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Förord 

Arbetsprocessen under framtagandet av energikartläggningsverktyget har varit inspirerande och 

ett flertal intressanta frågeställningar har dykt upp på vägen. Arbetet har varit varierande då 

frågeställningarna täcker in ett brett område från analyser av lämpliga arbetsstrategier och 

styrmedel till tekniska åtgärder.  Detta har gett möjlighet till djupare analyser och det har varit 

givande att få möjlighet att fördjupa sig inom olika specifika område. Det är inte något jag fått 

göra tidigare under studietiden och det är inte säkert att den möjligheten ges i ens framtida 

arbetskarriär.  

Vägen mot slutprodukten av arbetet har inte varit klart utstakad och därför vill jag tacka alla 

personer jag mött under min höst hos E.ON Värme Sverige AB som brinner för sitt arbete. Med 

sin breda kunskap har de varit ett utmärkt stöd i under utvecklingen av detta examensarbete för 

att göra verktyget väl lämpat till deras arbetsområde. Det har varit ett nöje att komma till 

kontoret var morgon och dessutom har jag fått se flera vackra platser under min rundresa i 

Sverige för att besöka pilotanläggningarna.  

Till alla handledare som hjälpt till, inte bara med verktyget utan även med teorin bakom 

effektiviseringsarbetet och den framtida strukturen för uppföljningen av kartläggningarna. 

Till alla anläggnings- och driftansvariga som hjälpt till vid pilotanläggningarnas kartläggningar.    

Till alla medarbetare i SMAK-gruppen och på Hävringe som varit så trevliga arbetskollegor. 

 

Ett stort tack! 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Gibrand 
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Kapitel 1  

Inledning 
Energieffektivisering är något som kommit att ligga högt på dagordningen för flertalet av 

världens styrande organ – inte minst inom Europeiska unionen (EU). Grunden för detta bygger 

på tre starkt länkade orsaker, men alla av stor betydelse: 

- Klimatförändringen som beror på världens omfattande utsläpp av växthusgaser. 

Människors förbränning av fossilt bränsle för energiomvandling världen över är en av de 

störst bidragande källorna.  

- De fossila bränslena anrikas inte i samma omfattning som de förbrukas och EUs 

omfattande konsumtion och beroende av naturgas och olja behöver förändras till 

långsiktigt hållbara alternativ. 

- Bränsletillgångarna i världen är ojämnt fördelade och för att trygga energiförsörjningen 

behöver vi minska vårt beroende av importerat bränsle. (Europeiska kommissionen, 

2009) 

All energiomvandling ger dock viss negativ påverkan och störning på miljön och omgivningen, 

även den förnybara. Ett generellt problem med förnybar energi är att den kräver utrymme då 

energin sällan kan utvinnas ur lika koncentrerad form som de fossila bränslena. Det är en 

bidragande orsak till att förnyelsebar energi ofta är dyrare och svårare att lagra än fossila 

bränslen.  

Det samhällsekonomiskt och miljömässigt bästa sättet att minska problemen och kostnaderna 

med energi är därmed att effektivisera energianvändningen. EU och Sverige har som mål att 

energieffektivisera med 20 % till 2020 i förhållande till 1990 och styrmedel har arbetats fram för 

att arbeta mot detta mål. Energieffektivisering inom industri och näringsliv är en viktig faktor.  

Stern-rapporten är en av de rapporter som menar att omfattande energieffektiviseringsåtgärder 

fortfarande kan göras utan direkta investeringskostnader. Genom förändrat beteende och 

driftrutiner kan besparingar göras som är gynnsamma både ur miljö och företagsekonomiskt 

perspektiv (Stern, 2005). 

En energikartläggning är till hjälp för att skapa bättre överblick och förståelse över energiflöden i 

företaget. Det kan därigenom vara en hjälp för att identifiera bra åtgärdsområden och för att 

sätta upp en åtgärdsplan mot ett minskat energianvändande och hållbart resursutnyttjande. 

Vissa energibesparande åtgärder kan införas på en gång medan andra kan bli en del av det 

strategiska arbetet på längre sikt. 

1.1  Bakgrund 
Energieffektivisering behöver inte betyda ett reducerat energibehov utan energianvändningen 

kan istället öka. Energieffektivisering betyder att var energienhet ska utnyttjas effektivare, till 

exempel så kan värmeförlusterna reduceras under leveransen av fjärrvärme till kunden. Men om 

efterfrågan av fjärrvärme totalt sätt ökar kan även energibehovet öka trots effektiviseringen.  
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Styrmedel såsom lagstiftning, skatter, avgifter och tillståndskrav har tagits fram för att stimulera 

företag och privatpersoner till att energieffektivisering. Programmet för energieffektivisering 

(PFE) riktar sig till de energiintensiva företagen. Energicheckar finns som stöd för 

energikartläggningsarbetet de något mindre företagen, men inget klart framtaget hjälpmedel 

finns att tillgå för energibolag som E.ON Värme Sverige AB. Istället är det de ökade kostnaderna 

för energi, avfall, utsläppsskatter och avgifter som idag är den starkaste drivkraften för 

energibolagen att optimera energianvändningen tillsammans med lagkraven.  

För tillståndspliktiga verksamheter, så som förbränningsanläggningar, sätts ofta krav utöver 

begränsning av utsläpp att en energikartläggning ska genomföras enligt Miljöbalkens 

hushållningsprincip. Företag ska kunna påvisa aktivt arbete för god resurshushållning och 

minimering av skadlig miljöpåverkan. Tillsynsmyndigheten hos landets kommunala 

miljöavdelningar får en allt större uppgift att informera och driva företagare att 

energieffektivisera. En energikontroll har därför lagts till som ytterligare en del av tillsynsrutinen 

med möjlighet om föreläggande om åtgärder (Miljösamverkan Sverige, 2007).  

Verksamheter ska genomföra en energikartläggning för att få god kunskap om energiflöden och 

utifrån resultatet ska en åtgärdsplan tas fram. Finner man åtgärder med goda möjligheter för 

energibesparing är det inte endast avgörande huruvida det är företagsekonomisk lönsamt utan 

det kan även krävas utifrån lagen att åtgärden införs. Detta om samhällsnyttan av åtgärden 

överstiger kostnaden (Miljösamverkan Sverige, 2007).   

1.2 E.ON Värme Sverige AB 
E.ON Värme Sverige är det största privata värmebolaget på marknaden och 2009 levererades 5,8 

TWh av Sveriges totalt 43 TWh fjärrvärme1. Där till levererades 20 GWh kyla och 600 GWh el från 

kraftvärmeanläggningar. Bolaget bildades 2005 genom en sammanslagning av fyra mindre 

dotterbolag inom E.ON. Fjärrvärmen levereras till ett 40-tal nät från Vilhelmina i norr till Bara i 

söder. Detta innebär ett ansvar för cirka 800 värmeanläggningar varav några producerar direkt 

till industri. Karin Jarl-Månsson är nuvarande VD för bolaget med deras ca 450 anställda. 

Nettoomsättningen för 2009 var 3 850 miljoner kronor (E.ON Värme Sverige AB, 2010).  

E.ON Värme Sverige delades under 2010 upp i tre regioner: Region Syd, Region Mitt och Region 

Nord. Tidigare fanns fem regioner där de tre större kraftvärmeregionerna var separerade från 

den småskaliga verksamheten i region nord och syd. De större kraftvärmeregionerna finns i 

Malmö, Norrköping, Örebro och snart även i Kalmar. Bolaget strävar efter att expandera även i 

Stockholmsregionen med bland annat en kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun.  

Gemensamt producerade E.ON Värme Sverige AB småskaliga verksamhet totalt 1 910 GWh 

fjärrvärme 2009. Men typen av anläggning varierar och kan bestå av allt från en biobränslepanna 

i en container på en industritomt till en avfallsbaserad kraftvärmeanläggning på 100 GWh. 

Kraven som ställs på verksamheten, i form av utsläppsnivåer, säkerhet och buller varierar också 

därefter. 

E.ON Värme Sverige arbetar efter en vision om att med nästa generations värmelösningar 

utveckla Sverige. Fjärrvärme är en gammal värmeteknik som har varit en av grundstenarna i den 

                                                           
1
 Fjärrvärmeförbrukning i Sverige 2008 (Energimyndigheten, 2009) 
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svenska värmelösningen sedan 40-talet. Bolaget har en målsättning att göra fjärrvärme till en av 

de bästa lösningarna även för kommande generationer. Detta genom god leveranssäkerhet, 

konkurrenskraftig och innovativ - anpassad efter kundbehovet och det specifika 

verksamhetsområdet. För att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig produktion och 

bränsleförsörjning är det viktigt att nya projekt byggs för att framtida rörliga kostnader ska 

minimeras. Detta innebär anläggningar med god miljöprestanda, hög uteffekt och flexibilitet i 

valet av bränsle (E.ON Värme Sverige AB, 2010).  

Fjärrvärme kan genom sin storskalighet vara en energieffektiv värmelösning jämfört med ett 

flertal mindre enheter. Konkurrensen på marknaden har hårdnat med högre bränslepriser, en 

teknikutveckling på värmepumpsfronten och ökad försäljning av pelletspannor. Kunder kan se 

en risk inom fjärrvärme att kostnaderna ökar då konkurrensen begränsas när en kund väl är 

inkopplad på nätet. Det finns nämligen sällan flera fjärrvärmeleverantörer inom samma nät, 

något som kan komma att ändras med framtida tredjepartstillträde (E.ON Värme Sverige AB, 

2010). Energieffektivare uppvärmningslösningar i bostadshus och effektivare processer inom 

industrin är ytterligare bidragande orsaker som kan sänka värmetätheten i nätet och försvåra 

konkurrensläget för fjärrvärme. Tillsammans är det faktorer som driver bolaget till att fortsätta 

optimerar sin produktion och distribution av fjärrvärme. 

1.2.1 SMAK 

SMAK är en organisation inom E.ON Värme Sverige AB som kontinuerligt kontrollerar Säkerhet, 

Miljö, Arbetsmiljö och Kvalité för att se till att lagstiftning, tillståndsbeslut och den egna policyn 

efterföljs. Detta kan de göra med hjälp av Värmeaffärens ledningssystem (VALS) tillsammans 

med ledningssystemen för miljö, ISO 14001, och arbetsmiljö, OHSAS 18001. De kan utifrån det 

arbeta fram rutiner och sammanställa och uppdatera material för intern och extern uppföljning. 

SMAK sköter kontakten med myndigheter gällande tillståndsärenden, arbetet med 

miljöledningssystemet och MAS-ronderna2 (E.ON Nordic, 2010). 

SMAK är därför den avdelning som mottar kraven från tillsynsmyndigheten att tillhandahålla en 

energikartläggning för anläggningarna inklusive en åtgärdsplan. Detta var information de inte 

kände att de hade möjlighet att tillhandahålla när det gällde de småskaliga anläggningarna med 

de data som finns tillgänglig. De kände därför ett behov av ett hjälpmedel för att mer 

systematiskt arbeta fram denna information för intern och extern spridning. De beslutade därför 

att ta hjälp av en examensarbetare för att arbeta fram ett energikartläggningsverktyg och SMAK 

är därmed beställare av detta examensarbete. 

Tidigare energikartläggningar har främst genomförts på större anläggningar. Fokus för denna 

rapport och för utformningen av energikartläggningsverktyget har därför hamnat på den 

småskaliga verksamheten där behovet anses större.  

1.3     Uppdragsbeskrivning 
Projektbeskrivningen från SMAK-organisationen hos E.ON Värme Sverige AB till examensarbetet 

är att ta fram ett verktyg för att energikartlägga deras småskaliga anläggningar. Verktyget ska 

utformas för att användas av respektive anläggnings anläggningsansvarig. Det ska därmed vara 

lättillgängligt och användarvänligt för en som tidigare inte genomfört en energikartläggning, 

                                                           
2
 regelbundna kontroller av anläggningars arbete med miljö, arbetsmiljö och säkerhetskrav 
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men som är väl införstådd med anläggningens produktion. Verktyget ska fokusera på 

åtgärdsområden där maximal energibesparing till minsta investeringskostnad är trolig att finnas. 

Det framarbetade verktyget ska prövas på ett antal utvalda pilotanläggningar. En 

energikartläggning och åtgärdsplan för respektive anläggning ska arbetas fram tillsammans med 

anläggningsansvarig. Åtgärdsområdet för energibesparingar avgränsas till de energiflöden som 

styrs innanför anläggningens grindar. 

Information som sammanställs med hjälp av verktyget ska vara i ett format så att valda delar lätt 

kan delges till berörda myndigheter. Även rapporten till examensarbetet ska utformas så att 

valda delar kan delges till myndigheter.  

Rapporten ska innehålla en sammanfattning av tidigare utförda energikartläggningsstrategier 

och resultatet av dessa. En sammanställning av de lagkrav som berör energibesparingsåtgärder 

ska inkluderas.  

Uppdragsgivare – Henrik Gralén, Malmö. Avdelningsansvarig för SMAK  

1.3.1 Handledare  

Handledare och examinator från Lunds Tekniska Högskola 

Christian Stenqvist, handledare – doktorand vid avdelningen för Miljö- och energisystem. 
Stort tack till handledning av struktur och utformning av texten i rapport och energimanual. 
Många goda tips på källor och vinklingar av frågeställning för att lyfta fram teorin bakom en väl 
utformad energimanual. 
 
Lars J. Nilsson, examinator – vid avdelningen Miljö- och energisystem. 

Handledare från E.ON Värme Sverige AB 

Handledarna på E.ON har under träffar, telefonmöten och e-brevkorrespondens varit delaktiga i 

utformningen av verktyget så att det anpassas efter befintliga arbetsrutiner och tekniker.  

Sara Jönsson, huvudhandledare, Miljösamordnare – SMAK, Malmö (Region Syd) 
Stort tack till Sara som varit ett stort stöd i det dagliga arbetet i processen att utforma 

Energistegen. Hon har granskat texter, bokat möte med lämpliga kontaktpersoner, motiverat 

mig och medarbetare till att utveckla detta så bra som möjligt. 

Romel Makdessi, Miljösamordnare – SMAK, Norrköping (Region Mitt) 
Som teamledare för miljösamordnarna har han hjälpt till för att lyfta verktyget till en högre nivå i 
form av struktur med övriga system och uppföljningsrutiner. 
 
Lennart Hagström, Miljösamordnare – SMAK, Sollefteå (Region Nord) 
Representant för Region Nord som delvis har andra rapporterings och uppföljningsmetoder 
jämfört med den småskaliga verksamheten i region syd. 
 
Anne-Charlotte Söderlund, Miljösamordnare – SMAK, Växjö (Region Syd) 
Representant för Region Syds småskaliga verksamhet. 
 
Per Rosén, teknikexpert - E.ON Värme Sverige AB, Malmö 
Handledande gällande den tekniska aspekten i verktyget med information, tips och 

konsekvenser av åtgärder och beräkningsförslagen. 
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1.3.2 Pilotanläggningar 

För att testa och ge möjlighet för korrigering av det framarbetade kartläggningsverktyget valdes 

fyra pilotanläggningar ut. De valdes ut av miljösamordnarna i syfte att kontrollera så att 

verktyget fungerade i båda region syd och nords arbetsrutiner och för olika anläggningstyper. 

Tre anläggningar valdes i Region Nord då dessa redan erhållit krav från tillsynsmyndigheter att 

genomföra energikartläggningar och arbeta fram åtgärdsplaner. Ytterligare en anläggning valdes 

i Region Syd som representerar en vanligt förekommande typ av panna. 

Lagan Fjärrvärmeverk 

Lagan fjärrvärmeverk är den minsta av de valda pilotanläggningarna med sin 

fjärrvärmeproduktion på 12,6 GWh och den pilotanläggning som först energikartlades. 

Anläggningen är belägen i Lagan, Ljungby kommun, och tillhör därmed Region Syd. Både nät och 

anläggning ägs och drivs av E.ON Värme Sverige AB och anläggningen byggdes i egen regi år 

2000. Produktionen är av baslast då anläggningen är ensam leverantör till fjärrvärmenätet i 

Lagan och är därmed i drift 8760 timmar om året.  

Anläggningen har en vattenmantlad brikettpanna och en oljepanna som spets och reserv. Den 

vattenmantlade pannan finns representerad i ett flertal av E.ONs anläggningar och är av enkel 

och driftsäker modell utan extra kringutrustning. Anläggningen är fjärrövervakad och 

kontrolleras normalt endast var 72:e timme på plats. Den genomförda energikartläggningen gav 

följande nyckelvärden för 2009, 1,111 MWh bränsle och 0,7 kWh el får tillsättas för att 

producera 1 MWh fjärrvärme.  

Säbyverket – Järfälla 

Säbyverket är en spets- och reservanläggning i Järfälla kommun och levererar tillsammans med 

värmepumpsanläggningen Slamentorp till det lokala fjärrvärmenätet. Slamentorp klarar ej full 

leverans vintertid då framtemperaturen höjs med hjälp av Säbyverket. Fjärrvärmenätet är 

hopbyggt med Fortums nät och den producenten med lägst produktionskostnad för stunden 

levererar fjärrvärme till nätet. Detta betyder att Säbyverket ständigt ligger i beredskap för 

produktion vid behov.  

Säbyverket har tre oljepannor från 1978 varav två är konverterade till biobränslen - en till 

egenkrossad pelletspulver och en till bioolja. Fossil olja, Eo4, används som sista reserv och spets 

men anläggningen håller ett större reservlager som varmhålls kontinuerligt. Tillsammans 

producerade pannorna 84,3 GWh fjärrvärme 2009 vilket medför att Säbyverket är den största 

fjärrvärmeproducenten av de fyra pilotanläggningarna. Nyckeltal som framkom i 

energikartläggningen var att 1,149 MWh bränsle och 5,3 kWh el tillsattes till var MWh 

fjärrvärme som producerades 2009. 

PC Vattumyren – Mora 

Vattumyren PC tillhör basanläggningarna i Mora fjärrvärmenät då produktionen endast stängs 

ned under sommarmånaderna. Avfallspanna på Utmeland och spillvärmen från Siljan sågverk 

har första prioritet i basproduktionen och spets kan ske med hjälp av Udmellans oljepannor.   

Vattumyren har ett bränslelager i form av bark och stockar som de flisar efter behov och under 

säsongen. Det är ett fuktigt bränsle vilket medför att deras rökgaskondensor kan stå för 14 % av 
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den totala produktionen på 68,1 GWh 2009. Det bidrog till nyckeltalen för det årets produktion 

var att 1,035 MWh bränsle och 3,1 kWh el behövde tillsättas till var MWh fjärrvärme.  

PC-Sågen Vilhelmina  

Panncentralen i Vilhelmina producerade 80,7 GWh fjärrvärme år 2009 från huvudsakligen 

biobränslen, olja används som spets vid under -20 grader. Anläggningen har tre 

biobränsleeldade pannor och två oljepannor som levererar fjärrvärme året runt. Fjärrvärmenätet 

är uppdelat i två kretsar där den interna hetvattenkretsen är sammanlänkat till en kund som 

kräver 126 grader året runt för sin ångproduktion. Övriga nät kräver endast fjärrvärme för 

uppvärmning och har därmed lägre framtemperatur.  

Vilhelmina får sitt bränsle levererat direkt från ett sågverk, ett relativt fuktigt bränsle som gör att 

deras rökgaskondensor genererar 10 % av produktionen. Anläggningens nyckeltal för 2009 var 

att 1,174 MWh bränsle och 3,9 kWh el behövdes för att producera 1 MWh fjärrvärme. 

1.4     Syfte 
Syftet med examensarbetet är att arbeta fram kartläggningsverktyg E.ON Värme Sverige AB 

efterfrågat. E.ON Sverige och tillsynsmyndigheter kräver att anläggningarna har en plan för hur 

de ska arbeta med energieffektivisering senast 2011. Framtagandet av en energikartläggning och 

en åtgärdsplan utgör en viktig del. Ett systematiskt tillvägagångssätt är en förutsättning för att gå 

igenom alla anläggningars energianvändning och för att energieffektivisering ska bli en 

kontinuerlig del i anläggningsansvarigas och övrig personals arbetsrutiner. 

Detta syfte leder fram till följande frågeställningar: 

"Hur ska ett energikartläggningsverktyg för E.ON Värme Sverige AB utformas för att på ett 

kostnads- och tidseffektivt sätt identifiera åtgärdsförslag med god besparingspotential och 

samtidigt vara i ett format som tillgodoser rådande lagkrav?"  

”Vad är grundförutsättningar för att anläggningsansvariga ska vara villiga att arbeta för 

energieffektivisering”? 

"Vad krävs för att identifierade åtgärdsförslag ska implementeras och för att 

energieffektivisering ska bli en kontinuerlig del av produktionsprocessen?"  

1.5 Avgränsningar 
Valda avgränsningar för examensarbetet är att anpassa energieffektiviseringsverktyget för den 

småskaliga verksamheten hos E.ON Värme Sverige AB det vill säga deras tillstånds – och 

anmälningspliktiga anläggningar.  

- Verktyget är anpassat mot åtgärdsförslag innanför anläggningens grindar och efter de 

anläggningsansvarigas ansvarsområde. 

 

- Utsläpps- och avfallsminimering görs indirekt genom energibesparingsåtgärderna men är 

för verksamheten i princip direkt kopplad till produktionsmängderna. Fossil CO2-

besparing ska dock redovisas separat i åtgärdsplanen. 
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- Energikartläggningen inkluderar sammanställning av energianvändningen för främst de 

två senaste åren och endast i begränsad omfattning framtida spekulationer.  

 

- Utformningen av verktyget anpassas för att vara en flexibel del av ett kontinuerligt 

arbete och i första hand ge riktlinjer för hur framtida uppföljning ska gå till väga.  

  

- Framarbetade beräkningsmodeller uppskattar möjlig besparingspotential men mallen 

hänvisar till mer heltäckande beräkningsmodeller för djupare analyser. 

 

- Beräkning av besparingspotentialen för de föreslagna åtgärderna till pilotanläggningarna 

inkluderar inte uppskattning av återbetalningstiden då kostnader för införandet av 

åtgärderna generellt inte inkluderats. 

1.6 Disposition för rapporten 
Kapitel 2: Tillvägagångssätt för utvecklingen av rapporten och energikartläggningsverktyget. 

Kapitel 3: En naturlig utgångspunkt för rapporten är bakgrund för metodiken bakom 

energikartläggningsverktyg generellt och värmebolag i synnerhet. Vilka drivkrafter och barriärer 

finns hos företag att energieffektivisera och hur kan denna kunskap anpassa utformningen av 

energikartläggningsverktyget. 

Kapitel 4: Grundstrukturen i Sveriges miljölagstiftning med fokus på energianvändningen och hur 

olika styrmedel utvecklats för att begränsa användningen. Sammanfattning av 

tillsynsmyndigheternas krav på företags åtgärder gällande energihushållning och utifrån vilka 

lagar kraven bygger på. Omfattningen av energikartläggningsarbetet på anläggningarna ska alltid 

tillgodose dessa krav.  

Kapitel 5: Sammanställning av tidigare utförda energikartläggningar och besparingsåtgärder 

inom E.ON Värme Sverige AB i syfte att utreda vilka metoder som är lämpliga att fortsätta med 

och vilka åtgärdsförslag som har störst besparingspotential. 

Kapitel 6: Information om den metodik och det energikartläggningsverktyget som 

sammanställningarna resulterat i, ”Energistegen”, samt den arbetsprocess som gynnat ut i 

hjälpverktygen ”Manual för energikartläggning av småskaliga anläggningar” och ”Mall för 

energikartläggning”. Se Bilaga I och II.  

Kapitel 7: Analys av resultat från de fyra pilotanläggningarnas energikartläggningar där 

Energistegen kunnat testas tillsammans med respektive anläggningsansvarig i ett sätt att testa 

dess omfattning och angripningspunkter. 

Kapitel 8: Diskussion om utformningsprocessen av Energistegen och dess framtida potential som 

energikartläggningsverktyg hos E.ON Värme Sverige AB. Detta inkluderar diskussion om hur 

tidigare och kommande effektiviseringsarbete kan komma att läggas upp, eventuella problem 

med verktyget, föreslagna åtgärder och möjligheten att använda arbetsmetoden i andra 

organisationer.  

Kapitel 9: Egna slutsatser om energikartläggningsarbetet och rekommendationer för det 

fortsatta effektiviseringsarbetet.  
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Kapitel 2  

Metod 
Rapporten till examensarbetet har arbetats fram som en del i processen att utveckla ett 

anpassat energikartläggningsverktyg för den småskaliga verksamheten hos E.ON Värme Sverige 

AB. Det informationssökande som skett i form av litteraturstudier och intervjuer har varit i syfte 

att utveckla ett väl anpassat verktyg. Detta genom att ta del av tidigare erfarenheter – internt 

och externt – från tidigare utförda energikartläggningar och de metoder som använts. 

Energikartläggningar som har utförts på fyra pilotanläggningar har gjorts i syftet att testa 

verktygets omfattning och fokusområden för att ge möjlighet till korrigeringar. Det har varit av 

stor vikt för de anläggningsansvariga att få möjlighet att påverka utformningen av verktyget. 

2.1 Litteraturstudier 
En omfattande litteraturstudie har gjorts av tidigare utförda energikartläggningar och framtagna 

energimanualer, både externa och interna källor från E.ON. Detta för att utforma verktyget så 

att informationen som sammanställs fokuserar på rätt områden och att verktyget är tillräckligt 

omfattande för att undvika att viktiga delar förbises. För det fortsatta arbetet med att 

implementera verktyget och de nya arbetsrutinerna krävs god teoretisk grund att utgå från. 

Litteraturstudien omfattade en studie om lag- och myndighetskrav för att verktyget ska kunna 

medverka till att uppfylla lagkraven.  

2.2 Intervjuer 
För att få del av tidigare erfarenheter av energikartläggningar, åtgärder och metoder har kontakt 

tagits med ett flertal personer. Dessa är aktiva inom verksamheten eller har på annat sätt 

erfarenhet av branschen och de energikartläggningar som utförts. Kunskap och erfarenheter för 

sammanställningen har delgetts av miljösamordnare, tekniker, anläggningsansvariga. 

Intervjuerna har skett både vid möten och via telefon i diskussionsform där de kunnat delge sig 

av sina erfarenheter från tidigare arbetsmetoder och tekniska lösningar för energieffektivisering. 

2.3 Beräkning och analys av anläggningars energianvändning 
Som en del av utformningen av energikartläggningsverktyget gjordes tester på fyra utvalda 

pilotanläggningar.  Detta för att kontrollera att verktyget har rätt omfattning och fokuserar på 

åtgärder med god besparingspotential utan att missa viktiga områden. Beräkningar och analys av 

energianvändningen på fyra stycken pilotanläggningar har gjorts för att arbeta fram 

åtgärdsförslag. Besök på anläggningar utanför pilotprojekten har också gjorts för att studera 

tekniska lösningar och problem.  
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Kapitel 3  

En hållbar utveckling och ett hållbart resursutnyttjande: att arbeta för att 

framtida generationer ska ha lika god möjlighet att tillgodose sina behov 

som vi har idag. (Vår gemensamma framtid, 1987, Brundtlandrapporten)  

Nytta och bakgrund till energikartläggningsverktyg 
Världen står inför ett stort klimatproblem, bland annat på grund av antropogena utsläpp av 

växthusgaser. Att byta från fossila till förnyelsebara energikällor är en viktig del av processen för 

att bryta denna process. Men all energiomvandling har sina problemområden, även de 

förnyelsebara, med höga omställnings- och produktionskostnader, resursutnyttjande och 

problem att få energin levererad dit den behövs, när den behövs (MÖTA:s projekt inom 

Energitillsyn, 2009). Att minska energibehovet, genom ökad medvetenhet och 

energieffektivisering, är en grundförutsättning för att reducera växthusgasutsläppen, minska 

vårt importberoende och arbeta för en hållbar energiförsörjning (Europeiska kommissionen, 

2009). För att bibehålla vår levnadsstandard, samtidigt som energianvändandet och 

växthusgasutsläppen reduceras, måste energin i samhället användas optimalt. 

(Energimyndigheten, 2010). 

För en produktionsanläggning innebär energieffektivisering att kunna sälja samma eller en ökad 

mängd av deras produkt, även om den interna energianvändningen reduceras. Detta genomförs 

med hjälp av minskade värmeförluster, högre verkningsgrad i produktion och utrustning 

tillsammans med förändrade driftrutiner (Energimyndigheten, 2010).  

För att gemensamt arbeta för energieffektivisering antog EU 2006 ett nytt direktiv, 

energieffektiviserings och energitjänstedirektivet (ESD). Målet är att energianvändningen, i 

förhållande till ett snitt på den slutliga energianvändningen under åren 2001 och 2005, ska 

reduceras med 9 % fram till år 2016. För att nå detta mål ska respektive medlemsland utarbeta 

en nationell handlingsplan för hur de ska arbeta med energieffektivisering. SOU 2008:25 har 

arbetats fram för att utgöra Sveriges handlingsplan för energieffektivisering.  

ESD syftar till att nödvändiga styrmedel, i form av incitament och lagstiftning, tas fram för att 

befintliga marknadshinder som påverkar möjligheterna till en effektiv slutanvändning tas bort. 

Samtidigt ska styrmedel skapa förutsättningar för fortsätt utveckling av energieffektiv teknik och 

tjänster till konsumenter. (Thollander, 2009) 

Aktivt arbete med energibesparing är av stor betydelse på flera plan. Reducerat 

energianvändande minskar globala utsläpp av växthusgaser - en av drivkrafterna i den rådande 

klimatförändringen. Ur ett svenskt perspektiv så betyder minskat energianvändande även 

tryggare energiförsörjningen och reducerat importberoendet. För företagen är energibesparing 

betydelsefullt för att reducera energikostnaderna (Klingspor M. , 2007). 

När besparingspotential av energikostnader jämförs med företags vinstmarginal tydliggörs ofta 

den företagsekonomiska betydelsen. För företag med en vinstmarginal på 5-8 % motsvarar en 
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kostnadsbesparing på 10 000 kr genom energieffektivisering, en försäljningsökning på 200 000 

kr. En trolig uppskattning av besparingspotentialen hos ett flertal svenska företag är att en 

reducering av energibehovet med upp till 15 % är möjlig med en återbetalningstid på mindre än 

ett år (Energimyndigheten, 2010). Ett vanligt problem när företag påbörjar arbetet att reducera 

energikostnaderna är att de har fel fokus. De börjar med att ställa sig frågan ”Var kan vi köpa 

den billigaste energin?” istället för att börja titta på var energibehovet kan reduceras. 

(Energimyndigheten, 2009)  

3.1 Potential och hinder till energieffektivisering 
Det finns konflikter inom klimatdebatten gällande vilken potential och kostnad det finns med 

energieffektivisering i syftet att uppfylla klimatmålen. I debatten förespråkar starka 

organisationer i USA och Europa olika grundmetodiker kallade "top-down" respektive "bottom-

up". Det är olika metodiker för hur framtida kostnader för reducering av energianvändandet och 

växthusgasutsläppen ska beräknas (Sorrell et al., 2004). 

- "Top-down" är en typ av makroekonomiskt modelleringsverktyg som har förespråkats i USA. I 

modellerna antas att marknaden befinner sig nära jämviktsläget med återkopplingar mellan 

energisektorn och ekonomisektorn. Detta innebär att det inte finns några åtgärder kvar att 

införa som medför negativa kostnadsposter3, då skulle de redan varit införda. Är de inte det 

beror det på dolda transaktionskostnader för investeringen. Enligt modellerna krävs omfattande 

investeringar, som är företagsekonomiskt ogynnsamma vilket reduceras produktionen för att nå 

klimatmålen.     

- "Bottom-up" är en form av ingenjörekonomiskt modelleringsverktyg som istället förespråkar 

att det finns åtgärdsförslag att införa som inte medför investeringskostnader, en grundmetodik 

som har förespråkats i EU och IPCC4. Detta är främst inom väl beprövade teknikområden. 

Modellerna fokuserar på de tekniska sektorer som innehåller information om både drift- och 

elkostnader. Negativa kostnader nås genom att utsläppen reduceras samtidigt som kostnaderna 

sänks. Dessa modeller tar normalt ej hänsyn till eventuella transaktionskostnader och övrig 

påverkan på ekonomin. Detta kan medföra att återbetalningstiden uppskattas kortare men är 

den metod som styrks i verkliga ekonomiska beslut (Sorrell et al., 2004).  

Under de senaste åren har skiljelinjerna mellan de två metodikerna börjat mjukas upp och idag 

finns det modeller som till viss del integrerar båda synsätten. Men motsägande 

modelleringsresultat tar fortfarande stor plats i debatten.  

För att bevisa att "bottom-up"-metodiken är korrekt krävs att följande kan bevisas: 

 varför det finns oanvända effektiviseringsområden 

 att dessa till stor del kan övervinnas med kostnadseffektiva styrmedel så 

transaktionskostnader undviks 

Omfattande studier har skett på området men det krävs att barriärerna i var berörd sektor 

identifieras, vilken som har störst betydelse och hur de ska undvikas. (Sorrell et al., 2004) 

                                                           
3
 Negativ kostnadspost: åtgärder som genererar mer pengar än vad de kostar 

4
 IPCC: Intergovernmental Panel of Climate Change 
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Från energikartläggningar gjorda av olika företagssektorer går det att påvisa en generellt större 

besparingspotential, i förhållande till behovet, i de något mindre energiintensiva företagen. 

Företag, så som pappersindustri och ytbehandlingsföretag, har under längre tid arbetat aktivt för 

att reducera energianvändandet. Detta har medfört att främst mindre eller dyrare åtgärdsförslag 

finns kvar att införa i denna industrisektor. Mindre energiintensiva bolag har inte haft samma 

behov att energieffektivisera då det inte varit en lika betydande utgiftspost. Hos dessa företag 

bör det därmed fortfarande finnas god besparingspotential (Dinkel, 2010). 

Det utformade ESD syftar att skapa drivkraft för utökat arbete med energieffektivisering även för 

de något mindre energiintensiva företagen. Direktivet ger stor fokus åt befintliga 

marknadsbarriärer5 och marknadsmisslyckanden6 för att medlemsnationerna ska ta dessa i 

beaktande när de utformar nya styrmedel. I direktivet poängteras att det finns ett så kallat 

energieffektiviseringsgap7 och att i utformningen av styrmedel kan medlemsländerna arbeta för 

att minimera marknadsmisslyckanden och marknadsbarriärer. 

Det finns fyra undergrupper av marknadsmisslyckanden där imperfekt- och asymmetrisk 

information är av särskild betydelse för industriella energiprogram.  Asymmetrisk information 

kan delas upp ytterligare I “split incentive”, ”adverse selection” och “principal-agent 

relationship” (Thollander, 2009).                                                                                                        

I svenska fallstudier har det gått att sammanställa vad olika typer av industrier anser vara de 

största barriärerna till energieffektiviseringsarbete. Den småskaliga verksamheten inom E.ON 

Värme Sverige AB motsvarar i fallstudien bäst avdelningen Oskarshamnsindustrier, gjuteri 

industrier, alternativt Höglandsindustrier, små- och medelstora företag. 

De största barriärerna till energieffektivisering kan enligt Oskarshamnindustrierna klassificeras 

enligt: 

1. Kostnader för produktionsstörningar 

2. Brist på tid/andra prioriteringar 

3. Svårighet/kostnad att erhålla korrekt information beträffande energiprestanda av inköpt 

utrustning 

4. Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar etc.  

5. Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre 

6. Tekniken passar ej för företaget 

7. Bristande medvetenhet kring energifrågor hos personalen  

 

 

 

 

                                                           
5
 Marknadsbarriärer: barriärer för energieffektivisering ur ett ingenjörsperspektiv i form av t.ex. olika 

transaktionskostnader. 
6
 Marknadsmisslyckanden: ekonomers definition av områden där inte marknaden fungerar som den ska, 

t.ex. för reglering av kostnader för miljöutsläpp. Områden där styrmedel och policys är motiverade för att 
skapa balans. 
7
 Energieffektiviseringsgap: företags och konsumenters användning av kalkylräntor för att beräkna 

framtida besparingspotential av effektiviseringsåtgärder motsvarande beräkningar av t.ex. lånekostnader.  



12 
 

… och enligt Höglandsindustrierna klassificeras de enligt: 

1. Brist på tid/andra prioriteringar 

2. Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre  

3. Bristande tillgång på kapital 

4. Kostnader för produktionsstörningar 

5. Budgetmedel saknas för investeringar i energieffektiv teknik 

6. Brist på mätutrustning för att mäta eventuell energibesparing 

7. Svårighet/kostnad att erhålla korrekt info beträffande energiprestanda av inköpt 

utrustning (Thollander, 2009) 

Energiomvandlingssektorn, som E.ON Värme Sverige AB tillhör, har blivit förbisedd i tidigare 

studier och kartläggningsprocesser. Vilken besparingspotential som kan förväntas i de planerade 

energikartläggningarna på fjärrvärmeanläggningarna är därmed svår att uppskatta. De största 

hindren kan sammanfattas som marknadsbarriärer. Det inkluderar svårigheten att erhålla 

korrekt information om energianvändningen. Tidsbrist och anledningen till att andra områden 

prioriteras högre kan bero på olika form av asymmetrisk information. De mindre företagen, 

Höglandsindustrier, rankar informationsbrist relativt högt, trots att företagen i fallstudien 

genomgått en energikartläggning. De har ett behov av extra vägledning för hur de ska gå vidare i 

arbetet.  

Risk för informationsbrist kan vara viktigt att beakta i processen att energikartlägga de mindre 

verksamheterna hos E.ON Värme Sverige AB. Här finns generellt goda möjligheter att få statistik 

över elkostnaderna. Dock finns det sällan separat mätning av det interna värmebehovet, och 

därmed värmeförlusterna, vilket är en form av split incentive som försvårar god uppföljning. 

3.2 Drivkrafter till energieffektivisering 
Ett omfattande arbete har gjorts i Europa för att kartlägga barriärer för energieffektivisering. Hur 

styrmedel och ledningsgrupper ska arbeta för att reducera dessa barriärer är av stor betydelse 

men ett område som inte är lika väl studerat är vilka drivkrafter som finns till 

energieffektivisering. En studie har gjordes på Linköpings universitet där ett antal svenska 

industriers uppfattning av viktiga drivkrafter sammanställts. (Thollander, 2009) 

Ett flertal av de lönsamma åtgärder som kommit fram under kartläggningen implementerades 

inte. Fallstudien utvärderade vad verksamheterna ansåg detta berodde på och vad de behövt för 

att förbättra resultatet (Trygg, 2010). En sammanställning kan ses i tabell 1 av hur företagen 

rangordnat drivkrafterna där småskalig fjärrvärmeverksamhet troligtvis tillhör sektorn med små 

och medelstora företag (Svenska SMEs).  
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Tabell 1: Sammanställning av olika svenska industrisektorers rangordning av betydelsefulla drivkrafter för 
energieffektivisering. (Thollander, 2009) 

 

Eldsjälar8 rankas som en viktig drivkraft och vid intervjuer med ledningen så påpekar de att 

saknaden av dem medfört att effektiviseringsarbetet inte nått upp till det satta målet. Dock 

kunde de, vid förfrågan, nämna personer de trodde kunde bli eldsjälar om de fick resurser och 

befogenhet till det (Trygg, 2010).  

Mindre företag rankar rådgivning högt, något som är viktigt att ha i beaktande i utformningen av 

ett energikartläggningsverktyg. Utan vägledning för hur vidare arbete med resultatet från 

energikartläggningen ska ske är det inte säkert att åtgärderna implementeras. Stor vikt läggs 

generellt även på en tydligt utformad strategi och handlingsplan för effektiviseringsarbetet från 

ledningens sida. Trots det har endast 60 % av de små och medelstora en sådan plan utarbetad 

(Thollander, 2009). 

Genom att miljö- och effektiviseringsarbetet är väl förankrat i ledningen förenklas arbetat att ta 

fram en tydligt uttalad policy, mål och handlingsplaner för hur arbetet ska gå vidare. Det finns 

flera metoder för att engagera personal och chefer. Det är viktigt att resultatet av det merarbete 

som ofta krävs, åskådliggör vilken skillnad det medför. Det kan vara uppföljning av 

åtgärdsinvesteringar så att besparingen redovisas, inte bara i kWh utan även i kronor. Detta 

förenklar möjligheten till nytt investeringskapital och fortsatt engagemang. (Brorson & Almgren, 

2007) 

                                                           
8
 Eldsjäl: person i ledning eller produktion med stort intresse av att driva igenom och följa upp 

effektiviseringsåtgärder.  
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3.3 Energiledning 
För företag med flera processteg och avdelningar behöver tid avsättas för att kartlägga 

energiflöden och få god överblick. Att utföra en energikartläggning och arbeta fram en 

energiplan kan ge vägledning för att identifiera besparingsområden och reducera kostnader.  

Ett energikartläggningsverktyg är en hjälp för hur man systematiskt ska granska en anläggnings 

energianvändning. Den inkluderar tips på bra frågor att ställa sig, exempel på lämpliga 

åtgärdsförslag och går igenom hur energibesparing och återbetalningstid kan beräknas. Det 

inkluderar granskning av driftrutiner och information om möjliga beteendeförändringar vilka är 

förändringar som kan göras utan investeringskapital - det som kan krävas är arbetstid (Järfälla 

kommun, 2010). 

En energikartläggning utgör en av grundpelarna i ett energiledningssystem. Det är en plattform 

för hur man kontinuerligt ska arbeta och integrera energifrågan i hela företaget (Brorson & 

Almgren, 2007).  

Att bygga upp ett energiledningssystem hjälper företaget till: 

 Ordning och reda 

 Kostnadsreducering 

 Att uppfylla krav från myndigheter och kunder 

 Trygghet med lagstiftningen - att företaget känner till och uppfyller den 

 Intern uppskattning med bra miljöarbete 

Ett energiledningssystem kan, förutom lägre el- och bränslekostnader, betyda längre hållbarhet 

och minskat antal haverier om det ser till att skötselrutiner sköts bättre. Reducerat 

bränsleanvändande betyder även minskade behov av rökgas- och vattenrening, minskade 

kostnader för avfall och utsläpp. Betydelsen av ett bra miljöarbete som för energibolagen 

betyder effektiv energianvändning, har blivit allt viktigare när det gäller att skaffa nya kunder. 

(Brorson & Almgren, 2007).  

Det kontinuerliga arbetet med energiledningssystem innebär att energikartläggningen inte bara 

genomförs en gång, och sedan blir liggande. Utifrån kartläggningen kan effektiviseringsmål och 

handlingsplaner arbetas fram. Handlingsplanerna ska implementeras, följas upp och utvärderas 

för att se om målen uppfylldes. Vissa korrigeringar behöver sedan eventuellt göras, alternativt 

kan nya områden för energibesparing inkluderas om de tidigare är avklarade. Detta leder till en 

ständig förbättringsprocess (Brorson & Almgren, 2007). 
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  Kapitel 4  

Krav från myndigheter 
EU har antagit energieffektiviserings och energitjänstedirektivet (ESD) 2006 och sedan dess har 

Sverige utarbetat en nationell handlingsplan. SOU 2008:25 är det svenska bidraget till hur det 

gemensamma målet med 9 % reduktion av energianvändandet till år 2016 ska uppfyllas.  

Sverige försöker styra företag att arbeta energieffektivt och resurssnålt. Syftet är till stor del att 

minimera verksamheters miljöpåverkan och arbeta för en hållbar utveckling där 

myndighetskraven i hög grad påverkar företags verksamheter. Att energieffektivisering sätts så 

pass högt på agendan hos E.ON Värme Sverige AB, i den egna verksamheten, beror på ökade 

energikostnader men även på utökade myndighetskrav. Verksamheter ska kunna påvisa vetskap 

om specifika energiflöden och utarbeta en åtgärdsplan för hur energiflödena ska kunna 

reduceras. Genomförs inte detta har tillsynsmyndigheter möjlighet att förelägga om åtgärd.  

4.1 Sveriges miljölagstiftning 
Grunden för den svenska miljölagstiftningen är Miljöbalken (SFS 1998:8008) och de 16 

miljömålen. Lagstiftningen syftar till att hushålla med naturresurser och energi, minska 

skadepåverkan på miljön och styra energianvändningen bort från fossila bränslen. Detta kan 

göras med hjälp av avgifter, förbud och krav om tillståndsprövningar. 

Miljöbalken är den mest omfattande balken i lagboken men i kapitel 2 finns en stor del av den 

lagstiftning som reglerar arbetet med energieffektivisering. Här finns Hushållnings- och 

Renhållningsprincipen (2:5) och Försiktighetsprincipen (2:3). Utifrån dessa paragrafer kan 

myndigheter sätta krav om att optimera verksamheten och införa säkerhetsåtgärder. Enligt 

Bevisbörderegeln (MB 2:1) och Kunskapskravet (MB 2:2) är det respektive företag som är 

ansvarigt att införskaffa tillräcklig kunskap för att förebygga skada eller ohälsa på omgivningen 

och därigenom bevisa att de allmänna hänsynsreglerna efterföljs.  

Utifrån kapitel 2 åläggs även företag att förnyelsebara energikällor ska användas i så stor 

utsträckning som möjligt samt krav om återvinning och återanvändning av material. Det som i 

viss mån begränsar företags ansvarsåtagande är paragrafen om Rimlighetsavvägning (2:7). 

Nyttan med åtgärden, eller risken om den inte införs, ska i stort motsvara kostnaden för att 

implementera åtgärden. Det finns däremot många sätt att räkna på kostnader, risker och nytta, 

mer om detta senare i kapitlet.   

4.1.1 Lagkrav för energihantering 

Utifrån miljöbalken och de 16 miljömålen har mer specifika lagar och förordningar arbetats fram 

för att mer detaljerat styra energianvändningen hos företag och privatpersoner. Av miljömålen 

är det ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö” som har störst betydelse för 

energibolagens verksamhet. Dessa påverkar bland annat utsläppen av växthusgaser, 

utformningen av produktionsanläggningar och bränsleutvinningen (Naturvårdsverket, 2010 ).  
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Följande lagar och förordningar från Miljöbalken är till exempel kopplade till energianvändning: 

 Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll kräver att det på alla 

anmälnings och tillsynspliktiga anläggningar finns en anställd och organisation med 

tydligt fördelade ansvarsområde för kontroll och drift av anläggningen. Detta för att 

kunna påvisa att verksamheten följer de specifika krav som satts vid 

tillståndsgivandet. I denna förordning inkluderas krav om att tillhandahålla en 

energikartläggning och en energiplan. Även myndigheterna har ett krav att enligt 

MB 26:1 utföra tillsynskontroller. Om egenkontrollplanerna inte efterföljs har 

myndigheterna enligt MB 26:9 rätt att ge föreläggande om åtgärd eller förbud (SFS 

1998:901). 

 

 Förordningen om avfallsförbränning reglerar energiutvinning från destruering av 

avfall. Driften ska optimeras för att energin ska omhändertas i så stor utsträckning 

som möjligt (SFS 2002:1060). 

4.2 Internationella strategier 
Arbetet för en förändrad energianvändning är en global angelägenhet och för att stödja detta 

har ett antal internationella miljökonventioner arbetats fram. Utöver ESD arbetar Sverige 

tillsammans med EU också för mer långsiktiga mål. 20-20-20-målet innebär en reduktion av 

utsläppen av växthusgaser med 20-30 % till år 2020 gentemot år 1990. Där ingår implementering 

av åtgärder för en 20 % effektivisering av energianvändandet mellan år 2008-2020. Gemensamt 

för EU-länderna är att 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor år 2020. Men 

Sverige hade, tack vare gynnsamma naturtillgångar, drygt 44 % förnyelsebara energikällor 2008 

och därmed är kravet för Sverige satt till 49 %. Länder med andra startförutsättningar kan få ett 

krav på under 20 % (Energimyndigheten, 2009).  

Fjärrvärme kan med sina stora anläggningar vara ett effektivt sätt att konvertera stora regioner 

till förnyelsebar uppvärmning. I dagsläget sker störst fjärrvärmeproduktion i Tyskland och Polen, 

men i förhållande till populationen producerar Sverige, Finland och Danmark betydligt mer. Det 

finns stor potential för Europa att producera förnyelsebar fjärrvärme, främst från geotermiska 

värmekällor men även restvärme från kraftverk, spillvärme från industrier och från biobränslen. 

Den förnyelsebara fjärrvärmeproduktionen i Europa beräknas idag vara mindre än 1 % av dess 

fulla potential (Ecoheatcool, 2006). Konvertering av uppvärmningssystem, från fossila till 

förnyelsebara i industrier och privathushåll, ses i ett antal länder som det mest problematiska 

åtagandet när det gäller att uppfylla internationella klimatmål. Elproduktionen är nationellt styrd 

och är på så vis lättare att angripa. Irland är ett sådant land med en stor andel fossil 

energianvändning i uppvärmningssektorn. Här finns inga gemensamt utbyggda fjärrvärmenät 

där stora anläggningar kan konverteras på en gång. Istället behöver styrmedel riktas direkt mot 

privathushåll för att konvertera uppvärmningssystem vilket medför att det tar längre tid att nå 

resultat (Energy Policy Statistical Support Unit, 2008).  

Ett internationellt effektiviseringsarbete inbegriper kraftvärme där kraftvärmedirektivet 

(2004/8/EG) utgör grunden då ökad kraftvärmeutvecklingen kan bidra till att reducera 

energianvändningen inom EU. Ett flertal medlemsstater har ännu inte implementerat direktivet 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20021060.htm
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fullt ut och kommissionen har meddelat att ytterligare åtgärder eventuellt kommer föreslås för 

att förändra detta (Energimyndigheten, 2009).  

4.3 Svenska strategier 
För att uppfylla internationella krav på effektivare energianvändning och större andel 

förnyelsebar energi har tre åtgärdsstrategier arbetats fram och godkänts av den svenska 

regeringen. ”Effektivare energianvändning och transporter” är den som främst vänder sig till 

energianvändarna (Miljösamverkan Sverige, 2007). Utöver det har regionala miljökvalitetsmål 

tagits fram av ett flertal av landets kommuner vilka kan påverka lokal verksamhet. 

(Miljösamverkan Stockholms Län, 2009) 

Regleringen av utsläpp av fossil koldioxid har utifrån de internationella åtagandena arbetats 

fram till Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Detta styr företag med stora 

utsläppskvantiteter av växthusgaser att hålla sig inom de utsläppsnivåer som tilldelats. För att 

utöka kvoten behöver de antingen köpa utsläppsrätter på en global marknad, eller reducera 

förbrukningen av fossila bränslen. Detta ska på så sätt vara ett kostnadseffektivt sätt att 

reducera de globala utsläppen. De företag med låga åtgärdskostnader får incitament att införa 

åtgärder och genom att istället kunna sälja utsläppsrätter till företag med dyrare åtgärder. Målet 

inom EU är en reduktion av utsläppen med 21 % till år 2020 i förhållande till år 2005. 

Reduktionstakten ska sedan fortsätta fram till år 2028. (Energimyndigheten, 2009) E.ON Värme 

Sverige AB tillhör de företag som berörs av handeln med utsläppsrätter. I den småskaliga 

verksamheten finns ca 10 anläggningar i Region Syd och 24 stycken i region Nord som kan 

inkluderas i handeln om de väljer att använda fossila bränslen. 

Energi- och koldioxidbeskattning, elcertifikatsystemet, utsläppshandeln och kraftvärmedirektivet 

ska gemensamt se till att det till exempel är ekonomiskt fördelaktigt med effektiva 

biobränsleeldade kraftvärmeverk i Sverige. Producenten får del av gröna elcertifikat för 

förnyelsebar el och undviker handeln med utsläppsrätter samtidigt som kraftvärmedirektivet 

stödjer restaurering och uppbyggande av nya anläggningar. (Hjalmarsson, 2007) Kraftvärme står 

för drygt 6 % av Sveriges elproduktion. Svensk fjärrvärme AB prognostiserar att 

kraftvärmeproduktionen har möjlighet att utöka från sina 8 TWh el per år till runt 16 TWh inom 

de närmaste 5 åren.  

I Sverige står fjärrvärme för ungefär hälften av uppvärmningsbehovet. Den totala mängden 

tillförd energi i fjärrvärmeproduktionen var nästan 55 TWh i Sverige 2008, varav ungefär 7 TWh 

blev produktions- och distributionsförluster. Detta är en minskning av andelen förluster sedan 

80-talet då det uppgick till ungefär 20 %  (Energimyndigheten, 2009). 

4.3.1 Styrmedel 

Styrmedel har utformats i syfte att styra företag och konsumenters energianvändning. Det finns 

flera olika typer: juridiska och ekonomiska styrmedel eller i form av information och 

samhällsstrategier. De administrativa styrmedlen fungerar för att mer exakt styra handlingar i en 

viss riktning genom förbud och tillståndskrav. De ekonomiska öppnar för något friare handlande 

med syftet att det ska vara fördelaktigt att arbeta i rätt riktning, mer eller mindre medvetet (Pihl, 

2007).  
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Sverige har historiskt varit bra på att arbeta fram styrmedel för energianvändningen. På ett 

effektivt sätt har bränsleanvändningen förts från kol och olja mot en mer utökad användning av 

biobränslen. Fjärrvärmen har underlättat denna omstrukturering då anläggningar konverterat 

bränsle istället för ett större antal privathushåll (Energimyndigheten, 2009). Styrmedel medför 

till exempel att biobränslen är bland de mest ekonomiskt fördelaktiga att använda i 

fjärrvärmeproduktionen. Motsvarande gäller för avfall då anläggningarna får betalt för 

fjärrvärmen och elen de producerar samtidigt som de får betalt för hanteringen av avfallet 

(Rosén, Teknik, 2010) 

4.3.2 Stöd i arbetet med energieffektivisering 

För att underlätta och uppmuntra företag i energieffektiviseringsarbetet har stödverktyg 

utvecklats. Flertalet av landets kommuner har en anställd energi- och klimatrådgivare för tips 

och vägledning. Det går även att fåstöd från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och lokala 

energikontor som till exempel tagit fram åtgärdsförslag för olika verksamhetsområden och mer 

djupgående energianalyshandböcker. (Miljösamverkan Stockholms Län, 2009) 

Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning, så kallade ”Energicheckar”, har 

arbetats fram för att ekonomiskt stödja företag. Verksamheter med en elförbrukning på över 

500 MWh per år, som inte deltar i något annat stödsystem eller specifikt ålagts det i 

tillståndsbeslutet, kan få ekonomiskt stöd. Detta kan täcka upp till 50 % av kostnaden för att 

genomföra en energikartläggning, dock max 30 000 kr. Energimyndigheten har ansvar för 

ansökningarna. Ett flertal av de småskaliga anläggningarna hos E.ON Värme Sverige AB förbrukar 

mer än 500 MWh el per år. Men de arbetar under samma organisationsnummer och endast en 

gemensam energicheck kan sökas. Därigenom är energicheckarna inte något större stöd i deras 

effektiviseringsarbete. 

Några av de företag som inte kan ta del av Energicheckarna är de företag som lyder under Lag 

(2004:1196) om programmet för energieffektivisering (PFE). Detta program har utvecklats för 

den energiintensiva industrin som, mot att undgå en skatt för elanvändning på 0,5 öre per kWh, 

ska arbeta aktivt med energieffektivisering. Energibolag får dock inte inkluderas. Den första 5-

åriga programperioden startade 2005. Enlig Energimyndighetens slutrapportering har företagens 

energieffektivisering medfört en reduktion av elbehovet med 1,4 TWh vilket företag och 

myndigheter överlag är nöjda med och en andra programperiod startade 2009. 

(Energimyndigheten, 2010)  

4.4 Lagkrav gällande energikartläggning och åtgärdsplan 
Myndigheterna i Sverige sammanför miljökraven för verksamheter med hjälp av Miljösamverkan 

Sverige, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Regionerna inom miljösamverkan finns för 

att delge information och handledningsrutiner till kommun och landsting. Detta gäller även 

tillsyn av företags energianvändning som ska utföras av respektive kommun och landstings 

miljöavdelning eller motsvarande. Målsättningen är att alla tillståndspliktiga verksamheter ska 

göra en energikartläggning innan 2011. Tillsynsmyndigheterna har vid starten av 

energikartläggningsprocessen en stödjande och vägledande funktion, även om huvudsyftet är att 

miljölagstiftningen uppfylls (Miljösamverkan Sverige, 2007). 
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4.4.1 Tillsynskrav 

Miljösamverkan Sverige, inkluderat länsstyrelserna och Naturvårdsverket, har skrivit en 

handledning som stöd i det tillsynsarbete för energieffektivisering som de planerar genomföra. 

Handledningen syftar till att få myndigheter att arbeta efter samma riktlinjer och ställa likvärdiga 

krav på företag i respektive region.  

Tillsynsmyndigheterna uppmanas nu att ställa följande krav på verksamheterna: 

 Fackmannamässigt utförd energikartläggning (föreläggande med stöd av MB 26 kap 22§) 

 Vidare utredning av möjliga åtgärder för insamling av mer kunskap (föreläggande med 

stöd av MB 26 kap 22§) 

 Krav på konkreta åtgärdsförslag (föreläggande med stöd av 2 kap 2,3 och 5§ och 26 kap 

9§) 

Kraven utformas efter verksamhetstyp och startläge med en miniminivå i form av en 

energikartläggning men med ökade krav desto längre arbetet fortskrider. Arbetet kan utvecklas 

för att inbegripa en energianalys med fler åtgärdsförslag. (Miljösamverkan Sverige, 2007) 

Uppföljning och kontroll av verksamheterna varierar mellan regioner och företag beroende på: 

 Om anläggningen klassas som miljöfarlig verksamhet (till risknivå A, B eller C-

anläggning) 

 Hur väl utvecklat energikartläggningsarbetet i företaget är vid startläget och huruvida 

krav är inkluderade i tillståndsbeslutet 

 Hur energiintensivt företaget är i förhållande till likvärdiga företag inom branschen 

 Hur stor fokus kommunen eller länsstyrelsen i fråga har på energieffektivisering i 

regionen och vilka resurser de har att tillgå  

4.4.2 Tillsynsbesök 

Vid ett förbokat besök kommer en myndighetsperson ut för att granska verksamhetens 

energianvändning. En kontaktperson på verksamheten som är ansvarig för energiarbetet 

efterfrågas liksom en energikartläggning och en åtgärdsplan. Inför besöket skickas en mall för 

insamling av energiflödena ut framtagen av myndigheten. Generellt accepteras dock att en egen 

mall används. Vid mötet sker en genomgång av dokumentation, rutiner och statistik men även 

en okulär besiktning av anläggningen. Anses dokumentation eller drift av anläggningen otillbörlig 

kan kompletteringar alternativt åtgärder begäras. Om detta inte genomförs, eller fortfarande 

inte är tillfredsställande, är det upp till tillsynsmyndigheten att besluta om föreläggande (MÖTA 

Miljösamverkan Östergötland, 2009). 

I energikartläggningen efterfrågas följande statistik och information: 

 Energitillförsel fördelat på respektive bränsle (fossila bränslen, biobränslen och 

elektricitet) 

 Andel energi till försäljning för respektive energityp 

 Andel egen produktion för respektive energislag 

 Energianvändning för respektive enhet (produktion, stödprocesser) 
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 Energianvändning för respektive verksamhetsområden (uppvärmning, pumpar, 

belysning) 

 Identifiera största energianvändarna i produktion respektive stödprocess 

 Andel återvunnen energi och typ av utrustning 

 Potential och faktisk användning av spillvärme 

 Värmealstrande utrustning med uppskattade värmeförluster 

 Personer som påverkar energianvändningen 

 Information om ventilationsförhållandena 

 Nyckeltal för verksamheten (t.ex. η = kWhprod per kWhtillförd) 

Energiflöden kvantifieras i kWh/år och för fossila bränslen ska koldioxidinnehållet definieras i kg 

CO2/år. Nyckeltal är önskvärda då det underlättar myndigheters jämförelse av 

energianvändningen mellan olika företag inom samma bransch. Utifrån nyckeltalen kan de 

bedöma vilka krav som är rimliga att sätta, dock en svår avvägning (MÖTA Miljösamverkan 

Östergötland, 2009). 

Utifrån den energikartläggning som arbetats fram kan en åtgärdsplan göras innehållande: 

 Identifiering av specifika enheter med hög energikonsumtion och med möjlig 

åtgärdslösning. Detta ska inkludera en uppskattning av energianvändningen före och 

efter införd åtgärd, angett i kWh/år. 

 Specifika åtgärder för att reducera användningen av fossila bränslen, kvantifierad 

minskning av fossila utsläpp i kg CO2/år. 

 Redovisning av energieffektiviseringsåtgärder som införts de senaste tre åren 

tillsammans med beräknad energivinst och koldioxidreduktion. 

 Redovisning av planerade åtgärdslösningar som med stor säkerhet införs de 

kommande tre åren. Detta ska redovisas i minskad total energianvändning (kWh/år), 

minskat fossilt koldioxidutsläpp (kg/år), investeringskostnad (kr) och beräknad 

kostnadsbesparing (kr/år). 

 Jämförelse av den egna verksamhetens energiförbrukning i förhållande till liknande 

verksamheter med lägre energiförbrukning. 

 Redogörelse av uppföljningsrutiner av införda åtgärder. 

(MÖTA:s projekt inom Energitillsyn, 2010; Miljösamverkan Sverige, 2007; 

Miljösamverkan Stockholms Län) 

4.4.3 Krav på åtgärder 

Med stöd från hänsynsprincipen kan tillsynsmyndigheten förelägga att verksamheter genomför 

en energikartläggning. Främst gäller det tillståndspliktiga verksamheter men även 

anmälningspliktiga verksamheter. Detta för att påvisa huruvida energifrågan tas i beaktande för 

att minimera energianvändandet (Miljösamverkan Stockholms Län, 2009).   

När myndigheterna beslutar om föreläggande gällande insamling av kunskap och åtgärder för att 

minska skadepåverkan ska detta viktas mot kostnaden utifrån Rimlighetsprincipen. Vid 

uppskattning av nyttan för åtgärden inkluderar det generellt företagsvinster så som minskade 

energikostnader och utsläppsavgifter. Det har ännu inte prövat om indirekta vinster hos andra 

företags utsläppsreduktioner ska inkluderas i nyttan (prop., 1997:98, del 2, s 24). 
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Verksamhetsutövaren har bevisbördan enligt Bevisbörderegeln. Företaget ska därför kunna 

styrka om kostnaderna är för betungande i förhållande till nyttan för att undgå kraven. 

(Miljösamverkan Sverige, 2007) 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har olika uppfattning hur krav och nytta med åtgärder 

ska bedömas. Naturvårdsverket anser att hänsynsreglerna ska tolkas utifrån ett 

samhällsekonomisktperspektiv och att åtgärderna inte nödvändigtvis behöver vara till 

företagsekonomisk nytta. Miljööverdomstolen delade Naturvårdsverkets syn i domen mot LKAB 

(dom 2007-02-13, M9972-05) där kraven om energieffektivisering tog hänsyn både till nyttan av 

energibesparing och minskad miljöpåverkan. Naturvårdsverket vill att alla krav ska ställas på en 

gång för ett snabbare resultat hos företagen. Däremot anser Energimyndigheten att kraven om 

åtgärd bör vara företagsekonomiskt rimliga för att inte försämra svenskt näringslivs 

konkurrenskraft. De anser även att krav på konvertering till förnybara bränslen ej ska gälla 

verksamheter som handlar med utsläppsrätter enligt MB 16:2 (Miljösamverkan Sverige, 2007).  

Länsstyrelsernas förslag är att i ett första steg följa Energimyndigheternas linje och de 

rekommendationer som getts i lagen om PFE. Detta för att initiera effektiviseringsarbetet hos de 

företag som ej har det reglerat i sina tillstånd. I riktlinje med utformningen av PFE gäller därmed 

att: 

 åtgärder med återbetalningstid på tre år eller mindre, med rak avskrivningstid och 

utan ränta, ska genomföras (Miljösamverkan Sverige, 2007). 

Länsstyrelsen i Jönköping län har påbörjat arbetet för energieffektivisering hos företagen de 
senaste åren. De kunde med hjälp av ekonomiskt stöd från EU anlita konsulter för att hjälpa 
lokala företag att energikartlägga deras verksamhet. Detta var ett frivilligt erbjudande som fick 
ett positivt mottagande. Arbetet har följts upp med information och stöd för hur den insamlade 
informationen kan resultera i lönsamma åtgärder. Detta är ett tydligt exempel där 
myndigheterna startar processen som en stödjande funktion för att först i senare steg förelägga 
om åtgärd om det anses nödvändigt (Dinkel, 2010). 
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Kapitel 5  

Energieffektiviseringsarbete inom E.ON Värme Sverige AB 
För ett energibolag är optimering av energianvändandet en viktig del av den interna 

verksamheten. Ökad energiförsäljning för samma mängd bränsle betyder större vinstmarginal 

och bättre konkurrensmöjligheter. E.ON koncernen har under åren utvecklat egna 

energioptimeringsverktyg som de även säljer till andra bolag. Energiloopen® är ett av de verktyg 

som har använts internt och som säljs tillsammans med EnergiDirigent® och Energidialog®. En 

framtid med ökande bränslepriser, begränsad tillgång på utsläppsrätter och hårdare lagkrav 

fortsätter att driva bolaget att skapa nya energilösningar (Nilsson, 2007). 

5.1 E.ON Nordic 
E.ON Värme Sverige AB är ett dotterbolag och styrs tillsammans med övriga E.ON bolag i Sverige, 

Danmark och Finland av E.ON Nordic. Gemensamt har alla bolagen ett krav att under 2011 

utarbeta en plan för att minska elkonsumtionen. Detta inkluderar alla typer av fastigheter och 

även el- och fjärrvärmenäten. Respektive bolag har ett ansvar att utarbeta en handlingsplan för 

hur de bäst kan arbeta med frågan inom sin verksamhet. Ett mål för E.ON Nordic är en årlig 

gemensam elbesparing på 50 GWh (Tillberg, 2010). 

E.ON Nordic arbetar fram strategier för den interna verksamheten utifrån energi- och 

klimatpolitiken, den finansiella situationen, intern utveckling och marknadsläget. Att arbeta för 

en optimerad verksamhet får därigenom hög prioritet både på kort och på lång sikt. Tillväxt inom 

CO2-neutral produktion har hög prioritet för utvecklingen på längre sikt. E.ON Värme Sverige AB 

har i dagsläget handlingsplaner för olika delar av sin verksamhet. Utvecklingen av detta 

kartläggningsverktyg är främst för att reducera energianvändningen inom den småskaliga 

verksamheten (E.ON Nordic, 2009) 

Som kan ses i figur 1 har regionernas elbehov generellt minskat i förhållande till mängden 

producerad fjärrvärme under åren 2005 till 2009, ett tecken på effektivare produktion. De 

småskaliga anläggningarna finns främst representerade i region Nord och Syd medan 

kraftvärmeanläggningarna främst finns i de större näten i Malmö, Norrköping och Örebro. Dock 

är detta något som är på väg att ändras för att möta efterfrågan på grön el9 vilket innebär 

möjlighet för investeringar i kraftvärmeanläggningar även i de regioner som domineras av 

småskaliga anläggningar.  

Utifrån statistiken går det att se att kraftvärmeregionerna har en mer elkrävande produktion och 

anläggningen i Norrköping hanterar stora mängder avfall med omfattande reningsprocesser som 

följd. Trenderna beror även på temperaturförändringar samt huruvida värmepumpar varit i drift 

eller inte. Under 2008 och 2009 har andelen fjärrvärme producerat från värmepumpar 

reducerats (Rosen, 2010). Vidare analyser krävs för att utröna vad det beror på men en möjlig 

orsak är att elproduktionen prioriteras. Fjärrvärmen är en restprodukt från en mer komplex 

produktion som kräver mer driftel och personal. 

                                                           
9
 Grön el: förnyelsebar elproduktion som genererar elcertifikat. 
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E.ON Värme Sverige AB hade 2009 över 46 % förnyelsebara bränslen i sin fjärrvärmeproduktion, 

exklusive 29 % avfall som till viss del kan räknas som förnyelsebar. Detta kan jämföras med 

bränslemixen 1990 som bestod av kol, olja och naturgas till 61 %, knappt 11 % 20 år senare. En 

förändring som till stor del berott på förändrade styrmedel i form av skatter, avgifter och även 

finansieringsstöd vilket för bolaget en bit på vägen mot en CO2-neutral produktion (E.ON Sverige 

AB, 2010) 

 

Figur 1: Nyckeltal för de olika regionernas fjärrvärmeproduktion i form av antal tillförda kWh elektricitet för 
produktion av 1 MWh fjärrvärme (E.ON Värme Sverige AB, 2010) 

5.2 Språnget 
Språnget har varit en viktig del i arbetet de senaste åren mot kostnadseffektivisering inom E.ON 

Värme Sverige AB. Projektet startades innan 2006 då det kom igång med sitt arbete för 

energieffektivisering. Arbetet var strukturerat efter sex huvudområden, där energieffektivisering 

var en del tillsammans med:  

- Produktionsoptimering 

- Stärkt inköp  

- Effektivare investeringar 

- Underhållsoptimering 

- Stärkt bränsleanskaffning  

Språnget skulle föra E.ON Värme Sverige AB vidare för att med en mer optimerad produktion 

kunna konkurrera bättre om nya marknadsandelar.   

Arbetet fördelades mellan de dåvarande fem regionerna (Region Nord, Region Syd, Region 

Norrköping, Region Örebro och Region Malmö). En av de dåvarande regioncheferna, Per Alm, 

blev ansvarig för att samordna arbetet med energieffektivisering i de egna anläggningarna och 

att rapportera vidare arbetet till den nationella ledningsgruppen (NLG).  En kontaktperson 

tillsattes i respektive region för att arbeta fram en handlingsplan för hur arbetet med 

energieffektivisering i de egna anläggningarna skulle framskrida  (Bengtsson, 2010). 
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Kontaktpersonerna var: 

Malin Classon (Region Syd), Joakim Haga (Region Nord), Lars Ivarsson (Region Malmö), Samuel 

Nilsson (Region Norrköping) och Håkan Björliden (Region Örebro). Deras uppgift var att finna 

områden för energibesparing och följa upp vad de valda åtgärderna kunde ge.  

Det ursprungliga målet för Språnget var att åtgärder inom de olika områdena totalt skulle ge 

motsvarande 40 Mkr i besparing under perioden 2006-2010 men ändrades sedan till 30 Mkr  

(Bengtsson, 2010). 

Några exempel på åtgärder som bidrog till att uppfylla besparingsmålet var (E.ON Värme Sverige 

AB, 2009): 

 Varvtalsstyrning av pumpar och fläktar för minskat elbehov 

 Trycklufttätningar i tryckluftsnätet för minskade elkostnader för kompressorn 

 Ljud- eller luftsotning av pannor för bättre verkningsgrad 

 Sänkt returtemperatur för minskade värmeförluster och bättre verkningsgrad av 

installerade rökgaskondensorer 

 Sänkt framledningstemperatur för minskade värmeförluster 

 Rökgaskondensor på anläggningar med fuktigt bränsle för bättre bränsleutnyttjande 

 Differenstryckstyrning i fjärrvärmenätet för minskade pumpkostnader 

 Ackumulatortank för minskat effektbehov på anläggningarna 

 Tidsstyrning av motorer förminskad drifttid 

 Skrotning av utrustning som ej behövs  

 Avveckling av pannor för minskade stand-by kostnader 

 Ändring av ångflöden för minskade värmeförluster 

Som kan ses i sammanställningen gällde en stor del av de införda åtgärderna områden utanför 

anläggningen. Störst besparingspotential fann man nämligen vid nät- och driftoptimering främst 

i form av minskat värmeläckage. Var investeringarna i åtgärdssatsningar gjordes berodde på hur 

framtida utvecklingsmöjligheter för nätet såg ut men generellt lades störst fokus på de större 

kraftvärmeregionerna.  

Det infördes generellt inte någon specifik mätning för att bedöma vad en viss åtgärd bidragit 

med i energieffektivisering och det är därmed svårt att uppskatta exakt besparing för Språnget. 

Det är också osäkert huruvida åtgärden blivit införd eller inte om språnget inte funnits. Den 

totala besparingen kan därför endast med viss osäkerhet uppskattas till 28 Mkr till och med 

2009. I tabell 2 kan den sammanställning av slutresultatet ses (Bengtsson, 2010). 

Språnget avslutas efter 2009 då energieffektiviseringsarbetet ansågs vara så pass inmatat i de 

dagliga rutinerna av anläggningspersonalen att det skulle kunna skötas automatiskt. Ansvaret för 

energieffektivisering ligger nu till stor del hos de anläggningsansvariga som på egen hand ska 

driva nya projekt. Det finns inte någon samordnad struktur för hur uppföljning och rapportering 

ska ske av införda åtgärder.  

Det bör finnas fortsatt goda incitament för energieffektivisering ur företagsekonomisk synpunkt. 

Det finns ett antal anläggningar i den småskaliga verksamheten, under 20 %, som inte står för de 
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egna energikostnaderna i form av intern el- och värmeförbrukning utan där kunden gör det. 

Kunden kan då vara en kommun eller ett företag som E.ON främst är ansvarig att leverera värme 

till. Detta försvårar arbetet att driva igenom effektiviseringsprojekt i denna del av verksamheten 

(Bengtsson, 2010). 

Tabell 2: Totala energieffektiviseringsbesparingar för Språnget - rapporterade för NLG 2009 

Besparing enligt totala rapporteringen (kkr): 

  2006 
 

4 000 
    2007 

 
6 000 

    2008 
 

12 000 
    2009 

 
6 000 

    Totalt: 
 

28 000   
   

5.2.1 Sammanställning av Språnget     

Bernt Bengtsson var en av de personer som hade i uppgift att sammanställa arbetet som gjordes 

ute i regionerna av respektive kontaktperson; vilka åtgärder som satts in och resultatet.  

I tabell 3 framgår det hur rapporteringsmetoden mellan de olika regionerna varierade. 

Tabell 3: Exempel på sammanställning av inrapporterade besparingsåtgärder för 2008, inkluderar både 
energieffektiviserings- och produktionsoptimeringsåtgärder (Bengtsson, 2010). 

2008 

Besparing 

el 

(MWh/år) 

Besparing 

bränsle 

(MWh/år) 

Investerings 

kostnad 

(kkr) 

Kostnadsbesparing 

(kkr) 

Region Malmö 3300 

3 GWh värme + 

1,2 GWh Ngas 

+ 1,7 GWh bio 

24600 3400 

Region Norrköping 500 
 

44300 8450 

Region Örebro 210 
 

1600 1720 

Region Nord 540 
 

19350 11800 

Region Syd 150 
 

300 860 

5.2.2 Energikartläggning i kraftvärmeanläggningarna 

I de större kraftvärmeregionerna Malmö, Norrköping och Örebro gjordes, inom ramen av 

Språnget, ett större energikartläggningsarbete. Här fanns ett flertal anläggningar, både för bas- 

och spetsproduktion, med stora energiflöden av både el och värme. Potentialen för 

energibesparingar ansågs därför vara mest gynnsam i dessa regioner. 

Region Malmö 

I Region Malmö valde kontaktpersonen Lars Ivarsson att hyra in konsulter från bland annat E.ON 

Försäljning för att med hjälp av Energiloopen® kartlägga anläggningarna. Ivarsson var ansvarig 
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för underhållet av anläggningarna i Malmö regionen och när det beslutades att det skulle göras 

energieffektivisering på anläggningarna hamnade det på hans bord att organisera det.  

Det beslutades att arbetet skulle fokuseras på de större anläggningarna med stor drifttid. 

Öresundsverket var i detta läge inte färdigbyggt. Ett par anläggningar i Malmö används endast 

några dagar om året och ansågs därför inte nödvändiga att inkludera på grund av relativt små 

energiflöden. I förhållande till deras respektive produktionsmängd är dock energiflöden 

betydande vilket kunde ha varit ett motiv för att inkludera även dessa. I urvalsprocessen och det 

vidare kartläggningsarbetet samarbetade Region Malmö även med kontaktpersonerna i Örebro 

och Norrköping för att höra hur de organiserade arbetet (Ivarsson, 2010). 

En kartläggning av energianvändandet gjordes på respektive anläggning, inklusive en åtgärdslista 

med uppskattade återbetalningstider. Konsulternas arbete utfördes i nära samarbete med de 

respektive anläggningsansvariga. Besparingspotentialen i dessa anläggningar ansågs gynnsam 

och det kom fram ett flertal åtgärder som kunde bidra med besparing utan större investering. 

Kostnaden för att genomföra kartläggningarna ansågs snabbt återbetala sig. Arbetet kunde ha 

utförts betydligt tidigare om deras potential varit mer känt (Ivarsson, 2010).  

Kartläggningen av en anläggning genomfördes på ett par veckor när all nödvändig data fanns 

tillgänglig. I Malmö fanns data relativt lättillgänglig för de flesta verk förutom Heleneholmsverket 

där det krävdes ett gediget förarbete (Ekdahl, 2010) 

Heleneholmsverket, med sina 815 GWh värme och 280 GWh el, var 2006 den största 

anläggningen som kartlades i Malmö. Anläggningen byggdes på 50-talet och energiflöden har 

inte följts upp optimalt genom åren vilket försvårade kartläggningsarbetet. På anläggningen har 

fokus för driftpersonalen tyvärr ofta fått vara på att få produktionsverksamheten att över huvud 

taget fungera, istället för på energieffektivisering (Ivarsson, 2010). 

Något som efter energikartläggningen påverkade möjligheten att investera i energieffektiva 

åtgärder var att Heleneholmsverket, sedan Öresundsverket tagits i drift, endast skulle bli en 

spets- och reservanläggning. Tanken var att drifttiden för verket ska gå från tidigare 5000 h/år 

ner till 500 h/år. Det ger en helt annan återbetalningstid för de föreslagna investeringarna. Dock 

kan omfattande störningar tillsammans med mycket kallt väder bidra till att Heleneholmsverket 

används betydligt mer (Ivarsson, 2010). 

På grund av den förkortade drifttiden för Heleneholmsverket ansågs några förslag, gällande 

frekvensstyrning av pumpar, ha för lång återbetalningstid. Hade dessa åtgärder identifierats 

tidigare kunde de medfört stora kostnadsbesparingar. Trots stort tekniskt kunnande hade 

Ivarsson tidigare aldrig tänkt att dessa åtgärder skulle behöva införas. Det finns risk att mindre 

optimala rutiner i den egna produktionen förbises då man blivit van vid hur det ser ut. Därför 

kan det vara fördelaktigt att en utomstående konsult går igenom och granskar anläggningen 

med nya ögon. En person med rutin på kartläggningsarbetet kan eventuellt genomföra det 

tidseffektivare även om de inte är lika väl insatta i den specifika anläggningen (Ivarsson, 2010).  

Åtgärder för att reducera värmeförluster i nätet är generellt svåra att driva igenom då de ofta 

medför viss ökning av elbehovet och därmed inte anses lönsamma. En alternativ metod för 

uppskattning av alternativkostnaden för värmebesparingsåtgärder är att se det som förlorad såld 
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fjärrvärme. Idag används generellt den lägre produktionskostnaden som alternativkostnad vilket 

försvårar möjligheterna att verifiera åtgärdsinvesteringar för att reducera bland annat 

värmeläckage (Ivarsson, 2010). 

5.2.3 Kartläggning inom den småskaliga verksamheten 

Upplägget för energieffektiviseringsarbetet i region nord och syd varierade. I Region Syd valde 

kontaktpersonerna att vara med och driva processen med energikartläggningar och sprida 

kunskap medan Region Nord främst dokumenterade de åtgärder som gjordes på anläggningarna 

av egen drivkraft (Haga 2010). Inom de småskaliga anläggningarna finns en kortare 

beslutsprocess och de kan därmed vara snabbare på att hitta nya alternativa lösningar jämfört 

med den storskaliga verksamheten. Anläggningsansvariga är vana att optimera anläggningar 

med begränsade resurser (Bengtsson, 2010). 

Region Syd 

I Region Syd sattes en egen målsättning för effektiviseringsarbetet i Småland och Blekinge. Som 

en del av Språngets mer övergripande målsättning på 30 Mkr sattes en intern målsättning att 

spara 100 000-300 000 kr på de större anläggningarna och 20 000-50 000 kr på de mindre 

anläggningarna i regionen. 

För att nå målen genomfördes åtta större anläggningar10 energikartläggningar under 2007 med 

hjälp av Energiloopen och en konsult från E.ON Försäljning. Egna framtagna checklistor skickades 

även ut till ett flertal mindre anläggningar för att kartlägga befintlig utrustning. Utifrån dessa 

skulle sedan en åtgärdsplan tas fram för var vidare insatser skulle fokuseras. Respektive 

anläggningsansvarig fick i uppgift att genomföra checklistorna med varierande resultat. Någon 

slutlig sammanställning av vilka åtgärder vidare arbete skulle fokusera på klargjordes inte. 

(Region Syd, 2007) 

I de anläggningar där Energiloopen genomfördes var fokus till en början på potentiell 

elbesparing men sedan inkluderades även optimering av bränslemix och distributionsstyrning 

(Fredriksson, 2010). 

De största besparingsåtgärderna låg inom frekvensstyrning av pumpar och fläktar samt 

optimering av fjärrvärmedistributionen. Anläggningspersonalen fokuserade på 

förbränningsprocessen men granskade inte vad som händer på vägen till och från kunden på 

samma sätt. Framledningstemperaturen kan optimeras genom aktiv anpassning av reglerkurvan 

mot utomhustemperaturen. Sänkt framledningstemperatur medför ökad pumpdrift och 

elkostnad då flödet behöver ökas för att kompensera en lägre temperatur för att leverera 

samma effekt. Detta följer ett linjärt samband och det går att beräkna när det blir ekonomiskt 

befogat att höja framtemperaturen för att minska elkostnaderna.  (Fredriksson, 2010). 

Vid Energilooparna fann man en mindre besparingspotential i belysningen. Inte mycket ansågs 

ha gjorts på detta område men för anläggningar med lite bemanning och drifttid av belysningen 

blir återbetalningstiden lång. Då ansågs det mer betydelsefullt med rutiner eller styrmedel för 

att släcka belysningen än att installera effektivare armaturer (Fredriksson, 2010). 

                                                           
10

 Hammargård, Alingsås, Mölnlycke, Älmhult, Markaryd, Tranemo, Åseda och Mönsterås 
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Vidarerapporteringen av det arbete som gjorts har inte skett fullt ut vilket bidragit till att delar 

av information som sammanställts inte kommit till nytta. Bättre uppföljning och information 

rekommenderas för ökat engagemang från de anläggningsansvariga. Tillgänglig datamängd 

ansågs begränsad då det inte fanns mycket specifik mätning av utrustning. Genomgången av 

anläggningarna tog i snitt 1 dag per anläggning. Inför besöket granskades årsförbrukning av el 

och bränsle. Utifrån detta togs jämförelsetal och nyckeltal fram. Nyckeltalen varierade beroende 

på bränsletyp, biobränslepannor kräver generellt mer el än oljepannor, men de ger 

anläggningsansvarig möjlighet att jämföra sin drift med liknande anläggningar (Fredriksson, 

2010). 

Tabell 4 åskådliggör resultatet av de sammanlagda energibesparingsåtgärderna för Språnget i 

Region Syd. Detta inkluderar åtgärder införda både i anläggningarna och i fjärrvärmenäten.  

Tabell 4: Sammanställning av rapporterade energibesparingar i Region Syd under åren 2006-2009. 

REGION SYD         

  

Besparing el 
(MWh/år) 

Besparing bränsle 
(MWh/år) 

Investerings- 
kostnad 
(kkr) 

Kostnads-
besparing (kkr) 

2006 1954 801 1546 4844 

2007 332 530 80 585 

2008 145 200 5300 860 

2009 340 1180 385 1019 

     Total besparing: 2771 2711 7311 7308 

 

Tommy Göransson var delaktig i Språngetprojektet i Region Syd med att arbeta för 

kostnadsbesparande åtgärder i form av sänkta returtemperaturer i fjärrvärmenätet. Detta bidrar 

till kostnadseffektivisering genom minskat värmeläckage, sänkta pumpkostnader, bättre 

verkningsgrad på rökgaskondensorer och i slutänden minskad bränsleförbrukning. Kunderna i 

fjärrvärmenäten styr returtemperaturerna genom verkningsgraden på deras fjärrvärmecentraler 

och interna värmesystem. E.ON Värme Sverige AB kan främst påverka kunderna att införa 

åtgärder med hjälp av information då flödesmängderna generellt inte är kostnadsreglerade. 

Kunder med bra interna anläggningar kan utvinna mer energi genom hög avkylning istället för 

ett stort flöde (Göransson, 2010). 

Det småskaliga nätet har inte flödesavgift införd i prissystemet. Alla kostnader när det gäller 

flödet ligger än så länge hos E.ON Värme Sverige AB. Det finns därför inget tydligt incitament för 

kunden att införa åtgärder. Flödesavgift och flödesbonussystem har införts i de större nät som 

Malmö, Norrköping och Örebro där returtemperaturen har sänkts med ca 10 grader under en 

tioårsperiod. (Göransson, 2010) 

Arbetet i Språnget lades upp så att Göransson lärde de anläggningsansvariga ett effektivt sätt att 

identifiera kunder med ineffektiva undercentraler men åkte även ut direkt till de olika 

kundanläggningarna. Hos kunden gick han igenom deras värmeanläggning, letade upp orsakerna 

till varför deras anläggning inte fungerade optimalt, gav förslag till åtgärder och försökte förklara 
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returtemperaturens betydelse för effektiviteten i bolagets verksamhet. Gensvaret var dock 

varierande och främst de som ur miljösynpunkt såg tillräckligt starkt incitament för åtgärderna 

valde att införa dem.   

Effekten av åtgärderna som infördes under Språnget för att sänka den totala returtemperaturen 

blev inte så positiv som förväntat på grund av kundernas ointresse. Tommy Göransson är nu en 

av de personer som åter igen fått i uppdrag att sätta ihop en arbetsgrupp för att ge 

åtgärdsförslag till fortsatt arbete inom Region Syd. Incitamenten för kunder att minska flödet 

måste öka. Detta anser Göransson fungera bäst med någon typ av flödesavgift och flödesbonus.  

Region Nord 

Kontaktperson och samordnare för effektiviseringsarbetet i Språnget för Region Nord var Joakim 

Haga. Han jobbade sedan tidigare som miljösamordnare i regionen och ansåg sig ha god inblick i 

anläggningarnas effektiviseringsarbete i form av de ändrade arbetsrutiner och 

besparingsåtgärder som genomfördes i regionen. Region Nord inkluderar alla anläggningar från 

Stockholmsområdet upp till Vilhelmina. Det är ett stort område att täcka och en alternativ 

arbetsmetod i förhållande till Region Syd valdes.  

Istället för att aktivt kontakta anläggningsansvariga och driva nya effektiviseringsprojekt 

samlades huvuddelen av informationen till sammanställningen från befintliga beslutsunderlag, 

se tabell 4 nedan. Beslutsunderlag skickas in för att få ut investeringsbidrag och innehåller väl 

strukturerad information om de åtgärder som de anläggningsansvariga vill göra. Detta gav en 

god överblick över godkända åtgärdsförslag och det arbete som gjordes på anläggningarna 

(Haga, 2010). Dock fanns det inte möjlighet att vägleda anläggningsansvariga att hitta fler 

besparingsåtgärder. De åtgärder som sammanställdes skulle därför troligtvis införts även utan 

Språngetprojektet. 

En nackdel med Region Nords arbetsmetod var att huvuddelen av information som samlats in är 

uppskattningar av besparingspotentialen innan åtgärden införts utan vidare utredning av 

resultatet. Åtgärder som innebär förändrade driftrutiner utan investeringsbehov eller som 

finansieras inom anläggningens egen budget inkluderas därmed inte. Detta medför att den 

totala besparingspotentialen anses lägre och den generella återbetalningstiden längre. I tabell 5 

finns en sammanställning av resultatet från de energibesparingsåtgärder som rapporterades i 

Region Nord (Haga, 2010). 

Tabell 5: Sammanställning av rapporterade energibesparingar i Region Nord under åren 2006-2008. 

REGION NORD       

  

Besparing el 
(MWh/år) 

Besparing bränsle 
(MWh/år) 

kostnad 
(kkr) 

Kostnadsbesparing 
(kkr) 

2006 1950 800 1550 7980 

2007 - - 1620 1460 

2008 540 - 19700 11800 

          Total besparing: 2490 800 22870 21240 
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5.3 Språnget lades ned  
Efter 2009 beslutades det som nämnts tidigare att Språnget skulle avslutas och att ansvaret för 
det fortsatta effektiviseringsarbetet skulle hamna på respektive anläggning. Tomas Andersson är 
en av de anläggningsansvariga som har ansvar för att tillsammans med driften arbeta för att 
minska anläggningens energianvändning. Genom Anderssons engagemang är Sollefteå HVC en 
av de anläggningar som fortsatt att optimeras med sänkt elförbrukning som följd.  

5.3.1 Effektiviseringsarbete - en del av det dagliga arbetet  

2009 levererade Sollefteå HVC 70,5 GWh värme och anläggningen har sänkt sin elförbrukning i 

förhållande till produktionen från 5,0 kWh per MWh fjärrvärme 2007 till 4,2 kWh 2009.  

Sollefteå HVC är en till huvudsak fliseldad anläggning med oljepanna som spetslast. Flispannan 
körs och är bemannad året runt. Oljepannan används endast som spetslast. Effektiviseringen 
påbörjades med att beräkna möjlig energibesparing med hjälp av frekvensstyrning och 
optimering av rökgaskondensorn. Utifrån dessa beräkningar har man satsat på investeringar 
med gott resultat med återbetalningstider på knappt ett år. Detta inkluderade investeringar i 
frekvensstyrning av sekundär-, tertiär- och rökgasfläkten. Sammanställning av förväntad sparad 
driftel för frekvensstyrningen kan ses i tabell 6 (Andersson, 2010).                          
Tabell 6: Besparingspotential för föreslagna åtgärder från kartläggningen. 

Åtgärd Sparad (MWh) Effekt (kW) 

Frekvensriktare för rökgasfläkt 155,8 110 

Frekvensriktare för sekundärfläkt 92,9 45 

Frekvensriktare för tertiärfläkt 25,1 30 

Frekvensriktare för ventilation oljepanna 86,8 11 

 

Den största besparingen har inte medfört något större investeringsbehov utan har främst kunnat 

genomföras med hjälp av förändrade driftrutiner. På anläggningen finns fyra mindre 

bränslefickor med skruvmatning av bränslet. Drifttimmarna för skruvarna har kunnat reduceras 

genom att någon bränsleficka stängs ett par timmar per dag. Övriga fickor lastas på höjden och 

elanvändningen har minskat med 120 MWh per år. Ventilationen i pannhuset kan nu också 

stängs under sommaren efter översyn av driftrutinerna (Andersson, 2010). 

Vintertid behöver värme tillsättas i stora pannhallen då den stora pannan är väl isolerad. En liten 

rosterpanna i en angränsande hall bidrar med överskottsvärme och anläggningen har nu fått 

klartecken att investera för att överföra denna värme till stora hallen. Åtgärden beräknar 

återbetala sig på ett år och är ett av de projekt Andersson driver för att fortsätta optimera 

produktionen.  

Motsvarande exempel på effektiviseringsarbete i form av ny teknik och förändrade driftrutiner 

sker kontinuerligt även på ett flertal andra anläggningar. Det finns dock ett behov av 

gemensamma rutiner för att sammanställa detta arbete och påvisa det dagliga arbetet för 

myndigheter.   

5.4 Investeringsrutiner och uppföljning 
Den ekonomiska aspekten har stor betydelse när det kommer till investeringsbeslut för 

energieffektivisering. Återbetalningstiden för åtgärden ska vara i linje med företagsstrategin. De 
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större investeringar som införts ska följas upp för att se om det även i efterhand kan anses vara 

en lönsam investering (E.ON Värme Sverige, 2010). 

E.ON har arbetat fram en modell för hur investeringsbehovet och dess potential ska bedömas. 

Delvis beroende på storleken på investeringen tas den upp i olika instanser och det är 

omfattande förarbete som krävs för att arbeta fram ett beslutsunderlag till en större investering. 

(E.ON koncernen, 2010) 

Ett beslutsunderlag måste arbetas fram för alla investeringar, även om de kan vara något 

förenklade när det gäller lägre summor. Installationskostnader ska uppskattas, påverkan på 

eventuella tillståndsbeslut ska kontrolleras liksom kontroll så att satsningen stämmer med 

koncernens och bolagets långsiktiga strategier. Nuvärdet och återbetalningstiden för 

investeringen ska beräknas, dock finns inga tydliga riktlinjer för hur återbetalningstiden ska 

beräknas. Kommande bränsleförsörjning, driftförändringar och andra faktorer som kan påverka 

nyckelkostnaderna ska också inkluderas i beslutsunderlaget. I beslutsunderlaget är det även 

viktigt att poängtera vad konsekvenserna blir om investeringen inte görs, eller eventuellt skjuts 

upp 6-12 månader, och därför ska även alternativa investeringsmöjligheter belysas. (E.ON 

koncernen, 2010) 

Vid större investeringar har E.ON Värme Sverige AB krav på uppföljning. En utvärdering av 

åtgärder görs för att se om besparingen blev som förväntad, om kostnader tillkommit och om 

tidsplanen fungerat. Även eventuell påverkan på produktion och verkningsgrader utvärderas 

samt förändrade underhållsbehov.  Detta görs för att avgöra vad som kan göras bättre i 

framtiden om åtgärden ska användas på någon annan anläggning (E.ON Värme Sverige, 2010). 

För mindre investeringar som energieffektiviseringsåtgärder ofta innebär görs inte samma 

grundliga utredning då den anläggningsansvariga sällan har tid att göra djupare analyser. 

Eventuella besparingar bestäms istället generellt med överslagsberäkningar då ingen separat 

mätning görs (Ivarsson, 2010).  

5.5 Anläggning 2012 – Färddator 
Projektet ”Anläggning 2012”, drivs av teknikgruppen hos E.ON Värme Sverige AB i syfte att 

arbeta fram den anläggning som ur bränsleförbränningssynpunkt är bäst optimerad till 2012.  

Som en del av projektet har en färddator arbetats fram. Från denna ska parametrar från pannan 

kopplas samman så att ett kontinuerligt flöde för kostnaderna för driften per producerad kWh 

fås fram. Datorn måste ställas in efter panntyp och bränsle. Detta kan komma bli en hjälp att 

hitta ett optimalt körsätt. Färddatorn är fortfarande under utveckling på ett antal 

pilotanläggningar och sker idag främst på dygnsbasis men börjar testas nu även på timbasis. 

Genom att uttrycka driftkostnaden per timme kan konsekvensen av en viss åtgärd direkt kopplas 

till det som händer i driften. Detta ger ökat incitament även för driftspersonalen att förbättra sig 

och lära av varandra för en optimerad körning (Assarsson, 2010). 

Delar av all data från färddatormätningarna ska rapporteras in för att så småningom kora Bästa 

anläggning 2012. Automatiserad återrapportering blir en stor lättnad i arbetet för 

anläggningspersonalen (Jönsson, 2010).  
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Ytterligare en del av projektet ”Anläggning 2012” är framtagandet av ett pannregister. Här har 

de anläggningsansvariga varit med att sammanställa information om deras panna och dess 

kringutrustning. Det gäller främst biobränslepannor och sker i syfte att utvärdera befintlig 

utrustningen på anläggningarna, göra återkopplingar vid eventuella nyckeltalsanalyser och för 

att sprida riktad teknikinformation till berörda anläggningsansvariga (Jönsson, 2010).  

Utifrån denna sammanställning i pannregistret går det att utröna att endast 20 % av 

biobränslepannorna har rökgaskondensor även om ytterligare 20 % har bränsleförutsättningarna 

att utnyttja en. På detta sätt går det att utifrån pannregistret göra enklare analyser av 

besparingspotentialen i olika anläggningar. 

Anläggning 2012 fokuserar inte aktivt på att minimera energianvändningen men bättre 

förbränningsteknik bidrar indirekt till en lägre bränsleförbrukning. Däremot är elförbrukning och 

värmeläckage inte lika direkt kopplad till optimerad förbränningsteknik och på så sätt kan ett 

energikartläggningsverktyg vara ett komplement till Anläggning 2012. 

5.6 Energiloopen® 
Energiloopen är namnet på den energikartläggningstjänst som E.ON Försäljning säljer. Tjänsten 

riktar sig till alla företag som vill arbeta aktivt för att reducera energikostnaderna. En extern 

konsult hjälper företaget att kartlägga energiflödena och utifrån det ta fram åtgärdsförslag. I 

snitt har Energiloopen bidragit med en reduktion av det totala energibehovet med 330 MWh per 

år för de företag som köpt tjänsten (E.ON Värme Sverige AB, 2010)  

Vid de tidigare genomförda energikartläggningarna är det främst Energiloopen som använts på 

de större anläggningarna. Verktyget riktar sig inte specifikt åt någon typ av verksamhet. Däremot 

är den konsult som används generellt väl insatt i den verksamhetsform som hyrt in tjänsten. 

Detta krävs för en god förståelse och överblick av anläggningarna och för att åtgärdsförslagen 

ska vara relevanta (Ekdahl, 2010). 

Energilooparna en gemensam grundstruktur i hur kartläggningen genomförs och hur rapporten 

utformas. Det är uppbyggt för kontinuerligt arbete i de fem stegen: analys, beslut, 

genomförande, uppföljning och utredning för att sedan återigen påbörja en ny analys. Det finns 

särskilt framtagna checklistor som riktar sig till verksamhetsutövaren för vissa vanliga 

åtgärdsområden så som belysning, ventilation och tryckluft. Detta är information som kan delges 

innan konsultens besök på anläggningen alternativt efter besöket för kontinuerligt arbete 

(Ekdahl, 2010). 

Innan besöket efterfrågas information om verksamheten, struktur i anläggningen tillsammans 

med historisk datainsamling. Detta ger konsulten möjlighet att förbereda sig inför besiktningen 

och eventuellt välja vissa områden som känns mer aktuella. Vid besöket har konsulten stöd från 

ett besiktningsprotokoll på områden som okulärt behöver kontrolleras eller mer specifika 

styrsystemsuppgifter som bör efterfrågas (Ekdahl, 2010). 

De generella riktlinjerna fokuserar på stödsystem så som ventilation, uppvärmning, kyla och 

belysning. De fördjupar sig inte på specifik produktionsutrustning utan där förlitar sig verktyget 

på konsultens spetskompetens inom det valda området.     
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Kapitel 6  

Utformning av Energistegen 
Energistegen - ett verktyg för en optimerad produktionsanläggning.  

6.1 Energikartläggningsverktyg 
Två av de viktigaste utgångsfaktorerna i utformningen av energikartläggningsverktyget var att få 

informationen i verktyget lättillgänglig och anpassad för den anläggningsansvariga som ska 

utföra energikartläggningen. Detta för att arbetsbelastningen ska begränsas genom att fokusera 

på områden med störst potential för energibesparing. 

Två faktorer som begränsar intresset och möjligheten för de anläggningsansvariga att arbeta 

med energieffektivisering i anläggningarna är brist på tid och investeringskapital. Vid första 

kontakt med anläggningsansvariga för pilotanläggningarna ansågs möjligheterna att ytterligare 

reducera energibehovet vara begränsade, då flertalet åtgärder redan införts. Anläggningarna 

hanterar stora energiflöden och värmeförlusterna som sker inom anläggningen kan ses ha 

begränsad betydelse.  De mest omfattande värmeförlusterna består nämligen av kulvertförluster 

ute i nät, i snitt 9-11 % av produktionsmängderna. 

Detta är några av de svårigheter som behövts tas i beaktande i utformningen av verktyget. 

Tidsbrist och begränsat investeringskapital är båda reella faktorer som påverkar möjligheterna 

för ett önskvärt resultat av energikartläggningarna. Särskilt märkbart kan det vara för de 

småskaliga verksamheterna där en anläggningsansvarig kan vara ensamt ansvarig för ett flertal 

anläggningar. Var anläggning har sin budget och ett återkommande problem är att 

kraftvärmeanläggningarna får en större del av investeringssatsningarna för produktionshöjande 

åtgärder. Mindre anläggningar får till stor del själva finansiera sina åtgärder såsom löpande 

underhåll. 

Ett antal av de småskaliga anläggningarna saknar tydliga incitament att arbeta för 

energieffektivisering då anläggningen endast är ansvariga för att leverera fjärrvärme och ej för 

driften. Detta är en form av ”split incentive” där kunden står för driftkostnaderna och därmed 

medför att verksamheten saknar incitament att reducera energikostnaderna.  

Tydlig information och stöttning krävs från ledningen för att driva genomförandet av 

energikartläggningarna, så att de får den prioritet som behövs för att gott resultat. De 

myndighetskrav som beskrivs i kapitel 4 fordrar att energikartläggningar genomförs. Men för att 

dess fulla potential ska nås krävs att de anläggningsansvariga är villiga att fullfölja 

arbetsprocessen. 

6.1.1 Energianalys i tre steg 

En metod som valts för att fördela tidsbehovet för energianalysen var att dela upp 

arbetsprocessen i ett antal steg. Tidsomfattningen för att genomföra de olika stegen ökar ju 

längre man kommer i energianalysen. De besparingsåtgärder man arbetar med inom respektive 

steg är också fördelade för att först fokusera på åtgärder som kräver ett mindre 
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investeringsbehov och i ett senare steg fokusera på de åtgärdsområden som kräver ett relativt 

stort investeringskapital. 

Förstudie 

Det första steget, Steg 1 – Förstudie, består av att kartlägga de stora energiflödena och 

identifiera enkla besparingsåtgärder som kräver små investeringar. Detta kräver i huvudsak en 

sammanställning av redan befintlig data, eller data som lätt kan fås från elleverantören, och är 

därmed inte en så tidskrävande procedur utan kan genomföras under ett par arbetspass.  

Det viktiga i förstudien är att kritiskt granska befintliga driftrutiner och invanda 

beteendemönster. Detta för att se vilka rutiner som är nödvändiga med dagens 

driftförutsättningar, vilken utrustning vars drifttid eller belastning kan reduceras och hur 

personal genom beteendeförändringar kan reducera värmeläckage och elkonsumtion. Dessa 

typer av åtgärder kräver ofta ingen investering och är därmed ett viktigt område att lägga fokus 

på. Energibesparingar här kan vara till hjälp att finansiera investeringar i senare steg då de har 

kort återbetalningstid och är därmed mycket lönsamma.  

Energikartläggning 

Först när de enklaste åtgärderna är införda bör steg 2 påbörjas som innebär en 

energikartläggning med fokus på att kartlägga elkonsumtionen. Detta involverar att identifiera 

åtgärder som kräver ett visst investeringskapital men har förhållandevis kort återbetalningstid, 

det vill säga under 2-3 år. Detta kan gälla investering i frekvensstyrning eller i ett mer avancerat 

styrsystem.  

Installerad utrustnings elkonsumtion kan mätas, eller uppskattas genom enklare beräkningar. 

Den interna värmeförbrukningen är inte lika väldokumenterad, då det i många fall anses vara en 

spillprodukt som främst ska ventileras bort. Någon separat mätning finns därför sällan. 

Kartläggning av elkonsumtionen är ett arbete som anläggningsansvariga själv kan genomföra och 

har god kunskap om. Det är lätt att verifiera kostnaden och vinsten genom en reducerad 

förbrukning som direkt kopplas till anläggningens kostnader. En minskad elförbrukning 

resulterar direkt i minskade elkostnader vilket är inspirerande för att arbeta vidare med 

området. 

I energikartläggningen ingår även att arbeta för en mer långsiktigt reducerad energianvändning 

på anläggningarna genom ökad medvetenhet om potentialen som finns att vid nyinvestering 

reducera framtida energianvändande. Anläggningsansvariga har i dagsläget inga inarbetade 

rutiner för att jämföra livscykelkostnader för olika komponenter vid inköp. Kunskapen att 

elkostnaderna för en komponent ofta överskrider investeringskostnaderna finns samt 

erfarenheten att möjligheterna att förändra en komponents elkonsumtion när den väl är 

installerad är begränsad, se figur 2. Dock anses ofta komponentens investeringskostnad vid 

inköpstillfället som det mest betydelsefulla på grund av begränsat kapitalinnehav. Därför finns 

det i energimallen ett enkelt beräkningsformulär som kan användas för att jämföra 

livscykelkostnader mellan komponenter för att åskådliggöra att energieffektivare produkter 

återbetalar sig. Framförallt vid projekt där anbud läggs på större system är det viktigt att i 

förstudien definiera till exempel pumpars effektivitetskrav. Annars är det områden där 

entreprenören kan välja att minimera sina kostnader (Söderlund, 2010). 



35 
 

 

 

 

 

 Tidslinje 

 

 

 

 

Figur 2: Kostnad och möjlighet att förändra energibehovet för en investering sett över tiden. 

Värmeanalys 

Det avslutande tredje steget innebär en värmeanalys. Först här gör man vidare analyser av till 

exempel alternativa energikällor och energiåtervinning. Att detta görs som ett sista steg är 

främst för att reducera risken att en ny investering görs på utrustning, till exempel 

värmeåtervinning från kompressorer, som egentligen behöver förändrade driftrutiner för att 

minska värmeförlusterna. Värmeanalysen kräver ofta en djupare analys och större investeringar 

för att åtgärda energiförlusterna. Som nämndes tidigare finns sällan separat mätning och 

fakturering av den interna värmeförbrukningen i en anläggning. Det gör det svårt att verifiera 

kostnaden och uppskatta var förlusterna uppstår. För en djupare analys krävs ofta extern 

kompetens för att optimera ventilationssystem och beräkna potentiell vinst med 

värmeåtervinning. 

Kostnaderna för värmeförluster är också svårare att verifiera då det är en rest av den produkt 

företaget säljer. Det finns ingen befintlig rutin om alternativkostnaden för värmeförlusterna ska 

räknas mot förlorad såld fjärrvärme eller mot bränslekostnaden. Bränslekostnaden kan det vara 

osäker då den beror på typ av bränsle. Är det en genomsnittkostnad för ett eller flera bränslen, 

specifikt beräknat på det bränsle som används under perioden eller kostnaden för spetsbränslet 

som ska kompensera för sänkt verkningsgrad i produktionen? 

Finns det potential att öka försäljningen av fjärrvärme är det relevant att se värmeförlusterna 

som en försäljningsförlust. Men om det inte finns en marknad för en utökad 

fjärrvärmeförsäljning så är genomsnittkostnaden för bränslet mer lämpligt. Däremot om det 

finns en effektbegränsning på baslastpannan, så att värmeförlusterna medför ett utökat 

användande av ett dyrt spetsbränsle, så är kostnaden för en utökad spetslastproduktion en 

relevant alternativkostnad. 

6.2 Energistegen 
”Förstudie”, ”Energikartläggning” och ”Värmeanalys”, utgör de huvudsakliga trappstegen i 

verktyget Energistegen. För att användaren ska kunna ta sig igenom de olika stegen på ett tids- 
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och kostnadseffektivt sätt har en energimanual och mall utvecklats bestående av ett 

worddokument respektive en excelfil.  

Energimanualen tillhandahåller lättillgänglig information, tips och exempel för respektive steg 

där mer specifika områden föreslås för energikartläggningen, se bilaga 1. Detta för att manualen 

ska vara vägledande och avgränsa omfattningen på energikartläggningen. Frågor har formulerats 

till de anläggningsansvariga för respektive område som, genom att de själva försöker finna 

svaret på frågan, vägleder dem att kontrollera olika driftrutiner och komponenter i 

anläggningen. 

Energimallen är i sin tur en hjälp för att få en gemensam struktur på sammanställningen av 

rådata, nyckeltal och diagram för att underlätta vidare rapportering, intern och externt, se bilaga 

2. Samtidigt ska energimallen, genom sin klara struktur, underlätta kartläggningsarbetet för den 

anläggningsansvariga. Om de efterfrågade uppgifterna fylls i ger det, med hjälp av färdiga 

beräkningsmallar och diagram, en överskådlig bild av energiflödena. 

Energikartläggningen ger inte per automatik specifika åtgärdsförslag utan är en hjälp för att 

åskådliggöra områden med besparingspotential. Om elkonsumtionen tidigare inte summerats 

kan kostnaderna för respektive driftsområde ej uppskattas och inte heller 

förbättringsmöjligheterna. Även om anläggningsansvarig har kunskap om att reducering av 

läckaget i tryckluftsnätet kan sänka driftkostnaderna med 20 %, är det inte säkert att det är 

tillräckligt motiverande. Inte om anläggningsansvarig inte vet vad 20 % reduktion av 

anläggningens tryckluftkostnader innebär, en form av ”imperfect information”.  

Sammanställningen och analysen av data i energimallen är avvägd så att det är en lämplig första 

omfattning på energikartläggningen. Det är en svår avvägning att bestämma vilka områden som 

tas med eller inte, så att områden med god besparingspotential inkluderas medan de områden 

där besparingspotentialen är låg utelämnas. Områdena har därför valts ut tillsammans med 

personal med stor vana av de tekniska möjligheterna och driftrutiner på anläggningarna. 

Åtgärdsförslagen har bestämts utifrån granskningar av tidigare genomförda energikartläggningar 

och besparingsåtgärder med lyckade resultat. Det har varit viktigt att inkludera 

anläggningsansvarigas synpunkter från pilotanläggningarna på de resultat som fåtts fram under 

testkartläggningarna.  

En generell respons har varit att kartläggningen kräver stor arbetsinsats, men även att de ser 

möjligheten för ett givande resultat bara de ges tid och resurser att genomföra det. Vissa 

områden anser de ej relevanta för deras anläggning, på grund av specifika driftförutsättningar.  

En svårighet i utformningen har varit just de stora skillnaderna mellan olika anläggningar som 

kartläggningarna ska kunna täcka. Anläggningstyperna kan grupperas på olika sätt som påverkar 

energianvändningen på anläggningen: 

 Efter bränsletyp: påverkar typ av panna och nödvändig kringutrustning för 

bränslehantering och utsläppsminimering. 

 Efter lasttyp: om anläggningen är en baslast-, spetslast- eller reservanläggning påverkar 

drifttider och rutiner för beredskapslägen. 
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 Efter fjärrvärmenätet: huruvida anläggningen är ensam leverantör till fjärrvärmenätet 

eller samlevererar med andra anläggningar påverkar hur driftsäker leveransen måste 

vara och hur fjärrvärmens värmeförluster och försäljning ska fördelas.  

 Efter storlek: en anläggning med större produktion har bättre förutsättningar att 

återbetala krävande investeringar tack vare större energiflöden. 

Ett sätt att kringgå delar av problemet med varierande driftförutsättningarna är att ha särskilda 

avsnitt för vissa produktionstyper. Separata avsnitt som riktar sig specifikt åt spets- och 

reservanläggningar finns därför, liksom avsnitt för olika bränsletyper; fastbränslepannor, gas- 

och oljepannor och värmepumpar. 

Trots variationer mellan storlek på anläggningarna går det att se mönster i energiflödena. 

Pumpar och fläktar står i snitt för mellan 70-80 procent av elförbrukningen och värmeförlusterna 

sker huvudsakligen vid distributionen. Fokus läggs därmed på att kartlägga driftrutiner och 

elförbrukningen av pumpar och fläktar medan värmeförlusterna i fjärrvärmenätet ligger utanför 

avgränsningsområdet. Möjlighet att påverka ges i styrning av fjärrvärmeleveransen med tryck 

och framtemperatur, som indirekt reducerar värmeförlusterna, men ofta hamnar inom 

anläggningsansvarigs ansvarsområde. 

I energimallen har enklare beräkningsformulär tagits fram för att uppskatta 

besparingspotentialen för några typiska åtgärdsförslag. I det första steget krävs inte allt för 

detaljerade beräkningar utan främst genomsnittsvärden. Syftet är att göra överslagsberäkningar 

för att senare fördjupa analyserna inom områden med god potential. Åtgärdsförslagen kräver 

vidare analyser innan de beslutas och då kan mer avancerade beräkningsmodeller användas. 

Dessa modeller kräver ofta kunskap om vissa designparametrar som är avgörande för optimal 

drift. Mer omfattande förarbete krävs för få korrekta designparametrar så att felfaktorn inte blir 

för stor. Energimanualen och energistegen hänvisar till var vidare analyser kan genomföras.  

6.3 Avgränsningar 
Att i verktyget inte ge möjlighet för djupare analyser av åtgärdslösningar är en avgränsning som 

har gjorts på grund av skillnaderna mellan anläggningarna. Osäkerhetsfaktorn blir för stor om 

endast en modell skulle gälla för alla typer av anläggningar. En investering kräver vidare arbete 

och djupare analys av anläggningsansvarig för bra resultat.  

Energistegen riktar sig till de anläggningsansvariga och för att följa de områden de har möjlighet 

att påverka har energieffektiviseringsåtgärder i fjärrvärmenätet och hos kunden fått begränsas. 

Det anses inte relevant för anläggningsansvariga att sammanställa information om områden de 

ej har möjlighet att påverka eller belasta dem med arbetsuppgifter som egentligen faller inom 

någon annans ansvarsområde. Även här skiljer sig dock ansvarsområdet åt mellan olika 

fjärrvärmenät och regioner. För några av de mindre fjärrvärmenäten så har de 

anläggningsansvariga möjlighet att påverka fler områden och energiflöden än de innanför 

anläggningens grindar. Detta har inte de anläggningsansvariga för de större anläggningarna. I de 

mindre näten kan anläggningsansvarig därmed vara drivande i arbetet som sker ute i nät och 

därför har vissa områden gällande kundförbrukning och nätförluster inkluderats i verktyget.  

En stor del av det arbete som ingår i de dagliga rutinerna på anläggningen är att optimera 

förbränningsprocessen. En god förbränningsprocess är en grundförutsättning för en effektiv 
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anläggning och det är inom detta område anläggningspersonalen idag fokuserar. Däremot är 

kringutrustningen inte lika väl dokumenterad i dagsläget och därför får förbränningsoptimering 

endast en begränsad del i detta kartläggningsverktyg. Dessutom finns det andra projekt såsom 

”Anläggning 2012” och den färddator som är under utveckling, se kapitel 5, som inriktas mot 

förbränningsoptimering. Även framtagandet av modellen för Anläggning 2012 kräver 

dokumentering och anläggningsansvarigas deltagande. För att undvika tröttsamt dubbelarbete 

anses det inte nödvändigt att sammanställa och analysera samma typ av uppgifter en gång till. 

De två verktygen kan istället få komplettera varandra i sitt syfte att optimera anläggningarna. 

6.4 Implementering 
Energistegen med dess energimanual och energimall ska under 2011 presenteras för de 

anläggningsansvariga. För att detta ska ske krävs att det införs under en lämplig arbetsperiod 

under produktionsåret. Det framgick vid introduktionen av verktyget hos pilotanläggningarna att 

hösten inte är en lämplig period. Då ska alla anläggningar startas upp för fullt och förberedas så 

att de ska kunna köra utan problem hela vintern vilket medför att anläggningsansvariga har 

begränsade möjligheter att starta en energikartläggning.  

Mer lämpligt är att under våren presentera verktyget och introducera arbetsrutinen för att 

anläggningsansvarig ska få möjlighet att avsätta tid under revision eller lågproduktion under 

sommarmånaderna till att genomföra en första kartläggning. Vissa åtgärder kan då införas på en 

gång medan andra behöver analyseras vidare och planeras in. På detta sätt ska man övervinna 

flera barriärer såsom tidsbrist, andra prioriteringar och upplevd risk för produktionsstörningar. 

De energikartläggningarna som genomförs på pilotanläggningarna kan förhoppningsvis ge 

inspiration till andra anläggningsansvariga. Åtgärder och diagram som fås fram kan tydliggöra 

verktygets potential för att identifiera energibesparande åtgärder. Deras resultat kan därigenom 

bli en inspirationskälla till en fördjupat analys även hos andra anläggningar. Något som kommit 

fram i tidigare studier är att exempel på åtgärder inte bör vara främmande för den aktuella 

verksamheten då de blir svåra att relatera till (Dinkel, 2010). Åtgärder i anläggningar de känner 

till bör därför kännas relevantare än åtgärder som är införda inom andra industrisektorer. 

SMAK ska finnas till som stöd i arbetsprocessen liksom kommunala klimat- och energirådgivare. 

Miljösamordnarna behöver därför få en genomgång av Energistegens utformning och syfte för 

att bättre kunna vägleda de anläggningsansvariga. En tidigare utförd energikartläggning på en av 

pilotanläggningarna kan vara vägledande även beträffande bearbetning och analys av rådata.  

Något som kommit fram i reaktionerna från pilotanläggningarnas anläggningsansvariga är att de 

vid en första anblick uppfattade energimallen som överväldigande. Under den vidare 

diskussionen och kartläggningens gång förändrades uppfattningen och de kunde se att de 

relativt snabbt fick fram information som de senare kunde arbeta vidare med. Eventuellt kan 

anläggningsansvariga därmed behöva ytterligare hjälp för att komma igång med arbetet. Det kan 

vara väl investerad tid att ge en lite djupare introduktion av verktyget för att få ett mer 

genomarbetat resultat. I de småskaliga anläggningarna är en anläggningsansvarig ofta ansvarig 

för ett flertal anläggningar. När väl en av deras anläggningar har blivit kartlagda får de därmed 

rutin inför genomförandet på övriga anläggningar.  
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I energimallen sammanställs viss statistik främst på grund av att det efterfrågas av 

tillsynsmyndigheterna och att det anses lämpligt att ha all data sammanställd på samma ställe. 

Anläggningsansvarig rapporterar dock in denna information redan sedan tidigare, till bland 

annat miljösamordnarna, och tillför på så sätt inte något nytt i kartläggningsprocessen. För att 

minska tidsåtgången för anläggningsansvarig, och för att de inte ska få en helt blank mall att 

börja med, är det möjligt att miljösamordnarna kan stå till tjänst med att sammanställa denna 

startinformation. Det ger anläggningsansvariga lite startmaterial att utgå ifrån. 

Ytterligare en inspirationskälla, som även kan åskådliggöra till andra intressenter att en 

energikartläggning genomförts, är en skylt vid anläggningens entré. Skylten kan markera när 

energikartläggningen är genomförd och eventuellt delge någon form av resultat av 

kartläggningen. SMAK, eller annan sakkunnig, kan eventuellt få i uppgift att dela ut en sådan 

skylt efter det att materialet har sammanställts. Detta ger möjlighet att utvärdera de åtgärder 

som införts av en utomstående person för att avgöra om det är lämpligt att rekommendera 

åtgärden till andra anläggningar. Huruvida det kommer finnas en skylt eller inte att dela ut är 

ännu inte fastställt men något som kan skapa god möjlighet för återkoppling av införda åtgärder 

(Rosen, 2010). 

6.5 Kontinuerligt arbete  
Målet för energikartläggningarna är att de inte bara ska genomföras vid ett tillfälle, och sedan 

läggas undan, utan att de ska utgöra en grund för ett i fortsättningen kontinuerligt arbete. De 

kan vara en hjälp för att verifiera vilka besparingar införda åtgärder ger. Att följa upp införda 

åtgärder är, som nämnts i kapitel 3, av stor vikt för att motivera personal och ledning till fortsatt 

effektiviseringsarbete, för att sprida information om lämpliga åtgärder vidare internt och 

verifiera de faktiska besparingarna.  

Efter det att den första kartläggningen genomförts införs troligtvis endast ett antal av de 

potentiella åtgärderna.  Produktionen kan därefter förändras, liksom kostnader för el, bränsle 

och miljöavgifter, och med det förändras förutsättningarna för vilka åtgärder som är lämpliga att 

införa. En besparingsåtgärd som i dagsläget har svårt att återbetala sig kan inom ett par år vara 

lämplig att ta upp för ny analys. 

Energimallen är utformat för att lätt kunna uppdatera vissa parametrar, så som priset för el och 

produktionskostnader, för att se hur dessa förändringar slår igenom i driftkostnaderna för olika 

komponenter och återbetalningstiden för möjliga investeringar. Detta för att underlätta för den 

anläggningsansvariga att uppdatera energimallen och se vid vilka förutsättningar en åtgärd blir 

aktuell. På detta sätt kan anläggningarna lättare fortsätta att arbeta för en optimerad 

produktion. 

Även när det gäller de åtgärder man valt att satsa på är det viktigt att kunna följa upp och 

verifiera vilka faktiska besparingar det medfört. Det är inte säkert att besparingarna blivit så 

gynnsamma som man först beräknat dem till och det är viktig information att föra vidare till 

andra anläggningar som funderar på att göra förändringen. Även internt är det en viktigt att 

påvisa resultatet vilket kan medföra följande fördelar: 

- inspirationskälla till den egna personalen att kunna påvisa att det extra arbete, som det 

ofta medför, gett resultat 
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- för budgeten att se var vinster gjorts 

- för ledningen, vid framtida investeringsansökningar, att påvisa att tidigare investeringar 

gett resultat huruvida det är värt att satsa på fler (Energimyndigheten, 2009) 

6.6 Uppföljning av SMAK 
För att anläggningsansvariga ska kunna fortsätta att arbeta kontinuerligt med Energistegen krävs 

det att uppgifterna i energimallen ägs av anläggningsansvariga. Ett av grundsyftena med 

strukturen på energimallen var att det skulle fånga in de uppgifter som efterfrågas av 

tillsynsmyndigheterna. SMAK är ansvarig för återrapporteringen till myndigheterna och hela eller 

valda bitar av energimallen behöver kunna delges till SMAK. SMAK kan på så sätt få tillgång till all 

information som myndigheterna efterfrågar på samma ställe.   

Vid den första energikartläggningen utvärderas energiflöden från de senaste två åren och de 

energibesparingsåtgärder som anläggningen infört de senaste tre åren. Detta är information 

som behövs för den första återrapporteringen men för ett kontinuerligt arbete vill man ha kvar 

tidigare analyser men samtidigt kunna fylla på med ny data för senare år. Då den fortsatta 

arbetsrutinen, från SMAK och de anläggningsansvariga, ännu inte är helt fastställd har 

energimallen utformats för att kunna förändras efter kommande behov. Eventuellt vill man 

arbeta i samma fil år efter år och utöka den efterhand. Alternativt delges en ny fil för vart år som 

anläggningsansvarig fyller i på nytt och för över delar av informationen från den tidigare mallen.  

Excel är i detta fall inte det ideala formatet att arbeta i utan det finns andra program som är 

bättre anpassade för denna typ av uppdateringar. Det är viktigt att tidigare ifylld data inte går 

förlorad för att lätt kunna göra jämförelser från tidigare år. Det kan därför bli aktuellt, efter viss 

prövotid, att utveckla energimallen till ett mer avancerat programformat. Grundkonceptet för 

energikartläggningen måste först utvärderas och då ar Excel fördelaktigt då det är lätt att 

utveckla.  

Det är inte en helt lätt uppgift att starta upp en ny arbetsrutin och delge informationen till alla 

berörda då det är en stor organisation med många anläggningar och varierande arbetsrutiner. 

Hur olika personer väljer att arbeta med Energistegen kommer därför att variera mellan de olika 

anläggningsansvariga och miljösamordnarna. Delar av arbetet i utformningsprocessen går därför 

inte helt att kontrollera utan det som går att göra är främst att öppna för möjligheter att 

anpassa efter framtida behov.   
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Kapitel 7  

Energikartläggning av pilotanläggningarna 
Som en del av utformningsprocessen testades verktyget Energistegen på fyra stycken 

pilotanläggningar med varierande produktionsupplägg. Kartläggningarna genomfördes av 

Charlotta Gibrand, respektive anläggningsansvarig samt miljösamordnare och tog en arbetsdag i 

anspråk. Inför besöken hade förarbete skett i form av insamling av befintlig data som fördes in i 

energimallen.  

En sammanställning från energikartläggningarna delgavs till respektive anläggningsansvarig i 

form av deras respektive energimall och nedanstående sammanfattning. Energimallarna tillhör 

de anläggningsansvariga, för möjlighet till vidare analys, och publiceras inte i denna rapport. 

7.1 Lagan Fjärrvärmeverk 
Produktionsanläggningen i Lagan, Ljungby, kartlades som första pilotanläggning. Lagan 

fjärrvärmeverk är en basproduktionsanläggning med en vattenmantlad brikettpanna, och en 

oljepanna för spets och reserv. Anläggningen är till största del fjärrstyrd med kontroll på plats 

var tredje dygn. Personalutrymmena är därför begränsade. En viktig parameter för anläggningen 

som enda leveranskällan till fjärrvärmenätet, är att produktionen är driftsäker med minimalt 

antal larm från utrustning som inte fungerar. Detta för att minimera antalet utryckningar för 

personen i jour. Minskade elkostnader eller bränslekostnader vägs mot risken för ökat antal 

larm. Denna avvägning speglar den potentiella barriär för energieffektivisering som en upplevd 

risk för drift- och produktionsstörningar kan utgöra.  

Steg 1 - Förstudie 

Anläggningen är enkelt utformad med liten andel kringutrustning till Osby Parca pannan, en 

panntyp som finns i drygt 20 % av bolagets småskaliga anläggningar. Huvudandelen av bränslet 

utgörs av briketter, ett förädlat bränsle. Pannan klarar inte bränslen av varierande kvalité, men 

eldas under sommaren med returflis. Returflis är ett relativt aggressivt bränsle som medför ökad 

risk för beläggningar.  

Brikettpannan har en märkeffekt på 2 MW men har under de senaste åren levererat upp till 3 

MW. För att begränsa belastningen är anläggningsansvarig i processen att installera en mindre 

variant av motsvarande panna som komplement i baslasten. 

Oljepannan används i begränsad omfattning. En dag om året under revisionen, används den som 

reserv för att leverera fjärrvärme till de industrier som kräver leverans även sommartid. Den 

används också som spetslast då utomhustemperaturen går under -6o C. Drifttiden förväntas 

reduceras ytterligare med hjälp av den nya brikettpannan vilket kommer innebära att 

oljepannan behövs först då utomhustemperaturen går under -12o C. Detta minskar 

bränslekostnaderna och utsläppen av fossilt koldioxid. 

Oljan är av typ Eo1 som inte behöver varmhållning eller cirkulering vilket reducerar elbehovet, se 

figur 3. Vad gäller brikettpannan medför det rena bränslet litet behov av rökgasrening. Befintlig 

reningsutrustning är en multicyklon. Pannan sotas med enkel mekanisk sotningsutrustning, vilket 
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i detta fall räcker för att behålla en god verkningsgrad. Det finns inga intagsfläktar utan spjäll 

reglerar det naturliga syreinflödet. Detta kräver god lufttillgång. Vintertid strömmar därmed 

stora mängder kall luft in i pannhallen och för att inte verkningsgraden i pannan ska sänkas 

varmhålls pannhallen under denna period. 

Bränslet levereras till anläggningen med lastbil och 

töms i en tippficka. Lagret räcker ett par dagar men 

god logistik krävs vid full produktion. 

Anläggningsansvarig är nöjd med bränslehanteringens 

funktionalitet då det endast skrapas ned på ett 

transportband och sedan förs direkt till pannan.  

Det fanns inte möjlighet att i tillräcklig omfattning 

kontrollera effektabonnemanget vid besöket utan det 

behövs göras ytterligare. Abonnemanget klarar det 

befintliga effektbehovet utan övertaxeringsavgifter. 

Det som kom fram vid besöket var att det inför 

installationen av den nya brikettpannan inte fanns 

behov att ändra abonnemanget enligt elinstallatören. 

Detta tyder på att det tidigare funnits goda 

marginaler med möjlighet för kostnadsreduktion. 

Figur 3: Placering av oljetank utan förvärmningsbehov, foto: Gibrand. 

Steg 2 - Energikartläggning 

Den enkla produktionen medför låga elkostnader. Störst elförbrukare är de två 

fjärrvärmepumparna. De är frekvensstyrda, avlastar varandra, går för fullt under maximal 

produktion men är från 2000. En ny kontroll av effektivare pumpar på marknaden kan därmed 

vara lämpligt. 

I dagsläget finns inga utarbetade rutiner kring att göra livscykelkostnadskalkyler vid 

nyinvestering. Anläggningsansvarig är dock positiv till att ha detta i beaktande i fortsättningen. 

Han är medveten om att besparingspotentialen är störst tidigt i beslutsprocessen, liksom 

möjligheterna för anpassningar. 

Anläggningen är kameraövervakad för att kontrollera driftstörningar och under denna period 

tänds belysningen automatiskt. Belysning i lokalen är utformad efter för att klara 

arbetsbelysningen revisionsarbetet vilken kräver stort antal armaturer. Det finns därför 

möjlighet att genom sektionering eller dimmer reducera elkonsumtionen vid den mer 

regelbundna kameraövervakningen.  

Möjligheterna för elbesparingsåtgärder kan ses som begränsade men detta är också viktigt att 

påvisa för framtida tillsynsmyndigheter.  

Steg 3 - Värmeanalys 

Värmeförlusterna i anläggningen begränsas med den vattenmantlade pannan. Störst 

värmeförlust sker via intagsspjället till pannhallen som krävs för tilluftflödet till pannan. En 

värmefläkt är installerad för att undvika att anläggningen fryser vintertid. Det finns i dagsläget 
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ingen separat mätning av det interna fjärrvärmebehovet, en form av ”imperfect information”. 

För ökad möjlighet att verifiera eventuell besparingspotential för förändrad 

uppvärmningsmetod, alternativt luftintag, är det lämpligt att installera sådan mätning. 

En potentiell besparingsmöjlighet är ändrad uppvärmning av tappvarmvatten. Idag används en 

eldriven varmvattenberedare som är igång året runt utan befintligt behov för tappvarmvatten. 

Dock finns ett arbetsmiljökrav att varmvatten ska finnas tillgängligt. Genom att koppla den 

befintliga tanken till den interna fjärrvärmecirkulationen försvinner den kontinuerliga 

driftskostnaden. 

Betydande värmeförlusterna sker i fjärrvärmenätet. Lagan har låg värmetäthet på grund av stort 

antal privathushåll och långa distributionssträckor. Anläggningsansvarig ansåg det dock orimligt 

att låta fjärrvärmepriset utgöra värmeförlusternas alternativkostnad, istället för 

produktionspriset, då det gör att det anses oekonomiskt att ansluta nya privathushåll som 

kunder. Värmeförlusterna det medför att ansluta privathushåll är också huvudanledningen till 

varför bland annat Järfälla, se nedan i kapitel 7.2, inte ansluter denna kundtyp. 

Ett problem i Lagans fjärrvärmenät är läckage. Dels läcker varmt fjärrvärmevatten ut vintertid, då 

nättrycket är högt, dels infiltrerar kommunalt tappvarmvatten in sommartid. 

Anläggningsansvarig var vid besöket i processen att tillsätta pyranin, ett grönt färgämne, för att 

på så sätt detektera läckan. En sammanställning av anläggningens nyckeltal kan ses i figur 4 vilka 

är hämtade från energikartläggningsmallen. 

      
  Rökgasförlust, 

torr (MWh) 2008 2009     
  

          783 892     

Energitillförsel (MWh)     

 

          

  2008 2009     
  

      

El  83 89       
Produktion (MWh) 
    

Briketter 1 314 2 481         2008 2009 

Torrflis 10 746 11 345       Fjärrvärme 11143 12632 
 
Olja 267 205               

      
  

    

 

  
  

            

              

              
  

          
  

      
Nyckeltal relaterat till      

 

          
MWh producerad energi               

  2008 2009             

Bränsle (kWh/MW) 110,6% 111,1%             

El (MWh/MWh) 0,7% 0,7% 
  Omgivning 

(MWh) 2008 2009     
            484 596     

 

Figur 4: Nyckeltal över energiflöden i Lagan Fjärrvärmeverk med in och utflöden samt värmeförluster till 
omgivningen från byggnad och rökgaser. Exempel från energimallen 
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Sammanfattning 

Resultatet av energikartläggningen kan anses givande då åtgärdsförslagen som identifierades var 

betydande i förhållande till anläggningens förbrukning. Även om de är små i förhållande till 

bolagets stora energiflöden. Att nyckeltalen för elförbrukningen är låga är positivt att meddela 

myndigheter. Dock finns det mindre åtgärder som kan göras ganska omgående i form av 

reducering av belysning och förändrad tappvarmvattensuppvärmning. Vidare analys kan göras 

av effektivare fjärrvärmepumpar och möjligheter till förändrat luftintagssystem. Främst är det 

dock i det kontinuerliga arbetet i form av att följa upp driftrutiner, vara medveten om 

kostnaderna och vid nyinstallationer ha med framtida energi- och underhållskostnader i 

beaktande. 

Framöver är målet att helt reducera behovet av fossila bränslen och med hjälp av en ny, mer 

komplex panna, kunna hantera större variationer i valet av bränsle.  

7.2 Säbyverket – Järfälla 
Den andra pilotanläggningen var Säbyverket i Järfälla, en spets och reservanläggning. En 

eventuell kraftvärmeanläggning utreds för regionen som då kopplas till nätet inom några år. 

Produktionsmängden för Säbyverket bör dock kvarstå då även fjärrvärmenätet planeras att 

utvidgas. 

Steg 1 - Förstudie 

Säbyverket är en anläggning med en förhållandevis dyr produktion, dels på grund av 

bränslehantering men också på grund av att de är regionens reservanläggning. De har kontrakt 

på att snabbt leverera fjärrvärme, om övriga anläggningar får produktionsproblem. Detta kräver: 

 viss typ av bränsle och pannor  

 att anläggningen ständigt står i ett beredskapsläge och det är därmed inte möjligt att 

stänga av all utrustning trots att produktionen ej är igång 

 förvärmning av olja för kortare starttid 

Det har arbetats aktivt för att höja verkningsgraden och reducera produktionskostnaderna. 

Frekvensstyrning har installerats på ett flertal stora fläktar och pumpar vilket gör det möjligt att 

sakta starta motorerna utan att överbelasta nätet. På så sätt undviks dyra topplastavgifter. 

Styrning av belysning har minskat risken att lampor lämnas tända. En av de största 

effektiviseringsåtgärderna är murning av panna 12 - träpulverpannan. Detta har gett högre 

verkningsgrad med höjd panntemperatur, som ger bättre förbränning, mindre aska och minskat 

bränslebehov. Ytterligare en positiv effekt var att behovet av extra tillsatt svavel, för reduktion 

av NOx-utsläpp, försvann tack vare bättre förbränning. Detta minskade inköpskostnaderna av 

svavel och var samtidigt fördelaktigt ur miljösynpunkt. 

Vid energikartläggningen gjordes en sammanställningen av rådata samt rundvandring på 

anläggningen då den inte var i drift. Vi hade då möjlighet att kritiskt granska vilken utrustning 

som var på. Mycket av den energikrävande utrustningen behövde vara igång så som 

produktionen ser ut idag. Men en stor del av denna utrustning och ständiga värmeläckage är 

länkade till förvärmningen och pumpningen av bränslet Eo4. Bränslekonvertering till ett bränsle 

som inte behöver varmhållas skulle medföra stora besparingar. 
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Vid översynen av effektabonnemanget fann vi ett äldre abonnemang som kunde avslutas för att 

sänka de fasta kostnaderna. Goda möjligheter att med hjälp av manuell laststyrning sänka 

effektavgiften, motsvarade 37 kr/kW för månadens högsta last, bör finnas. Än större betydelse 

kan effektavgiften ha för mindre anläggningar, då den är 61 kr/kW.  

Hur nyckeltal för effektförbrukningen åskådliggörs har betydelse för hur tydligt det visar var mer 

arbete finns att göra. Effektabonnemangskostnaderna bör kopplas till hur mycket 

abonnemangen används och inte bara de faktiska kostnaderna, betydelsefullt för 

energikartläggningsverktyget. 

Eo4 används som sista spets endast 200 timmar om året men kräver ständig uppvärmning och 

cirkulering för att inte stelna i tanken på samma sätt som matfetter gör när de kyls, se 

bränslecisternen i figur 5. Även biooljan på Säbyverket förvärms, men till en lägre temperatur. 

Uppvärmningen kan sex månader om året ske med fjärrvärme men resten av året räcker inte 

den enligt anläggningsansvarig och ånga krävs istället för att varmhålla Eo4. Biooljan kan 

däremot varmhållas med fjärrvärme året runt. Ånga produceras i en elångpanna som står för 

omkring 25 % av elkonsumtionen. Denna kostnad kan försvinna vid en bränslekonvertering 

liksom kostnader för cirkulationspumpar, fläktar att transportera bort värmeläckaget och alla 

miljöavgifter. Om inte Eo4 kan bytas inom en snar framtid bör det utredas hur fjärrvärmen 

bättre kan utnyttjas till uppvärmningsprocessen.  

 

Andra typer av fossil olja, till exempel Eo1 

som används i Lagan fjärrvärmeverk, är 

flytande vid lägre temperatur. Även bioolja, 

ett samlingsnamn för flertalet vegetabiliska 

oljor, kan vara mer lätthanterlig. Det 

arbetas aktivt för att ytterligare klassificera 

biooljor i olika kvalitetsklasser vilket kan 

underlätta inköpsprocessen. Lämplig 

bioolja anpassade till viss panntyp höjer 

även verkningsgraden på pannan. De 

pannor som klarar stora variationer i 

bränsle har generellt något lägre 

verkningsgrad (Rosén, Teknik, 2010). 

Eo4 kan lagras i stora volymer på 

Säbyverket medan biooljareserven är 

begränsad och klarar inte full produktion 

någon längre tid utan räcker endast 1,5 

dygn. Därmed täcks inte helgbehovet då 

biooljan inte levereras under helger. 

Bioolja kan vara svår att lagra långa perioder, delvis beroende på typ av bioolja, då den riskerar 

att härskna. Detta kan begränsa lagringsmöjligheter för en reservanläggning som Säbyverket 

med varierande produktion. 

Figur 5: Oljecistern med förvärmd Eo4. Foto: Gibrand 
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Anläggningen har en målsättning om att få bort behovet för elångpannan och utöka 

biooljeanvändningen. Detta kräver bland annat nya tillståndsansökningar hos myndigheter. Att 

tydligt kunna summera alla kostnader länkade till Eo4 kan vara en hjälp för att snabba på 

processen.  

Ett annat energikrävande område på Säbyverket var bränslehanteringen till panna 12. Pannan 

konverterades 2002 till att hantera träpulver istället för olja. Träpulver är dyrt att köpa in och för 

att sänka bränslekostnaderna valde man under 2007/2008 att installera en kvarn, för att på egen 

hand krossa pellets till träpulver. Detta är dock en elkrävande process. Kvarnen står för 13 % av 

elbehovet på anläggningen, vilket anläggningsansvarig var fullt medveten om. Vid byggnationen 

av krossen valde man att bygga på höjden, enligt standard. Bränslet måste därmed sugas och 

blåsas upp och ner fyra gånger innan det kommer till pannan. På vägen finns några kraftiga 

rörböjar som medför tryckförluster. Priserna på pellets och el var vid konverteringen något 

annorlunda och i dagsläget är det tveksamt huruvida samma typ av systemlösning skulle ha 

valts. Utformning av framtida konverteringar bör dock i fortsättningen kritiskt granska 

transportbehovet i höjdled.  

Pellets lagras i en silo där bränslet sugs upp från leverantören in till silon. Detta kräver särskilda 

transportbilar med rätt utrustning, vilket begränsar utbudet av leverantörer. Elkrävande 

kompressorer suger upp bränslet i silon och fläktar för ut överskottsvärmen de genererar. Skulle 

en tippficka istället användas skulle både bränsle- och elkostnader reduceras. 

I dagsläget finns inga utarbetade rutiner för vilken utrustning som helt eller delvis kan stängas av 

vid sommar- respektive vinterproduktion, och vid start och stopp i produktionen. Styrningen 

sker till stor del per automatik men vissa moment sker manuellt. Anläggningsansvarig har bäst 

kunskap gällande detta och stänger inte denna av utrustningen finns risken att det inte görs. 

Eftersom Säbyverket startas och stoppas frekvent finns det utrustning utan automatisk styrning 

som är igång konstant, för att inte riskera haveri om någon glömmer starta den.  

Risk för produktionsstörningar är som nämnts i kapitel 3 en vanlig barriär mot 

energieffektivisering. Besparingspotential finns genom tydligt utformade arbetsrutiner när det 

gäller sommar- och vinterstopp, samt införandet av automatiserad start för viktiga komponenter 

vid de frekventa stoppen. Detta minskar också risken att kunskaperna om optimerad drift 

stannar hos anläggningsansvarig, även om hans befattning förändras. Betydelsen av införandet 

av tydliga rutiner belystes vid genomgången av anläggningen då vi fann att den manuellt 

reglerade sommarfläkten var igång, trots att energikartläggningen genomfördes i november 

månad. 

Steg 2 - Energikartläggning 

Anläggningsansvarig hade inför besöket för energikartläggningen genomfört ett gediget arbete 

med att inventera anläggningens elkrävande utrustning. Det var ett tidskrävande jobb som han 

till en början hade svårt att se vinningen i, men under inventeringen började han dock reflektera 

över antalet fläktar, pumpar och lysrör. Listan blev längre än förväntat och det är även tanken 

med inventeringen, att sammanställa mängden utrustning samtidigt som behovet granskas.  

Anläggningsansvarig har arbetat aktivt med införandet av närvarostyrning och tidstyrning av 

belysningen i lokalerna för att minska antalet timmar belysningen var igång utan att personal 
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vistas i lokalerna. Det finns fortfarande lokaler där ytterligare korrigeringar kan göras. Efter 

sammanställningen kunde en besparingspotential på 20 % uppskattas med hjälp av ytterligare 

sektionering och reducering av antalet armaturer i lokalerna. Stora delar av lokalerna tänds nu 

upp även om bara en person ska passera eller lämnas tänd då ingen vistas där, se figur 6.   

 

Figur 6: Belysning av verkstad. Foto: Gibrand 

Vid kartläggningen fick anläggningsansvarig också en tydligare verifiering av tryckluftkostnader, 

en post som var högre än förväntat. Det finns inga utarbetade rutiner för att reducera läckaget i 

tryckluftsnätet även om läckor kunde upptäckas vid genomgången. En reduktion av elkostnader 

för tryckluft, genom förändrad styrning och minskat läckage, uppskattades till 30 %.  

Ett område där det arbetas aktivt i Järfälla är för sänkta returtemperaturer, vilket reducerar 

värmeförlusterna i nät, med hjälp av flödesavgift för kunderna. Som nämndes i kapitel 5 kan 

detta öka incitamentet för kunden att optimera deras fjärrvärmecentraler, och därigenom ökar 

avkylningsgraderna. Detta finns främst i större fjärrvärmenät som Malmö men nu även i Järfälla.  

Steg 3 - Värmeanalys 

Områden som kom upp för diskussion under besöket var optimering av ventilation och 

uppvärmning av lokalerna. Kontorsutrymmen och verkstad har inget styrsystem av ventilationen 

och det bör därmed finnas goda möjligheter till energibesparing. Det var dock inget vi hann 

granska närmare under besöket. Det kan vara lämpligt att ta in en extern konsult för att 

uppskatta besparingspotentialen av ett optimerat driftsätt. 

Verkstan är relativt oisolerad men höll en temperatur på ca 22 grader. En reducering av 

börvärdet tillsammans med förbättrad tätning av portarna är lämpligt för att reducera 

värmekostnaderna. En lagerlokal värmdes upp med ett separat aggregat även om endast en 

begräsad del användes av personalen. Aggregatet bör placeras mer lämpligt för behovet och 

styrningen bör ses över.  
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Figur 8: Rörsystem för distribution av ånga. Foto: Gibrand 

Uppvärmning av personallokalerna skedde med hjälp av fjärrvärme, se separat uppvärmd lokal i 

figur 7. Dock fanns ingen separat mätare för den interna fjärrvärmeförbrukningen. Att införa 

mätning är en lämplig första åtgärd för att öka incitamentet för besparingsåtgärder. Går det inte 

att uppskatta kostnaderna, eller rimlig besparingspotential, är det svårt att motivera vidare 

analyser. Något som även kommit fram i tidigare nämnda fallstudier i kapitel 3. 

Överskottsvärme genereras vid produktion som endast återvinns i begränsad omfattning och 

mestadels ventileras bort samtidigt som andra delar behöver tillsättas värme. I ett senare skede, 

då ytterligare optimering av utrustning och drift skett, bör möjligheterna att bättre tillgodogöra 

överskottsvärmen analyseras. Den kontinuerliga uppvärmningen av Eo4 med hjälp av fjärrvärme 

och ånga bidrar med stora värmeförluster. Ytterligare isolering av rör, ventiler och muffar bör 

kunna reducera detta värmeläckage, se figur 8.   

Reducerat värmeläckage skulle reducera mängden kondenserad ånga i det interna ångnätet. 

Stora mängder ånga tillsätts för att behålla konstant vattenångsvolym. Detta ökar driften av 

elångpannan och är en kostsam process.  

Sammanfattning 

Vid energikartläggningen var responsen från anläggningsansvarig mycket positiv och han såg 

områden med god potential för snabb kostnadsreducering. Diagrammen i figur 9 och 10 är nu 

placerade i kontrollrummet för allmän åskådande för driftpersonalen i ett sätt att motivera dem 

i effektiviseringsarbetet. Sammanställningen underlättade för honom att länka kostnader till 

orsaken, så som Eo4:an. Att summera alla dessa kostnader gav en stark indikation för att 

återigen se över möjligheterna att konvertera detta bränsle.    

Figur 7: Lagerlokal med separat uppvärmningssystem. 
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Figur 9: Fördelning av olika sektorers elförbrukning i Säbyverket, resultat från energikartläggningen. 

 

Figur 10: Identifiering av de 10 största elförbrukarna i Säbyverket, resultat från energikartläggningen. 

7.3 Panncentral Vattumyren, Mora 
Vattumyren PC levererar tillsammans med fjärrvärmeverken Utmeland och Siljan sågverk 

fjärrvärme till nätet i Mora. Utmeland och Siljan sågverk utgör basproduktionen, som avfalls- 

respektive spillvärmeanläggning. Vattumyrens produktion är också igång stor del av året och 

stoppas endast under sommarmånaderna då de övriga anläggningarnas produktion räcker. 

Spetsreserv för nätet finns på Utmeland i form av oljepannor. 

Steg 1 - Förstudie 

Vattumyren har två biobränslepannor, på 6 respektive 11 MW, kopplade till en 5 MW 

rökgaskondensor. Bränslet består därför till 100 % utav biobränsle. Stamved köps in för att lagras 

över säsongen på anläggningen och flisas upp efter behov. Även bark köps in tidigt för att lagras 

över sommaren. Men bark är ett svårare bränsle än flis och används endast till den större 11 

MW pannan, panna 2. För optimal förbränning krävs en lagom mix av bark och stamvedsflis. 
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En stor, kontinuerlig elkostnad för Vattumyren är bränslehanteringen med bland annat 

transportbanden i figur 11. Barken köps in tidigt på säsongen med hög fukthalt. Den höga 

fukthalten och den långa lagringstiden medför påbörjad nedbrytning i bränslestacken, med risk 

för självantändning, och energiförluster då bränslet börjar förkolna och torkar. Möjligheten att 

lagra bränsle inför säsongen medför dock att inköpskostnaden för bränslet reduceras vilket 

kompenserar för energiförlusterna enligt anläggningsansvarig. 

 

Figur 11: Transportband för inmatning av biobränslen. Foto: Gibrand 

Anläggningen har inget automatiserat sotningssystem utan sotning genomförs manuellt två 

gånger om året, vid sommarrevisionen och en gång under högproduktion. Pannorna stängs ned 

under en dag, normalt en något varmare dag i januari, då en ackumulatortank eller oljepanna på 

Utmeland sköter leveransen. Om inte ackumulatortanken räcker till måste olja användas för att 

kompensera kapacitetsbristen. Detta sker då anläggningsansvarig märker att 

rökgastemperaturen höjs, en indikation på försämrad verkningsgrad i pannorna. Generella 

nyckeltal för anläggnings verkningsgrad 2009 var att 1,04 MWh bränsle11 och 3,11 kWh el krävs 

för var MWh producerad fjärrvärme. 

Kostnaden för att stänga ned och starta upp anläggningen för en dag uppskattar 

anläggningsansvarig till 100 000 kronor. Den stora kostnaden ligger dock i en längre tid av 

försämrad verkningsgrad med ökad bränsleåtgång som följd (Åbjörnsson, 2010). Anledningen till 

varför anläggningsansvarig inte anser det nödvändigt med ett automatiserat sotningssystem är 

att rökgaskondensorn till stor del begränsar värmeförlusterna. Men då rökgaserna inte kan 

kondenseras till fullo i dagsläget för panna 1 bör det vara lämpligt att på nytt analysera 

besparingspotentialen för ett sotningssystem. Tekniken för systemen har förbättrats samtidigt 

som bränslekostnaderna fortsätter att stiga. Manuell sotning utgör även en arbetsmiljörisk som 

bör undvikas. 

                                                           
11

 Lågt värmevärde 
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Vattenkvalitén i Mora fjärrvärmenät anser anläggningsansvarig vara god, all rening och spädning 

till nätet görs på Utmeland. Anläggningens interna spädmatning har kunnat reduceras senaste 

året genom en cirkulationsförändring. Askvatten används istället för utspädd lut för att 

neutralisera rökgaserna i rökgaskondensorn. Behovet av lut har därför försvunnit. Metoden 

utvärderas fortfarande men verkar lovande enligt anläggningsansvarig och information ska 

därför spridas inom bolaget.  

Steg 2 - Energikartläggning 

Bränslehanteringen medför betydande elkostnader då bränslet, med hjälp av transportband, ska 

transporteras in till silos för respektive panna. Bränslet skrapas sedan underifrån till skruvar som 

för det till en liftanordning där transportband för det till respektive pannas dagsilos. Där finns 

det återigen skrapor i botten som för bränslet till skruvar och transportband upp till de två 

pannorna. Liksom på Säbyverket blir det omfattande transporterande av bränslet, upp och ned, 

med möjlighet för korrigering och förenkling. Ökad möjlighet att transportera bränslet direkt till 

dagsilosarna skulle förenkla hanteringen och reducera driftkostnaderna. 

Skraporna på bottnen drivs med hjälp av hydrauldrift av stora motorer som konstant är på- eller 

avlastade. Slitaget på motorerna blir enligt anläggningsansvarig för stort om en start/stopp 

funktion istället skulle användas. Risk för driftstörningar är en vanlig barriär för 

energieffektivisering. Motorerna är inte frekvensstyrda vilket troligtvis skulle kunna reducera 

elförbrukningen kraftigt då motorerna är avlastade.  

Anläggningen har inte någon omfattande kringutrustning eller stora kontorsutrymmen. 

Kontoren är belägna på Utmeland. Istället hyr anläggningen ut tidigare använda lokaler till ett 

avfallsbolag. Vattumyren står fortfarande för drift och underhållskostnader och separat mätning 

finns av fjärrvärmeuppvärmningen, men inte av elkonsumtionen. Dessa lokaler inkluderades 

dock inte vid genomgången av anläggningen. Figur 12 från energikartläggningen åskådliggör hur 

elförbrukningen på anläggningen varierar med produktionsmängden.  

 

Figur 12: Diagram över Vattumyrens elförbrukning och fjärrvärmeproduktion på månadsbasis 
2008, resultat från energikartläggningen. 

Belysningen har inget styrsystem och kan stå tänd stor del av dagen utan att någon personal 

vistas i utrymmena. För revisionsarbete finns strålkastare i pannhallen, kopplade till övriga 

armaturer och står därmed på hela säsongen. Genom närvarostyrning och sektionering kan 

belysningskostnaderna reduceras utan att påverka arbetsbelysningen, genom att vara släkt då 
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ingen befinner sig där. Strålkastarna i pannhallen var placerade så att golvbelysningen skymdes 

av det översittande gallergolvet. Bättre placering av vald armatur kan därmed förbättra 

arbetsbelysningen utan ökade elkostnader. 

Ett antal motorer för drift av förbränningsprocess och rökgaskondensor byttes nyligen. 

Möjligheten att påverka framtida driftskostnader vid nyinvestering av utslitna motorer är goda 

och därmed ett tillfälle som är viktig att ta till vara på. Detta är komponenter som kommer 

påverka driftkostnaden under drygt 10 år. Tyvärr finns inga utarbetade rutiner för hur 

energiåtgången för olika komponenter ska jämföras vid nyinvestering. Det är därför inte säkert 

att de komponenter som köpts in var de motorer med lägst livscykelkostnad på marknaden. 

Risken finns att komponenter med lågt inköpspris istället har prioriterats. 

Vid besöket på Vattumyren låg produktionen nära maximal kapacitet på grund av ombyggnation 

av avfallspannan på Utmeland. Leveransen på anläggningen var under dagen på 20,4 MW totalt 

med en framtemperatur på 91oC och en retur på 48oC. I Mora finns i dagsläget ingen flödestaxa, 

så som det finns i Järfälla, se ovan kapitel 7.2. Därmed finns inget tydligt incitament för kunden 

att maximera energiutbytet i värmeväxlarna. En arbetsgrupp är tillsatt för att reducera 

returtemperaturen genom att söka upp och informera kunder med låg avkylningsgrad med hjälp 

av fjärravläsning. De har även finansierat vissa ombyggnationer hos kunder med extra stor 

betydelse för nätförlusterna.  

Steg 3 - Värmeanalys 

Barken som används som bränsle i panna 2 har en hög fukthalt, 50-70 %, vilket medför goda 

möjligheter för värmeåtervinning i rökgaskondensorn. En rökgaskondensor kondenserar 

vattenångan som bildas i förbränningsprocessen vilket kyler ner rökgaserna med hjälp av 

förvärmning av returvattnet. På så sätt utvinns mer energi ur bränslet. Rökgaserna från panna 2 

sänks från 225o till 45oC i rökgaskondensorn. Även rökgaserna från panna 1 kan kondenseras 

men tyvärr underdimensionerades rökgaskondensorn, diametern på rören, vilket medför 

kapacitetsbrist. Vid full produktion kan kondensorn därför inte hantera rökgaser från båda 

pannor. Rökgaserna från stamvedsflisen i panna 1, är inte lika fuktig och leds därför om så att 

energiåtervinningen endast sker med hjälp av ekonomisern12. Det är lämpligt att vidare 

analysera effektförlusterna och de ökade bränslekostnaderna detta medför för att eventuellt 

verifiera ombyggnation av rökgaskondensorn så att kapaciteten ökar. 

Även med rökgaskondensorn blir det en värmeförlust, förutom rökgaserna, i form av spädvatten 

uppvärmt till 36oC som släpps ut i dagvattensystemet. Flödet är på 2 m3/h vilket medför att det 

utgör en relativt stor förlustkälla för anläggningen som idag inte tas till vara. Anläggningen och 

de uthyrda lokalerna har ett internvärmesystem i form av fjärrvärme, med separat mätning av 

de drygt 400 MWh som förbrukas om året. En värmeväxlare vid detta spillvatten bör till exempel 

täcka det interna uppvärmningsbehovet.  

Anläggningens två pannor är av olika typ där panna 1 är vattenmantlad, med lågt värmeläckage, 

och panna 2 är en rosterpanna med varma ytor, närmare 60oC som medför ett större 

värmeläckage till omgivande panncentral. Utökad isolering av dessa heta ytor liksom oisolerade 

muffar, ventiler och röravsnitt kan reducera värmeförlusterna. Pannhallen är relativt oisolerad 

                                                           
12

 Ekonomiser: värmeväxlare som utvinner värme från rökgaserna för att förvärma vattnet. 
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med portar utan effektiva tätningslister, något som ökar värmeförlusten ut från anläggningen. 

Av den energi pannorna och kondensorn utvinner från bränslet försvinner i snitt 5,5 % internt i 

anläggningen i form av värmeförluster. 

Primärfläktarna tillför syre till pannan i form av luft från pannhallen, förvärmd luft som ökar 

verkningsgraden i pannan. Intagsfläktarna är placerade vid panntoppen, där den varma luften 

ansamlas. Detta är betydelsefullt för en optimera verkningsgrad på pannan, förlängd drifttid på 

elkomponenter och förbättrad arbetsmiljö.  

Sammanfattning 

Vidare analyser krävs för att kartlägga energiflödena på Vattumyren. Under besöket nåddes 

endast en täckningsgrad av 70 % av elkonsumtionen, målsättningen är 90 % täckningsgrad. Detta 

beror troligtvis på att ett stort antal mindre motorer ännu inte inkluderats, men tyder även på 

att noggrannare analyser av de större komponenternas elbehov behövs.  

Anläggnings- och underhållsansvarig hade inte möjlighet att vid högproduktion avsätta tid för 

energikartläggningen. Detta är ett arbete som förväntas kunna få högre prioritet under vår- och 

sommarmånaderna. Då kan även djupare analyser göras inom de potentiella besparingsområden 

som kommit upp. Det gäller områden så som belysning, bränslehantering, spillvatten, 

dimensionering och frekvensstyrning.  

7.4 PC-Sågen Vilhelmina 
Avslutande pilotanläggning i studien var Vilhelmina PC. Det är en huvudsakligen biobränsleeldad 

anläggning med nära samarbete med ett sågverk, som är beläget i närhet till anläggningen. 

Sågverket levererar det biobränsle anläggningen använder i form av bark, spån och flis medan 

ungefär en tredjedel av fjärrvärmeproduktionen levereras till sågverket. Figur 13 visar 

anläggningens tippficka. 

Steg 1 - Förstudie 

Tillsammans med anläggningsansvarig påbörjades energikartläggningen av anläggningen. Ett 

förarbete i form av insamling av historisk data hade skett från regionens rapporteringssystem 

tillsammans med anläggningens miljösamordnare. Utifrån detta kunde energianvändningen och 

produktionsdata för åren 2008-2010 sammanställas. Anläggningsansvarig hade även påbörjat 

insamling om information av anläggningens utrustning. 

Anläggningen har tre biobränsleeldade pannor och två oljepannor som spets och reserv. En 

Wärtsilä panna från 2003 som utgör basproduktionen samt två VEÅ pannor från 80-talet som 

används som spets och reserv. Oljepannan går in som spets först då utomhustemperaturen är 

närmare -30oC. Oljan är av typen Eo1 och behöver ej värmas utan håller samma struktur även vid 

låga temperaturer.  

Nyckeltal för anläggningen 2009 var att 3,9 kWh el och 1,17 MWh bränsle krävdes för att 

producera 1 MWh fjärrvärme. 
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Figur 13: Tippficka för bränsleinmatningen av biobränslen. Foto: Gibrand 

En rökgaskondensor är länkad till biobränslepannorna för att utvinna mer energi ur det fuktiga 

bränslet. Verkningsgraden på rökgaskondensorn har under de senaste åren inte legat på den 

nivå anläggningsansvarig önskat. Hösten 2010 har de arbetat aktivt för att sänka 

returtemperaturen genom att öka kundernas avkylning. Därigenom har returtemperaturen 

kunnat sänkas med 4-5oC från 60o till 55o vintertid. För att få ut maximal verkningsgrad bör den 

dock sänkas till närmare 50o så det finns fler kunder att arbeta mot för att uppnå detta mål.  

Idag är det främst Wärtsiläpannan vars rökgaser är länkade till rökgaskondensorn då VEÅ 

pannornas rökgaser innehåller för mycket stoft. Detta medför beläggningar på värmeväxlaren 

och sänkt verkningsgrad för rökgaskondensorn. Detta beror på dålig förbränning i pannorna. 

Anläggningsansvarig hoppas få dessa utbytta inom den kommande femårsperioden men till dess 

behöver de arbeta för att förbättra förbränningen och eventuellt installera en stoftavskiljare i 

form av ett elfilter. Det ökar verkningsgraden på anläggningen och höjer därmed den faktiska 

effekten på biobränslepannorna vilket reducerar behovet av bränsle. Omfattande kostnader är 

länkade till låg förbränning i dessa pannor i form av bränslekostnader, utsläppsavgifter och 

skatter, askhanteringskostnader och transporter. 

Problemen med dålig förbränning i pannorna har bidragit till försämrad total verkningsgrad på 

anläggningen. Kan problemen i förbränningsprocessen ej korrigeras kan det vara aktuellt att 

återföra askan till pannan ytterligare en gång för att utöka energiutvinningen. Slaggprodukter 

ansamlas dock som först måste sorteras bort med sorteringsmaskin vilket kan ge upphov till en 

försämrad arbetsmiljö på grund av mer sot från hanteringen.  

Anläggningen ska i sitt samarbete med sågverket kunna leverera höga effekter på kort tid. 

Verket är kopplade till anläggningens interna hetvattencirkulation, separat från övriga nät, då de 

kräver 126o för att producera ånga. Sågverket kräver att en effekt på drygt 3 MW levereras året 

runt samt dagliga effekttoppar på 5 MW för deras ångproduktion. För att underlätta 

variationerna i effektbehovet kan det vara rimligt att installera en ackumulator. Ett alternativt 

tillvägagångssätt är att istället minska topplastförbrukningen hos sågverket. För det behöver 
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anläggningen skapa ett incitament som gör det lönsamt för dem att förändra sitt 

fjärrvärmeanvändande.  

Vid besöket påbörjades en genomgång av effektabonnemanget. Vidare analyser krävs dock för 

att studera möjligheterna att reducera abonnemangskostnaderna och effektavgifterna. 

Avläsningen sker ej exakt av förbrukningen utan är istället en form av medelvärde per timme 

avrundat till närmaste hundratal kW. Dock är förbrukningen relativt jämn och behov av 

laststyrning kunde ej identifieras. 

Vid genomgången av anläggning identifierades istället ett antal områden där elförbrukningen 

kunde reduceras främst genom förändrade rutiner. Det gällde belysningen där lokalerna normalt 

tänds på morgonen och släcktes på kvällen oavsett om personal vistades där eller inte. Större 

strålkastare i pannhallen liksom för delar av ytterbelysningen kunde sektioneras eller styras för 

att endast tändas vid behov. Detta gällde även övriga lokaler där förändrat beteende kan 

reducera förbrukningen. Åtgärderna kan bidra på till en totalbesparing på 25 % av belysningens 

elförbrukning.  

Ventilationen tillhörde också ett område med god besparingspotential. Systemet är idag igång 

kontinuerligt men är temperaturstyrt. När pannor stängs ned kan delar av ventilationssystemen 

stängas i de lokalerna. Detta reducerar både el- och värmeförbrukningen. 

Tryckluft används främst till luftsotningen av Wärtsilä pannan. Detta är ett system som 

genomsöks regelbundet men anläggningsansvarig var medveten om minst ett hål som läckte. 

Detta bör lagas för att reducera förlusterna. 

Ett svagt spjäll i rökgaskanalerna medför att rökgasfläktarna är igång kontinuerligt i de två VEÅ 

pannorna för att hålla ett mottryck i deras pannhus när Wärtsilä pannan är igång. Detta medför 

värmeförluster i de vattenmantlade pannorna och elförbrukning. Det tidigare spjället 

installerades 2003 och det kan rekommenderas att analysera alternativa metoder igen för att 

minska kostnaderna. 

Steg 2 - Energikartläggning 

Vid besöket sammanställdes utrustningens elförbrukning genom en uppskattning av drifttiden 

och belastningen. Utifrån detta kunde olika sektorers andel av elkonsumtionen beräknas och de 

tio största elförbrukarna kunde identifieras. Något liknande hade inte tidigare gjorts på 

anläggningen vilket troligtvis är en bidragande orsak till att områden som belysning och 

ventilation inte energieffektiviserats. Figur 14 är hämtad från energikartläggningsmallen och 

redogör för respektive sektors energianvändning. 
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Figur 14: En sektorfördelning av elförbrukningen på Vilhelmina PC. 

Figur 14 åskådliggör den sammanställning som gjordes vid energikartläggningen av respektive 

sektors elförbrukning. Förbränningsprocessen står för 42 % av elförbrukningen trots att det är 

detta område störst fokus har legat på vid tidigare effektiviseringsarbete. Framförallt har man 

installerat frekvensstyrning på ett flertal fläktar och pumpar. Dock uppskattas en 

besparingspotential på 8 % av förbränningsprocessens elförbrukning om frekvensstyrning 

installeras på ytterligare några motorer. 

De två äldre pannorna har inget fungerande sotningssystem, ett ljudsotningssystem har tidigare 

installerats, utan sotas manuellt 3-4 gånger om året. Detta är en arbetsmiljörisk samtidigt som 

pannorna tappar i effektivitet med högre rökgastemperatur tiden innan det genomförs. Nya 

ljudsotningsmetoder har utvecklats som är värda att analysera huruvida de är lämpade till denna 

panntyp. Alternativt kan man utvärdera någon typ av luft- eller mekanisk sotning.  

Steg 3 - Värmeanalys 

Vid besöket kunde ett antal områden identifieras med potential för värmebesparing men ingen 

djupare analys av förslagen har gjorts. Anläggningen har idag ingen värmeåtervinning av 

frånluften från lokalerna vilket bidrar till värmeförlusterna. För arbetsmiljöns skull, både för 

personal och elektrisk utrustning, kan temperaturen inte vara för hög. Värmealstrande 

komponenter kan ses i figur 15. 

Anläggningen har även ett kontinuerligt flöde av lågtempererat spillvatten av 37oC, se figur 16. 

En värmepump skulle kunna uppgradera detta för att till exempel täcka det interna 

uppvärmningsbehovet.   
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Figur 15: Oisolerade röravsnitt som bidrar till överskottsvärmen i 
lokalerna. Foto: Gibrand 

Figur 16: Tempererat spillvatten med 
möjlighet för värmeåtervinning. Foto: 
Gibrand 

Värme genereras främst från pannorna och intagsluften till förbränningen tas från panntoppen 

för att leda bort överskottsvärme. Anläggningen har också oisolerade röravsnitt och ventiler som 

bidrar till värmeöverskottet. Dessa bör isoleras.  

Överskottsvärmen i pannhallen kan också användas internt med hjälp av ventilationskanaler till 

angränsande lokaler, personalutrymmen och även sågverkets angränsande kontorslokaler. Delar 

av dessa värms idag upp med fjärrvärme.  

Sammanfattning 

Störst besparingspotential för Vilhelmina PC finns genom optimerat energiutnyttjande av 

bränslet. Med förbättrad förbränningen av bränslet, en större andel av rökgaserna som avkyls i 

rökgaskondensorn och fungerande sotningsutrustning skulle den totala verkningsgraden på 

anläggningen höjas. Detta skulle bidra till minskade bränsle och avfallskostnader och minimera 

behovet av olja som spetslast. 

När det gäller elförbrukningen är det främst förändrade rutiner och beteende som kan reducera 

kostnaderna på kort sikt. Bättre reglering av ett antal fläktar och pumpar i form av 

frekvensstyrning och annan dimensionering av större motorer som går på låg belastning kan 

också bidra till reducering av elbehovet.  

Anläggningsansvarig var positiv till att arbeta vidare med att närmare analysera potentialen av 

de föreslagna åtgärderna och såg goda möjligheter att optimera produktionskostnaderna 

framöver.  

 



58 
 

7.5 Resumé från pilotanläggningarna 
Resultatet från pilotanläggningarna uppfyllde förväntningarna då arbetsmetoden fick ett positivt 

bemötande från de anläggningsansvariga. Målsättningen var att efter besöken kunna 

tillhandahålla ett grundmaterial för de anläggningsansvariga att arbeta vidare utifrån i sitt 

fortsatta energieffektiviseringsarbete tillsammans med förslag på områden de kan angripa.  

Vid alla pilotanläggningar gick det att identifiera direkta förslag för energibesparing, både när 

det gällde el och bränsleförbrukning. Spetslasterna på anläggningarna var direkt eller indirekt 

länkade till oljeförbrukning vilken är något E.ON Värme Sverige AB har en policy att minimera då 

olja är kostsamt. Genom att höja effekten på deras biobränslepannor, utvinna mer energi ur 

rökgaserna och sänka returtemperaturerna kan behovet av spetslaster reduceras. Här fanns det 

en förbättringspotential på alla anläggningarna. 

Nyckeltal som kom fram i kartläggningen åskådliggör att elförbrukningen är hög på en 

reservanläggning förhållande till produktionsmängden. Lagan fjärrvärmeverk hade låg 

elförbrukning förhållande till produktionen men däremot hög bränsleförbrukning jämfört med 

de två övriga biobränsleanläggningarna. Energiutvinningen ur bränslet kan förbättras på de 

enklare anläggningarna.  

Elförbrukningen kopplad till förbränningsprocessen har de anläggningsansvariga redan tidigare 

arbetat aktivt för att reducera. Stödprocesser så som ventilation, tryckluft och belysning har inte 

fått samma prioritet. Endast en av pilotanläggningarna hade infört åtgärder för att reducera 

belysningens elförbrukning i form av närvarostyrning och ingen av dem hade en effektiv styrning 

av ventilationssystemet.  

De anläggningsansvariga hade generellt sett svårare att uppskatta elförbrukningsandelen för 

stödprocesserna och därmed även kostnaderna. Efter besöken såg de till exempel större vikt av 

att ändra rutiner för när belysningen är tänd, till exempel genom sektionering.   

Reducering av värmeförlusterna i anläggningarna genom bättre isolering och värmeåtervinning 

är inte ett område som fått någon högre prioritet tidigare av de anläggningsansvariga. Dock finns 

det god besparingspotential och genom bättre uppskattning av kostnaderna för dessa 

värmeförluster ökar även incitamenten att införa åtgärder. 

Ökad medvetenhet, kontinuerligt arbete och bättre uppföljning av åtgärderna är områden där 

Energistegens arbetsmetod kan vara till hjälp att effektivisera anläggningarna. En viss åtgärd är 

ofta kopplad till ett flertal andra faktorer som påverkar energikostnaderna. Att ha informationen 

sammanställd på ett ställe kan underlätta arbetet att identifiera åtgärder med god 

besparingspotential. Detta underlättar anläggningspersonalens effektiviseringsarbete samtidigt 

som motivationen ökar då resultatet av deras arbete kan följas upp. 
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Kapitel 8  

Diskussion 

För ett bolag som E:ON Värme Sverige AB är det viktigt med klara riktlinjer och långsiktiga 

strategier. Detta krävs för att veta hur de ska investera och anpassa sin produktion. Riktlinjerna 

för energibolagen har varierat de senaste årtiondena vilket medfört omfattande kostnader. Det 

krävs stora investeringar att bygga en ny kraftvärmeanläggning och för en effektiv produktion 

bör de anpassas till en specifik bränsletyp. Alternativt bör anläggningen från början byggas för 

att vara effektiv med en varierad bränslemix för att på så sätt bli konkurrenskraftig. Problemet 

med ineffektiv produktion uppstår främst då äldre pannor ska konverteras till andra bränsleslag.  

För att värmebolagen ska våga satsa på effektiva och bränslespecifika kraftvärmeverk krävs 

långsiktig planering. Med en energipolitik som svänger vart fjärde år är detta inte lätt. Då 

riskerar det bli lösningar som varken är kostnadseffektiva eller energieffektiva på lång sikt. Ett 

exempel är avfallsförbränning där subventioner medfört att det under en tid varit mer lönsamt 

att elda avfallet än att optimera fjärrvärmeproduktionen (Rosén, Teknik, 2010).   

Strategier för företaget 

Målen och handlingsplanerna för effektiviseringsarbetet inom E.ON Värme Sverige AB är ännu 

inte klart definierade. Ytterligare arbete för att utarbeta en klar strategi återstår att göra för 

ledningsgruppen. Energistegen kan utgöra en del av en strategi men tydligare riktlinjer är 

fortfarande att önska för hur det kan utvecklas. Effektiviseringsmål för respektive anläggning 

samt riktlinjer för hur arbetet ska följas upp och hur dess effekter verifieras behövs. Detta ligger 

delvis utanför ansvarsområdet för SMAK då det inkluderar investeringsbeslut och policys. 

Energistegen inbegriper åtgärdsförslag i anläggningen men därutöver finns till exempel 

distribution av fjärrvärme, bränsle och personal som också medför omfattande energiflöden. 

Flera områden behöver därmed tydliga handlingsplaner och strategier. En långsiktig 

energistrategi rankades som en viktig drivkraft för ett lyckat effektiviseringsarbete i kapitel 3 av 

ett flertal företag.  

Som anläggningsansvarig är det viktigt att effektiviseringsarbetet får stöd från ledningen annars 

tas inte egna initiativ för att hitta lösningar. E.ON är ett stort företag och det är viktigt att satsa 

på ny teknik och lösningar. Teknikgruppen bör kunna vara ett stöd för vidare beräkningar och 

analyser för att bedöma potentialen i projektet. Tillgång till eldsjälar har nämnts som en stark 

drivkraft i företags effektiviseringsarbete och det är viktigt att ta till vara och lyfta fram bolagets 

potentiella eldsjälar. På de småskaliga anläggningarna finns goda möjligheter att driva igenom 

förändringar av rutiner då organisationen är liten. Personer med detaljerad kunskap om 

produktionen är även beslutsfattare och väcks intresset för energieffektivisering hos dem bör 

goda resultat kunna nås snabbt.  

För att kunna följa upp åtgärder och resultat krävs viss administration. Detta är något som 

anläggningsansvariga generellt inte uppskattar då de vill fokusera på produktionen, en tydlig 

barriär för energieffektivisering. Det administrativa arbetet i form av analys och uppföljning 
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hamnar längre ned på prioriteringslistan, även om det utgör en grundförutsättning för en 

kostnads- och energieffektiv produktion. Ett ensidigt fokus på produktion är en barriär mot 

energieffektivisering som i flertalet studier har identifierats i tillverkningsindustrin (Thollander, 

2009). Detta verkar gälla även för en värmeanläggning. 

Brister i den långsiktiga planeringen och energistrategi blir en barriär även på längre sikt. Istället 

för att göra rätt vid investeringstillfället blir det efter ett par år nödvändigt med förändringar för 

att sänka driftkostnaderna. Förändringar i efterhand blir generellt sett kompromisslösningar som 

samtidigt blir dyrare än om de införts från början. Därför är det viktigt med en gemensam policy 

från ledningen kring att ta hänsyn till livscykelkostnader. Detta är ett krav som ställs på de 

energiintensiva tillverkningsföretag som deltar i PFE och rimligtvis kommer motsvarande krav 

ställas från tillsynsmyndigheter vid kontroll av företags energieffektiviseringsarbete.  

Riktlinjen från Miljösamverkan Sverige är att åtgärder med återbetalningstid på 3 år eller kortare 

ska tillsynsmyndigheterna kräva att de införs. En första avvägning är dock att avgöra huruvida 

kvalitén på energikartläggnigen och åtgärdsplanen är tillräckligt omfattande för att inkludera 

tillräckligt många åtgärder. Att beräkna kostnaden och besparingspotentialen för en viss åtgärd 

och därigenom uppskatta återbetalningstiden ytterligare en svår avvägning. Beräkningen är 

osäker även om endast åtgärdens kostnader och besparingspotential i den egna verksamheten 

ska inkluderas. Ska alternativkostnaden även för indirekta kostnader hos andra företag 

inkluderas blir osäkerhetsfaktorn än större. Möjligheten för myndigheterna att driva denna fråga 

fullt ut är därmed begränsad. Det är troligtvis en lämplig strategi de valt att börja med att 

inspirera företag att själv energieffektivisera med hjälp av stöd och vägledning och först i ett lite 

senare steg sätta mer direkta krav. På så sätt blir det både samhälls- och företagsekonomiskt 

lönsamt då de enklare åtgärderna först implementeras.  

Pilotanläggningarna 

Vad som märktes under utformningsprocessen av Energistegen var att det är viktigt med direkt 

kontakt med de anläggningsansvariga. När de inför energikartläggningarna av 

pilotanläggningarna hörde om verktyget var reaktionerna blandade men en viss skepsis 

gentemot dess potential märktes. De ansåg att det inte fanns mer energieffektivisering att 

genomföra utan omfattande investeringar. Investeringskapitalet till de småskaliga 

anläggningarna är begränsade de närmaste åren och därigenom var de skeptiska till om det var 

värt det merarbetet som energikartläggningen medför.  

Inför besöken var det svårt att få del av statistik för respektive anläggning. Större energiflöden 

rapporteras sedan tidigare till myndigheter och denna statistik gick att utgå ifrån. För den första 

pilotanläggningen började kartläggningen i princip från en blank energimall men inför de 

resterande fanns mer rutin för hur upplägget kunde förbättras. Endast i två av anläggningarna 

hade de anläggningsansvariga på förhand arbetat aktivt för att påbörja kartläggningen. När detta 

inte hade gjorts påverkade det slutresultatet av energikartläggningarna på så sätt att det fanns 

mindre tid att gemensamt diskutera och korrigera uppgifter i formulären, uppskatta eventuella 

felmarginaler och bedöma åtgärdsförslagen. Större del av sammanställningen har i de fallen 

istället skett i efterhand, utan direkt kontakt från anläggningsansvarig.  

Kommentarerna på åtgärdsförslagen var i efterhand överlag positiva eller ansågs värda att 

studera vidare. Uppskattningarna gjordes genom överslagsberäkningar men innan åtgärderna 
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införs krävs noggrannare beräkningar. Åtgärderna som främst krävde förändrade rutiner kan 

efter vissa fortsatta analyser införas omgående. Detta arbete har redan påbörjats i några av 

pilotanläggningarna men kommer troligtvis framförallt att ske under 2011.  

Vid den första pilotanläggningen fanns ett par felaktigheter i verktyget som behövde korrigeras. 

Detta var till nackdel för den första anläggningen. Dock var detta en mindre anläggning som 

relativt snabbt gick att överblicka. Vid de två sista anläggningarna var rutinerna mer etablerade 

och en mer heltäckande bild kunde ges. Värmeanalysen kunde här påbörjas i form av diskussion 

av framtida arbetssätt för vidare analys inom området. 

De åtgärder som diskuterades vid pilotanläggningarna var områden som inkluderats i 

energimanualen. Detta tyder på att manualen kan täcka åtgärdsförslag på flera olika 

anläggningstyper och storlekar. Ytterligare revision av valda delar kan göras när fler 

energikartläggningar genomförts för att eventuellt ta bort någon del som inte bidrar i önskad 

omfattning. Ett osäkert område gäller nätstyrning som ofta faller utanför anläggningsansvarigas 

ansvarsområde då det finns andra arbetsgrupper som ansvarar för detta. Dock är det ett område 

som står för en stor del av produktionsförlusterna. 

Besparingspotential  

Transaktionskostnader, liksom investeringskostnader, för införandet av åtgärder har generellt 

inte inkluderats i de åtgärdsförslag som presenterats i energikartläggningarna. Istället har 

uppskattning av den potentiella energibesparingen prioriterats. Kostnaderna för de föreslagna 

åtgärderna lämnas till respektive anläggningsansvarig att beräkna då de har erfarenhet att 

prioritera vilken åtgärd de väljer att analysera vidare. 

Vad som märktes vid genomgången av befintliga investeringsriktlinjer för energibesparing hos 

E.ON Värme Sverige AB var att återbetalningstiden skulle vara kort. Krav om återbetalningstider 

på ett år är ofta för kort tid för de större effektiviseringsåtgärderna som kan krävas på 

anläggningarna. Skulle investeringsmöjligheterna utvidgas till att gälla återbetalningstider på 

uppemot tre år skulle besparingspotentialen också öka betydligt. Det är utrustning och 

anläggningar som ska användas i minst 10-50 år och ofta används utrustningen mer eller mindre 

konstant. Det blir en ond cirkel då de rörliga kostnaderna fortsätter att stiga vilket samtidigt 

medför mindre investeringskapital då framtida energikrävande komponenter byggs in i 

systemen.  

Kunskap om möjligheterna till energieffektivisering är något de flesta av de anläggningsansvariga 

har. Energi är det de jobbar med och de är vana att arbeta med termer så som MW och GWh. 

Det är eventuellt också anledningen till varför mindre flöden i kWh inte får hög prioritet. I det 

totala flödet för anläggningen står det för en liten del. Men kostnaderna för stödprocessen, 

liksom för så många andra företag, är betydande när de jämförs med vinstmarginalen. De 

anläggningsansvariga är ansvariga för anläggningens budget och mindre nyinvesteringar, men 

har generellt inte den erfarenhet som ekonomer har när det gäller att göra kalkyler. De har inte 

den vana som kan krävas för att presentera vinnande beslutsunderlag som tydligt åskådliggör 

besparingspotentialen och alternativkostnaden. De är inte heller säkert att de ser behovet av 

uppföljning för att kunna påvisa besparingen så länge produktionen fungerar.  
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De åtgärdsförslag som framförallt kom fram gällde effektabonnemang, belysning, tryckluft, 

styrning av pumpar och fläktar och isolering.  

 Effektabonnemangen var inget som tidigare kontrollerats i pilotanläggningarna för att se 

huruvida de överrensstämde med behovet. Medvetenheten om att topplasterna 

påverkar månadskostnaderna i den omfattning det gör var också låg. Här finns det goda 

möjligheter att genom översyn och ökad medvetenhet minska topplasterna och 

kostnaderna.  

 Tätning av tryckluftsnätet gjordes inte kontinuerligt på alla anläggningar och då 

kompressorerna som används för sotningssystem är pålastade kontinuerligt finns det 

här god besparingspotential.  

 När det gällde belysning var de stora hallarna generellt inte sektionerade utan 

belysningen tändes gemensamt. Då pannhallarna var höga var även belysningen 

placerad högt vilket medförde stort antal armaturer för att ge en acceptabel 

arbetsbelysning på golvet. Genom omplacering av armaturer och sektionering kan 

arbetsbelysningen förbättras samtidigt som elförbrukningen reduceras.  

 Många fläktar och pumpar har de senaste åren frekvensstyrts men det finns fortfarande 

mer att göra.  

 Förenklade bränsletransporteringslösningar var också något som dykte upp men detta är 

svårare att korrigera i efterhand. Då anläggningarna ej används så som var tänkt från 

början var det märkbart att det blivit kompromisslösningar som ledde till dyra 

driftkostnader.  

 Ventilationssystemen är generellt inte optimerade vilket medför omfattande 

värmeförluster. 

Detta representerar troligtvis åtgärdsförslag som är generella för värmebranschen då det är 

motsvarande teknik som används. Pumpar och fläktar stod för en betydande del av 

elförbrukningen, 50-80 %, vilket också bör vara generellt även för andra värmeanläggningar.  

Implementering 

För ett lyckat resultat från energikartläggningarna, utan omfattande omkostnader, har 

anläggningsansvarig valts som huvudansvarig för effektiviseringsarbetet. Det är den person som 

både har befogenhet att införa åtgärder samt störst kunskap om de produktions- och 

driftrutinerna som ska ses över. Dock har detta korrigerats något i utvecklingsprocessen av 

verktyget.  

Anläggningsansvariga är kontaktpersonen mellan ett flertal olika forum samtidigt som de är 

ansvarig för produktionen. De har i uppgift att styra en mängd olika strategiska områden och 

rapporteringssystem samtidigt som de är ansvariga för produktionen. Detta leder ofta till att 

tidsbrist med svårighet att prioritera, en betydande barriär för energieffektivisering. Flertalet 

anläggningsansvariga är inte teoretiker utan har störst intresse i den praktiska driften av 

produktionsanläggningen. Detta har varit viktigt att ha i beaktande i utformningen av 

energimanualen för att den inte ska bli ”hyllvärmare”. Att påpeka att energikartläggningen är ett 

myndighetskrav har känts som det säkraste tillvägagångssättet för att nå ut.  
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Miljösamordnarna har ansvaret för kontakten med myndigheterna och tidsbrist, måttligt 

intresse för administrativa uppgifter hos de anläggningsansvariga tillsammans med att 

miljösamordnarna normalt sköter rapportering till myndigheter, har medfört att SMAK troligtvis 

får något större ansvar än vad som först var planerat. De blir i högre grad drivande av 

kartläggningen men främst i startprocessen då tidigare insamlat material sammanställs. 

Anläggningsansvariga kan på så sätt fokusera på de områden de är bäst på och motivationen kan 

eventuellt öka då de ser att delar av mallen redan är ifyllda.  

Resultatet från de genomförda pilotanläggningarna kan ses som inspirationskälla till övriga 

anläggningar att göra energikartläggningarna. Att besparingspotential kunnat identifieras på 

dessa anläggningar är en tydlig indikation att motsvarande områden kan behöva ses över även 

på övriga anläggningar. Om de anläggningsansvariga istället sprider ut att de är negativa till 

kartläggningen skulle det kraftigt försvåra det fortsatta arbetet. Vid samtal med de 

anläggningsansvariga efter kartläggningarna är de generellt mer positiva efter besöken än före.   

Efter de genomförda energikartläggningarna har det diskuterats huruvida eventuella 

prioriteringar kan göras när det gäller valet av anläggning. Finns det ett behov av att kartlägga 

alla anläggningar eller bör vissa ha större prioritet? Besparingsåtgärderna som kom fram i den 

mindre anläggningen när det gällde elkostnaderna var begränsade men däremot kunde det 

identifieras att energiutvinningen ur bränslet kunde optimeras. Det medförde inte någon 

omfattande arbetsbelastningen för att få en överblick. Genom att vara något insatt i verktyget 

kortas tiden att kartlägga energiflödena. De som är anläggningsansvariga för de minsta 

anläggningarna är sällan ansvarig bara för en anläggning utan ett flertal. Då fås även den rutin 

som behövs för att genomföra en bra kartläggning på ett tidseffektivt sätt. Materialet finns 

sedan sammanställt om myndigheterna efterfrågar det. Även för mindre anläggningar behövs till 

exempel pumpar bytas och då är det fördelaktigt att redan ha energikostnaderna samlade för att 

göra en LCC. 

I utformningen av verktyget har det märkts en brist i gemensamma rapporteringssätt för de olika 

anläggningarna och kvalitén i insamlad data. Utformningen av Energistegen syftar till att få en 

gemensam struktur för återrapportering och uppföljning. Under energikartläggningarna har ett 

behov av bättre uppföljning av tidigare införda åtgärder identifierats för att kunna påvisa det 

effektiviseringsarbete som är infört. Detta tydliggörs när anläggningens komponenter 

sammanställs liksom effektiviseringsmöjligheterna. Att veta de olika sektorernas energibehov i 

respektive anläggning bör vara grundläggande kunskap för en anläggningsansvarig. 

Målsättningen för vad som sedan förväntas vara inkluderat i kartläggningen får anpassas efter 

startläget och tillgången på data. Det i sig ger ett ökat incitament att förbättra mätrutinerna av 

energianvändandet då det ges ett systematiskt sätt att följa upp det. Som nämnts tidigare i 

rapporten, vet man inte kostnaden för det som förbrukas finns inget incitament att reducera 

det.  

Återkoppling av resultatet av införda åtgärder är av stor betydelse för att lära sig av tidigare 

misstag och föra vidare de åtgärder som gett gott resultat. Detta är något som tyvärr ofta 

försakas när investeringen väl är genomförd. Det bör inte vara den person som drivit igenom 

projektet som ensam ska stå för uppföljningen, en form av segregation of duty. Efter en stor 

investering är intresset begränsat att ta reda på om åtgärden inte var så lyckad som de tidigare 
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beräkningarna tydde på om det är ens egna projekt. Om resultatet av åtgärden däremot blev 

lyckat så bör en opartisk person fortfarande bedöma besparingspotentialen för att inte riskera 

att den inte ska bedömas som bättre än vad den var. Risken är då att vidare satsningar sker på 

mindre lämpade åtgärdsförslag.  

Framtida effektiviseringsarbete 

En målsättning i SMAK-gruppen är att Energistegen ska vara starten på ett kontinuerligt 

effektiviseringsarbete. Att resultatet som fås fram från den första energikartläggningen är 

grunden i det fortsatta arbetet. Åtgärder identifieras, implementeras och resultatet kan sedan 

följas upp det kommande året då nästa års energiförbrukning inkluderas. Efter förändringar av 

produktionsförutsättningarna eller som en del av det kontinuerliga underhållet kan allt fler 

åtgärder inkluderas och analyseras. För att resultatet ska kunna följas upp effektivt krävs att 

verktyget kan utvecklas till att inkludera fler produktionsår som kan jämföras med de tidigare. 

Att energieffektivisering i ökad grad inkluderas i det befintliga ledningssystemet kan vara en 

förutsättning för att göra det som ett kontinuerligt arbetsmoment. En energikartläggning kan 

inte endast genomföras en gång och sedan läggas undan utan måste ske regelbundet för att ge 

resultat. 

Genom att i större omfattning göra energieffektivisering en del av det befintliga 

miljöledningssystemet kan kontinuiteten i arbetet underlättas. För ledningssystemet finns redan 

framarbetade rutiner för att regelbundet kontrollera respektive anläggnings arbete för att 

uppfylla rådande krav gällande säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalité. Energi kan här bli 

ytterligare en del utan att för den skull kräva ett eget certifierat energiledningssystem.  

Om ledningsgruppen arbetar fram en gemensam policy och följer myndigheternas riktlinje kan 

åtgärder med återbetalningstid på upp till tre år införas mer systematiskt. Detta innebär i många 

fall en inkludering av ett flertal av de större åtgärdsförslagen så som rökgaskondensorer.  

Riktlinjerna från tillsynsmyndigheterna indikerar tydliga framtida krav om att alla åtgärder med 

återbetalningstid kortare än tre år ska implementeras. Än är E.ON Värme Sverige AB inte där i 

sitt effektiviseringsarbete och det kommer krävas en förändring av vilka investeringar som 

godkänns för att uppfylla dessa krav.   

Energikartläggningen i Energistegen avgränsades till energiflöden i småskaliga 

värmeanläggningar. Metoden och åtgärdsförslagen har i efterhand granskats för att se huruvida 

det inbegriper möjliga besparingsåtgärder även i kraftvärmeanläggningar. Huvudsakligen anses 

verktyget inkludera dessa åtgärder. Det är därför möjligt att Energistegen i viss mån kommer 

används till kraftvärmeanläggningar. Verktygets flexibilitet tyder samtidigt på att metoden och 

åtgärdsförslagen kan anses relevant även för andra energibolags anläggningar.  

Det finns möjlighet att utvidga de gjorda avgränsningarna för värmeanläggningarna till att även 

inkludera transporter av bränsle eller fjärrvärmedistributionen. För att vidare utveckla modellen 

mot ett energiledningssystem kan områden så som avfalls- och utsläppsminimering inkluderas 

som endast indirekt är länkade till energieffektivisering. Det är dock grundförutsättningar i 

arbetet mot resurshushållning och ett hållbart energianvändande.  
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I större skala kan även ett optimerat användande av angränsande företags spillvärme inkluderas. 

Här kommer de framtida kraven om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten in (TPA). Detta 

område har inte inkluderats i större omfattning i den nuvarande modellen men TPA kan komma 

att påverka fjärrvärmeproduktionen i allt större grad. Förutsättningarna att ansluta spillvärme 

varierar beroende på vilken industri som finns i närheten av fjärrvärmenäten. För hushållning av 

resurser på global nivå kan en än mer sammanbunden värmedistribution vara ett steg på vägen.  

Kraftvärme finns inte i någon större omfattning i dagens småskaliga anläggningar, men 

efterhand som priser och efterfrågan på energi ökar kommer även behovet att utvinna energin 

ur bränslet maximalt att öka. El är en mer högvärdig energiform jämfört med värme och för att 

fortsätta utveckla produktionen i de småskaliga anläggningarna är det nödvändigt att utöka 

andelen kraftvärme. Fjärrvärme är begränsad i sin räckvidd på grund av distributionsförluster 

medan el kan distribueras över stora regioner. Ökad lönsamheten i de småskaliga 

anläggningarna kräver nya metoder och då kan småskalig kraftvärme vara ett alternativ. Att 

Energistegen är anpassad för att kunna användas även för kraftvärmeanläggningar kan 

därigenom bli en förutsättning för att verktyget ska användas även i framtiden. 
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Kapitel 9  

Slutsatser och vidare arbete 
Utifrån den studie som har gjorts dras följande slutsatser gällande behovet av strategi för 

energieffektivisering hos E.ON Värme Sverige AB samt den potentiella energibesparingen hos de 

småskaliga anläggningarna: 

 Att det finns behov av tydligt engagemang och stöttning från ledningen i form av 

välstrukturerade policys och handlingsplaner för att energieffektivisering ska få hög 

prioritet och så att fokus inte endast hamnar på produktionshöjande åtgärder. Däribland 

gemensam policy för att ta hänsyn till livscykelkostnader vid nyinvestering och riktlinjer 

för återbetalningstider för effektiviseringsåtgärder. 

 

 Att energikartläggningar bör genomföras på alla anläggningar för att förstärka 

incitamentet att reducera energikostnaderna. Vet inte anläggningsansvariga vad det 

kostar finns inget incitament att förändra det. 

 

 Att dagens arbetsrutiner för energibesparande åtgärder inte motsvarar de krav som 

gäller för företagen i Programmet för energieffektivisering (PFE). Det är enligt 

Miljösamverkan Sverige dessa riktlinjer som ska forma de kommande kraven i 

energikontrollerna. 

 

 Att åtgärder för reducering av elkostnader traditionellt prioriteras högre jämfört med 

bränslebesparingsåtgärder. Det finns behov av ett alternativt tankesätt för beräkning av 

alternativkostnaden för att bränslebesparande och effektökande åtgärder ska få den 

prioritet som befogads. En ökning av bränslepriserna är att vänta liksom avfalls- och 

skattekostnader. Att endast använda produktionskostnaderna som alternativkostnad ger 

inte alltid rätt allokering.  

 

 Att de anläggningsansvariga behöver stöd för att effektivisera implementeringen av de 

första energikartläggningarna och för att öka motivation till vidare arbete. 

 

 Att det finns intresse och engagemang hos de anläggningsansvariga till att arbeta med 

energieffektivisering som är viktig att ta till vara på och lyfta fram. Detta kan göras bland 

annat genom att ge dem tid och befogenhet att införa de åtgärder de anser lämpliga och 

framhäva de med lyckade resultat som gott föredöme. 

 

 Att det finns behov av en gemensam arbetsmetod för uppföljning av 

energikartläggningar för att skapa möjlighet att sprida information om resultaten av 

införda åtgärder internt och externt. Risken är att kunskapen annars stannar på 

respektive anläggning. 
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 Att den potentiella kostnadsbesparingen för elektricitet är störst i de större 

anläggningarna där kringutrustningen är mer omfattande. Den potentiella 

bränslebesparingen är däremot god även i mindre anläggningar.  

 

 Att det finns besparingsåtgärder i stödprocessen inom flera olika anläggningstyper som 

endast kräver marginellt med investeringar. En indikation för god besparingspotential 

för energikartläggningarna. 

 

 Att det totalt sätt finns betydande bränslebesparingspotential genom att maximera 

energiutvinningen från rökgaser och minimera värmeförluster i anläggningen. Åtgärder 

som samtidigt reducerar behovet av dyr oljeanvändning som spetslast då den potentiella 

effekten på anläggningen höjs. 

 

 Att det är kostnadseffektivt att fasa ut fossil olja som bränsle, särskilt av kvalitéer som 

kräver förvärmning och cirkulering. 

 

 Att det finns god potential att förenkla anläggningars bränslehantering. Ett område som 

är viktig att ta hänsyn till vid nyprojektering då förutsättningarna för väl anpassade 

lösningar är som bäst. 

Med dessa slutsatser är förhoppningen att E.ON Värme Sverige AB kan fortsätta sitt arbete för 

att skapa en hållbar värmelösning även för framtida generationer. Där energieffektivisering kan 

vara en del för att skapa förutsättning för god leveranssäkerhet, en konkurrenskraftig och 

innovativ produktion som är anpassad efter de specifika verksamhetsområdena.  
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Bilaga A 

Energimanual för energikartläggningsarbetet 
Nedan följer den informationsmanual som tagits fram för att vägleda respektive 

anläggningsansvarig genom arbetsprocessen för Energistegen, ”Manual för energieffektivisering 

i småskaliga värmeanläggningar”. 

Manualen delges till respektive anläggningsansvariga av deras miljösamordnare tillsammans 

med deras beräkningsmall som initiering av deras energikartläggningsarbete. 

Beräkningsmallen, ”Mall för energikartläggning”, återfinns bifogad som Excelfil på CD. 
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Manual för 
Energieffektivisering i 
småskaliga 
värmeanläggningar 

- med anpassade åtgärdsförslag 

Energimanual med vägledning i form av information och 
exempel på fokusområden. Manualen ska användas 
tillsammans med mallen för sammanställning och 
beräkning.  
      
 Av: Charlotta Gibrand 
2010 
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Förord 
 
E.ON Värme Sverige har en intern målsättning att alla anläggningar under år 2011 ska genomföra 

en energikartläggning och arbeta fram en åtgärdsplan med förslag på besparingsåtgärder. De 

åtgärder som snabbt kan implementeras, utan krävande analyser, kan införas redan under årets 

gång.  

Krav finns även från Miljö & hälsa - eller motsvarande myndighet – att verksamheter ska ha en 
handlingsplan för hur energianvändandet ska begränsas med stöd av MB 26 kap 22§. Redan 
2010 fick ett antal anläggningar hos föreläggande om handlingsplan.  
Detta inkluderar:  
 

 att ha en ansvarig person för energianvändandet 

 att genomföra en fackmannamässigt utförd energikartläggning  

 att arbeta fram en åtgärdsplan för vad som ska införas på kort och lång sikt 
 
Krav kan också ställas på att åtgärder ska vidareanalyseras eller implementeras enligt 2 och 26 
kap i MB. I ett första steg ska åtgärder med en återbetalningstid på tre år eller mindre 
genomföras enligt riktlinjer från myndigheter. Särskilda tillsynsbesök för kontroll av 
energiarbetet kommer att utarbetas.  
 
Var anläggning bär sina kostnader och har sitt budgetansvar. Anläggningsansvarig har därför 
tillsatts som ansvarig för energifrågor och den bifogade mallen, där sammanställningen av data 
kommer ske, stannar i anläggningens ägo. Där bör den sedan vara ett levande dokument: med 
uppföljning från tidigare år, som stöd i det kontinuerliga arbetet av nya åtgärdsförslag och 
fortsatta analyser för energibesparing.  
 
SMAK är tillgängliga för stöd och vägledning till de anläggningsansvariga under 
energikartläggningen. Uppföljning av energiarbetet kommer göras vid en MAS-rond, årligen eller 
beroende på anläggningens storlek. 
 
Tidigare erfarenheter från genomförda energikartläggningar visar att de bästa åtgärdsförslagen 
kommer från den egna personalen och inte från externa konsulter. Förslag på åtgärder kommer 
fram, som sedan tidigare varit känd bland personalen, först då särskild tid avsätts för att förädla 
idéerna i pengar med besparingspotential och återbetalningstid.  
 
Detta är anledningen till varför SMAK anser det så betydelsefullt att den egna personalen 
genomför kartläggningen. Ni har bäst kunskap om drift och rutiner för anläggningen och med lite 
vägledning tror vi att goda resultat kan nås!  

 

 
 
 

                     SMAK – januari 2011 
E.ON Värme Sverige AB  
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Arbetssätt 
Energikartläggningen består av tre huvudsteg, samt vissa delsteg, och ska följas i den ordning 

som föreskrivs. Detta då det är viktigt att undvika en överdimensionerad anläggning. Tillexempel 

gäller för nyinvesteringar att återvinning av värmeförluster inte ska göras innan 

värmeförlusterna först reducerats och man med en energikartläggning har bestämt var 

respektive värmekvalité kan användas maximalt.  

Energikartläggningsmanualen är utformad så att anläggningspersonal självständigt ska kunna 

utföra energikartläggningen. Manualen är även ett stöd för hur beräkningsmallen ska fyllas i och 

ger tips på åtgärdsförslag för energieffektivisering. Den är utformad och anpassad efter ert 

verksamhetsområde - men är inte heltäckande. Hänvisningar görs därför till kompletterande 

material. Beräkningsexemplen i mallen är utformad för att ge en första fingervisning av möjliga 

områden att fokusera på men det rekommenderas att mer utförliga beräkningsverktygen, som vi 

hänvisar till, används för vidare analyser.  

 

           Energimall              Energimanual 
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Steg 1 – Förstudie 
Börja arbetet med energibesparing med det enklaste och mest grundläggande - stäng av 

utrustning som inte används. Detta kräver inga eller marginella investeringar och bör därför 

åtgärdas på en gång. (Klingspor M. , 2007) 

Analysera data för energi och effekt över året uppdelat per timme. Jämför med tidigare års 

förbrukning och försök verifiera vad eventuella förändringar berott på. Statistik för 

elanvändningen - i ett lättarbetat excelformat – beställs genom Affärsansvarig - Värme och Kyla 

på E.ON Försäljning. 

Energimallen: Sammanställ ”Anläggning – Rådata, ”Nät – Rådata” och ”Nyckeltalsanalys”.  

Utifrån diagram som görs i energimallen kan tomgångsförbrukningen uppskattas – elförbrukning 

då anläggningen ej är i drift. Våra värmeanläggningar är generellt igång 24 timmar om dygnet, 

under värmesäsongen, med små skillnaderna mellan dag och natt. Under sommarmånaderna 

minskar produktionen kraftigt och extra fokus krävs för att få ner tomgångsförbrukningen under 

denna period. All utrustning klarar dock inte att stå still under hela sommaren, men en 

igångkörning en gång i veckan kan vara tillräcklig. (Rosén, Teknik, 2010) 

“Nattvandring” eller “Sommarvandring”  
Att upptäcka vilken utrustning som används i onödan kan vara svårt vilket är anledningen till att 

tomgångsförbrukningen är så hög som den är. Ett effektivt sätt att komma åt problemet är att 

besöka anläggningen när ingen annan personal är där eller när anläggningen är ur produktion.  

Gå igenom anläggningen, notera vad som är igång och analysera kritiskt om det verkligen är 

nödvändigt. Detta kan göras gemensamt eller självständigt av anläggningsansvarig. Diskutera 

vilka driftrutiner som kan ändras eller läggas till för att en förändring ska ske. 

Kontrollera: 

 Vad är igång i anläggningen när sista person stänger dörren för dagen/säsongen?  

 Är ventilationen igång för fullt?  

 Finns det utrustning som inte används och därmed kan tas bort?  

 Kan trycket/flödet i systemen sänkas? 

På Heleneholmsverket i Malmö sparar man 130 MWh el per år genom förändrade 

rutiner så att en intagsfläkt stängs av under sommaren och 440 MWh el per år för 

kringutrustning som stängs av. (E.ON Försäljning, 2007) 

Optimerade driftrutiner av skruvar för bränsleinmatning kan också ge besparingar:  

Sollefteå HVC har optimerat baxningen och därmed minskat drifttimmarna. En 

besparing av 123 MWh el per år enligt beräkning av anläggningsansvarig Tomas 

Andersson.   
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Belysning - Kontorsutrustning 
På arbetsplatser är belysningen ofta tänd flera timmar om dagen utan att någon personal vistas i 

lokalerna. Om man tänder och släcker lokaler så som vi gör i hemmet skulle energiåtgången för 

belysning kunna sänkas kraftigt. Granska kritiskt var rutiner kan förändras – behöver hela 

pannhallen tändas på en gång? 

I Heleneholmsverket förväntar man kunna sänka elbehovet med 9 MWh/år med 

genom att belysningen i omklädningsutrymmena släcks då ingen befinner sig i 

utrymmena. Energiloop 2007 

Kontrollera: 
- Är belysningen tänd i onödan där personal inte vistas? 

- Är den rätt placerad - för högt eller t.o.m. dold? 

- Kan belysningen sektioneras så att allt inte tänds på en gång? 

- Är den installerade effekten onödigt hög – kan dimmer användas? 

- Är armaturen rengjord? 

- Vilken kontorsutrustning är på - är det nödvändigt?  

- Står datorer, kopieringsmaskiner m.m. på stand-by? 

Äldre driftdon: 25 % i direkt förlust i armaturen  
Elektriska driftdon, HF-don: endast 10 % förluster i armaturen (Energimyndigheten, 2007) 

En driftskostnad på 25 % tillkommer för underhåll av denna typ av belysning men sänks om man 

går över till lågenergilampor med längre livstid. Effektbehovet kan också ofta halveras, och 

därmed energikostnaden, samtidigt som överföringsförlusterna minskar från 25 % till 10 %. 

Belysning står för ca 2 % av elanvändningen i flera anläggningar och kan anses ha en relativt liten 

betydelse för en anläggnings elkonsumtion. Men 2 % av E.ON Värme Sveriges totala elbehov 

motsvarade 2009 en elförbrukning på över 4 GWh. Sett ur detta perspektiv är det lättare att se 

belysning som en potentiell besparingsåtgärd.   

Vidare studier och beräkningar för reducerade elkostnader för belysning finner du på 

energimyndighetens webbplats – www.energimyndigheten.se (Energimyndigheten, 2010) 

Tryckluft 
Tryckluft är bland den ineffektivaste utrustning man kan ha i en verksamhet, en verkningsgrad 

på 5 % är inte ovanligt. Att starkt ifrågasätta behovet av tryckluft är därför att rekommendera 

(Klingspor M. , 2007). Även avlastad drar kompressorn ofta 20-30 % av det totala effektbehovet 

på grund av läckage i tryckluftsnätet, men bör kunna sänkas till 5-10 % genom att reducera 

läckaget. Att stänga av kompressorn när den inte används är det effektivaste sättet att undvika 

kostnaden. (Karlsson, 2007) Ett bra styrsystem kan därmed ofta reducera energiförlusterna med 

drygt 10 %. Figur 1 åskådliggör att det finns goda möjligheter att reducera tryckluftskostnaderna 

genom att minska elbehovet. Det är vanligt att tryckluftsystem drar 0,20 kWh/m3 medan 0,11 

kWh/m3 är dit man vill nå. (Atlas Copco, 2011) 

Genom ett reducerat läckage beräknade man kunna sänka elbehovet för tryckluftsystemet i 

Staffanstorp med 5 MWh, 25 %, under 2008. Energiloop 2007 

http://www.energimyndigheten.se/
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Ett hål på 1 mm i ett tryckluftsnät på 7 bar medför ett läckage av 1 l/s och en effektförlust av 400 

W. Ett 3 mm hål på motsvarande nät medför ett läckage på 10 l/s och 3500 W i effektförlust. 

(Atlas Copco, 2011)  

 
Figur 2: Livscykelkostnad för tryckluftsystem. 

Kontrollera: 

 Hur kan ni arbeta bort tryckluft helt på er anläggning?  

 Vilken alternativ utrustning finns att tillgå – eldrivna verktyg?  

 Går det att ta bort någon kompressor eller byta till en mindre?  

 Är utrustningen långt från kompressorn eller finns onödiga förgreningar?  

 Finns det rutiner för att kontinuerligt se över läckage i nätet? 

 Kan trycket sänkas eller kan utrustning i nätet bytas för att sänka totaltrycket? 

 Vad medför en 20 % reducering av förlusterna i tryckluftsystemet på er anläggning? 

En reducering av trycket i tryckluftsystemet med 20 %, ansågs vara möjlig enligt 

en Energiloop 2007 i Norrköping, vilket kunde bidra till en elbesparing på 550 

MWh/år. 

Ventilation – Lokaluppvärmning - Tätning 
Ventilationen ska dimensioneras efter en bra luftkvalité och temperatur men är ofta igång 

onödigt mycket. Större förändringar och analys av ventilationssystemen kan behöva stöd från en 

konsult, se vidare under värmeanalysen i steg 3. 

Kontrollera: 

 Är ventilationen på i kontoren när ingen jobbar eller under sommaren?  

 Finns det rutiner för rengöring av filter? 

 Är ventilationen tidsstyrd?  

 Går det att öka differensen på inställda börvärdestemperaturer? 

 Värmer och kyler ni samtidigt - går det att undvika genom frikyla eller ökad ventilation? 

Förlusterna ut ur byggnaden kommer till stor del från det yttre skalet.  

 Är dörrar, fönster och portar täta med fungerande lister? 

 Stängs portar snabbt? 

 

Energi
73%

Investering
19%

Underhåll               
7%

Vatten
1%
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Genom införandet av dessa typer av åtgärder kan antalet timmar med dyr spetslastkörning 

minska tack vare minskade produktionsförluster: 

I en industri installerade man en ny flispanna. De var mycket nöjda med denna 

åtgärd då de nu använde ett förnyelsebart bränsle. Ett par år senare gjordes 

insatser för att isolera dörrar, fönster och förändrade rutiner med öppna portar. 

Efter att dessa åtgärder hade införts fanns inte längre något behov av den 

nyinstallerade flispannan. (Energimyndigheten, 2009)   

Manuell effektstyrning 
Kontrollera effektabonnemanget så att det ej är för högt i förhållande till behovet och jämför 

med ett effektdiagram för året. Statistik över effektbehovet, som beställs av Mats Hågensen, är 

även ett stöd i arbetet med manuell laststyrning.  

Energimallen: Manuell laststyrning under Effektbehov i fliken med ”Nyckeltalsanalys”. 

Om där är höga topplaster – analysera vad det beror på och hur ni kan förändra rutinerna för att 

jämna ut dessa. Måste all utrustning startas upp samtidigt? Kontrollera effektabonnemanget 

kontinuerligt.  

Om du har en stor andel utrustning som är on/off reglerad, samtidigt som du har relativt stora 

topplaster, finns det generellt goda möjligheter att med ett verktyg som EnergiDirigenten 

reglera ner topplasterna genom att fördela effektbehovet. Detta ger kostnadsbesparing i form av 

lägre effektabonnemang. (Rosén, Teknik, 2010) 

Minska behovet av spetslastkörning 
Optimera driften av basproduktionen så att behovet av dyr spetslastproduktion minskar. Gå 

igenom så att det inte sitter onödiga spjäll på utrustningen eller annats som skapar tryckfall och 

motstånd kontrollera att värmeväxlare och utrustning är rengjord. Med minskade förluster i 

anläggning och nät, höjs effekten på basproduktionen och behovet av spetslastkörning minskar. 

En hög rökgastemperatur är en indikator på att det finns möjlighet att förbättra verkningsgraden 

på anläggningen. En rökgastemperatur på över 110 grader är svår att rättfärdiga oavsett typ av 

bränsle. (Rosén, Teknik, 2010) 

Spädmatning till fjärrvärmekretsen på grund av läckage i anläggningen är en energikrävande 

process som medför en lägre verkningsgrad då redan uppvärmt vatten måste ersättas med nytt.  

Energimallen: Kostnader för ersättning av spädvatten kan beräknas i ”Nätrådata”. 

Kontrollera: 

 Hur mycket spädmatar ni på grund av läckor i anläggningen? 

 Är ventilerna täta?  

 Arbetar ni aktivt för att minska läckaget?  
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Värmeförluster i fjärrvärmenätet 
Värmeförlusterna i fjärrvärmenätet är en av de största energiförlustposterna inom bolaget. Att 

kontinuerligt arbeta för en sänkt framlednings- och returtemperatur kan bidra till att minska 

dessa förluster.  

E.ON Värme Sverige garanterar en framledningstemperatur på 65 grader till kund och det är vår 

riktlinje för vad yttersta kund i nätet ska få. 

Kontrollera: 

 Hur ser temperaturkurvan över året ut för ert nät?  

 Vilken temperatur levererar ni till yttersta kund? 

Minskad framledningstemperatur betyder förutom minskade värmeförluster även ökat 

pumpbehov. Det krävs en optimering av detta för att hitta rätt nivå mellan dessa två faktorer.  

I exceldokumentet kan enklare analyser göras av besparingspotentialen för vad en sänkt fram- 

eller returtemperatur kan medföra.  

Om anläggningen har eller ska installera en rökgaskondensor är det av extra vikt att ha en låg 

returtemperatur, se vidare under steg 3. En rökgaskondensor kan kraftigt reducera 

bränslebehovet, alternativt ge en effektökning på anläggningen, men den kräver en låg 

returtemperatur för att fungera optimalt. 

Bernt Bengtsson beställer var månad besked från E.ON Försäljning om alla kunders 

avkylningsgrader. Utifrån denna information kan ett diagram motsvarande det i figur 1 tas 

fram. Bernt kontaktar kunder med en hög konsumtion men med låg avkylning – de i övre 

vänstra hörnet. Han meddelar kunderna att de har något fel på fjärrvärmecentralen som 

kunderna behöver åtgärda då det bidrar till ökade förluster i nät, större pumpbehov och 

mer bränsleåtgång. Sakta men säkert har man på detta sätt lyckats arbeta mot en lägre 

returtemperatur i nätet. (Rosén, Teknik, 2010)  

 

Energimallen: Ett diagram, motsvarande figur 1, kan sammanställas i ”Rådata nät”. 

Informationen beställs från försäljningsansvariga i respektive område. 
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Figur 3: Sammanställning av kunders avkylningsgrader i förhållande till förbrukningen. 

 

Sammanställ framarbetade besparingsförslag i Energimallens ”Åtgärdsförslag”.  

 

I bilaga 1 finner du konverterings- och emissionsfaktorer för olika bränslen vid 

fjärrvärmeproduktion för att beräkna potentiell energi- och CO2-besparing för åtgärderna. 
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Steg 1A – Spets- och reservpannor 

Extra fokus på tomgångsförbrukning krävs för spets- och reservpannor då de endast står i 

beredskap en stor del av året, där av steg 1A. Grundkostnaden för dessa anläggningar är hög då 

den snabbt ska kunna gå för fullt när behov finns. 

Att aktivt arbeta för att minska behovet av spets- och reservanläggningar i nätet är önskvärt. Går 

det på längre sikt att arbeta bort pannor genom effektivisering av anläggning och nät? Kanske är 

det lämpligt att titta på alternativa lösningar för att hitta en lösning på problemet? 

SEAST - Systemdesign för energieffektivitet – är ett samarbete i Södertälje mellan 
AstraZeneca, Scania och Telge Energi. Projektledare från Linköpings universitet leder 
arbetet att sammankoppla energisystemet för att optimera produktion och konsumtion. 
(Linköpings universitet, 2009) 

 
Även på kortare sikt utan extern medverkan finns det utrymme att minska energianvändningen. 

För anläggningar som står i beredskap står mycket kringutrustning på för att snabbt kunna starta 

upp anläggningen vid behov. Det går ofta att minska drifttiden på denna utrustning ytterligare. 

Genom att införa nya rutiner för vilken utrustning som manuellt kan startas innan den 

förväntade igångsättningen kan stora besparingar göras. (Båfält, 2007) 

Kontrollera: 

 Kan man ha två beredskapslägen istället för ett? 

 Vilka reglersystem finns? 

 Är ventilationen igång för fullt?  

 Kan specifik processventilation stängas av? 

 Är belysningen tänd? 

Ett beredskapsläge kan vara för perioder då det är en risk att anläggningen kommer behövas - 

men inte lika snabbt, och ett läge då anläggningen måste starta på en gång.  

En start- och stoppreglering för pumpar och fläktar passar generellt inte i värmeanläggningar 

eftersom verksamheten generellt är igång kontinuerligt. Däremot kan en start- och stopp 

reglering passa i spets- och reservanläggningar. Hjälpsystem som pumpkylning och 

turbinsmörjning kan då lättare stängas ner under perioder då anläggningen inte är i drift. Detta 

minskar elkonsumtionen och slitaget. 

Det är viktigt att kontrollera att utrustningen ur utmattningssynpunkt är rätt dimensionerad, att 

större tryckslag undviks eller att utrustningen kan hantera tryckslag och att elnätet klarar en 

snabbt ökad belastning vid starttillfället.   
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Steg 2 – Energikartläggning 
När energibehovet minimerats genom de enklare åtgärderna i steg 1 är det lämplig att börja 

analysera elkonsumtionen och se över möjliga investeringsåtgärder. (Klingspor M. , 2007) 

Analyser kan göras genom att stänga av sektioner och på det viset insamla information om vilka 

delar som drar el för:  

- Normal produktion 

- Under icke produktionstid  

- Enbart hjälputrustning (belysning, pumpar, fläktar, kompressorer, ventilation) 

- Stäng av grupp för grupp för att uppskatta specifik elförbrukning  

Energimallen: Sammanställ data från bevakningsloggar och SAP i ”Komponentlista” som för 

över data till ”Fördelning elförbrukning”. 

Försök göra en välgrundad uppskattning av de data ni ej har exakt data för. Samtidigt som 

komponentlistan sammanställs ges god möjlighet att granska driftrutinerna för all utrustning – 

en slutkontroll på steg 1. En första målsättning är att 90 % av elförbrukningen ska härledas till 

respektive komponent. Vad man väljer att fokusera på att verifiera beror på vilket område 

anläggningsansvarig tror åtgärdsinsatser är mest berättigade.     

Efter en övergripande analys kan man se om man bör fokusera på de stora energislukarna, eller 

om de är reglerade, gå vidare och titta på de mindre elförbrukarna. Alternativt, om det finns en 

stor andel okänd elförbrukning, kan det vara lämpligt att fokusera på att identifiera och 

kartlägga denna.   

Kostnadsberäkning 
När energiförluster ska analyseras och alternativa åtgärdslösningar arbetas fram kan det ha stor 

betydelse hur man räknar på kostnaderna. 

För företag med en vinstmarginal på 5-8 % motsvarar en kostnadsbesparing på 10 000 kr 

genom energieffektivisering en försäljningsökning på 200 000 kr. 

 Alternativkostnaden för utebliven åtgärd har betydelse för hur väl man lyckas driva 

igenom ett investeringsbeslut. Lars Ivarsson, har bedömt ett flertal beslutsunderlag i 

Region Syd, rekommenderar att räkna alternativkostnad för värmeförluster mot förlorad 

fjärrvärmeförsäljning och inte bara produktionskostnaden. 

 Beräkningsmetoden för hur alternativa investeringar jämförs och vilka driftkostnader 

som inkluderas, se Livscykelkostnadsberäkning nedan, har betydelse vid valet av 

investering. En dyrare investering kan snabbt återbetala sig tack vara ett lägre framtida 

energibehov. 

 Att redogöra för alla vinster eller kostnader, även ur arbetsmiljösynpunkt och 

miljösynpunkt, en investering bidrar med . Underhållskostnaderna kan kanske sänkas 

genom minskad drifttid, miljökostnader får allt större ekonomisk betydelse och liksom 

förbättrad arbetsmiljö. 

Att tydligt kunna mäta och verifiera att de åtgärder som satts in gett resultat ökar möjligheten 

att få igenom fler investeringar och höjer motivationen bland personalen att arbeta vidare med 
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energiåtgärder. Mätningar både före och efter en åtgärd är därmed av stor vikt för uppföljning 

av resultatet med tydliga diagram och flödesscheman. (Energimyndigheten, 2009) 

LCC-kalkyl vid nyinvestering och renovering 
Livscykelkostnadsanalys är en metod för att vid nyinvestering få ett större perspektiv på framtida 

kostnader och intäkter vid jämförelse av olika produkter. Studier visar att en högre kostnad vid 

investeringsskedet kan betala tillbaka sig inom en snar framtid genom lägre drift och 

underhållskostnader. (Energimyndigheten, 2010 ) 

Över 90 % av en motors totala kostnad under dess livstid kommer generellt från elkostnaden. 

Motsvarande gäller för pumpar och fläktar. Investeringskostnaden är ofta en bråkdel av den 

totala LCC kostnaden och det är därför en dyrare produkt med högre verkningsgrad kan betala 

sig så snabbt. Som åskådliggörs i figur 2 så ökar kostnaden för att förändra energibehovet med 

tiden när en investering väl är utförd, samtidigt som även flexibiliteten och möjligheterna 

minskar. 

 
       Nusummefaktorn (I) kan hämtas från tabell där I = [1-(1 + 0,01 x r)

-n
] / (0,01 x r);  

       r = ränta (%), n = livslängd (år).     (Klingspor M. , 2007) 

Energimallen: Beräkningsformulär för jämförelse av investeringar finns under ”LCC”. 

Att införa som rutin att jämföra olika investeringars livscykelkostnader kan reducera 

kostnaderna och elkonsumtionen för en anläggning. Mer information och beräkningsmallar går 

att finna hos Energimyndigheten. (Energimyndigheten, 2010 ) 

 

 

 

 

 

       Tidslinje 

 

 

 

 
Figur 2: Kostnad och möjlighet att förändra energibehovet för en investering sett över tiden. 

Livscykelkostnad: 

LCC = Investering + (årlig energikostnad + årlig underhållskostnad + årlig miljökostnad) × I 
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 Pumpar - Fläktar - Motorer 

Motordrifter som pumpar och fläktar står ofta för uppemot 70-80 % av elförbrukningen inom 

våra anläggningar. Under kartläggningsarbetet kommer därför en stor del av arbetet att 

fokuseras på denna utrustning. (Båfält, 2007) 

Energimallen: För en vidare analys av pumpar och fläktar används beräkningsformulär 

”PumparFläktar” där uppgifter för maxflöde och maxtryck sammanställs för att finna möjliga 

åtgärdslösningar. 

Tillverkningsåret har betydelse för huruvida en åtgärd är lämplig eller inte. För äldre 

komponenter har en utveckling troligtvis skett på marknaden. Kontrollera om det är värt att byta 

ut den.  

Studera marknaden så att du är förberedd på vilken komponent som ska införskaffas om något 

går sönder. Då har du kanske inte tid att genomföra en LCC-analys. Störst möjlighet att påverka 

kommande års energiförbrukning, mot minst kostnad, har du vid nyinstallation. Studera därför 

marknaden och det egna behovet noga. (Klingspor M. , 2007)  

 

Figur 4: Livscykelkostnad för pump. 

Överkapacitet är vanlig då man installerar för en möjlig framtida produktionshöjning eller ett 

varierat produktionsbehov med leder till en sänkt verkningsgrad, se figur 3. (Båfält, 2007) 

I Mora byttes en elmotor till distributionspumpen i Utmelland. En höjning av 

verkningsgraden med 5-6 % beräknades ge en elbesparing på 40 MWh/år till en 

kostnad av 83 kkr under 2008. 

Kontrollera: 

 Är pumparna/fläktarna rätt dimensionerade? 

 Kan en större pump/fläkt bytas till två mindre? Då kan en köras effektivt och endast vid 

behov körs båda gemensamt för att undvika dellast.  

 Finns det energieffektivare pumpar/fläktar på marknaden? 

 Vilken utrustning är lämplig att köpa om ni snabbt måste ersätta en komponent? 

 Finns det gamla strypventiler eller spjäll som kan tas bort? 

Energi
88%

Inköp
8%

Underhåll
4%

Pump
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 Kan pumpar/fläktar samköras? 

 Är systemen rengjorda? 

 Vilka reglersystem har de? 

 Kan trycket/flödet i systemet sänkas? 

En möjlig åtgärd för att höja prestandan på en pump är att svarva ner pumphjulet och därmed 

minska diametern. Detta leder till en sänkt pumpkurva och en mer optimerad driftpunkt.  

Tidigare kallades högsta energiklassen Eff1 men nu finns ett nytt system där IE3 är det som står 

för de mest energieffektiva motorerna på marknaden.  

 
Figur 3: Diagram för hur olika parametrar varierar vid ökad belastning på en 3-fas asynkronmotor. (Båfält, 2007) 

Varvtalsreglering - frekvensomriktare 

Varvtalsreglering kan ge stor energibesparing och samtidigt minska belastningen på 

utrustningen. Detta då motorns varvtal styrs och därigenom sänks även fläktens eller pumpens 

varvtal. Sambandet mellan effekten och varvtalet är P = n3D5 (n = varvtal) vilket medför att en 

reducering av varvtalet ger en kubisk reduktion och åskådliggörs i figur 5 och 6. Ligger driften 

nära den maximala för pumpen eller fläkten en stor del av tiden är vinsterna dock små. Vid ett 

varierande flöde är dock varvtalsreglering den effektivaste regleringsformen.  

Frekvensomriktare kan orsaka vissa nätstörningar och exaktheten i reglering av flöde och tryck 

måste kontrolleras. Frekvensstyrning kan kombineras med spjäll för att förhindra baksug till 

pannan om det krävs. Vid komplexa pumpkurvor och fläktdiagram kan frekvensstyrning vara 

olämplig och få pumpen/fläkten att hoppa mellan två driftslägen. 

För att reducera kostnaden av att frekvensstyra pumpar eller fläktar som samarbetar kan man 

göra som i figur 4. Installera frekvensstyrning på en komponent och reglera alla ändå.  

För motorer upp till 30-40 kW är frekvensstyrning ett kostnadseffektivt alternativ men för större 

motorer krävs noggranna analyser. (Båfält, 2007) 
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                                       Figur 4: Driftsätt när en av tre pumpar är varvtalsreglerad. (E.ON Försäljning, 2007) 

På Heleneholmsverket, som figur 4 är utformat efter, kunde ett förändrat driftsätt 

tillsammans med införandet av frekvensstyrning på en av pumparna bidra med en 

reducering av elbehovet med 660 MWh per år och pump. Totalt en förväntad 

besparing på 1320 MWh enligt Energiloopen 2007. 

Figur 5 och 6 visar besparingspotentialen vid olika typer av reglering om fläkten/pumpen går på 

del last stor del av tiden. Spjällreglering och strypreglering är den ineffektivaste 

regleringsformen för komponenter på dellast medan variationerna minskar då lasten ökar. Vid 

spjällreglering skapas ett konstant motstånd och tryckfall, även då spjällen står helt öppna, som 

ger upp mot 15-30 % konstant tryckfall och strypreglering kan jämföras med en bil på full gas 

som regleras genom bromsen. (Klingspor M. , 2007) 

 
Figur 5: Diagram för hur effektbehovet ökar för en fläkt med olika typer av flödesreglering. (Båfält, 2007) 
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Figur 6: Diagram för hur effektbehovet ökar för en pump med olika typer av flödesreglering. (Båfält, 2007) 

Differentialtryckstyrning 

Differentialtryckstyrning optimerar pumpdriften av fjärrvärmenätet. Fjärrvärmepumparna är 

idag en av de största elkonsumenterna inom våra anläggningar och en viktig post att försöka 

minimera.  

Energimallen: Jämför en sänkt framtemperatur med ökat pumpbehov i ”Nätförluster”. 

Kontrollera: 

 Följer ni riktlinjen med ett differentialtryck på 1 bar vid yttersta kund? Om inte är det 

något ni bör jobba mot för att minska pumpbehovet och elkonsumtionen.  

 Har ni en väl fungerande styrpunkt ute i nät? Idag är det relativ lätt åtgärd att installera 

en fjärravläst styrpunkt - ca 60 kkr. 

Underhåll - Sotning 
Att kontinuerligt se över utrustning och underhålla det som behövs är av stor vikt för att få en 

anläggning att köras optimalt. Ett bra sotningssystem krävs för att behålla en god verkningsgrad 

på pannan och anläggningen. Inköps- och underhållskostnader är generellt av begränsad 

betydelse jämfört med kostnaderna för reducerad verkningsgrad och drift av dyra 

spetslastpannor. Ett bra sotningssystem är också viktig arbetsmiljöfråga då det medför stora 

säkerhetsrisker att sota en panna manuellt. Pannor med en produktion på mer än 300-500 MWh 

bör ha någon typ av mekaniskt/automatiserat sotningssystem. (Åbjörnsson, 2010) 

Kontrollera: 

 Hur ser arbetsrutinerna ut för underhåll? 

 Har ni en automatiserad sotning av pannan?  

 Är det effektivt eller tappar ni i effekt på pannan under säsongens gång?  

 Drar sotningssystemen mycket el?  

 Måste de automatiserade sotningssystemen gå så ofta som de gör? 
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Det finns ett flertal olika automatiserade sotsystem på marknaden idag:  
 

 Ljudsotning: ljudvåg med bestämd frekvens skapas av tryckluft. En gång om året byts de 

membran som stämmer ljudvågen. Hamnar systemet ur frekvens slutar 

sotningssystemet att fungera. Hög ljudvolym kan vara problematisk nära bebyggelse, 

nya system har ljudvågor människan inte uppfattar.  

 Luftsotning: luftbubbla skjuts genom systemet. Dyrare i drift än ljudsotning då en större 

volym komprimerad luft med högre tryck krävs. Anses ofta ändå vara effektivare genom 

att vara driftsäkrare. 

 Ångsotning: främst för anläggningar med egen producerad ånga och de med aggressiv 

beläggning. Särskilt lönsamt tillsammans med rökgaskondensor då energin i ångan 

återanvänds.  

 

Sammanställ framarbetade besparingsförslag i Energimallens ”Åtgärdsförslag”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

Steg 2A – Åtgärdsförslag för fastbränsleanläggning 
Fastbränsleanläggningar är generellt en något mer komplex anläggning, än gas- eller 

oljeanläggningar, med högre elkonsumtion. För avfallsförbränningsanläggningar krävs en 

omfattande reningsanläggningen - en energislukare - men även här gäller det att optimera. 

 Ett större elfilter betyder en lägre flödeshastighet och effektivare rening och anses som 

en energieffektiv reningsmetod, men storleken på filtren kan optimeras och stoftet ska 

inte slås av för ofta.  

 Cyklonreningen drivs av tryckfallet det skapar men en optimering kan göras av reningen 

av utrustningen.  

Bränsleinmatning 
För fastbränsleanläggningar är det stora volymer bränsle som ska hanteras med transporter, 

lagring och inmatning av bränslet. Det krävs mycket arbete för att koordinera denna hantering 

optimalt men det finns också vinster att göra.  

Det finns ett flertal metoder för hur bränslet kan matas in till ugnen och det är lämpligt att se 

över vilka alternativ som finns för er anläggning. Arbeta för att så snabbt som möjlig få upp 

bränslet på ett transportband och minska hanteringen av skruvar. (Rosén, Teknik, 2010) 

Kontrollera: 

 Går det att ta bort någon del under hanteringsmomentet? 

 Är utrustningen rätt dimensionerad? 

 Finns det effektivare utrustning på marknaden? 

 Är utformningen på lastanordningarna optimal eller finns det andra sätt?  

 Vid all nyprojektering är det viktigt att optimera hanteringen och med de stora bränslevolymer 

det handlar om är det av extra vikt då det är dyrt att korrigera i efterhand.  

 

 

I Örebro byttes krossen för bränslehanteringen till P14 vilket förväntades ge en 

elbesparing på 430 MWh/år, samtidigt som det skulle minska antalet drifttimmar och 

underhållskostnaderna.   
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Steg 2B – Åtgärdsförslag för oljeförbränning 
En gas- och oljeanläggning har mindre kringutrustning än en fastbränsleanläggning och har 

därmed ett mindre hjälpkraftsbehov. Även här finns det dock områden att arbeta med. 

Förvärmning av oljetank 
Bioolja och tjockolja behöver varmhållas för att inte stelna i tanken. Detta är en energikrävande 

process och man bör överväga möjligheterna att konvertera till ett annat bränsle av högre 

kvalité. Krävs uppvärmning och omcirkulering ska det göras så effektivt som möjligt. 

Kontrollera: 

 Används fjärrvärme för värmehållning? 

 Finns det spjäll för rökgasstråket? Kontrollera att luftstråket inte är överventilerat då det 

kyler ner fjärrvärmevattnet och bidra till stora värmeförluster. (Rosén, Teknik, 2010) 
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Steg 3 – Analys av värmeflöden 
När energibehovet är minimerat genom de enklare åtgärdsförslagen och elkonsumtionen är 

kartlagd är det lämpligt att arbeta vidare med värmeanalysen. Detta är ett område med något 

mer komplexa åtgärdsförslag som kräver analysarbete för att hitta optimala lösningar. Ofta är 

det en specifik lösning som är bäst lämpad för just den anläggningen. Det kan vara lämpligt att 

söka stöd av extern kompetens inom detta område men vissa generella riktlinjer går dock att ge. 

(Klingspor M. , 2007) 

Ventilation 
För ventilation är det viktigt att inte ventilera mer än nödvändigt utan att styra 

ventilationsbehovet efter temperatur och luftkvalité.   

Kontrollera vad energin används till så att ni inte ventilerar för att: 

- Värma upp uteluften 

- Kyla uteluften 

- Som drivenergi till fläktar och övrig utrustning (Öman Gruppen, 2010) 

Intagsfläktar till pannan tar lämpligtvis luft från panntaket, där den varma luften ansamlas, för 

att förbättra luftkvalitén i bränslehallen, minska energibehovet och öka livslängden på 

elektronisk utrustning. (Rosén, Teknik, 2010) 

Se över möjligheten för värmeåtervinning av frånluftsvärmen med hjälp av en 

frånluftvärmepump. 

I Limhamns Fjärrvärmecentral kunde man, genom minskad ventilation i pannhuset då 

anläggningen inte var i drift, reducera elbehovet med 90 MWh/år efter en Energiloop 

2008.  

Kontrollera: 

 Är ventilationen rätt dimensionerad? 

 Regleras ventilationen efter behovet? 

 Stängs ventilationen av när processen ej är igång? 

 Sker intagsluft från panntaket? 

 Ventileras överskottsvärme ut ur anläggningen eller sprids det till angränsande lokaler? 

Värme - Isolering 
När det gäller besparingar på värme är den generella riktlinjen att undvika att värma och kyla 

samtidigt. Våra pannor bidrar med mycket värme och det gäller att minimera detta överskott så 

att vi ej behöver ventilera bort det. 

Arbetsmiljöreglerna säger att en yta inte får vara över 60 grader men för en behaglig arbetsmiljö 

och bättre miljö för den elektroniska utrustningen kan det vara lämpligt att isolera ytterligare. 

(Rosén, Teknik, 2010) 

Energimallen: Beräkningsexempel för ytterligare ”Isolering”. 
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Kontrollera: 

 Finns det oisolerade rör och ventiler? 

 Är isoleringen tillräcklig på panna och rör – lönar det sig att tilläggsisolera? 

 Behövs ytterligare isolering i anläggningsskalet – väggar och tak? 

 Stängs portar, dörrar och fönster effektivt och är de tätade? 

Värme - Alternativa energikällor  
 Våra anläggningar värms till största del upp från överskottsvärmen från pannan. Om el eller olja 

används i någon del av anläggningen är det lämpligt att se över hur detta kan konverteras och 

därmed sänka kostnaden. Uppvärmning av biooljepannor sker energieffektivast med hjälp av 

fjärrvärme. 

Kontrollera: 

 Finns det någon värmeanläggning förutom pannan? 

 Finns det behov för ytterligare värmekälla i anläggningen eller går det att leda värme dit 

från pannhuset? Se illustration i figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: I en anläggning väljer man att reducera de externa värmekällorna genom att istället 
använda spillvärme från den egna processen. (Energimyndigheten, 2009) 

 

Värme - Återvinning  
Innan man börjar titta på värmeåtervinning är det viktigt att först, under steg 1, noga ha 

analyserat om det går att minska värmeförlusterna. Risken är annars att man gör en investering 

för något som man egentligen inte har behov av. Sedan är det viktigt att man har gjort en 

gedigen energikartläggning så att man känner till alla energiflöden. Högkvalitativ fjärrvärme ska 

inte användas för att värma något med låga temperaturer om det finns behov att först värma 

upp flöden av högre temperatur, se illustrationen i figur 8.  
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Överskottsvärme kan tas tillvara från pannhus och kompressorrum. Med hjälp av en värmepump 

kan det uppgraderas till högkvalitativ värme men en mindre kostsam åtgärd är att med 

ventilationskanaler leda över luftflöden till angränsande rum. 

Stora värmeförluster kommer från rökgaserna. Genom på ett bättre sätt utnyttja värmen i 

rökgaserna kan stora bränslebesparingar, alternativt effektökningar, göras. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8: Optimera användningen av spillvärme så att inte låggradig värme värms upp av  
högkvalitativa värmeflöden (Energimyndigheten, 2009). 

 
Rökgaskondensor 
För anläggningar som har ett fuktigt bränsle finns det goda möjligheter att minska 

energiförbrukningen med 25-30 %. Har man en drifttid på 5-6000 h och en returtemperatur 

under 50 grader så bör en rökgaskondensor installeras. Returflödet utvinner energi från 

rökgaserna då vattenångan kondenseras, uppvärmningsbehovet av fjärrvärmevattnet optimeras 

samtidigt som en större andel energi utvinns ur bränslet totalt. Diskussion måste dock tas med 

myndigheter vid en effektökning av anläggningen och hantering av kondensatet. (Rosén, Teknik, 

2010) 

En rökgaskondensor på 0,5 MW installerades 2008 i Staffanstorp som vid optimal 

drift, genom reduktion av naturgasbehovet och ökning av biobränsleanvändningen 

vid maxlast med förbättrat stoftvärde och reducerad bränsleanvändning totalt, kan 

ge en bränslebesparing av 1200 MWh naturgas och 1700 MWh biobränsle per år.    

Återvunnen energi från varmvattenflöden: 

Energi (kWh) = vattenflöde (m3/s) × ∆T (oC) × drifttid (h) × 4,18 kJ/m3, K 

Återvunnen energi från luftflöden: 

Energi (kWh) = luftflöde (m3/s) × ∆T (oC) × drifttid (h) × 1,2 kJ/m3, K 

Fel Rätt 
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Det går att med hjälp av värmeväxlare reducera returtemperaturen i anläggningen för att på så 

sätt förbättra verkningsgraden i rökgaskondensorn om man har problem med avkylningen i 

nätet. 

Rökgaskylare 
Med en rökgaskylare går det, liksom för rökgaskondensorn, att utnyttja värmeinnehållet i 

rökgaserna. En rökgaskylare används för torra bränslen. Dock kan man inte sänka temperaturen 

så att man kommer under syradaggpunkten, utan att ha en anläggning som klarar av att 

hanterar det. Har man en rökgastemperatur på 200 grader kan man med en rökgaskondensor få 

ut energin ner till 110 grader utan större problem. Även här krävs diskussion med myndigheter 

för kontroll om tillståndskrav påverkas eller behöver korrigeras. (Rosén, Teknik, 2010) 

 

Sammanställ framarbetade besparingsförslag i Energimallens ”Åtgärdsförslag”.   
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Framtidsplanering - Uppföljning 
Under energikartläggningsarbetet är förhoppningen att effektiva åtgärdsförslag för att reducera 
energibehovet ska komma fram. Men om man, efter en väl genomförd energianalys, inte hittat 
några större åtgärdsbesparingar ska man inte se det som ett misslyckande. Det är istället en god 
indikation på att anläggningen drivs effektivt och det är dit vi vill nå. Även att kunna konstatera 
detta och kunna påvisa internt och för myndigheter att vi har en effektiv produktion är av stor 
vikt. Men det är ett kontinuerligt arbete att arbeta för en optimerad drift, inte något som bara 
görs en gång, då förutsättningarna ständigt förändras. 
 
Sätt upp en åtgärdsplan för de åtgärdsförslag som kommit upp under utredningen. Vissa 
åtgärder bör, om möjligt, införas på en gång medan andra kräver ytterligare analyser. De 
åtgärdsförslagen med kortast återbetalningstid, upp till tre år, kan prioriteras och planera för när 
övriga åtgärder är lämpliga att införa så att störningar i produktionen minimeras. 
 
Förkasta inte åtgärder med längre återbetalningstid utan ha dem med i beaktande för framtida 
produktionsförändringar. Åtgärden är kanske inte ekonomisk försvarbar i dagsläget, eller på 
egen hand, men energipriserna kommer att öka och vid en kommande ombyggnation kanske 
den kan inkluderas.  
 

Strategiska mål/åtgärder för verksamheten  
Skapa en överblick över möjliga scenarior för verksamhetens produktion och de faktorer som 

kan påverka framtida utveckling för vilka åtgärder som är möjliga att investera i. 

- Hur ser den framtida produktionsmöjligheter ut vid en expansion/reduktion av 

fjärrvärmenätet, på 5 respektive 10 års sikt? 

- Vilken påverkan har ett höjt elpris respektive bränslepris för vilka åtgärder som är 

lämpliga att investera i? 

- Vilka åtgärder kan planeras vid nästa ombyggnation eller nyinvestering? 

Uppföljning 
Att internt kunna följa upp resultatet av de åtgärder som införts är av stor betydelse för att 

motivera den egna personalen att arbetet de lägger ner ger resulterar. Fotsätt därför att mäta 

energianvändandet för att kunna jämföra med tidigare år och använd energimallen aktivt.  

SMAK-gruppen kommer vara ansvarig för att samla in och informera till myndigheter om 

effektiviseringsarbetet i anläggningarna med start 2011. Hur ofta den kontinuerliga 

rapporteringen kommer att ske sedan, fastställs beroende på anläggningens storlek.  

Efter att anläggningarna har genomfört sin energikartläggning kommer en skylt sättas upp i 

anläggningen som bekräftelse. Nyckeltalen som sammanställs, tillsammans med övrig 

information, kommer underlätta jämförelser mellan olika anläggningar för att på ett bättre sätt 

kunna lära och utbyta erfarenheter av varandra. Hos ENIG (www.enig.se) kan man kostnadsfritt 

beräkna nyckeltal för en anonym jämförelse med andra värmeanläggningar i Sverige. 

 
 

http://www.enig.se/
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Bilaga 1 
Underlag för beräkning med konverteringsfaktorer och koldioxidinnehåll 

Koldioxidutsläpp från ett bränsleslag beräknas enligt: 
Koldioxidutsläpp [ton CO2] = förbrukat bränsle [ton bränsle] x bränslets effektiva värmevärde 

[TJ/ton bränsle] x emissionsfaktor [ton CO2/TJ] x oxidationsfaktor 

Koldioxidutsläpp [ton CO2] = förbrukat bränsle [m3 bränsle] x bränslets effektiva värmevärde 

[TJ/m3 bränsle] x emissionsfaktor [ton CO2/TJ] x oxidationsfaktor 

Reducering av el (Nordisk elmix): besparing på 670 kg CO2/MWh eller 670 g CO2/kWh 

Reducering av drivmedel i fjärrvärmeproduktion kan beräknas utifrån tabell 1. 
 
Tabell 7: Konverterings- och emissionsfaktorer för bränsle mixer inom fjärrvärmeproduktionen. Värdena är hämtad 
från Milökalkylen 101014.  

 
GJ/enhet Enhet NOx kg/MWh CO2 kg/MWh 

Kol - fjärrvärme mix 27,21 ton 0,288 326,52 

Koks - fjärrvärme mix 28,05 ton 0,54 370,8 

Petroliumkoks - fjärrvärme mix 34,8 ton 0,54 360 

Eldningsolja 1 - fjärrvärme mix 35,82 m3 0,18 267,48 

Eldningsolja 2-5 - fjärrvärme mix 38,16 m3 0,216 274,32 

WRD Olja - fjärrvärme mix 38,16 m3 0,288 274,32 

Dieselolja - fjärrvärme mix 35,29 m3 0,18 271,08 

Brännolja - fjärrvärme mix 38,16 m3 0,216 274,32 

Tallbeckolja - fjärrvärme mix 41,87 m3 0,468 0 

Fotogen - fjärrvärme mix 34,5 m3 0,252 263,16 

Avfall - fjärrvärme mix 41,87 ton 0,18 90 

Gummiflis - fjärrvärme mix 13 m3 0,198 291,6 

Torv - fjärrvärme mix 41,87 toe 0,252 386,28 

Trädbränsle - fjärrvärme mix 41,87 toe 0,216 0 

Stadsgas - fjärrvärme mix 16,75 1000 m3 0,252 279 

Naturgas - fjärrvärme mix 39,74 1000 m3 0,18 203,4 

Gasol - LPG - fjärrvärme mix 46,05 ton 0,18 234,36 

Deponigas - fjärrvärme mix 41,87 toe 0,18 0 

Koksugnsgas - fjärrvärme mix 18,232 1000 m3 0,108 166,86 

Masugnsgas - fjärrvärme mix 2,905 1000 m3 0,108 1076,4 

LD-gas - fjärrvärme mix 7,2 1000 m3 0,108 673,992 

Avlutar - fjärrvärme mix 41,87 toe 0,216 0 

Biobränslen - fjärrvärme mix: 
Övriga 41,87 toe 0,396 0 

Petroliumbränslen - fjärrvärme mix: 
Övriga 41,87 toe 0,36 216 

Fasta fossila bränslen - fjärrvärme 
mix: Övriga 41,87 toe 0,36 216 

 


