur% i% returledningen%möjliggör%nyttjande% av% fler% typer% av% energikällor% för%
fjärrvärmeleverantören,%såsom%spillvärme%från%andra%processer.%

Anläggningens% returtemperatur% jämförs% varje% månad% med% hela% fjärrvärmenätets%
medelreturtemperatur% och% skillnaden% blir% till% en% avgift% eller% rabatt,% beroende% på% om%
returtemperaturen%är%över%eller%under%medelvärdet.%%

För% Göteborg% Energi% ABs% kunder% 2015% är% denna% avgift% skillnaden% i% anläggningens%
medelreturtemperatur% (t1)% och% nätets% medelreturtemperatur% (t2),% multiplicerat% med%
förbrukningen%i%MWh%(E)%och%4%kr/(°C*MWh)%

Avgift%för%effektivitet%=%(t1%G%t2)%*%E%*%4% % (11)%

Om%t1%<%t2%blir%avgiften%istället%en%rabatt.%

% &
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3. Studerat&objekt&
Det%studerade%objektet%benämns%i%rapporten%som%Företaget.%%

Företaget%är%ett%egenGproducerande%livsmedelsföretag%inom%majonnäsbaserade%sallader%
och%produkter% i% lake.% Familjeföretaget% startades% för%nästan%30%år% sedan%och%har% sedan%
dess%expanderat%till%att%idag%med%omkring%50%anställda%framställa%ca%5%000%ton%produkter%
årligen.% Kunderna% är% främst% de% stora% butiksgrupperingarna,% vilka% säljer% Företagets%
produkter%under%det%egna%varumärket.%%

#
Figur#4#–#Bild#över#anläggningen#med#tillhörande#indelning.#

Anläggningen%köptes% från%ABB%år%2000.%Lokalerna% inrymde%då%tung%industri% i% tre%stora%
skepp,%med%relativt%öppen%planlösning,% samt%en%kontorsdel%och%ett%garage% (se% figur%4).%
Byggnaden% har%modifierats% för% att% fungera% för% de% nya% ändamålen% och% under% taket% till%
skepp%1%och%2%har%de%nya%produktionslokalerna%byggts%upp% i% två%våningsplan.%Numera%
finns% kontor,% produktionsrum,% kylda% utrymmen,% frysrum,% anläggning% för% kokning% och%
skalning% av% räkor,% lager,% laboratorium% och% provkök% i% anläggningen.% Lokalerna% är%
uppdelade% i%hygienzoner%där%det% finns%särskilda%krav%och%rutiner% för%att% säkerställa%en%
hög% hygienstandard.% Krav% finns% även% på% luftflöden,% samt% temperaturer.% Den% totala%
verksamhetsytan%är%på%strax%under%5000m2.%

Den% köpta% energin% för% Företaget% var% 2934%MWh% under% 2014,% fördelat% på% 2272%MWh%
elektricitet%(77%%)%och%662%MWh%fjärrvärme%(23%%).%Som%framgår%av%figur%5%varierade%
månadsförbrukningen% av% elektricitet% mellan% 144% och% 227% MWh% med% en% topp% under%
sommaren%och% lägre%värden%på%vintern.%Månadsförbrukningen%av% fjärrvärme%varierade%
mellan% 9% och% 123MWh% och% var% i% motsats% till% elförbrukningen% som% högst% under%
vintermånaderna,%med%en%topp%i% januari.%Under%sommaren%var%behovet%betydligt% lägre.%
Då%elG%och%fjärrvärmeanvändningen%på%årsbasis%varierar%motsatt,%var%det%totala%behovet%
av%tillförd%energi%relativt%jämnt%fördelat%över%månaderna,%225G282%MWh.%%
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Figur#5#–#Köpt#energi#2014.#

Om% årsförbrukningen% av% fjärrvärme% fördelas% på% 5000m2% verksamhetsyta% fås% värdet%
132,4%kWh/(m2%*%år)%vilket%är%en%betydande%specifik%fjärrvärmeanvändning,%framförallt%
med% tanke% på% att% en% stor% del% av% verksamhetsytan% antingen% är% kyld% eller% ouppvärmd.%
Enligt% BBR% 22% ska% lokaler% i% Göteborg% vara% utformade% så% att% byggnadens% specifika%
energianvändning%högst%uppgår%till%65%kWh%/%(m2%*%år).%Ett%tillägg%på%upp%till%45,5%kWh%/%
(m2%*%år)%får%göras%vid%stort%ventilationsbehov.%För%att%jämföra%med%BBRs%definition%ska%
förbrukningen% enbart% fördelas% på% den% yta% som% är% uppvärmd% till% 10°C% eller% mer.%
Dessutom% ska% kyla% och% fastighetsel% inkluderas% för% att% få% jämförbarhet% med% BBRs%
definition.%Verksamhetsenergi%som%används%utöver%byggnadens%grundläggande%krav%på%
värme,%varmvatten%och%ventilation,%ska%däremot%inte%tas%med%i%beräkningen.%

3.1 Tidigare&kartläggning&
Vid% tidigare% energikartläggning,% utförd% av%Göteborg%Energi% år% 2012,% framkom% följande%
problem%och%förslag%på%åtgärder,%se%tabell%5.%Det%som%har%genomförts%sedan%dess%är%att%
shuntgrupperna% har% setts% över% och% styrutrustningen% uppdaterats.% Sedan% 2012% har%
fjärrvärmeanvändningen%minskat%med%en%tredjedel,% från%1010%till%664%MWh,%se%figur%6.%
Med% normalårskorrigerade% värden% är% den% egentliga% minskningen% något% mindre,% från%
1028%till%778%MWh,%det%vill%säga%G24%%.%

Tabell#5#–#Åtgärdsförslag#ifrån#tidigare#energikartläggning.#

Notering# Föreslagen#åtgärd#

Hög%returtemperatur%på%fjärrvärmen%
Se% över% shuntgrupper% med% avseende% på% rundgångar,% byt%
pumpar%och%läckande%ventiler.%

Små%effekttoppar%på%fjärrvärmen% Genomför%en%effektoptimering.%
Svårt%att%avläsa%var%fjärrvärmen%används% Börja%mäta%varmvattenförbrukningen%

Varm%fuktig%luft%vädras%ut%från%räkkok%
Installera% ett% aggregat% med% återvinning% istället% för% FF16%%
(se%förklaring%i%tabell%6).%

Oklarheter%kring%ventilation% Se%över%temperaturer%och%drifttider.%

Ånggenerator%har%hög%effekt%
Undersök% möjligheter% att% förvärma% vattnet% med% spillvärme%
och%fjärrvärme.%

Frånloppsvatten% räkkokning% avförs%med%
hög%temperatur%

Förvärm%varmvatten%eller%tina%frysta%produkter.%

Hög%vattenförbrukning% Mät%och%dokumentera%vart%vattnet%går%åt.%
Höga%temperaturer%på%tappvarmvatten% Se%över%regulator.%
Kompressorerna%saknar%återvinning% Installera%energiåtervinningskit%och%tropikfläktar%i%utrymme.%
Åldrad%styrutrustning%för%anläggningen% Uppdatera%styrutrustningen.%
%
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%
Figur# 6# –# Kumulativ# energiförbrukning# över# året,# för# åren# 2012,# 2013# och# 2014.# Uppmätta# värden# från#
Göteborg#Energi.#

% &
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4. Genomförande&

4.1 Beskrivning&av&verksamheten&
I% inledningsstadiet% av% projektet% genomfördes% en% insamling% av% tillgänglig% information%
som%berörde%verksamheten,%de%processer%som%pågår%och%de%energirelaterade%systemen.%

Då% det% inte% fanns% någon% detaljerad% dokumentation% av% de% olika% energirelaterade%
systemen,%var%de%befann%sig%och%hur%dessa%var%sammankopplade%så%var%det%prioriterat%i%
inledningsfasen.%Genom%att%röra%sig%i%lokalerna,%se%en%del%av%produktionsprocesserna%och%
samtala%med%personal%i%industrin%erhölls%en%överblick%över%när,%var,%varför%och%på%vilket%
sätt%som%energi%användes%i%lokalerna.%

4.2 Sammanställning&av&köpt&energi&
Genom% inloggning%hos% fjärrvärmeleverantören%och% elnätsägaren% ”Göteborg%Energi%AB”%
kunde% timvis% data% erhållas% för% såväl% elektricitet% som% fjärrvärme.% Timvis% data% fanns%
lagrad%ett%halvår% tillbaka% i% tiden,%så% tidsserien%29/7%2014%–%31/1%2015%har%använts% för%
beräkningarna% i% denna% studie.% I% datamaterialet% framkommer% skillnader% i% energiG
användning%mellan%årstider,%samt%variationer%på%veckobasis%på%ett%önskvärt%sätt.%

Olika% analyser% genomfördes% på% förbrukningsstatistiken% för% att% utreda% vilka% processer%
som%bidrar%till%effektbehov%och%energiförbrukning.%Genom%att%ta%ett%medelvärde%på%alla%
datapunkter% som% inträffade% samma% veckodag% och% klockslag% kunde% förbrukningens%
veckoprofil% tas% fram.% Likaså% analyserades% energiförbrukningens% temperaturberoende,%
genom% att% plotta% förbrukning% mot% utomhustemperatur,% där% varje% punkt% motsvarar%
medelvärdet% under% en% timma.% Skillnaden% mellan% förbrukningen% under% och% utanför%
verksamhetstid%var%också%av%intresse,%för%att%förstå%vilka%processer%som%bidrog%och%när.%

För%beräkningarna%användes%temperaturdata%från%sidan%www.temperatur.nu%(Freiholtz,%
u.å.)%där%det%fanns%tillgång%till%mätvärden%från%Göteborg/Tuve%Kyrkby,%som%ligger%ca%4km%
från% Företaget.% Dessa% beräkningar,% tillsammans% med% uppgifter% om% verksamheten% i%
fabriken,%gav%en%bild%av%hur%energikrävande%de%olika%processerna%är.%

4.3 Ventilation&
De%olika%ventilationsaggregatens%utseende,%funktion%och%drift%kartlades%på%plats%och%via%
tidigare% dokumentation,% samt% information% tillhandahållen% av% personal.% Vissa% flöden%
fanns%angivna%på%ventilationssystemens%och%förutsattes%stämma.%Där%denna%information%
inte%fanns%tillgänglig,%antogs%tänkbara%luftflöden%med%hjälp%av%fläkteffekt%och%uppskattat%
SFPGvärde.%

4.4 Belysning&
Antal% ljuskällor% räknades% i% samtliga% rum% och% multiplicerades% med% aktuell% effekt.% Ett%
schablonpåslag%på%20%%%ansattes%för%driftdonens%förbrukning.%Belysningen%antogs%vara%
påslagen%under%verksamhetstid%och%avslagen%övrig%tid,%vilket%kan%anses%rimligt%utifrån%de%
besök%som%genomförts.%

4.5 Termografering&
Med% en% värmekamera% termograferades% delar% av% lokalerna% för% att% synliggöra%
värmeförluster%som%annars%hade%varit%svåra%att%upptäcka.%Då%temperaturen%utomhus%vid%
det% aktuella% tillfället% var% samma% som% kylrummens% temperatur,% kunde% tyvärr% inte%
eventuell%värmegenomgång%mellan%yttervägg%och%kylrum%åskådliggöras.%%
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4.6 Nattvandring&
Genom% en% nattvandring% kunde% antagna% drifttider% stärkas,% eller% omvärderas.% Alla%
betydande%lokaler%genomsöktes%och%kontrollerades,%även%ventilationssystemen%belägna%
på%yttertaket.%Denna%kontroll%genomfördes%20/3%20:00G22:00.%

4.7 Temperaturloggar&
Genom% de% temperaturloggar% som% finns% utspridda% i% verksamhetslokalerna% kunde%
information%fås%fram%om%hur%dessa%varierar%beroende%på%årstid%och%verksamhet.%Då%data%
från% sommarmånaderna% ej% fanns% tillgängliga% undersöktes% de% varmaste% dagarna% i%
september% 2014,% för% att% få% en% uppfattning% om% problematiken% med% att% hålla% rätt%
temperatur%i%kylutrymmena.%

4.8 Åtgärdsförslag&
När% kartläggningen% var% genomförd%utvärderades% olika% åtgärdsförslag.%Dessa% hade%dels%
kommit%fram%under%kartläggningens%genomförande%eller%framkom%i%diskussion%med%mer%
erfarna%konsulter%på% Sweco.% Potentiell% energibesparing%beräknades% eller% uppskattades%
tillsammans% med% tänkbar% investeringskostnad.% Då% det% var% möjligt% inhämtades%
information%från%potentiella%leverantörer.%

% &
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5. Resultat&
Studien% mynnade% ut% i% en% kartläggning% som% beskriver% hur% verksamheten% fungerar%
beroende%på%tidpunkt%och%utomhustemperatur.%Den%går%också%igenom%de%energimässigt%
betydande%processerna%som%finns%i%anläggningen%och%fördelningen%mellan%dem.%Slutligen%
lämnas% förslag% på% åtgärder% som% kan% genomföras% för% att%minska% energianvändningen% i%
anläggningen.%

5.1 Energiförbrukning&en&medelvecka&
I% figur% 7% går% det% att% avläsa% hur% energianvändningen% varierar% över% en% typisk% vecka% på%
anläggningen,%beräknat%på%medel%av%data%inom%tidsintervallet%29/7%2014%G%31/1%2015.%

%
Figur#7#–#Energianvändningen#i#anläggningen#en#medelvecka.#

Elanvändningen% når% sin% topp% på% förmiddagen% de% dagar% som% det% pågår% verksamhet% i%
lokalerna,%det%vill%säga%måndag%till% fredag.%Den%är% i%genomsnitt%något%högre%på%onsdag,%
ökar% ytterligare% till% torsdag,% för% att% till% sist% nå% sin% topp% på% fredag% då% anläggningen% i%
genomsnitt% förbrukar% drygt% 700% kWh/h.% Denna% skillnad% mellan% verksamhetsdagarna%
överensstämmer%med%hur%ofta%det%pågår%kokning%av% räkor%på%dessa%dagar,% en%process%
som% förbrukar%mycket% elektricitet.% Genomsnittsförbrukningen% av% el% når% sitt%minimum%
under%natten,%samt%under%helgerna%och%är%som%lägst%omkring%130%kWh/h.%

Fjärrvärmens% genomsnittsförbrukning% ligger% på% värden% mellan% 50G150% kWh/h,% där%
toppar% fås% under% verksamhetstid.% Fjärrvärmeförbrukningen% går% ner% nattetid,% samt% på%
helgerna.% Den% är% även% något% högre% under%måndagar% och% sjunker% sedan% under% veckan.%
Fjärrvärme% används% till% uppvärmning% av% lokaler% via% radiatorer% och% värmebatterier% i%
ventilation,%samt%till%uppvärmning%av%tappvatten.%

5.2 Energiförbrukningens&temperaturberoende&

5.2.1 Elektricitet&
Elförbrukningen,%då%det% inte%pågår%någon%verksamhet% i% lokalerna,% varierar%mellan%100%
och% 300% kWh/h% och% ökar%med% en% ökad% utomhustemperatur% (se% figur% 8).% Tydligast% är%
ökningen% då% temperaturen% överstiger% 14°C.% Oavsett% utomhustemperatur% är%
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elförbrukningen% minst% 100kWh/h.% Denna% grundförbrukning% blir% på% ett% år% 876% MWh,%
vilket%är%ca%40%%%av%totalförbrukningen.%

%

Figur#8#–#Timvis#elförbrukning#utanför#verksamhetstid.#

5.2.2 Fjärrvärme&
Fjärrvärmeförbrukningen,% då% det% inte% pågår% någon% verksamhet% i% lokalerna% varierar%
mellan%0%och%160%kWh/h%och%minskar%med%en%ökad%utomhustemperatur,%se%figur%9.%När%
utetemperaturen% överstiger% 15°C% är% behovet% av% fjärrvärme% obefintligt.% Vid% balansG
temperaturen% 15°C% finns% en% samling% med% värden% som% ligger% ca% 100% kWh% över% den%
normala%kurvan.%Detta%är%den%energi%som%går%åt% för%att%starta%upp%värmesystemet% från%
vila%och%uppkommer%då% temperaturen%sjunker% från%ett%högre%värde% till%ett%under%15°C,%
det%vill%säga%då%ett%uppvärmningsbehov%uppstår.%%

%

Figur#9#–#Fjärrvärmeförbrukning#utanför#verksamhet,#kl#20:00I5:59.#

Vid% verksamhet% ökar% fjärrvärmeförbrukningen% eftersom% mer% energi% behövs% till%
ventilation%och%varmvatten.%Samtidigt%är%internvärmen%högre,%vilket%minskar%behovet%till%
uppvärmning.% Vid% 0°C% är% skillnaden% under% och% utanför% verksamhetstid% 35% kWh/h,% en%
skillnad% som%minskar% till% 19% kWh/h% vid% 15°C.% Fjärrvärmebehovet% vid% verksamhetstid%
spretar%mer%än%behovet%utanför%verksamhetstid,%vilket%framgår%ut%figur%10.%
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%
Figur#10#–#Skillnad#i#fjärrvärmeförbrukning#under#och#utanför#verksamhetstid.#

5.3 Fördelning&av&energiförbrukning&

5.3.1 Elektricitet&
När% elförbrukningens% tidsfördelning% undersöks,% samlas% förbrukningen% i% tre% olika%
grupperingar:% baslast% (80G200% kW),% verksamhet% (200G500% kW)% och% räkkokning% (500G
860%kW)%(se%figur%11).%Dessa%tre%är%additiva,%vilket%innebär%att%baslasten%alltid%ligger%som%
en% grundförbrukning,% verksamhetsenergin% tillkommer%vid% verksamhet% och% räkkokning%
sker%utöver%ordinarie%verksamhet.%

%
Figur#11#–#Tidsfördelning#av#elförbrukning#uppdelat#på#effektnivå,#under#det#undersökta#halvåret..#

Baslasten% består% bland% annat% av% ventilationsaggretat% som% går% dygnet% runt% och%
kylmaskiner% som% ständigt% arbetar% för% att% upprätthålla% rätt% temperatur% i% de% kylda%
utrymmena% och% i% de% två% frysrummen.% Verksamhetförbrukningen% består% dessutom% av%
belysning,%maskiner% och% kompressorer,% samt%den%del% av% ventilationen% som%går% dagtid.%
Under%räkkokningen%behöver%även%en%ångkokare,%en% frånluftsfläkt%och%några%maskiner%
tillgodoses%med%elektricitet.%%

Genom%att%multiplicera%effekten%med%antalet%timmar%som%den%åsyftade%effekten%hålls,%fås%
en%uppskattning%av%den%totala%energin%som%går%åt%inom%det%valda%intervallet.%De%timmar%
som% har% en% högre% förbrukning,% får% därmed% ett% högre% utslag% på% den% totala%
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energianvändningen.%Genom%att%dela%upp% förbrukningen% i%de% tre%additiva%kategorierna%
baslast% (<200kW),% verksamhet% (200G500kW)% och% räkkokning% (>500kW)% så% kan% totala%
energiåtgången%till%varje%kategori%uppskattas,%vilket%visas%i%figur%12.%

%
Figur#12#–#Elförbrukning#uppdelat#på#effektnivå#och#verksamhetstyp,#under#det#undersökta#halvåret.##

Åtgången%av%elektricitet%fördelar%sig%enligt%följande:%baslast%66%%,%verksamhet%27%%%och%
räkkokning%7%%,%se%figur%13.%Den%totala%elförbrukningen%under%perioden%är%1006%MWh.%

%
Figur#13#–#Uppskattad#fördelning#av#elförbrukning,#på#olika#verksamhetstyp.&

Efter% att% denna% uppskattning% är% gjord,% utreds% de% olika% systemen% som% bidrar% till%
elförbrukningen:% kylmaskiner,% fläktar,% belysning,% kompressorer% och% ånggenerator.%
Resterande% elektricitet% blir% en% restpost,% som% fördelas% på% övrig% verksamhetsel%
(exempelvis% maskiner% som% används% i% produktionen)% och% övrig% basel% (såsom%
styrutrustning,% förluster% och% mindre% förbrukare).% Notera% att% gränsdragningen% mellan%
basG%och%verksamhetsförbrukning%är%antagen%och%därav%inte%helt%rättvisande.!
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5.3.1.1 Kylmaskiner0
Kylmaskinerna%som%håller%temperaturen%nere%i%kylrum,%frysrum%och%laketankar%står%för%

den%största%andelen%av%elförbrukningen,%ca%36%%.%Av%denna%förbrukning%står%kylrummen%

för%nästan%tre%fjärdedelar,%frysrummen%för%knappt%en%tredjedel%och%laketankarna%för%en%

mindre%andel%(ca%4%%),%se%figur%14.%Detta%är%baserat%på%de%effektG%och%COPGvärden%som%

angivits% av% kylleverantören1.% Kylrummens% andel% kommer% troligen% att% öka% än%mer,% när%

den% nya% kylmaskinen,% med% installerad% eleffekt% på% 50kW,% kommer% i% bruk.% Denna% ska%

anslutas% till% systemet% eftersom% kylrummen% har% svårt% att% hålla% rätt% temperatur% under%

varma% sommardagar.% Totalt% förbrukar% kylrummen% ca% 550% MWh,% frysrummen% ca% 180%

MWh%och%laketankarna%ca%30%MWh%elektricitet%per%år.%

%

Figur#14#–#Fördelning#av#el#till#kylmskiner,#fördelat#på#betjänat#utrymme.#

Via%de%temperaturloggar%som%finns% i%kylrummen%går%det%att%utläsa%att%kylsystemet% inte%

klarar%att%upprätthålla%önskad%temperatur%(4G8°C)%under%vissa%tidpunkter.%Dessa%infaller%

mellan%kl.%11G15%på%dagar%då%verksamhet%pågår%och%enligt%Företagets%sammanfaller%det%

med%den%tid%då%inGoch%utleverans%av%varor%sker%via%varuporten%och%mottagningsrummet.%

Då%de%kylda%utrymmena%på%underG%och%ovanvåningen%är%sammanlänkade%via%trappa%och%

varuhiss,%synliggörs%problemet%främst%på%ovanvåningens%temperaturlogg,%dit%den%varma%

luften%stiger.%Även%i% in/utlastningskylen%på%undervåningen%är%detta%ett%problem.%I% figur%

15% ses% variationerna% i% rumstemperatur% för% tre% kylutrymmen% under% första% veckan% i%

september%2014.%Temperaturerna%ökar%kring% lunch%måndagGfredag%(1G5/9),%men%ligger%

mer%stabilt%under%helgen%(6G7/9).%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%Martin%Andersson,%kyltekniker,%Västteknik%AB,%februari%2015.%



% %

%25%

%

%
Figur#15#–#Temperatur#i#olika#delar#av#kylutrymmen#under#första#veckan#i#september#2014#på#primäraxeln,#
samt#utomhustemperatur#under#perioden#på#sekundäraxeln.#

Den% maximala% effekten% för% kylsystemet% klarar% med% andra% ord% inte% av% att% täcka%
kylbehovet%under%dessa%tider,%vilket%medför%att%temperaturen%i%kylrummen%stiger.%Det%är%
troligtvis% luftläckage% genom% portar% som% är% den% betydande% orsaken% till% temperaturG
ökningen.% Att% temperaturskiftningarna% är% snabba% och% temporära% tyder% även% på% detta.%
När% luftläckaget% begränsas% till% det% normala% och% inte% inG% eller% urlastning% sker% klarar%
kyleffekten% att% täcka% kylbehovet,% även% om% utomhustemperaturen% är% hög.% Detta% sker%
exempelvis% under% helgen% 6G7/9,% då% systemet% klarar% att% hålla% önskat% temperatur% i%
kylutrymmena,% trots% att% utomhustemperaturen% till% och% med% är% något% högre% under%
lördagen%än%under%veckan.%Då%platsbesöken%i%denna%studie%genomförts%under%den%period%
då% skillnaden% mellan% utomhustemperatur% och% temperaturen% i% kylutrymmena% är% liten,%
har%det%även%varit%svårt%att%med%värmekamera%studera%var%inlackade%av%luft%sker.%Det%kan%
vara% intressant%att%komplettera%med%en% termografering%under%en%dag%med%effektbrist% i%
kylsystemet.%

Det%ökade%kylbehovet%beror%även%på%att% icke%nedkylda%varor%ankommer%till%kylrummet%
och% kyls% ner% där.% Där% kyls% de% för% att% senare% i% salladsproduktionen% kunna% bidra% till% en%
homogen%produkt.%Med%antagandet% att%3000% ton% råvaror%per% år% ankommer%utspritt%på%
200% dagar,% behöver% kylas% från% 20°C% till% 5°C% under% 6% timmars% tid% och% i% snitt% har% en%
värmekapacitet%motsvarande%potatis%(3500%kJ/(kg*K))%tillkommer%ett%kyleffektbehov%på%
37kW.% I% ett% redan% påfrestat% system% kan% detta% extra% effektbehov% medverka% till% att%
kylsystemen%inte%klarar%hålla%önskade%temperaturer.%Kyleffekten%från%kylmaskinerna%ska%
täcka% kylbehovet% som% uppstår% på% grund% av% transmission% genom% väggar,% luftläckage,%
nedkylning%av%produkter%samt%internlaster,%se%figur%16.%
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%
Figur#16#–#Skiss#över#samband#mellan#kyleffekt#och#kylbehov.#

5.3.1.2 Fläktar0
I%anläggningen% finns%åtta%ventilationsaggregat%som%är% i%drift,%där%de%med%tilluft%är%kvar%
sedan%den%tiden%då%ABBs%verksamhet%inrymdes%i% lokalerna.%Till%dessa%har%tre%frånluftsG
aggregat%installerats.%De%olika%ventilationsaggregaten%finns%listade%i%tabell%6.%

Tabell#6#I#Ventilationsaggregat#som#är#i#drift.#

System% Betjänar% Drifttider%
TA%11%/%FA11% Skepp%3% Går%alltid%
TA12%/%FA12% Produktionspersonalens%matsal%och%omklädningsrum% MånGfre%6G17%
TA%4%/%FA%4% Kontor%och%fikarum% Går%alltid%
TA%5%/%FA%5% Verkstad%och%labb% Går%alltid%
TA%1% Produktionslokalerna% Går%alltid%
FF%7A% Vattenreningsrum% Går%alltid%
FF%15% Packrum% Går%alltid%
FF%16% Rum%för%räkkokning% Vid%räkkokning%
%
Fläktarnas% elförbrukning% har% beräknats% genom% att% multiplicera% den% uppskattade%
medeleffekten% för% aktuella% systemet%med% antalet% timmar% som%det% är% i% drift% under% den%
studerade%tidsperioden.%Medeleffekten%skulle%med%fördel%kunna%mätas,%men%då%detta%ej%
varit% möjligt% i% denna% studies% omfattning% har% medeleffekten% uppskattats% till% 70% %% av%
märkeffekten,%baserat%på%en%rapport%från%Chalmers%Industriteknik%(Reichenberg%L.%m%fl.,%
2009).%Fördelningen%av%fläktel%till%ventilation%visas%i%figur%17.%

%
Figur#17#–#Fördelning#av#fläktel,#beroende#på#ventilationssystem.#
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Den%stora%förbrukaren%av%elektricitet%till%ventilationen%är%TA11/FA21%som%dels%har%hög%

installerad%effekt%(15+11%kW)%och%dels%går%dygnet%runt.%Detta%aggregat%ventilerar%skepp%
3%och%förbrukar%omkring%160%MWh/år.%

TA1%går%också%dygnet%runt%och%ventilerar%en%del%av%verksamhetsytorna.%Detta%aggregat%
har%uppskattningsvis%10%kW%installerad%effekt%och%förbrukar%med%det%ca%46%MWh/år.%

FF7A% (8% kW)% och% FF15% (ca% 6% kW)% går% dygnet% runt% och% ventilerar% flotationsrummet%
respektive%packrummet.%De%förbrukar%uppskattningsvis%49%och%37%MWh%el%per%år.%

TA4/FA4%har%hög%effekt% (8,5%kW)%och% förser%kontoret%med% luft.% Enligt%uppgift% ska%den%
vara% igång%måndagGfredag% 6G19,%men% kvällsinventeringen% tyder% på% att% den% ständigt% är%

igång.%Denna%förbrukar%ca%52%MWh%el%per%år.%

Övriga%aggregat%har%en%mindre%påverkan%på%elförbrukningen.%FF%16%vädrar%ur%varm%ånga%

från%processen%med%räkkokning,%men%går%enbart%de%timmar%då%den%typen%av%verksamhet%
pågår.%

5.3.1.3 Belysning0
Belysningen%består%till%stor%del%av%T8Glysrör%på%58%W,%som%slås%på%och%av%manuellt%och%
lyser%under%hela%verksamhetstiden.%Den%totala%installerade%effekten%inklusive%styrdon%är%

omkring%94%kW%och%baserat%på%att%belysningen%är%påslagen%under%verksamhetstid,%så%blir%
den%årliga%elförbrukningen%ca%310%MWh.%Belysningens%medeleffekt%under%verksamhet%är%

på% ca% 19% W/m2% om% den% totala% effekten% fördelas% på% 5000m2% verksamhetsyta.% Vid%

genomgången%visade%det% sig% att% en%del% av%belysningen%var%mindre% gynnsamt%placerad,%
exempelvis% rakt% över% hyllor.% Det% finns% heller% ingen% närvarostyrning,% så% även% i% de%

utrymmen%som%inte%används%regelbundet%är%belysningen%påslagen%under%de%timmar%det%

pågår%verksamhet%i%någon%av%de%andra%lokalerna.%

5.3.1.4 Kompressorer0
Det%finns%två%kompressorer%i%anläggningen%som%båda%används%vid%verksamhet:%en%Atlas%
Copco%GA11%på%11kW%och%en%Atlas%Copco%GA37FF%på%37kW,%vilka%visas%i%figur%18%och%19%

(observera%att% skalorna%skiljer% sig%åt% i%de%olika% figurerna).%Förbrukningen%av%dessa% två%

har% inte% kunnat% mätas,% men% eftersom% dessa% i% dagsläget% inte% klarar% av% att% förse%
anläggningen% med% nog% tryckluft,% uppskattas% förbrukningen% till% 80% %% av% märkeffekt%

under%verksamhetstid.%Detta%problem%kommer% troligtvis% åtgärdas% genom%att% en% annan%

kompressor%ska%ersätta%GA37FF.%På%GA11% finns%en%återvinning%som% levererar%varmluft%
till%ett%utrymme%där%kläder%torkas.%GA37FF%saknar%återvinning%och%varmluften%avges%till%

rummet% där% den% står% placerad.% Läckage% av% tryckluft% förekommer% i% anläggningen.% Den%
kompressor%som%ska%ersätta%GA37FF%har%en%installerad%effekt%på%50kW.%

%

Figur#18#–#Kompressorn#Atlas#Copco#GA11,#termografterad#med#värmekamera.##
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%
Figur#19#–#Kompressorn#Atlas#Copco#GA37FF,#termograferad#med#värmekamera.#

5.3.1.5 Ånggenerator0
Till% räkkokningsprocessen% tillförs% ånga%med% en% generator% som% har% 360kW% installerad%
effekt.% Trots% att% ånggeneratorn% vid% drift% ensam% står% för% 40G50%% av% anläggningens%
effektbehov,%har%den%en%mindre%påverkan%på%den%totala%energianvändningen.%På%årsbasis%
förbrukar% den% ca% 6% %% av% anläggningens% totala% elektricitet,% då% den% endast% är% i% bruk%
omkring%700%timmar/år.%%

Ångan%som%kondenserats%och%passerat%processen%avleds%i%ett%rör.%Flödet%på%detta%vatten%
uppmättes%under%drift% till% ca%10% liter/minut% och% temperaturen% till% ca%90°C.% I% dagsläget%
sker% ingen% återvinning% på% värmen% i% detta% vatten,% innan% vattnet% avleds% till%
avloppssystemet.% För% varje% grad% som% temperaturen% i% detta% vatten% går% att% sänka,% innan%
det%avleds,%kan%700W%effekt%återvinnas.%

5.3.1.6 Sammanlagd0fördelning0el0
Med% beräkningarna% ovan% kan% en% fördelning% göras% på% hur% stor% andel% av% totalen% varje%
kategori% utgör.% Kylmaskinerna% utgör% den% klart% största% andelen% (35% %),% följt% av%
ventilation%(16%%)%och%belysning%(13%%).%Fördelningen%framgår%av%figur%20:%

%
Figur#20#–#Fördelning#av#elförbrukningen,#baserat#på#beräkningarna#ovan.#

5.3.2 Fjärrvärme&
Fjärrvärmeförbrukningen% har,% vilket% visas% i% figur% 21,% sitt% vanligaste% effektläge% på% 0G10%
kW,% vilket% motsvarar% de% timmar% när% ingen% förbrukning% sker% och% infaller% då%
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varmvattenförbrukningen% är% obefintlig% samtidigt% som% utetemperaturen% är% över% 15°C.%
Annars% infaller%den%större%delen%av% förbrukningen% i%spannet%0G150%kW,%även%om%några%
timmar% når% så% hög% medeleffekt% som% 350kW.% Dessa% höga% värden% avviker% från% övrig%
förbrukning%och%behandlas%under%rubriken%”Avvikande%fjärrvärmevärden”.%

%
Figur#21#–#Tidsfördelning#av#fjärrvärmeförbrukning#uppdelat#på#effektnivå,#under#det#undersökta#halvåret.##

Fjärrvärmen%fördelar%sig%på%tre%poster:%ventilation,%varmvatten%och%en%restposten,%vilken%
består%av%radiatorer%samt%ledningsförluster.%Då%någon%specifik%mätning%ej%sker,%annat%än%
på% inkommande% och% utgående% fjärrvärme,% går% det% inte% att% göra% en% fördelning% av%
fjärrvärmeförbrukningen% den% vägen.% Istället% har% ventilationsens% och% varmvattnets%
förbrukning% beräknats% och% resterande% energi% har% antagits% vara% radiatorernas%
förbrukning,%samt%ledningsförluster.%

5.3.2.1 Ventilation0
Tabell#7#–#Betjäningsområde,#drifttider,#värmebatteri#och#värmeväxlare#för#ventiationssystem.#

System% Betjänar% Drifttider% Värmebatteri% Värmeväxlare%
TA%11% Skepp%3% Går%alltid% På% ibland% (se% ”Avvikande%

fjärrvärmevärden”)% Ej%fungerande%
TA%12% Kontor%under%fläktrum%&%matsal% MånGfre%6G17% På% Ca%70%%%
TA%13% Skepp%3% Avstängd% G% %
TA%1% Verksamhetsutrymmen% Går%alltid% På% G%
TA%2% Skepp%2% Avstängd% G% G%
TA%3% Skepp%1,%pausrum,%verkstad% Avstängd% G% G%
TA%4% Nedre%plan,%kontor% Går%alltid% På% Ca%70%%%
TA%5A% Nedre%plan,%verkstad,%tvätt% Går%alltid% På% G%
%

Som% framgår% av% tabell% 7% finns% värmebatterier% som% värmer% tilluft% i% TA11,% TA12,% TA13,%
TA1,%TA2,%TA3,%TA4%och%TA5A.%Av%dessa%är%TA12,%TA1%TA4%och%TA5A%i%bruk.%
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Figur#22#–#Fjärrvärmebehov#i#ventilation#uppdelat#på#system.#

Figur%22%visar%hur%fjärrvärmebehovet%i%ventilationen%fördelar%sig%på%de%olika%aggregaten.%

Tilluftsaggregatet% TA1% förser% flera% verksamhetsutrymmen% med% tilluft:% de% tre%
produktionslokalerna%samt%rummet%där%räkkokning%sker.%Enligt%den%temperaturloggning%
som%sker%i%räkkokningsrummet%är%temperaturen%där%över%22°C,%även%om%verksamhet%ej%
pågår.%Då%det% inte% finns%några%andra%direkta%värmekällor% i% rummet% fås%denna% tillsynes%
höga% temperatur% via% uppvärmd% tilluft% från% TA1.% Utanför% verksamhetstid% finns% ingen%
frånluft%i%räkkokningsrummet,%vilket%innebär%att%varmluften%läcker%ut%där%det%är%möjligt.%
Detta% sker% troligen% via% dörrarna,% men% även% ner% till% de% kylda% utrymmena% vid%
transportbandet.% Enligt% Företagets% kvalitetsansvarig% finns% det% inga% direkta% skäl% till% att%
värma%tilluften%i%räkkokningsrummet,%men%ett%visst%luftflöde%kan%vara%nödvändigt%för%att%
säkerställa% att% lokalen% torkar% upp% efter% produktion.% Figur% 23% visar% hur% varm% luft%
strömmar% ner% till% de% kylda% utrymmena% vid% transportbandet,% även% då% räkkokning% ej%
pågår.%

% %

Figur#23#–#Transportband#från#nedre#plan#upp#till#räkkokningen#fotat#med#värmekamera.#

I% de% övriga% produktionsutrymmena% som% förses% med% tilluft% från% TA1% är% önskad%
temperatur% maximalt% 15°C,% vilket% innebär% att% dessa% får% kylas% under% delar% av% året.% I%
dagsläget% värms% alltså% tilluften% till% dessa% rum,% trots% att% detta% inte% är% nödvändigt,% utan%
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snarare% olämpligt.% Batteriet% i% tilluftsaggregatet% värmer% den% kalla% uteluften% till% en%

tillufttemperatur%på%20°C.%Med%ett% luftflöde%på%1,33%m
3
/s%så%förbrukar%värmebatteriet% i%

TA1%209MWh% fjärrvärme% per% år,% vilket% är% 30G35% %% av% den% totala%

fjärrvärmeförbrukningen.%

TA4%förser%kontoret%med%luft%och%går%enligt%den%tidigare%energikartläggningen%måndagG

fredag%6G19.%Vid%nattvandringen%noterades%att%den%fortfarande%var%i%drift%kl.%21:30,%vilket%

tyder%på%att%den%är%igång%dygnet%runt.%Detta%aggregat%förbrukar%med%nuvarande%drift%48%

MWh%fjärrvärme%per%år,%beräknat%på%ett%luftflöde%på%4000%m
3
/h,%en%tilluftstemperatur%på%

20°C%och%att%värmeväxlaren%i%aggregatet%har%en%verkningsgrad%på%70%%.%

TA%5A%förser%labbgången%och%verkstaden%med%tilluft.%Denna%saknar%återvinning%men%har%

uppskattningsvis%ett% förhållandevis% lågt% flöde,% ca%600%m
3
/h.%Den% förbrukar%ca%23%MWh%

fjärrvärme%per%år.%

TA% 12% förser% kontor,% omklädningsrum%och%matsal% under% fläktrummet%med% tilluft.% Den%

har%drifttider%inställt%på%verksamhetstid%och%ett%återvinningssystem%med%värmeväxlare.%

Beräknat% på% ett% luftflöde% på% ca% 2500m
3
/h% och% en% verkningsgrad% på% 70% %% på%

värmeväxlaren,%förbrukar%värmebatteriet%ca%10%MWh/år.%

5.3.2.2 Varmvatten0
Det% finns% ingen% mätning% på% hur% mycket% varmvatten% som% går% åt,% men% en% hel% del%

varmvatten%används%i%Företagets%olika%produktionsprocesser,%framförallt%till%rengöring.%

Varmvattenförbrukningen% utanför% verksamhetstid% är% obetydande.% Skillnaden% i%

fjärrvärmeförbrukning% under% och% utanför% verksamhetstid% är% att% uppvärmning% av%

varmvatten% och% tillluften% i% TA% 12% tillkommer% under% verksamhetstid.% När%

utomhustemperaturen%överstiger%15°C,%slutar%fjärrvärmeslingan%att%värma%radiatorG%och%

ventilationsslingorna,% vilket% betyder% att% all% fjärrvärmeförbrukning% då% går% till%

uppvärmning%av%varmvatten.%%

Genom% att% beräkna% skillnaden% i% fjärrvärmeförbrukning,% under% och% utanför%

verksamhetstid%och%sedan%subtrahera%bidraget%från%TA%12%kan%energin%till%att%producera%

varmvatten% beräknas.% Trendlinjerna% för% fjärrvärmeförbrukningen% under% och% utanför%

verksamhetstid%visas%i%figur%24.%

%

Figur# 24# –# Trendlinjer# för# fjärrvärmeförbrukning# under# och# utanför# verksamhetstid,# beroende# på#
utetemperatur.#
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Uppskattningsvis% går% det% åt% ca% 128% MWh% fjärrvärme% per% år% till% uppvärmning% av%
tappvarmvatten.%

5.3.2.3 Radiatorer0och0förluster0
Om% värmebehovet% till% ventilationsluften% och% varmvattnet% dras% bort% från% totala%
fjärrvärmebehovet% fås% en% restpost,% vilken% bör% motsvara% den% energi% som% går% åt% till%
radiatorer% och% förluster% i% systemet.% Radiatorer% finns% bland% annat% i% lagergången,%
kontorsdelen,% verkstaden,% omklädningsrummen% och% i% matsalen.% Någon% enstaka%
luftvärmare% finns% även% i% skepp% 3,% vilken% vid% genomgång% var% i% drift.% Funktionen% för%
radiatorer%och% fläktvärmare%är% att%upprätthålla% temperaturen% i%de% lokaler%där%detta% är%
önskvärt,%genom%att%kompensera%för%transmissionsförluster%och%inläckage%av%kall%luft.%%

Det% förekommer%också% förluster% i% rördragningar%som,%på% liknande%sätt% som%radiatorer,%
överför% värme% till% omgivningen.% Dessa% är% lätta% att% upptäcka%med% värmekamera,% vilket%
framgår% av% figur% 25.% Ytan% på% de% rör% som% visas% har% relativt% stor% överföringsyta% som%
värmer%omkringliggande% luft,% samt% strålar% värme% till% omkringliggande%ytor.%Genom%att%
isolera% dessa% rörledningar% minskar% förlusterna% i% systemet.% I% dagsläget% pumpas% även%
fjärrvärme%till%värmebatterier%i%ventilationsaggregat%som%ej%används.%Detta%flöde%bidrar%
också%till%förluster%och%värmer%utrymmen%som%ej%behöver%värmas.%Till%exempel%upplevs%
rummet%på%taket%där%TA%2%står%som%varmt,%trots%att%detta%aggregat%inte%är%i%bruk.%Ett%litet%
flöde% är% dock% av% vikt% under% kalla% vinterdagar,% för% att% inte% rör% och% värmebatterier% ska%
frysa%sönder.%

%
Figur#25#–#Tre#exempel#på#oisolerade#värmeledningar#i#anläggningen.#

Uppskattningsvis%går%det%åt%267%MWh%fjärrvärme%till%radiatorer%och%förluster.%

5.3.2.4 Sammanlagd0fördelning0fjärrvärme0
Figur%26%visar%den%sammanlagda%fördelningen%av%fjärrvärme%baserat%på%beräkningarna%
ovan.%Ventilation%står% för%den%största%andelen,% följt%av%radiatorer%och% ledningsförluster.%
Varmvattnet%har%fortfarande%en%icke%försumbar%andel%på%omkring%en%femtedel.%
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Figur#26#–#Fördelning#av#fjärrvärmeförbrukningen,#baserat#på#beräkningarna#ovan.#

5.3.2.5 Avvikande0fjärrvärmevärden0
Under%arbetets%gång%upptäcktes% förbrukningstoppar% som% inträffade%under%vissa%dagar.%
Dessa% avvek% från% den% annars% ganska% tydliga% trenden,% när% förbrukning% jämfördes%med%
utomhustemperatur.% När% dessa% höga% värden,% som% framgår% av% figur% 27% och% figur% 28,%
analyserades% kunde% de% varken% förklaras% med% låg% utetemperatur% eller% ovanligt% hög%
vattenförbrukning.% Däremot% kunde% de% fastställas% till% tre% specifika% tidsperioder:% 29G
30/12,%5G10/1%samt%14G26/1,%vilket%framgår%av%figur%28.%Under%dessa%tider%hade%TA%11,%
med%tillhörande%värmebatteri,%manuellt%slagits%på%för%att%vädra%bort%rök%i%samband%med%
svetsning.%Värmebatteriet%i%aggregatet%hade%därmed%värmt%den%tillförda%luften,%trots%att%
detta% inte%varit%varken%avsiktligt%eller%nödvändigt.%Även%3G5/2%gick%TA%11%på%detta%vis,%
innan% felet% upptäcktes% och% åtgärdades% den% 6/2.% Under% dessa% 24% dagar% hade%
fjärrvärmeförbrukningen% ökat% med% omkring% 3% MWh% per% dag,% vilket% medfört% en% total%
ökning%på%drygt%70%MWh%och%en%energikostnadsökning%på%ca%37,8%tkr.%%

Än% större% påverkan% har% denna% avvikelse% på% effekttaxan,% som% grundas% på% det% senaste%
årets%tre%högsta%dygnsmedelvärden.%Detta%värde%har%under%dessa%avvikande%dagar%ökat%
från%153kW%till%275kW.%Under%det%kommande%året%medför%detta%en%ökad%effekttaxa%från%
9640%kr/mån%till%16%465%kr/mån,%vilket%ger%en%total%ökning%av%effekttaxan%på%totalt%82,9%
tkr%under%kommande%tolvmånadersperiod.%

%
Figur#27#–#Timvis#fjärrvärmeförbrukning#beroende#på#utomhustemperatur.##
Avvikelseperioder:#29/12#07:00#I#30/12#18:59,#5/1#07:00#I#10/1#14:59#och#14/1#08:00#I#26/1#18:59#.#
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Figur#28# –#Dygnsvis# fjärrvärmeförbrukning.#Det# röda#områden#markerar# avvikande#dagar,# där# fjärrvärmeI
förbrukningen# varit# ovanligt# hög.# Det# svarta# strecket# motsvarar# medelförbrukningen# under# tidsserien,#
exklusive##avvilkelsedagarna.#Tidsserie:#1/12#2014I31/1#2015.#

5.4 Energiförbrukning&sammanfattad&
Figur%29%visar%hur%stor%del%av% totalen%som%varje%energibärare,%kategori%och% förbrukare%
står%för.%

%
Figur#29#–#Uppdelning#av#energiförbrukningen,#där#andel#av#höjden#motsvarar#andel#av#totalen.#

%
% &
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5.5 Åtgärdsförslag&
Nedan% listas% de% förslag% på% åtgärder% som% lämnats% för% att% åstadkomma% en%mer% energiG
effektiv%anläggning.%%

5.5.1 Ventilation&

5.5.1.1 TA110
Den%viktigaste%ventilationsåtgärden%är%att%slå%av%TA%11%med%tillhörande%värmebatteri%och%
säkerställa% att% detta% av%misstag% inte% återigen% slås%på.% Effektavgiften%minskar%med%82,9%
tkr/år% från% och%med%mars% 2016% förutsatt% att% inga% andra% åtgärder% genomförs% och% den%
maximala% dygnsmedeleffekten% för% de% tre% dygn%med% högst% förbrukning% återgår% till% 153%
kW.%Dessutom%sparas% energi% varje%dygn% som%aggregatet% inte% går.%Är%det% önskvärt% att% i%
framtiden%värma%eller%ventilera%hela,%eller%delar%av%lagerlokalen%som%TA%11%betjänar,%bör%
det% utredas% hur% detta% kan% göras% effektivt.% Exempelvis% fungerar% inte% återvinningen% i%%
TA%11%/%FA%12,%vilket%ger%en%högre%förbrukning%än%nödvändigt.%Finns%det%specifika%behov%
i%denna%del%av%byggnaden,%såsom%punktutsug% för%svetsrök,%bör%dessa%behov%tillgodoses%
via% andra% system.% Om% TA% 11% slås% på% under% kalla% vinterdagar% bör% dock% detta% göras%
samtidigt% som% värmebatteriet% får% ett% visst% flöde.% Annars% är% det% risk% att% detta% fryser%
sönder.%

5.5.1.2 TA010
En% andra% ventilationsåtgärd% är% att% stänga% av% värmebatteriet% i% TA% 1.% Då% detta% aggregat%
ensamt% står% för% 30G40%% av% den% totala% fjärrvärmeförbrukningen,% vilket% exempelvis% är%
mer%än%åtgången%till% tappvarmvatten,% finns%mycket%att%spara%på%att%stänga%av%detta%(se%
figur% 30).% Enligt% uppgift% från% Företaget% behöver% inte% luften% vara% uppvärmd% i% de%
utrymmen%som%får%tilluft%från%TA%1.%Aggregatets%uppgift%är%framförallt%att%upprätthålla%en%
tryckdifferens%mellan%produktionslokarena%och%övrig%verksamhet,%men%det%är%fördel%om%
temperaturerna%i%produktionslokalerna%hålls%låga,%inte%över%15°C.%Om%lokalerna%upplevs%
för% kalla% under% vinterdagar,% finns% det% fortfarande% möjlighet% att% värma% med%
fjärrvärmebatteriet,%men%eftersom%förbrukningen%under%årets%kallaste%dagar%inte%enbart%
påverkar% energipriset,% utan% även% effekttaxan,% kan% få% dagar% med% hög% förbrukning% bli%
kostsamma.% Tilluftstemperaturen% bör% i% vilket% fall% inte% vara% så% hög% som% 20°C,% utan%
betydligt% lägre.%Ytterligare%en%anledning%till%att%ha%ett%visst% flöde%genom%värmebatteriet%
är% att% hindra% att% detta% fryser% vid% temperaturer% under% fryspunkten.% Då% det% är% stora%
luftflöden%som%passerar%detta%värmebatteri%är%också%kyleffekten%stor.%
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Figur#30# –#Timvis# fjärrvärmeförbrukning#beroende#på#utomhustemperatur,#med#och#utan#värmebatteriet# i#
TA1.#Uppmätta#värden.#

Ett% annat% sätt% att% åstadkomma% uppvärmning% av% tilluften% i% TA1,% utan% att% använda%
fjärrvärme,% är% att% nyttja% värmen% som% uppstår% i% kylkretsen.% I% kompressorrummet,% som%
finns%nära%placerat%rakt%under%TA%1,%finns%en%slinga%från%kylmaskinerna%som%först%värmer%
inkommande%vatten,%men%sedan%kyls%till%önskad%temperatur%med%uteluft%på%taket%utan%att%
värmen% nyttjas.% Kylmaskinerna% har% som% bekant% ett% ständigt% värmeöverskott% % på%
kondensorsidan,%medan%avkylning%mot%tappvattnet%framförallt%är%möjligt%då%det%finns%ett%
varmvattenbehov.% Genom% att% värma% tilluften% i% TA% 1% med% den% varma% sidan% på% kylG
maskinerna,% innan% kretsen% kyls% av% kylfläktarna% på% taket,% finns% det%möjlighet% att% nyttja%
denna% spillvärme% under% alla% de% dagar% då% utetemperaturen% är% under% önskad% tilluftsG
temperatur%i%produktionslokalerna.%

%

%

Genom%att%stänga%av%värmebatteriet% i%TA%1%kan%uppskattningsvis%210%MWh%fjärrvärme%
per%år%sparas%och%effekttaxan%på%fjärrvärme%minska%från%det%normala%värdet%153kW%till%
omkring%100kW.%Det%skulle%innebära%en%årlig%besparing%på%86,1%tkr%för%energin%och%35,9%
tkr%för%effekten,%totalt%sett%122%tkr/år.%

Förvärmning%
vatten%

Värmebatteri%
TA1% Fläktkylare%

Ersätter%fjärrvärme%

v%

Ersätter%fjärrvärme%

v%

Förlust%

v%

Spillvärme%från%
kylmaskinerna%

v%

#
Figur#31#–#Skiss#över#åtgärd#för#att#värma#tilluft#med#spillvärme#från#kylmaskiner.#

Retur%till%
kylmaskinerna%



% %

%37%

5.5.1.3 TA040/0FA040
Ytterligare% en%ventilationsåtgärd% är% att% ändra%drifttiderna%på%FA%4/%TA%4% så% att% de% går%
under%de%tider%då%verksamhet%pågår%i%kontorsdelen.%Genom%att%ändra%driften%från%dygnet%
runt,%till%måndagGfredag%6G19,%används%fläktar%och%värmebatteriet%65%timmar%per%vecka%
istället% för% nuvarande% 168% timmar,% en% minskning% med% 61,3%.% Besparingspotentialen%
uppgår%till%46%MWh%elektricitet%(32%tkr)%och%30%MWh%(12%tkr)%fjärrvärme%per%år.%

5.5.1.4 FF0150
FF%15%går%dygnet%runt,%för%att%transportera%bort%värmeöverskottet%i%packrum%110,%trots%
att%värmeöverskottet%enbart%förekommer%under%verksamhetstid.%Denna%bör%styras%så%att%
den%är%igång%samtidigt%som%packmaskinerna%och%då%inte%ventilerar%bort%mer%varmluft%än%
nödvändigt.%Om%drifttiden%kan%sänkas%från%dygnet%runt%till%måndagGfredag%6G17,%så%kan%
67%%%av%fläktelen%sparas,%vilket%motsvarar%ca%33%MWh%per%år.%Då%luften%som%ventileras%
bort%är%varm,%skulle%en% lösning%där%denna%värmeväxlades%mot%ett%uppvärmningsbehov,%
som% förekommer% under% verksamhetstid,% vara% önskvärd.% Ett% tilluftsaggregat% som%
möjliggör%denna%värmeväxling%verkar%dock%inte%finnas%i%närheten%av%FF15.%

5.5.1.5 Övriga0åtgärder0ventilation0
Ventilationen%som%idag%används%har%tjänat%en%annan%verksamhet,%med%helt%andra%krav%på%
exempelvis% luftflöden% och% temperaturer.% Dessa% system% har% modifierats% och% nya%
kanaldragningar% har% gjorts% från% befintliga% kanaler.% En% mer% noggrann% genomgång% av%
ventilationen,%med%uppmätning%av% flöden,% temperaturer,% tryck%och%verkningsgrader%på%
värmeväxlare,%skulle%ge%betydande%information%om%hur%systemen%fungerar%och%troligtvis%
frambringa%fler%möjliga%åtgärder.%

5.5.2 Belysning&

5.5.2.1 Energieffektiv0belysning0
Dagens% installerade% effekt% på% 19% W/m2% överstiger% med% marginal% de% 7% W/m2% som% är%
Energimyndighetens% riktvärde% för% arbetslokaler.% En% minskad% medeleffekt% för%
belysningen%till%7%W/m2%skulle%minska%energiåtgången%med%63%%,%vilket%på%ett%år%innebär%
en%energibesparing%på%ca%197,5%MWh.%Att%effektivisera%belysningen%i%hela%anläggningen,%
från%nuvarande%med%T8Glysrör%till%ett%ljusbehovsanpassat%med%T5Glysrör%och%tillhörande%
styrdon,% skulle% enligt% Energimyndighetens% nyckeltal% kosta% 1% 000G1%500% tkr.% Med% ett%
elpris%på%70%öre/kWh%blir%den%raka%återbetalningstiden%på%en%sådan%åtgärd%7G11%år.%

5.5.2.2 Närvarodetektorer0
Det% finns% i% dagsläget% utrymmen% som% är% upplysta% trots% att% närvaron% där% är% liten.% Med%
närvarodetektorer%i%dessa%utrymmen%skulle%energi%kunna%sparas.%Med%antagandet%att%en%
genomsnittlig%besparing%på%30%%%kan%åstadkommas% i% varje% rum%med%närvarostyrning,%
fås% sambandet% mellan% installationskostnad% för% närvarostyrning% och% besparing% enligt%
figur%32.%Installationskostnaden%är%linjärt%beroende%av%antalet%rum%som%närvarostyrning%
installeras%i,%medan%besparingen%blir%en%summering%av%den%totala%besparingspotentialen%
i%de%rum%som%närvarostyrning% installeras% i,%beroende%på%total% installerad%effekt.% I%detta%
exempel%har%utrymmen%valts%efter% installerad%effekt.%Figur%32%visar%sambanden%mellan%
installationskostnad,% besparing% och% återbetalningstid,% för% olika% omfattande% lösningar%
som% är% baserade% på% minsta% installerade% effekten% i% de% rum% där% närvarostyrning%
installeras.%
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%
Figur#32#I#Besparing,#installationskostnad#och#återbetalningstid#vid#närvarostyrning.#

5.5.2.3 Kombinerat0system0
Om%både%energieffektiv%belysning%och%närvarostyrning%installeras%i%samma%utrymme%blir%
den% sammanlagda% besparingen% av% dessa% investeringar% inte% lika% stor% som% att% addera%
besparingarna% vid% åtgärderna% var% för% sig.% Om% besparingspotentialerna% för%
närvarostyrning%är%30%%%och%effektminskning%63%%,%är%den%sammanlagda%potentialen%ca%
74% %.% Om% energieffektiv% belysning% installeras% ökar% återbetalningstiden% för%
närvarostyrning% med% faktor% 2,7.% Motsvarande% faktor% för% energieffektiv% belysning% om%
närvarostyrning%dessutom%installeras%är%1,4.%

Energieffektiv%belysning%är%än%viktigare% i%kalla%utrymmen%eftersom%belysningens%effekt%
tillför%värme%till%rummen,%som%måste%föras%bort%med%kylmaskinerna.%På%motsatt%sätt%får%
en%effektivisering%i%värmda%utrymmen%inte%lika%stort%genomslag,%eftersom%denna%värme%
måste% tillföras% på% något% annat% vis.% Drygt% en% tredjedel% av% belysningen% finns% i% kylda%
utrymmen,%medan%endast%9%%%står%i%utrymmen%som%önskas%hållas%varma.%

%
Figur#33#–#Placering#av#belysning,#beroende#av#värmeI#eller#kylbehov.#
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Energieffektiv%belysning%bör% först%och%främst% installeras% i%utrymmen%med%hög%närvaro,%
framförallt%de%kylda.%Närvarostyrning%bör% först%och%främst% installeras% i%utrymmen%med%
låg% närvaro,% framförallt% de% kylda% och% sådana%med% hög% installerad% effekt.% Med% en%mer%
detaljerad%planering%skulle%alla%utrymmen%kunna%kategoriseras%i%tre%kategorier%efter%hur%
närvarotiden%ser%ut%under%verksamhetstid:%

• Ingen/liten%närvaro%–%närvarostyrning% installeras,% eventuell% överdimensionerad%
belysning%monteras%ner.%

• Medelhög%närvaro%–%närvarostyrning%installeras,%samt%energieffektiva%lysrör%och%
driftdon%ersätter%de%befintliga.%

• Hög%närvaro%–%Lysrör%och%driftdon%byts%ut%till%mer%energieffektiva.%Behovet%av%ljus%
i%den%aktuella% lokalen%undersöks%och% installationen%ska%matcha%behovet.% I% stora%
lokaler%med%insläpp%av%dagsljus%bör%reglering%för%detta%installeras.%

Troligtvis%har%produktionspersonalen%en%bra%uppfattning%om%vilka%utrymmen%som%faller%
inom%vilken%kategori.%

5.5.3 Återvinning&på&räkkokningens&frånlopp&
Vattentillförseln% till% ånggeneratorn% är,% förutom%vid% uppstart% av% kokprocessen,% samtida%
som% när% vatten% avleds% vid% räkkokningens% frånlopp.% Temperaturen% på% ingående%
kallvatten%varierar%under%året%men%är%omkring%8G20°C%med%ett%uppskattat%medelvärde%
på%14°C.%Genom%att%växla%värme%från%utgående%vatten%med%en%motströmsvärmeväxlare%
till% inkommande% vatten% skulle% temperaturen%på%utgående% vatten% kunna% sänkas% till% 40G
60°C.% Denna% effekt% överförs% till% inkommande% vatten% och% medför% att% generatorn% inte%
behöver% åstadkomma% denna% temperaturhöjning% med% el.% Effekten% som% kan% plockas% ut%
beräknas%till%ca%14G35kW%och%baserat%på%700%drifttimmar%blir%besparingen%av%el%på%ett%år%
10G25%MWh,%vilket%är%7G20%%av%ånggeneratorns%totala%energibehov.%För%schematisk%bild%
på%systemet,%se%figur%34.%

Ett% exempel% på% en% sådan% värmeväxlare% är% HiGTech% RecohGVert% 210% cm,% som% enligt%
leverantören% kan% användas% var% som% helst% där% stora%mängder% energi% går% förlorad% ut% i%
avloppet%och%har%en%temperaturverkningsgrad%på%45G65%%%(Axson,%u.å.).%%

%

Figur#34#I#Skiss#på#återvinning#av#värme#från#räkkokarens#frånlopp.#

5.5.4 Minska&kylrummens&effektbehov&
Eftersom%det%finns%indikationer%på%att%inläckage%av%varmluft%i%kylrummen%är%ett%problem,%
som%sommartid%medverkar%till%en%effektbrist%och%under%resterande%delen%av%året%bidrar%
till%en%högre%elförbrukning,% finns%det%anledning%att%se%över% lösningar%som%skulle%kunna%
minska%detta.%Som%tidigare%nämnt,%beror%luftutbytet%på%tryckskillnader%och%att%det%finns%
strömningsvägar.%För%att%minska%inläckage%av%varmluft%finns%alltså%två%möjliga%åtgärder:%
utjämna% skillnaden% i% lufttryck% eller% stänga% strömningsvägarna.% I% ett% första% stadie% bör%
dessa%två%faktorer%utredas%under%de%tiderna%då%det%finns%problem.%
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5.5.4.1 Stänga0till0strömningsvägarna0vid0varutransportportarna0
Under% de% tider% som% varutransport% sker% via% portarna% på% nedre% plan% finns% också% en%
uppenbar%risk%att%kall%luft%läcker%ut%denna%väg,%samtidigt%som%varm%luft%tar%sig%in.%För%att%
minimera%denna%risk%bör%åtgärder%vidtas.%

Ett% alternativ% är% att% göra% utrymmet% innanför% varutransportportarna% till% ett%
slussutrymme% där% två% portar% som% ej% kan% vara% öppna% samtidigt% ser% till% att% stänga% till%
denna% strömningsväg% och% minska% läckaget.% Detta% skulle% visserligen% kunna% fördröja%
avlastningen% något,% men% skulle% samtidigt% minska% effektbehovet.% Detta% gäller% även% för%
mottagningsrummet%för%räkor.%

En%annan%åtgärd%är%att%placera%en%luftridå%vid%varuportens%öppning.%Luftridåer%bildar%en%
osynlig%barriär%som%hindrar%luftens%strömning.%Ett%exempel%på%en%sådan%barriär%är%Frico%
Ada% Cool,% som% är% speciellt% framtagen% för% kylG% och% frysrum% (Frico% 2013).% För% två%
luftridåer,%som%tillsammans%kan%täcka%en%portbredd%på%2,4%meter,%samt%reglerutrustning%
och%montering%blir%kostnaden%för%en%sådan%lösning%omkring%20tkr.%

5.5.4.2 Stänga0till0övriga0strömningsvägar0
Påverkan% från% vissa% strömningsvägar% kan% minimeras% med% rätt% beteende% från% de% som%
vistas% i% lokalerna.% Detta% kan% handla% om% att% öka% vetskapen% om% hur% öppna% dörrar% och%
portar%påverkar%kylbehovet,%så%att%antalet%strömningsvägar%kan%minimeras.%

Lösningen% som% nämnts% ovan% med% Frico% Ada% Cool% eller% en% liknande% lösning% kan% även%
installeras%vid%portar%som%används%ofta%eller%där%det%är%höga%skillnader%i%tryck%och/eller%
temperatur%mellan%portarnas%sidor.%%

Det%finns%varutransportvägar%mellan%kylrum%och%produktionslokaler%som%det%skulle%vara%
fördelaktigt% att%minimera,% eller% ännu%hellre% stänga% till% då%de% inte%används.%Exempel%på%
sådana% transportvägar% är% bandet% upp% till% räkkokningsrummet% och% transportvägarna%
mellan%kylutrymmet%på%ovanvåningen%och%produktionslokal%103%(som%ej%är%i%drift).%

Då% flera% öppna% strömningsvägar% kan% åstadkomma% korsdrag,% vilket% medför% ett% snabbt%
luftutbyte,%är%det%av%vikt%att%sådana%strömningsvägar%undviks.%Av%den%anledningen%kan%
det%även%vara%gynnsamt%med%portar%eller%avgränsningar%inom%kylutrymmena.%FramförG
allt%om%de%utrymmen%som%används%mer%sällan%kan%avgränsas%från%övriga%kylutrymmen.%

5.5.4.3 Minska0skillnader0i0tryck0
Genom% att% minska% skillnader% i% tryck,% minskar% även% luftens% benägenhet% till% utbyte.%
Balansering% av% ventilationsflöden% i% fastigheten% kan% utjämna% oönskade% tryckskillnader.%
En%viss%skillnad%i%tryck%mellan%utomhusG%och%inomhusluft%kommer%dock%alltid%att%kvarstå,%
varför%det%ändå%blir%av%betydelse%hur%strömningsvägarna%minimeras.%

5.5.4.4 Undersök0transmission0genom0väggar0och0eventuella0värmebryggor0
Genom%att%termografera%kylutrymmena%när%det%är%varmt%ute%kan%värmetillskott%genom%
både%transmission%och%luftläckage%upptäckas.%Ett%utrymme%som%troligtvis%kan%medverka%
till% värmetillskott% är% utrymmet% över% färdigvarukylen% på% undre% plan,% där% byggnadens%
yttertak%inte%är%avskilt%från%kylutrymmena.%Värmen%som%tillförs%kylutrymmena%när%solen%
värmer% taket% är% troligtvis% betydande% sommartid.% Det% kan% vara% en% vettig% åtgärd% att%
uppföra%ett%isolerande%skikt%mellan%takutrymmet%och%kylutrymmena.%Vid%termografering%
kan%även%värmebryggor%i%klimatskalet%upptäckas,%som%vid%behov%kan%åtgärdas.%
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5.5.5 Isolera&värmeslingans&rörledningar&
Bilderna% tagna%med% värmekameran% (figur% 25)% visar% att% det% finns% rör% i% värmesystemet%
som% ej% isolerats.% Dessa% överför% i% dagsläget% värme% till% utrymmen% utan% egentligt%
uppvärmningsbehov,%vilket%kan%klassas%som%en%förlustpost.%Genom%att%isolera%dessa%rör%
minskar% fjärrvärmebehovet.%Enligt%ett% test%utfört%av%Energimyndigheten%(2010)%har%ett%
oisolerat% rör% UGvärde% 0,91% W/m*K% och% ett% med% ny% isolering% 0,13% W/m*K.% Med% en%
temperaturdifferens% på% 40°C% mellan% vattnet% i% den% oisolerade% värmeslingan% och%
omgivande%luft,%blir%effektförlusten%36,4%W/m.%Motsvarande%siffra%för%en%isolerad%slinga%
är%5,2%W/m.%Det%finns%möjlighet%att%spara%31,2%W/m%genom%att%isolera%rörledningarna.%

Eftersom%uppvärmning%sker%då%utetemperaturen%är%under%15°C%och%det%motsvarar%80%%%
av%den%totala%tiden,%flödar%det%varmvatten%i%dessa%rör%ca%7000%timmar%per%år.%Med%60°C%
som% antagen% genomsnittstemperatur% på% vattnet% i% kretsen% och% en% rumstemperatur% på%
20°C%så%blir%förlusten%drygt%250%kWh/(m*år).%Med%modern%isolering%skulle%denna%förlust%
kunna%minskas%till%36%kWh/(m*år),%det%vill%säga%en%besparing%på%214%kWh/(m*år).%Enligt%
en% kalkyl% framtagen% av% Isoleringsfirmornas% förening% (Isoleringsfirmornas% förening,%
2015)% kostar% en% sådan% åtgärd% ca% 250% kr/m,% vilket% med% nuvarande% fjärrvärmepris%
innebär%att%återbetalningstiden%skulle%bli%2,5G3%år.%

5.5.6 Kyla&och&värme&i&ett&gemensamt&system&
Då% maskinerna% till% kylanläggningen% går% med% en% medeleffekt% på% ca% 125% kW% och%
tillsammans%med%elinsatsen%på%ca%62,5%kW%ger%ett%värmeöverskott%på%ca%187,5%kW,%finns%
det% gott% om% spillvärme% i% detta% system.% Den% är% dock% lågtempererad% och% svår% att% hitta%
någon% avsättning% på.% Tillsammans% med% värmeöverskottet% från% frysar% och% laketankar%
ökar% denna% siffra% till% nästan% 240% kW.% Detta% värmeöverskott% skulle% kunna% nyttjas% och%
ersätta% fjärrvärme%i%värmesystemet,%då%det%genomsnittliga%uttaget%där%är%75kW.%Det%är%
dock% viktigt% att% undersöka% hur% tillgången% på% spillvärme% och% värmebehovet% varierar%
under%året,%eftersom%dessa%är%motsatt%beroende%av%utomhustemperaturen.%%

Mest% kritiskt% blir% systemet%då% temperaturen%är% låg,% eftersom%värmebehovet%då% är% som%
störst,% samtidigt% som%kylbehovet%är% som% lägst.%Efter%att%värmebatteriet%på%TA1%stängts%
av,% bör% det% maximala% värmeeffektbehovet% vid% G10°C% vara% omkring% 140% kW.% Om%
kylsystemet%antas%gå%på%en%tredjedel%av%maxeffekt%vid%denna%temperatur%innebär%det%att%
värmeöverskottet%på%150%kW%täcker%värmebehovet.%

Ett% problem% är% att% temperaturen% på% returen% inte% är% tillräckligt% hög% för% att% fungera% i%
värmesystemet.% Detta% kan% avhjälpas% med% att% en% värmepump% installeras% mellan%
kylmaskinens%varma%sida%och%värmesystemet.%Denna%höjer%temperaturen%på%det%varma%
returvattnet,%till%en%högre%temperatur%som%fungerar%i%värmesystemet.%En%skiss%på%detta%
system%och%exempel%på%temperaturer%finns%i%figur%35.%Med%antagandet%att%värmepumpen%
skulle%gå%med%ett%COP%på%3,0%skulle%med%andra%ord%400%MWh%fjärrvärme%kunna%ersättas%
med%133%MWh%el%och%uppskattningsvis%170tkr%sparas%årligen.%

%
Figur#35#I#Skiss#på#gemensamt#system#för#kyla#och#värme.%

Lokal% med%
kylbehov% Kylmaskin% Värmepump% Lokal% med%

värmebehov%

Annan%avkylning,%då%
kylbehov%>%värmebehov%

G3/G8°C% 22/17°C% 60/50°C%

Annan%uppvärmning,%då%
värmebehov%>%kylbehov%
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En%åtgärd%som%denna%skulle%visserligen%vara%investeringstung,%men%om%den%skulle%göra%
det%möjligt%att%frigöra%anläggningen%från%fjärrvärmenätet%så%innebär%det%en%minskad%
fjärrvärmekostnad%med%ca%250%tkr/år.%

5.5.7 Återvinning&av&spillvärme&ifrån&kompressor&
Enligt% tillverkaren% av% kompressorerna% är% det% med% ett% återvinningskit% möjligt% att%
återvinna%över%70%%%av%spillvärmen%från%GA37FF%till%en%varmvattenslinga%(Atlas%Copco,%
u.å.).% Gustafsson2% tillstyrker% att% det% finns%möjlighet% att% återvinna%uppåt% 30% kW% från% en%
GA37FF%och%producera%varmvatten%med%en%temperatur%på%75°C%i%en%extern%växlare%där%
oljan%växlar%mot%en%vattenkrets.%

Då% denna% kompressor% är% placerad% nära% fjärrvärmecentralen,% bör% denna% energi% kunna%
användas%i%radiatorkretsen,%eller%till%uppvärmning%av%tappvarmvatten,%vilka%båda%skulle%
minska% fjärrvärmebehovet.% Under% 80% %% av% året% finns% ett% uppvärmningsbehov% i%
byggnaden,% vilket% medför% att% ett% system% där% kompressorns% spillvärme% används% till%
uppvärmning%kan%nyttjas%under%80%%%av%kompressorns%drifttid.%Varmvattenbehov%finns%
dock% oberoende% av% utomhustemperatur% och% bör% vara% relativt% samtida% som%
kompressorernas% drift,% då% både% varmvattenG% och% tryckluftbehovet% uppstår% under%
verksamhetstid.%Eventuellt%kan%det%behövas%någon%form%av%ackumulering.%Priset%på%ett%
energiåtervinningskit% ligger%på% cirka%59tkr% och% inklusive% kringarbete% och% anslutningar%
antas%investeringen%uppgå%till%någonstans%kring%100tkr.%

5.5.8 Övriga&åtgärdsförslag&

5.5.8.1 Återvinning0på0frånluftsfläktar0
Då% det% finns% tre% frånluftsfläktar% och% alla% saknar% någon% form% av% återvinning% bör%
möjligheterna% att% återvinna% värme% från% dessa% utredas% närmare.% Frånluftfläkten% i%
räkkokningsutrymmet% hanterar% exempelvis% luft% som% är% både% varm% och% fuktig,% vilken%
därmed%även%har%ett%högt%energiinnehåll.%Det%skulle%även%vara%gynnsamt%ur%luktsynpunkt%
att%den%kondenseras%innan%den%når%utomhusluften.%%

5.5.8.2 Trimma0tryckluftssystemet0
Att%tryckluftssystemet%inte%räcker%till%kan%sannolikt%bero%på%att%luft%läcker%ut%i%otätheter,%
vilket%bör%undersökas%och%åtgärdas.%Dessutom%skulle%tryckluftssystemet%kunna%delas%in%i%
stråk%där%ventiler%stänger%de%stråk%som%för% tillfället% inte%är% i%bruk.%På%så%vis%minimeras%
luftläckaget%och%förlusterna%från%det%systemet.%

5.5.8.3 Förbättra0styrsystemen0
Styrsystemet%för%ventilationen%är%svåröversiktligt%och%föråldrat.%Ett%nyare%system%skulle%
ge% bättre% möjlighet% att% överblicka% och% styra% alla% de% ventilationssystem% som% finns% i%
verksamheten.%Detta%skulle%öka%möjligheten%att%driva%verksamheten%mer%energieffektivt,%
men%också%minska%risken%att%kostsamma%misstag%uppstår.%

% &

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2%Jonas%Gustafsson,%Sales%Engineer,%Atlas%Copco,%april%2015.%
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5.5.9 Sammanfattning&åtgärdsförslag&
I% tabell% 8% listas% åtgärdsförslagen,% den% potentiella% årliga% besparingen,% uppskattad%

investeringskostnad%och%återbetalningstid.%I%tabell%9%har%åtgärdsförslagen%lagts%ihop%till%

åtgärdspaket.%

Tabell#8#–#Sammanfattning#av#åtgärdsförslag#

Åtgärd# Vad# Hur# Årlig#besparing#
Uppskattad#
investeringsI
kostnad#

Återbetalningstid#

1%
Stäng%av%TA11/FA12,%

värmebatteriet%i%TA11%

Om%det%finns%ett%behov%att%

ventilera%svetsrök,%installera%

en%punktutsug%istället.%

I117#MWh#el,##
I70#MWh#fv,##
I180#tkr#

0%tkr% 0%år%

2%
Stäng%av%värmebatteriet%i%

TA1%

Värmetillskottet%är%

överflödigt%

I209#MWh#fv,#
I122#tkr# 0%tkr% 0%år%

3%
Sätta%drifttider%på%

TA4/FA4%

Åtgärda%drifttider.%Eventuellt%

installationstekniska%

åtgärder.%

I46#MWh#el,##
I30#MWh#fv,#
I44#tkr#

20%tkr% 6%mån%

4% Ventilationskontroll%

Genomför%en%VK,%för%att%

verifiera%att%rätt%luftflöden%

och%temperaturer%används%i%

anläggningen%

Osäkert,#men#
potential#till#

besparing#finns#
20%tkr% 0G2%år%

5% Energieffektiv%belysning% Byt%ut%all%belysning%
I197,5#MWh#el,#

I136#tkr# 1000G1500%tkr% 7G11%år%

6%

Närvarostyrning%på%

belysning%i%rum%med%mer%

än%500W%installerad%

effekt%

Sätt%in%rörelsevakter%
I44,5#MWh#el,#

I24#tkr# 108%tkr% 4G5%år%

7% Återvinning%kompressor%

Installera%

energiåtervinningskit%på%

kompressor%

I48#MWh#fv#
I20#tkr# 100%tkr% 5%år%

8%
Återvinn%värme%från%

räkkokarens%frånlopp%

Två%värmeväxlare%för%

räkkokets%frånlopp%

I10I25#MWh#el,#
I5I12,5#tkr# 30tkr% 2G6%år%

9%
Minska%värmeläckage%från%

rördragningarna%

Isolera%de%rör%i%värmeslingan%

som%i%dagsläget%saknar%

isolering.%

I10,7#MWh#fv#
I4,5#tkr# 12,5%tkr% 2G3%år%

10%
Minska%luftläckaget%vid%

utlastning%av%varor%

Installera%luftridå%vid%

utlastningsportar.%

Framförallt#en#
åtgärd#för#

kyleffektbrist#
20tkr% G%

11%

Sammankoppla%kyl%och%

värmesystem%via%

värmepump%

Värmepump%mellan%

kylmaskiner%och%värmeslinga,%

efter%att%1%och%2%genomförts%%

I400#MWh#fv,#
+133#MWh#el,#
I170#tkr#

Uppgift%saknas% G%

12%
Sammankoppla%kyl%och%

värmesystem%

Koppla%kylmaskiner%på%VSG

retur%

Osäkert,#men#
potential#till#

besparing#finns#
Uppgift%saknas% G%

13% Möjliggör%frikyla%
Installera%system%för%frikyla%

på%kylmaskinerna%

Osäkert,#men#
potential#till#

besparing#finns#
Uppgift%saknas% G%

#
Tabell#9#–#Åtgärdspaket#

14% Ventilationspaket:%1+2+3+4%

I309#MWh#fv#
I163#MWh#el#
I336#tkr#

40%tkr% 1G2%mån%

15%
Belysningspaket:%

5+6%

I232,0#MWh#el,#
I150#tkr# 1100G1600%tkr% 7G11%år%

16%
Vent.%+%belysning%

1+2+3+4+5+6%

I309#MWh#fv#
I395#MWh#el#
I496#tkr#

1100G1600%tkr% 2G4%år%

17%
Totalpaket%

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10%

I662#MWh#fv#
I280#MWh#el#
!"660"tkr#

#

Uppgift%saknas% G%
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5.6 Genomförda&åtgärder&
Under% tiden% för% studien% och%med% den% information% som% framkommit,% har% två% åtgärder%

genomförts%av%Företagets%ägare.%Dels%har%TA11/FA12%och%värmebatteriet%i%TA11%stängts%

och%dels%har%värmebatteriet%i%TA1%stängts.%Resultaten%av%dessa%åtgärder%redovisas%nedan.%

5.6.1 Åtgärd&1,&stänga&av&TA11/FA12&och&värmebatteriet&i&TA11&
Genom% att% stänga% av% TA11% och% FA12% och% värmebatteriet% i% TA11,% kunde% de% höga%

effekttopparna%på% fjärrvärmeförbrukningen%som%uppkom%under%29G30/12,%5G10/1,%14G

26/1% samt% 3G5/2% kapas.% Dessutom% sparas% elektricitet% eftersom% fläktarna% inte% längre%

behöver%gå.%Denna%åtgärd%har,%vilket%visas%i%figur%36%och%figur%37,%medfört%en%klart%lägre%

fjärrvärmeförbrukning%och%kostade%ingenting%i%investering.%

5.6.2 Åtgärd&2,&stänga&av&värmebatteriet&i&TA1&
Genom%att%stänga%av%värmebatteriet%i%TA1%kunde%fjärrvärmeförbrukningen%sänkas%ca%35G

40%.% Denna% åtgärd% har,% vilket% visas% i% figur% 36% och% figur% 37,% medfört% en% klart% lägre%

fjärrvärmeförbrukning%och%kostade%ingenting%i% investering.%Enligt%kvalitetsansvarig%har%

inga%klagomål%på%kalla%arbetsutrymmen%uppkommit.%

%

Figur#36#–#Tidsserie#med#fjärrvärmeförbrukning#på#primäraxeln#och#utomhustemperatur#på#sekundäraxeln.#

%

Figur#37#–#Fjärrvärmeförbrukning,#beroende#på#utomhustemperatur.##
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6. Diskussion&

6.1 Ny&verksamhet&i&gamla&lokaler&
Företaget%inryms%i%lokaler,%vilka%byggts%och%utformats%för%en%helt%annan%verksamhet.%Det%
sätter% vissa% gränser% för% hur% bra% anläggningen% energimässigt% kan% bli.% En% del% av% de%
tekniska% system% som% finns,% exempelvis% ventilationsaggregat,% är% samma% som% ABB%
använde% och% har% ej% projekterats% för% aktuella% krav% på% inomhusklimat.% Under% tidigare%
verksamhet%krävde%processerna%och%de%stora%öppna%ytorna%ett%tilltaget%luftflöde%och%att%
detta%värmdes%till%en%önskad%temperatur.%Den%nya%verksamheten%ställer%inte%alls%samma%
krav%på%höga%flöden%och%tilluftstemperaturer,%men%andra%krav%på%tryck%och%luftkvalitet.%
Värmebatterierna% som% är% väl% tilltagna% kan% vid% små% driftfel,% ge% stor% påverkan% på% den%
totala%fjärrvärmeförbrukningen.%
Den%tidigare%verksamheten%hade%inte%alls%samma%behov%av%varmvatten%som%den%aktuella.%
Detta% har%medfört% att% fjärrvärmesystemet%modifierats,% för% att% klara% av% aktuella% behov.%
Vid%stora%förändringar%av%verksamheten%sker%även%förändringar%av%energibehov%och%den%
dimensionering%som%anpassats% för% tidigare%verksamhet%kan%då%bli% inaktuell.%Vid% större%
förändringar%är%det%därför%av%vikt%att%analysera%hur%energibalanser%och%behov%förändras.%

6.2 Arbetsmetod&
När% aktuella% system% inte% räcker% till,% exempelvis% när% kompressorerna% inte% klarar% att%
upprätthålla%önskat% tryck%eller%när%kylmaskinernas%effekt% inte%räcker% till,%då%utlastning%
sker%under%varma%sommardagar,%åtgärdas%detta%i%dagsläget%med%att%installera%mer%effekt.%
Effektbristen% leder% i% det% skedet% till% att%mer% effekt% installeras,% vilket% kan% verka% som% en%
vettig%åtgärd.%Ökad%effekt%leder%dock%till%en%ökad%energiförbrukning,%och%därmed%även%till%
ökade%rörliga%kostnader.%Denna%ökning%kan%visserligen%vara%marginell%i%jämförelse%med%
alternativkostnaden%med%ett%icke%fungerande%system,%men%att%minska%effektbehovet%kan%
vara%en%mer%lönsam%åtgärd,%framförallt%långsiktigt.%
Genom%att%använda%Energimyndighetens%förslag%på%arbetsmetod%vid%dimensionering%av%
kylanläggning%(Energimyndigheten,%2013%b)%ska%varje%åtgärd%i%kylrummen%utgå%ifrån%att%
definiera% behov,%minska% värmetillskott,% återvinna% värme% och% trimma% samt% underhålla%
systemet.% Den% arbetsmetoden% kan% tyckas% vara% omständlig,% men% ger% ett% mer% effektivt%
system.% Liknande% tankesätt% kan% appliceras% på% andra% energikrävande% processer,% såsom%
tryckluft%eller%värmesystem.%

%
Figur#38#I#Skiss#på#olika#arbetsmetoder.#

6.3 Ventilation&
Två% stora% åtgärder% som% genomförts% berör% ventilationen% och% ytterligare% fler% förslag% på%
åtgärder% finns,% gällande% flöden,% styrning,% temperaturer% och% återvinning.% Ventilationen%
påverkar% energianvändningen% direkt% genom% att% värma/kyla% utrymmen% och% förbruka%
elektricitet,%men%även%indirekt.%Genom%obalanser%i%tryck%strömmar%luft%in%och%ut%i%lokaler%

Temperaturen%i%
kylrum%för%hög% Installera%mer%effekt%

Minska%
värmeöverskott%Definiera%behov% Återvinn%värme% Trimma%och%

underhåll%
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och%påverkar%det%termiska%klimatet.%Sommartid%uppstår%exempelvis%ett%utbyte%där%varm%
uteluft%ersätter%den%nedkyla%luften%i%kylrummen,%troligtvis%beroende%på%brukarbeteende%
och% på% otätheter% i% in/utlastningsportarna,% men% också% på% grund% av% tryckskillnader%
skapade%av%obalanser%i%ventilationsflöden.%Genom%att%utföra%en%ventilationskontroll%kan%
en%bättre%uppfattning%fås%över%hur% luften%förflyttas% i% lokalerna%och%om%en%bättre%balans%
kan%uppnås%minskar% även%kylbehovet.%Det% finns% fler% skäl% att% se%över%detta,% exempelvis%
kan% fuktproblem% uppstå% när% varm% luft% kyls% av% och% kondenseras.% Styrningen% av%
ventilationen%bör%med%fördel%vara%enkel%och%lättöverskådlig.%I%dagsläget%går%det%inte%att%
snabbt%få%en%klar%bild%över%hur%ventilationen%styrs%och%vilka%drifttider%som%gäller.%

6.4 EffektZ&och&energibovar&
Under% arbetets% gång% har% vissa% processer% som% framstått% som% stora% energiförbrukare% i%
själva%verket%inte%haft%så%stor%påverkan%på%energiförbrukningen%som%förmodat.%Processer%
som%syns%och%hörs,%eller%där%resultatet%av%energiinsatsen%är%åskådlig%verkar%medföra%en%
medvetenhet%kring%energibesparande%åtgärder,%såsom%att%minimera%drifttider.%Exempel%
på% sådana% processer% är% belysning,% ånggenerering% och% luftkompression.% Trots% höga%
effekter%medför%begränsade%drifttider%att%dessa%processer%inte%får%samma%genomslag%på%
totalen,% till% skillnad% från% processer% som% fortgår% ständigt.% Processer% som% inte% skapar%
någon%synbar%förändring,%utan%snarare%upprätthåller%vissa%tillstånd,%är%svårare%att%förstå%
omfattningen%av.%Exempel%på%dessa%processer%är%kylmaskiner%och%ventilation.%Även%om%
effekten%i%vissa%fall%är%låg,%medför%den%långa%drifttiden%att%utslaget%på%totalen%blir%stor.%

6.5 Rutiner&och&internutbildning&&
Tydligare% rutiner% för% hur% energiförbrukningen% bevakas% kan% vara% önskvärt.% Hur%
förhindras% att% de% driftfel% som% skett% inte% inträffar% igen% och% vem% har% ansvar% för% att%
kontrollera%att%de%energikrävande%systemen%fungerar%som%de%ska?%Kanske%bör%enbart%ett%
fåtal% med% insikt% i% hur% systemen% verkligen% fungerar% ha% tillträde% till% styrningen% av%
ventilationen% och% andra% processer.% Det% bör% också% finnas% fler% och% tydliga% instruktioner%
och%beskrivningar%om%hur%energisystemen%fungerar%och%samverkar.%

Genom%att%utbilda%personalen%i%vad%de%kan%åstadkomma%för%att%hålla%energikostnaderna,%
och%därmed%även%verksamhetens%rörelsekostnader%nere,%kan%besparingar%göras%utan%att%
förändra%befintliga%system.%Det%kan%röra%allt% ifrån%att%hushålla%med%varmvatten,% till% att%
minska%passeringar%genom%öppna%portar.%Det%är%också%av%vikt%att%öka%förståelsen%kring%
vilka%som%är%de%stora%energiförbrukningarna%i% fastigheten%och%hur%påverkan%från%dessa%
kan%begränsas.%%

Genom%att%internutbilda%och%engagera%personalen%i%effektiviseringsarbete%kan%nya%idéer%
om% hur% anläggningen% kan% bli% än% mer% energieffektiv% dyka% upp.% Ingen% känner% till% det%
dagliga%arbetet%i%fabriken%bättre%än%de%som%arbetar%där.%

% &
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7. Slutsats&
Detta% examensarbete% syftade% till% att% kartlägga% energianvändningen% för% en% livsmedelsG
industri% och% lämna% förslag% på% effektiviseringsGåtgärder.% Målet% var% att% utreda% energiG
behoven% i% fabriken% och% undersöka% hur% dessa% tillgodoses% idag,% samt% lämna% förslag% på%
effektiviseringsåtgärder%genom%att%förbättra%eller%sammankoppla%system.%

De%energirelaterade%processerna%i%Företagets%verksamhet%tillgodoses%i%dagsläget%med%ca%
2300%MWh%elektricitet%och%660%MWh%fjärrvärme.%%

Nästan% två% tredjedelar% av% elektriciteten% används% till% kylmaskiner,% ventilation% och%
belysning,%vilka%upprätthåller%önskad%miljö%i%anläggningen,%med%avseende%på%temperatur%
i%kylda%utrymmen,%luftflöde%och%ljusförhållande.%En%mindre%andel%av%elektriciteten%går%till%
den% egentliga% produktionen% med% processer% såsom% kokning% och% skalning% av% räkor,%
salladsproduktion%och%paketering.%%

Fjärrvärme%används% för%att%hålla%önskad% temperatur% i% lokaler,%med%hjälp%av% radiatorer%
och%värmebatterier%i%ventilation.%Fjärrvärme%går%även%åt%till%att%värma%tappvarmvatten,%
som%främst%används%till%rengöring%av%produktionsutrustning.%%

Utredningen% visar% på% att% det% finns% en% stor% besparingspotential% som% inte% kräver%
installationstekniska% åtgärder,% exempelvis% genom% att% behovsanpassa% ventilationsG
systemens%flöden,%temperaturer%och%drifttider.%Denna%besparingspotential%berör%främst%
fjärrvärme,%men%till%viss%del%även%el.%De%åtgärder%som%genomförts%under%studien%styrker%
detta.%%

Andra% förslag% på% energibesparande% åtgärder% kräver% viss% installation,% såsom%
rörelsedetektorer% till% belysning,% återvinnigskit% på% kompressor,% återvinning% av% värme%
från%räkkokningsprocessen,%isolering%av%värmerör%och%luftridå%till%varuportarna.%

Genom%en%mer%omfattande%förändring%skulle%hela%värmebehovet%kunna%tillgodoses%med%
den% värme% som% kylmaskinerna% producerar,% vilket% i% både% omfattning% och% investeringsG
kostnad% skulle% vara% en% större% åtgärd,% men% i% gengäld% skulle% göra% anläggningen% självG
försörjande%på%värme%och%därmed%än%mer%energieffektiv.%

En% livsmedelsindustris%verksamhet% syftar% till% att%producera% livsmedel%med%allt% vad%det%
innebär.% Produkter% ska%matcha% kunders% önskemål% och% samtidigt% leva% upp% till% krav% på%
kvalitet%och%produktsäkerhet.%Relationer%till%leverantörer%och%beställare%ska%underhållas,%
personalfrågor% ska% beaktas,% arbetsrutiner% uppdateras% och% produktionsprocesser%
moderniseras.%I%denna%kontext%är%det%inte%konstigt%att%sådant%som%inte%berör%de%primära%
arbetsuppgifterna%får%en%lägre%prioritet.%Det%kan%därför%finnas%anledning%att%med%jämna%
mellanrum%föra%upp%dessa%frågor%högre%upp%på%dagordningen.%

% &
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