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Sammanfattning 

Som en del i att minska dagens globala energiproblem medverkar Stora Enso 

Timbers pelletsfabrik i Grums i det statliga programmet PFE (program för 

energieffektivisering), vilket är riktat till svenska energiintensiva industrier för att 

öka industriernas energieffektivitet.  

Syftet med rapporten är att göra en energikartläggning för energitillskottet på 

fabriken som underlag för Stora Ensos medverkan i PFE samt föreslå 

förbättringsåtgärder för att energieffektivisera fabriken. 

Målet med energikartläggningen är att ta reda på vilka energiflöden som är de 

kritiska för energitillskottet på fabriken. 

Metoden i arbetet har utgått ifrån att studera de olika maskinernas märkskyltar där 

bland annat märkeffekten för de studerade maskinerna går att avläsa. Med hjälp av 

märkeffekten och drifttiderna för maskinerna kunde det årliga energitillskottet för 

pelletsfabriken beräknas.  

Resultatet från energikartläggningen visar ett årligt energitillskott för 

pelletsfabriken på 7585 MWh.  

Känslighetsanalysen över energikartläggningen visar att energitillskottet för 

pelletsfabriken kommer att variera kraftigt beroende på drifttiden och driftläget för 

maskinerna som används i pelleteringen. 

Genom att installera styrning av belysningen som innebär att 2/3 av armaturen 

släcks ned när ingen personal befinner sig i lokalerna på fabriken kommer 

energianvändningen att reduceras med 71,1 MWh per år.  

I studien har bara tagits hänsyn till energitillskottet som sker inne i byggnaderna.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

The global energy problems of today require several arrangements to move toward 

against sustainability. Stora Enso Timber Pellet Plant in Grums wants to reduce the 

energy supplements for the factory through participation in the state programme 

PFE (Energy Efficiency Programmes).The work of PFE is directed at the Swedish 

energy intensive industries to increase the energy efficiency of the industries. 

The aim of the report is to make an energy audit/mapping of the energy supply of 

the factory. The material of the report, in brief, and its result is to make the energy 

industry even more efficient. As a part of the project it’s important for Stora Enso 

to illustrate material concerning the project. 

The goal of the energy audit is to find out what energy flows that are the most 

critical ones for the energy supply of the factory. 

The method of this work has mainly been studying the different machines 

nameplates which include the power rating for the studied machines are readable. 

Using the power rating and operating times for the machines the annual energy 

supply for the pellet plant could be calculated. 

The results of the energy audit show an annual energy supplements for pellet plant 

at 7585 MWh. 

The sensitivity analysis of the energy audit shows that the additional energy 

required for the pellet plant will vary greatly depending on operating time and 

operating mode of the machines used in pelletizing. 

By installing lighting control, which means that two thirds of the fixture is dimmed 

when no staff is in the premises of the factory, the use of energy will be reduced by 

71,1 MWh annually. 

Only the additional energy that takes place inside the buildings of the factory has 

been taken into account of the study. 

  



 
 

Förord 

Rapporten är ett resultat av mitt examensarbete som en del min examen på Karlstad 

Universitet. Examensarbetet har utförts på Stora Ensos Timbers pelletsfabrik 

Gruvön. 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet 

har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har 

vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Magnus, utan honom skulle denna 

studie aldrig ha slutförts. Jag vill även passa på att tacka Stefan Frodeson, 

universitetsadjunkt på Karlstad Universitet och Martin Hultén, Gymnasielärare 

inom elektronik på Dackeskolan som har bidragit med värdefull kunskap. 

Stefan Olsson, produktionsansvarig på Stora Enso Timber ska också han ha tusen 

tack för all hjälp och den tid han har bidragit med under arbetets gång.  
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1 Inledning 

 

Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung ifrån Brundtlandrapporten och är 

definierat som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov”. Hållbar 

utveckling har under de senaste tjugo åren fått en genomgripande spridning och i 

dagens samhälle råder det stark samsyn över att det bör vara samhällsutvecklingens 

övergripande mål. Om hållbar utveckling ska lyckas förutsätts en långsiktighet och 

ett helhetsperspektiv. (Nationalencyklopedin, 2013a) 

Stora Enso Timber gör pellets av biprodukter från de egna sågverken. Fabriken 

Gruvön som producerar pelletsen ligger i Grums. Pelletsfabriken producerar 

årligen 100 000 ton/år. (Stora Enso, 2011) 

Stora Enso timmer bidrar till en ökad hållbar utveckling genom att medverka i 

program för energieffektivisering. Program för energieffektivisering är riktat till 

svenska industriföretag med en mycket energiintensiv energiförbrukning.  

Programmet ska öka energieffektiviteten hos företagen genom att ge företagen 

möjlighet att få skattebefrielser på den el som används i tillverkningsprocesserna. 

Motkraven som ställs på företagen är att företagen arbetar med energifrågor och 

genomför energieffektiviserade åtgärder (Energimyndigheten, 2011). Deltagandet 

är frivilligt men företag som deltar måste fullfölja de krav som ställs för att få 

skattebefrielser. (Energimyndigheten, 2005) 

Processens ändamål är att tillverka pellets av sågspån. Hela produktionslinjen 

beskrivs inte i detta arbete då det bara är komponenterna som påträffas innanför de 

studerade rummen som kartläggs. 

Sågspånet anländer in i presshallen via en cyklon som är monterad i takhöjd. 

Cyklonen har till uppgift är att avskilja stoft med centrifugalkrafter. 

Efter cyklonen transporteras sågspånet vidare genom att falla ned på en 

kedjetransport (K.T). Sågspånet leds därefter in i fyra identiska pelletspressar. 

Varm vattenånga tillsätts innan pressarna. Tanken med den varma vattenångan som 

tillförs pressarna är att ligninet ska frigöras. Huruvida man lyckas frigöra ligninet 

med de temperaturer som råder är enligt Olsson
1
 tveksamt, istället tror Olsson att 

det är troligare att ångan mjukar upp fibern så att inte pressarna behöver lika 

mycket energi för att pelleteringen ska kunna ske. 

Efter att pelletspressarna har pressat sågspånet till pellets behöver vattenångan efter 

pressarna sugas ut. Den nypressade pelletsen förflyttas därpå med en ny 

                                                             
1
 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 25 april 2013 
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kedjetransport. Unikt för denna kedjetransport är att en huvudkanal med fyra 

avgreningar (en efter varje press) är kopplad till kedjetransporten som suger ut 

vattenångan med en elektrisk fläkt. 

En skopelevator (S.E) tar vid efter kedjetransporten vars tekniska utformning är att 

med hjälp av skopor transportera pelletsen vertikalt. Skopelevatorn är i sitt högsta 

läge ihopkopplad med en ny kedjetransport som leder pelletsen in i kylaren. 

Kylaren fungerar så att kall uteluft sugs in genom två kanaler. Kanalerna leder in 

uteluften under den mängd pellets som ska kylas. Den uppvärmda uteluften blåses 

sedan ut ur lokalen genom en ny kanal.  

Efter att pelletsen har avkylts i kylaren transporteras pelletsen vidare via en ny 

kedjetransport till ett pelletssåll. Pellets från kedjetransporten förs in i sållet upptill 

och lämnar sållet nedtill. Sållet består av en lutande låda som vibrerar mycket 

kraftigt. Pelletssållen har till uppgift att avskilja sågspånet från pelletsen. Det 

avskiljda sågspånet återförs tillbaka till tillverkningsprocessen. Den färdiga 

pelletsen skickas vidare till ett nytt kedjetransportband. 

Det nya kedjetransportbandet har en inbyggd våg. Vågen har till uppgift att mäta 

hur mycket pellets som lämnar presshallen. Kedjetransporten mynnar ut i en ny 

skopelevator som i sin tur är sammanlänkad med en bandtransport (B.T).  

Bandtransporten förflyttar pelletsen in i paketeringsrummet. Väl inuti 

paketeringsrummet sammanfogas bandtransporten med ännu en bandtransport som 

har till uppdrag att förflytta pelletsen till en Silo. 

Silon fungerar som ett magasin och pellets som är lagrad i silon färdas tillbaka in i 

paketeringsrummet med en ny bandtransport. Likaså är detta bandtranssportband 

sammanfogat med en ny bandtransport. Bandtransporten är ansluten till 

säckmaskinen som består av tre delar.  

De tre säckmaskinerna har helt åtskilda syften och är konstruerade av olika 

fabrikörer. Övergripande går det emellertid att generalisera säckmaskinens förlopp 

med att den första maskinen i slingan fyller plastsäckar med pellets. Innan pelletsen 

transporteras till säckmaskinens första del (F1200) måste pelletsen gå igenom 

ytterligare en pelletssåll med samma funktion som den tidigare pelletssållen. 

Säckarna som har fyllts med pellets transporteras efter påfyllningen via 

transportband till nästa steg (PM800-12) i säckmaskinens process.  

Efterföljande steg har till uppgift att stappla de fyllda säckarna med pellets på 

lastpallar. Varje lastpall staplas med 52 säckar. 

Den sista maskinen (RA 1311) i säckmaskinens slinga plastar in de färdiga pallarna 

i ett skyddade lager av plastfolie. Tillvägagångssättet för plastmaskinen är att i 

första steget snurras en axel med plastfolie runt pallen. När pallen sedan är 
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färdigplastad transporteras den via rullband ut genom en port, där den senare 

transporteras bort och nästa pall kommer till startläget. Porten är synkad efter 

säckmaskinen, dvs. så länge det är ett flöde med pelletspallar kommer den eldrivna 

porten att öppnas och stängas. 

Det är inte bara maskiner som används för att tillverka pellets som tillför energi till 

fabriken. I fabriken påträffas också värmesystem, varma ytor, olika typer av 

armatur, datorer, kompressorer och vitvaror.  

Det förekommer också utöver presshallen och paketeringsrummet en blandning av 

ett personal-, omklädnings-, lunch- och operatörsrum. 

Den del av fabriken som har studerats ur ett energitillskottsperspektiv ser ut enligt 

nedanstående figur 1. 
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Figur 1. Ritning på pelletsfabriken.
2 

I figur 1 visar den gröna rektangeln pelletspressarna (A), den blåa kvadraten visar 

kylaren (B), den röda rektangeln visar pelletssållen (C) och den gula rektangeln 

visar säckmaskinen (D). Observera att hela den mellersta delen av säckmaskinen 

inte är utritad i figuren.  

Pelletsfabrikens huvudsakliga energikälla är det svenska elnätet. Det svenska 

elnätet levererar växelström till konsumenterna med en frekvens på 50 Hz och en 

huvudspänning på 400 V. Elnätet är av typen trefas. Ett trefassystem är ett 

växelströmssystem vilket innebär att den elektriska strömmen ändrar riktning och 

momentanvärde med tiden. (Nationalencyklopedin, 2013b)  

                                                             
2
 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber. Fått som ett dokument 
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Ett exempel på hur växelström fungerar kan beskrivas med en lampa som 

inkopplad till ett vägguttag. I ett vägguttag finns det två ledningar, en fas där den 

elektriska spänningen varierar mellan plus och minus och en fas som är noll. 

Strömmen flyter i ena ögonblicket från fasen genom lampan till nollan och därefter 

flyter strömmen åt det andra hållet. Fasen växlar mellan att vara positiv och negativ 

dvs. växelström. (Faktabanken, 2013) 

Elektrisk spänning eller ström som ändrar riktning och momentanvärde med tiden 

kallas för växelstorhet. För en ideal växelstorhet är den negativa halvperioden en 

spegelbild av den positiva halvperioden och har ett medelvärde noll över perioden, 

se figur 2. (Nationalencyklopedin, 2013c) 

 

 

Figur 2. Ideal växelstorhet. Källa: Ideal växelstorhet (2013) 

http://www.ne.se/lang/v%C3%A4xelstorhet (hämtad den 3 juni 2013) 

Elektrisk effekt är produkten av spänningen och strömmen. För beräkningar 

används effekttriangel, se figur 3. Storheterna som används i effekttriangel är aktiv 

effekt P, reaktiv effekt Q och en matematisk definierad skenbar effekt S. Aktiva 

effekten är den effekt som används för att uträtta arbetet, den reaktiva effekten Q är 

inte förknippad med energiförbrukningen, fysikaliskt kan den tolkas som den 

energi som används för omlagring av fältenergin. Effekten som levereras av 

strömkällan är den skenbara effekten. (Nationalencyklopedin, 2013d). 

 

http://www.ne.se/lang/v%C3%A4xelstorhet
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Figur 3.  Effekttriangeln, Relationer mellan skenbar effekt, reaktiv effekt och aktiv effekt. Källa: 

Effekttringel (2013) http://www.ne.se/lang/v%C3%A4xelstr%C3%B6mseffekt (hämtad den 2 maj 

2013) 

Beräkningar för de olika elektriska effekterna sker enligt ekvationerna 1-3. 

Ekvationerna är hämtade från (Nationalencyklopedin, 2013d). 

                 ,aktiv effekt [W] (1) 

                 ,reaktiv effekt [var] (2) 

           ,skenbar effekt [VA]  (3) 

U = Spänning [V] 

I = Ström [A] 

 = Effektfaktor. Fasskillnaden mellan strömmen och spänningen i en 

växelströmskrets.   

  = Trefasfaktorn 

Effektfaktorn (cosinus  ) beskriver fasskillnaden mellan ström och spänning i en 

växelströmskrets och är kvoten mellan den aktiva effekten och skenbara effekten. 

När strömmen och spänningen är i fas blir effektfaktorn   =1 (cosinus 0 = 1). Om 

fasskillnaden   = π/2 blir effektfaktorn 0. (Nationalencyklopedin, 2013e) Desto 

högre effektfaktor desto mer strömkrävs för att uppnå den önskade aktiva effekten 

vilket i sin tur innebär en högre energiförbrukning.  

Elen som transporteras i elnätet anträffas i två former: aktiv effekt och reaktiv 

effekt. Den aktiva effekten är den nyttiga effekten som uträttar arbete meden den 

reaktiva effekten ofta saknar användning. Ett användningsområde för reaktiv effekt 

är när elmotorer behöver magnetiseras så att de kan starta. Den reaktiva effekten 

behövs således då enbart i elledningarna nära motorn. Ute på elnätet kan den 

reaktiva effekten liknas skummet i ett ölglas – det är också öl men det tar onödigt 

utrymme. (ABB, 2012) 

 

http://www.ne.se/lang/v%C3%A4xelstr%C3%B6mseffekt
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Begreppet el-kvalitet var tidigare ett mått på elbolagens förmåga att leverera el till 

sina kunder utan avbrott. I dag inkluderar även begreppet alla avvikelser från de 

rena sinusvågorna. Dessa avvikelser kallas för kontinuerliga störningar. En typ av 

kontinuerlig störning är övertoner. Övertoner som påverkar elnätet negativt skapas 

av all elektrisk utrustning som har en reaktiv effekt. För att kunna minska den 

reaktiva effekten för olika maskiner ansluts en kondensator som försöker höja 

effektfaktorn till 1. Anslutningen av en kondensator kallas för faskompensering. 

Kondenstorn förbrukar ingen effekt och därför kommer belastningseffekten att vara 

densamma. (CA mätsystem, 2013) 

 

Företag med en stor induktiv belastning (ändrar fasvinkeln) tvingas betala höga 

straffavgifter på elräkningen för den reaktiva effekt som påverkar det sinusformade 

elnätet. Sågverk är ett typexempel på företag som har mycket att vinna genom att 

faskompensera och på så sätt slippa betala för oanvändbara effekter. (ABB 2004)   

 

Den skenbara effekten som är den levererade effekten av elnätet och är den effekt 

som användaren betalar för. Den önskas alltid vara så låg som möjligt. Optimalt är 

att få den skenbara effekten att vara lika med den aktiva effekten. Fördelarna med 

att lyckas faskompensera så att den aktiva effekten och den skenbara effekten blir 

lika (eller näst intill) innebär att företaget slipper betala för oanvändbar effekt och 

de störningar som blir på elnätet. 

Som underlag för Stora Enso timmers medverkan i PFE energikartläggs delar av 

fabriken. Denna rapport redovisar de studerade delarna av fabrikens energitillskott 

och Bengtsson (2013) kartlägger energiförlusterna. 

Syftet med arbetet är att göra en energikartläggning som underlag för Stora Enso 

timbers medverkan i PFE samt att kunna föreslå förbättringsåtgärder för att minska 

pelletsfabrikens energitillskott. 

Målet med energikartläggningen är att beskriva hur stora de olika energitillskotten 

på fabriken är, göra en känslighetsanalys på reslutat för att få en bild utav hur 

reslutat förändras med olika förutsättningar samt föreslå förbättringsåtgärder för att 

minska energitillskottet. 

I arbetet studeras bara de energiflöden som råder inne i byggnaden och ingen 

hänsyn tas till de energiflöden som sker utanför. Alla mindre elkonsumerande 

apparater som t ex sensorer försummas. 
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2 Metod 
 

Arbetet av energikartläggningen för fabrikens årliga energitillskott är uppdelat i två 

delar. En uppskattningsdel och en fördjupningsdel. Uppskattningsdelens syfte är att 

få en enkel bild utav energiflödena för att snabbt kunna se vilka energiflöden som 

är de dominerande och vilka energiflöden som i sammanhanget är försumbara. 

Därefter avvägs vilka energiflöden som ska studeras noggrannare i 

fördjupningsdelen vilkets syfte är att beskriva verkligheten så korrekt som möjligt. 

Med tanke på alla extra avgifter som det innebär att ha en reaktiv effekt antas 

pelletsfabriken använda faskomplettering så att den skenbara effekten blir lika med 

den aktiva effekten. Då alla maskiner som energikartläggs befinner sig inne i 

lokalerna kan all energi som förbrukas tänkas bli ett energitillskott.  

För att kunna veta vilken elektrisk effekt de olika maskinerna i fabriken har kan 

märkskylten som varje elektrisk maskin skall ha tillgång till studeras. På 

märksylten går det avläsa märkdata. Märkdatan som går att avläsa är bland annat 

maskinens märkeffekt, märkspänning, märkström och effektfaktor ( ). Observera 

att den effekten som avläses på märkskylten är den aktiva effekten. Maskinen 

riskerar att ta skada om märkdatan överskrids. (Nationalencyklopedin, 2013f) 

I uppskattningsdelen utav fabrikens årliga energitillskott beräknades 

energitillskottet med att använda maskinernas aktiva effekt (avläses på 

märkskylten), antagna effekter (för de maskiner som var svåra att avläsa), effekter 

från produktkataloger eller nyckeltal multiplicerat den årliga drifttiden för varje 

enskild maskin, se ekvation 4.  

  
                    (4) 

  
      = Energitillskott för maskinen [kWh] 

Qmaskin = Effekten för maskinen [kW]   

t = tiden maskinen används [h] 

Rutinerna på fabriken varierar stort. Är det kraftig efterfråga kommer fabriken att 

producera mer pellets.  Enligt Olsson
3
 på Stora Enso är pelletsfabriken tänkt att 

producera pellets dygnet runt, året om. Men i verkligheten uppskattas pellets 

produktion vara aktiv ungefär 330 dagar på ett år dvs. 7920 timmar. Maskinerna i 

zon 1 och zon 3, förutom fläktluftvärmarna (FLV) och kompressorn, antas därför 

att användas 7920 timmar per år. 

                                                             
3
 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 27 mars 2013 
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I fördjupningsdelen av arbetet där energiflödena studeras mer noggrant för att få en 

bättre bild av det årliga energitillskottet studerades den elektriska utrustningens 

effekter och drifttider mer ingående. Märksyltarna för de olika maskinerna 

undersöktes i så stor utsträckning som möjligt, de fåtal märksyltar som inte 

lyckades att avläsas uppskattades. Eftersom det är den skenbara effekten som blir 

det totala energitillskottet och inte den aktiva effekten (som avläses på 

märkskylten) utgår beräkningarna i fördjupningsdelen ifrån ekvation 3.  

Utöver att fördjupningsdelen tar hänsyn till den skenbara effekten behöver också 

belastningen för maskinerna att beaktas för att kunna få så korrekta effekter som 

möjligt.  

Eftersom pelletspressarna under besöken aldrig har observerats att gå på full effekt 

bedöms maskinerna som används i tillverkningsprocessen att inte gå på maximal 

effekt. Alla maskiner i zon 1 antas i fördjupningsdelen att köra med samma 

belastning och aldrig högre än vad märkdatan tillåter. D.v.s. om pressarna ökar sin 

produktion och därmed belastningen kommer resterande maskiner i zon 1 att öka 

belastningen. I zon 3 antas maskinerna som ingår i produktionslinjen hela tiden att 

ha maximal effekt då de nästan enbart används när det är efterfrågan på pellets. 

För att enklare kunna beskriva den verkliga effekten för maskinerna antogs 

effekten för maskinerna att variera linjärt med belastningen. Genom att dividera 

den momentana aktiva effekten som Schwartz
4
 mätte för en av pressarna ur ett 

elskåp med märkeffekten (aktiva effekten) för huvudmotorn för en press 

beräknades den ungefärliga procentuella belastningen, se ekvation 5. 

                           
             

                
  (5) 

Pnormal,press = Momentan aktiv effekt [W], Enligt Schwartz
5
 0,165 MW per press 

Pmärk,huvudmotor = Huvudmotorns märkeffekt [W] 

En effektkurva, i detta fall för en 3,5 HP 148cc Briggs & Stratton motor går att 

avläsa i det övre diagrammet i figur 4. Genom att studera effektkurvan går det att 

se att effekten praktiskt taget varierar linjärt med belastningen och därför är ett 

rimligt antagande. 

                                                             
4
 Tommy Schwartz Studerade Karlstad Universitet, E-post den 19 april 

5
 Tommy Schwartz Studerade Karlstad Universitet, E-post den 19 april 
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Figur 4. Effektkurva. Källa: Effektkurva (2003) http://www.smallenginesuppliers.com/html/engine-

specs/briggs/93400.html (hämtad den 2 maj 2013) 

Energitillskottet för maskinerna med en normal belastning beräknas istället med 

ekvation 6. 

                (6) 

Driftiden skiljer kraftigt i verkligenheten för paketeringen jämfört med pelletering, 

och antagandet att de har samma drifttid är därför inte aktuellt i fördjupningsdelen.  

I verkligheten varierar säckmaskinens (paketeringens) drifttid som är bunden till 

efterfrågan. Olsson
6
 uppskattar att pelletsfabriken årligen paketerar 20 000 pallar 

och att maskinen klarar 1000 säckar i timmen. 

För att få en verkligare bild av hur ofta hela kedjan av säckmaskinen (inklusive 

bandtransporter, pelletssåll och skopelevatorn som används för säckmaskinen) 

används under ett år beräknades drifttiden i fördjupningsdelen med ekvation 7. 

  
       

       
     (7) 

t= drifttiden (h) 

Palltot= antalet pallar producerade under ett år 

                                                             
6
 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 27 mars 2013 

http://www.smallenginesuppliers.com/html/engine-specs/briggs/93400.html
http://www.smallenginesuppliers.com/html/engine-specs/briggs/93400.html
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Palltim= antalet pallar producerade i timmen 

Säckmaskinen körs emot efterfrågan men Olsson
7
 anser att det normalt paketeras 

en buffert på 2500 pallar inför säsongen. 

För att underlätta beräkningarna för fabrikens årliga energitillskott för både 

uppskattningsdelen och fördjupningsdelen delades pelletsfabriken med hjälp av 

ritningar in i tre olika zoner, se figur 5. De olika zonerna som byggnaden delades in 

i är följande:  

- Zon 1. Presshallen. spånet pressas till pellets (Grön) 

- Zon 2. Personalrum/operatörsrum (Blå) 

- Zon 3. Paketeringsrummet. Paketering av pellets (Röd) 

 

 

                                                             
7
 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 29 april 2013 
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Figur 5. Pelletsfabrikens zonindelning 

För varje enskild zon spaltades en lista upp med olika områden i avseende på 

energitillskott, se tabell 1. De olika områdena studerades noggrannare och en ny 

detaljerad lista skrevs där varje område delades in i olika energiflöden. Utifrån 

varje enskild studerad zon fås en bild utav vilka energiflöden som har störst 

påverkan på energibalansen i varje zon.  

Tabell 1. Tabell över de olika zonernas områden. 

ZON 1 ZON 2 ZON 3 

Maskiner El apparatur Maskiner 

Värmesystem Värmesystem Värmesystem 

Belysning Belysning Belysning 

Varma ytor Vitvaror Personal 
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Utöver maskinerna som påträffas i fabriken påverkar värmetillförseln från 

personalen och de varma ytorna energitillskottet i fabriken.  

Värmetillskottet ifrån personalen i varje zon beräknandes genom att använda 

ekvation 8 där värmealstringen multipliceras med tiden som personalen spenderar i 

varje zon. Värmealstringen beror på aktivitet. Hos en vuxen person med kroppsytan 

1,8 m
2
 baseras värmeavgivningen med nyckeltal. (Warfinge & Dahlblom, 2011). 

Aktivitetsnivån för personalen uppskattades vara en blandning av skrivbordsarbete 

och hushållsarbete.  

  
                      (8) 

n= antalet personer 

Qpers= värmealstringen för en person [kW] 

T= tid [h] 

  
         = energitillskott personal [kWh] 

Tiden och antalet personer som jobbar på fabriken varierar från år till år och är 

beroende av marknaden. 

Andra faktorer som påverkar energibalansen i lokalerna är inverkan utav varma 

ytor.   
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2.1 Energitillskott zon 1 

 

Värmesystem: 

När fabriken har driftstopp och inget värmetillskott tillkommer ifrån de maskiner 

som används behövs ett externt värmesystem för att värma upp lokalen. Fabriken 

räknar med årligt driftstopp på 35 dagar. Värmesystemet består av en 

fläktluftvärmare (FLV) som med hjälp av varmvatten värmer luft. 

Fläktluftvärmaren är av typen korsvärmeväxlare. Fläktluftvärmaren är av modellen 

ATDA-44-1-1. 

Fläktluftvärmaren har fyra olika driftlägen. Driftlägena som fläktluftvärmaren kan 

ha är det varvtal vid leveransutförande utan tillbehör (ger högst effekt), Sänkt 

varvtal (lägst effekt), varvtal vid omkoppling i motorn och avstängd. 

Fläktluftvärmaren är enligt Olsson
8
 inställd på att hålla rummet på 18°C.  

I uppskattningen för fläktluftvärmaren togs den effekt i produktbladet när 

varmvattentemperaturerna var 70-40°C, ingående lufttemperatur 15°C och ett 

luftflöde på 0,75 m
3
/s. (Luvata, 2012). Produktblad är ett informationsblad från 

tillverkarna där produktens tekniska egenskaper går att avläsa. Energibehovet 

beräknades därefter med ekvation 5.  

För att veta vilket varvtal som fläkten hade mättes luftflödet ut ur fläktluftvärmaren 

med en flödesmätare. Fläktluftvärmarens uppmätta luftflöde jämfördes med de 

olika driftlägena. Vid flödesmätningen visade sig luftflödet att överensstämma till 

98 % med det luftflöde som råder vid sänkt varvtal. Beräkningarna för fläktens 

energiförbrukning kommer att utgå från sänkt varvtal.  

I Fördjupningsdelen av arbetet för fläktluftvärmaren ställdes en energibalans upp, 

se figur 6. Temperaturerna för luften och vattnet samt dess flöden är hämtade från 

fläktluftvärmarens produktblad. 

                                                             
8
 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 23 april 2013 
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Figur 6. Principbild över fläktluftvärmare 

Den effekt som det varma mediet (vattnet) förlorar till att värma det kallare mediet 

(luft) beräknas med ekvation 9. 

Ekvation 9-11 är hämtade från (Cengel & Ghajar, 2011). 

  
               (9) 

  
 = Effekten som det varma vattnet använder till att värma den kallare luften [W] 

   = Massflödet för vattnet [kg/s] 

    = Vattnets värmekapacitet för vattnets snittemperatur [kJ/kgK] 

  = Temperaturdifferensen för vattnet [K]    

Tabell värdena för Cpv, Cpk och luftens densitet (ρ) är hämtade från (Cengel & 

Ghajar, 2011). 

Den effekt som det kalla mediet får av det varmare mediet beräknas enligt ekvation 

10, observera att fläkten som förekommer i fläktluftvärmaren också kommer att 

bidra till en ökad temperatur på luften. 

  
              

         (10) 

  
 = Effekten som det varma vattnet använder till att värma den kallare luften [W] 

    = Massflödet för luften [kg/s] 
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     = luftens värmekapacitet för luftens snittemperatur [kJ/kgK] 

   = Temperaturdifferensen för vattnet [K] 

  
      = Fläktens effekt [W] 

För att inte bryta mot termodynamikens första huvudsats (energi kan inte skapas 

eller förstöras bara omvandlas) måste ekvation 9 och 10 vara lika stora. Utifrån 

detta resonemang kunde Fläktens elektriska effekt beräknas genom subtraktion av 

ekvation 10 och ekvation 9.  

I verkligheten såg fläktluftvärmaren annorlunda ut, se figur 7. Det vattnet som 

användes till att värma luften mättes med en temperaturmätare till 95°C. Eftersom 

det uppmätta flödet överensstämde med 98 % antogs flödena vara samma som i 

produktbladet. 

 

Figur 7. Principbild på den verkliga fläktluftvärmaren 

Den verkliga tillförda värmen för fläktluftvärmaren till zon ett beräknades med 

ekvation 11. Även denna gång kommer fläktens rörelseenergi att bidra med en 

ökad temperatur på luften. Eftersom luftflödet är oförändrat kommer fläktens effekt 

att vara densamma.  

  
                          

        (11) 

      = Fläktluftvärmarens volymflöde [V
3
/s] 

  = Luftens densitet för snittemperaturen [kg/m
3
] 
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          = Temperaturdifferensen mellan luften som tillförs rummet från 

fläktluftvärmaren  (Tk2) och luften som hämtas utomhus (Tk1).   

Energitillskottet till rummet för fläktluftvärmaren beräknas med ekvation 5. 

Spånpressar: 

Pressarna har 7 motorer vardera som antas ha samma drifttider. Motorerna är 

namngivna i ordning 1 till 7. Energibehovet för pressarna i uppskattningen tog 

enbart huvudmotorn (motor 4) i beaktelse eftersom de andra motorerna 

tillsammans utger väldigt liten del samt att den kördes på maximal effekt 7920 

timmar per år.  

I fördjupningen försummades enbart motor 7. Effekten för alla pressarna under 

normaldrift beräknas med ekvation 6. Energitillskottet för pressarna i normal drift 

beräknades därefter med ekvation 4.  

Pelletssåll: 

Energibehovet för pelletssåll i uppskattningen beräknades med ekvation 4. 

Märkeffekten avläses på märkskylten och drifttiden uppskattades till 330 dagar. 

I fördjupningen för pelletsållen beräknades effekt med ekvation 6, därefter 

beräknades energitillskottet från pelletssållen med ekvation 4. 

Kylare: 

Kylaren har tre elmotorer i presshallen. Motorerna var namngivna som motor 2, 

motor 4 samt en okänd motor som inte gick att avläsa. 

I uppskattningen beräknades energiförbrukningen enbart för motor 4. De två andra 

motorerna som var svåråtkomliga liknade motor 4 och därför antogs de två andra 

motorerna att vara identiska med motor 4. Energitillskottet beräknades med 

ekvation 4.  

I fördjupningen på kylaren beaktades även motor 2. Den okända motor som var 

otillgänglig och därmed sakande information om motorns märkspänning och 

märkström antogs fortfarande att vara identisk med motor 4. Effekterna för de olika 

motorerna beräknades med ekvation 6. Energitillskottet för kylaren beräknades 

därpå med ekvation 4. 

Cyklon: 

Det är endast motor 6 som är innanför systemgränsen. I uppskattningen beräknades 

energitillskottet för cyklonen med ekvation 4. I fördjupningsdelen beräknades 

motor 6 effekt med ekvation 6 och därefter energitillskottet med ekvation 5.  
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Kedjetransport: 

Det finns fem kedjetrasportörer (K.T) i zon ett. De olika kedjetransporterna är 

namngivna som:  

- K.T till pressar 

- K.T efter pressar 

- K.T till kylare 

- K.T efter kylare  

- K.T & våg 

I uppskattningen antogs K.T till kylare och K.T efter pressar att vara identiska med 

K.T till pressarna eftersom de liknade varandra och var svåråtkomliga. Därefter 

beräknades energitillskottet för alla K.Ter med ekvation 4. 

Fördjupningsdelen beaktade även K.T efter pressarna. K.T till kylare antogs istället 

att vara identisk med K.T efter kylare. Effekterna för de olika K.T beräknades med 

ekvation 6 och energitillskottet för K.Terna med ekvation 4. 

Skopelevator: 

I zon ett förekommer det två skopelevatorer. Dock är det bara en som har sin 

elmotor innanför systemgränsen. Skopelevatorn är namngiven i fabriken som 

skopelevator efter press. Energitillskottet för skopelevatorn i presshallen 

beräknades i uppskattningen med ekvation 4. 

I fördjupningsdelen saknades värden för elmotorns märkspänning och märkeffekt 

vilket leder till att den skenbara effekten inte kan beräknas med ekvation 6. 

Skopelevatorn som står för en relativt liten del av zonens totala energitillskott 

antogs därför ha samma effekt i fördjupningsdelen som i uppskattningsdelen. 

Energitillskottet beräknades med ekvation 4, observera att en 66 % belastning 

beaktades.  

Ångsugare: 

I uppskattningen beräknades energitillskottet för ångsugaren med ekvation 4. 

Ångsugarens energitillskott beräknades i fördjupningsdelen med ekvation 4 där 

effekten beräknas med ekvation 6. 

Belysning: 

I presshallen finns det två typer utav armaturer. Den ena modellen är I-VALO 

industrilampor och den andra typen är vanliga lysrör. Effekten för de olika 

modellerna gick att avläsa på etiketter som fanns påklistrade på lamporna 
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respektive lysrören och enligt Olsson
9
 är armaturen på dygnet runt året om dvs. 

8670 timmar per år.  

Energiförbrukningen för zonens armatur beräknades genom att addera ihop antalet 

lysrör och industrilampor var för sig. Där efter används ekvation 4 där effekten är 

den som gick att avläsa på armaturens etiketter.  

Personal: 

Presshallen (zon1) och manöverrummet (zon2) är bemannat dygnet runt, året om. 

Är personalen inte i manöverrummet så är de i presshallen.  

Vid beräkningarna har det antagits att den personal som jobbar är uppdelad så att 

det hela tiden vistats en person i presshallen och en person i manöverrummet.  

Personalens energitillförsel i zonen beräknas med ekvation 8. 

Gnistskydd: 

För att förhindra att ginstor i produktionskvarnen ska uppstå som kan leda till 

allvarliga konsekvenser har ett gnistskydd installerats. Gnistskyddet som är i drift 

ytterst sällan har en negligerbar energiförbrukning och har därför försummats. 

Varma ytor: 

I Presshallen kommer de varma rören samt den kedjetransport som innehåller varm 

ånga att bidra till ett energitillskott.  

Rören som kopplade till fläktluftvärmaren med varmvatten var isolerade samt hade 

en liten area. De små temperaturdifferenserna mellan rören och omgivningen i 

kombination med den relativt lilla arean gjorde att rören med varmvattnet till 

fläktluftvärmaren försummades. 

För att kunna besvara hur mycket energi som de varma ytorna bidrar med till 

rummet beräknades den naturliga konvektionen och strålningen för de varma 

ytorna enligt ekvation 12 och 13. 

Ekvation 12-20 är alla hämtade från (Cengel & Ghajar, 2011). 

  
                    (12) 

h = värmeövergångstal [W/m
2
K] 

A = Mantelarea [m
2
] 

Ts = Temperatur på ytan [K] 

                                                             
9
 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 27 mars 2013 
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Tomg = Omgivande fluid temperatur [K] 

Den naturliga konvektionen beräknas genom att multiplicera produkten av de 

varma ytornas värmeövergångstal (h) och arean på de varma ytorna med 

temperaturdifferensen mellan varma ytorna och omgivningen. 

Värmeövergångstalet är komplicerat att beräkna och är olika för olika geometrier. 

De varma ytorna delades därför upp i olika kategorier, horisontella rör, vertikala 

rör, vertikalplatta, horisontellplatta och lutande platta. Tillvägagångssättet för att 

beräkna värmeövergångstalet är den samma för alla geometrier. Först ska 

Rayleightalet (Ra) beräknas, därefter Nusselt-talet (Nu) och sedan kan 

värmeövergångstalet beräknas med ekvation 16. Rayleighstal Ra är ett 

dimensionslöst tal som används vid beräkningar för värmeöverförning av typen 

naturlig konvektion. Värdet på Ra talet beskriver om konvektionen är laminär eller 

turbulent. Nusselt-tal Nu används vid beräkningar av värmeöverförning. Talet som 

är dimensionslöst beskriver kvoten mellan den konvektiva värmeöverförningen och 

värmeöverförningen genom ett termiskt gränsskikt. 

Varje horisontellt och vertikalt rörs längd uppmättes med ett måttband. 

Genomsnittsdiametern på rören mättes sedan upp för att kunna få fram arean. 

Arean för plattorna beräknades även genom att mäta upp längden, djupet och 

höjden. 

  
                

      
     (13) 

ɛ = Emissivitet 

A = Mantelarea [m
2
] 

σ = Stefan-Boltzmanns konstant [W/m
2
K

4
] 

Ts = Yttemperatur [K] 

Tomg = Omgivande temperatur [K] 

Strålningsutbytet mellan omgivande ytor och de varma ytorna beräknas genom att 

multiplicera emissiviteten (ɛ, materialets förmåga att utsända strålning), varma 

ytornas area, Stefan-Boltzmanns konstant (σ) och temperaturdifferensen mellan 

varma ytorna och omgivningen upphöjt till fyra. Observera att temperaturen måste 

vara i Kelvin.  

Temperaturen på omgivningen samt temperaturen på de varma ytorna mättes med 

en temperaturmätare. 
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Temperaturmätningen gjordes enbart för en punkt på den varma ytan, därefter 

antogs resterande av de varma ytorna hålla samma temperatur. 

Filmtemperaturen (snittemperaturen) mellan omgivningen och de varma ytorna 

användes för att ta fram tabellvärdena som krävs för att beräkna 

värmeövergångstalet.  

Tabellvärden för Prandtl-tal, kinematisk viskositet, termisk konduktivitet och 

emessivitet är hämtade från (Cengel & Ghajar, 2011). 

Horisontella rör: 

Värmeövergångstalet för horisontella rör beräknads med ekvationerna 14-16.  

     
             

 

        (14) 

g = gravitationskonstant [m/s
2
] 

β = volym expansionskoefficient för ideal gas [1/K] 

Lc = karaktäristisk längd [m] 

ν = kinematisk viskositet [m
2
/s] 

Pr = Prandtl-tal 

        
          

                  
     

 

   (15) 

  
 

  
       (16) 

k = Termisk konduktivitet [W/mK]    

Vertikala rör: 

Rayleightalet beräknas med ekvation (Ra), Nusselt-talet beräknas med ekvation 14. 

          
          

                  
     

 

   (17) 

När Nusselt-talet är känt kan värmeövergångstalet beräknas med tidigare ekvation 

16.  

Vertikala plattorna: 

Samma tillvägagångssätt som de vertikala rören. 

Övre horisontellplatta:  
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Rayleightalet beräknas med ekvation 14. Beroende på inom vilket intervall 

Rayleightalet ligger beräknas Nusselt-talet fram med olika ekvationer. I detta fall 

beräknas Nusselt-talet med ekvation 18. 

           
   

    (18) 

Värmeövergångstalet (h) beräknas med tidigare ekvation 16. 

Undre vertikalplatta:   

Rayleightalet beräknas med tidigare ekvation 14. Nusselt-talet för undre vertikal 

platta beräknas med ekvation 19. 

           

 

     (19) 

Värmeövergångstalet beräknades senare med ekvation 16. 

Rören som används för att suga ut den varma ångan ur kedjetransporten har ett 

fastsvetsat munstycke. Munstyckets geometri är en likbent triangel. Varje sida 

mättes med ett måttband. Triangeln delades på mitten och de två identiska 

trianglarna utgjorde tillsammans en rektangel. Fram och baksida av triangeln 

beräknas med ekvationen för vertikal platta. Kortsidorna antogs luta 30°. 

Vertikala plattor: 

Samma metod som vertikala rör. 

Lutande plattor: 

För lutandeplattor beräknas Rayleightalet annorlunda se ekvation 20, där efter är 

det samma tillvägagångssätt som för vertikala plattor.   

     
                 

 

       (20) 

Ɵ = Lutningen [°] 
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2.2 Energitillskott zon 2 

 

Värmesystem: 

Personalrummets uppvärmningssystem består utav sex stycken eldrivna radiatorer. 

Rumsluften i zonen värms också med hjälp av ett luftaggregat med 

värmeåtervinnare samt värmebatteri. 

I uppskattningen antogs all uppvärmning sker med hjälp av de sex radiatorerna som 

också antogs vara identiska, ha en märkeffekt på 500 W och vara on/off reglerade. 

Effekten som uppskattades togs ifrån ett produktblad för radiator i liknade storlek. 

(Nobo, 2010). Radiatorerna uppskattades också att enbart vara på två månader 

under året. Dvs. i 1440 timmar. 

I verkligheten är radiatorernas reglersystem inställt efter önskad temperatur i 

rummet. Energitillskottet för radiatorerna beror också på hur mycket 

luftbehandlingsaggregat värmer och på värmetransmissonen. Beroende på vart i 

zonen som radiatorn är placerad är den önskade temperatur olika inställd. 

Enligt YIT besiktningsprotokoll körs aggregatet dygnet runt med konstant flöde. 

(Se bilaga 1) Frånlufts- och tilluftstemperaturen är enligt ett liknade protokoll 21°C 

respektive 20°C. (Se bilaga 2) 

Mätning på plats visade att temperaturerna inte överensstämde med protokollet. 

Värmebatteriet i luftbehandlingsaggregatet visade sig också vara avstängt. 

(Bengtsson 2013). 

Både el-radiatorerna och värmebatteriet har el som energikälla för uppvärmning av 

rumsluften. Utifrån detta spelar det ingen roll ur ett energimässigt perspektiv ifall 

värmebatteriet eller el-radiatorerna värmer rumsluften. Därför antas värmebatteriet 

i FTX systemet värma lokalen. 

Beräkningarna utgår ifrån det varaktighetsdiagram som finns redovisat i 

Energikartläggning av energiförluster gällande klimatskal och ventilation för Stora 

Enso Timbers pelletsfabrik i Grums. (Bengtsson, 2013). Flödet för beräkningarna 

är 167 liter/s. 

Internvärme: 

Att frånluften håller en högre temperatur vad tilluften kan antas bero på 

internvärmen. Temperaturökningen som internvärmen bidrar med kommer från all 

övrig el-konsumerande utrustning i zonen.  

Energitillskottet för den resterade utrustningen beräknas med samma 

varaktighetsdiagram. 
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Datorer: 

I operatörsdelen av zonen står det fyra datorer inklusive skärm. Dessa fyra datorer 

är på dygnet runt, året om. I energikartläggningen användes nyckeltal. (Serdarvic 

A, 2013). Nyckeltalet är beräknat för tre timmars vanlig användning dagligen och 

multipliceras därför med åtta (så att drifttiden blir ett helt dygn). 

På grund av att det är svårt att avgöra vilken effekt datorerna har samt hur bra 

nyckeltalen beskriver verkligheten, användes internvärmeresonemanget för att 

beskriva datorernas inverkan på energitillskottet. 

Vitvaror: 

I lunchrumsdelen förekommer det ett kylskåp, en kaffebryggare och en 

mikrovågsugn. Elförbrukningen för vitvarorna beräknades även de med hjälp av 

nyckeltal. (Serdarvic A, 2013). För beräkning av nyckeltalen för kylskåpet 

användes ett nytt kylskåp på 142 liter. Mikrovågsugnens nyckeltal gäller för 

mikrovågsugnen med sju minuters daglig användning. Kaffebryggarens nyckeltal 

utgår ifrån en timmes daglig användning. 

Någon djupare analys gjordes inte på vitvarorna då flödena var små, näst intill 

obefintliga, i förhållanden till de kraftigare flödena i zonen. 

Internvärmeresonemanget användes också för vitvarorna då nyckeltalen som 

används inte nödvändigtvis behöver beskriva verkligheten. 

Belysning: 

Armaturen i zonen består av elva stycken lysrör och en toalettlampa.  

För lysrören antogs i början att alla lysrör användes jämbördigt samt att de lyser 

året om. Däremot lyser toalettlampan enbart när toaletten används. På grund av att 

toalettlampan blir en mycket liten del av totala energiförbrukningen för armaturen 

försummas toalettlampans inverkan helt. 

I verkligheten så varierade användningen av lysrören kraftigt. Vid de olika tillfällen 

som användningen av lysrören studerades varierade antalet tända lampor kraftigt. 

Att få en bra bild av hur många av lysrören som är tända vid olika tidpunkter är 

svårt och därför tillämpades internvärmeresonemanget även för belysningen. 

Personal: 

Energitillskottet för personalen i zon 2 beräknades i uppskattningen enligt ekvation 

8. För två stycken personer som befinner sig i zonen dygnet runt, året om, 

beräknades värmealstringen till 0,15 kW. 

I fördjupningsdelen användes intervärme resonemanget. 



25 
 

Varmvattenberedare: 

I omklädningsrummet finns det en varmvattenberedare. Enligt produktkatalogen 

(OSO, 2006) förbrukas ungefär 50 liter 40°C vatten vid ett normalt duschbad. 

Effekten, volymen och uppvärmningstiden för att värma vatten ifrån 10°C till 60°C 

avläses också ur produktkatalogen. 

Varmvattenberedarens tank ligger på ca 100 liter och vid antagandet att två 

personer duschar dagligen samt att varje dusch förbrukar 50 liter innebär det att en 

hel tank förbrukas dagligen.  

Energitillskottet för varmvattenberedaren beräknades i uppskattningen genom att 

multiplicera den tid det tar att värma vattnet ifrån 10°C till 60°C med 

varmvattenberedarens effekt. 

I verkligheten används varmvattenberedaren sporadiskt. Att kunna göra en bra 

uppskattning av hur mycket energi den förbrukar under ett år blir därför väldigt 

svårt. För att enklare kunna svara på varmvattenberedarens påverkan på 

energitillskottet av zonen inkluderas beredaren i posten internvärme. 

 

2.3 Energitillskott zon 3 

 

Säckmaskin: 

Effekten för säckmaskinens olika delar var krånglig att både uppskatta och 

beräkna. Motorerna var otillgängliga och därför kunde inte märkskylten avläsas. 

Stora Enso Timber saknade också tillgång till produktblad för säckmaskinens alla 

delar.  

Säckmaskinen körs nästintill enbart emot efterfrågan och så länge det finns 

efterfråga på pellets antas säckmaskinens avsikt att paketera pellets så snabbt 

maskinen förmår. Därför antas säckmaskinen gå på maximal effekt.  

För beräkningar av säckmaskinens årliga energitillskott beräknades de tre delarna 

enskilt. 

Föra att kunna svara på hur stor effekten var för den första delen av säckmaskinen 

(påfyllningsmaskinen, Syncro F1200) avlästes effekten ur Produktkatalogen för 

Syncro F1200 som fanns att tillgå på tillverkarnas hemsida. (Essegi, 2012). 

I uppskattningen beräknades energitillskottet med ekvation 4 där effekten var den 

som stod angivet i produktkatalogen. 
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I fördjupningen beräknades också energitillskottet med ekvation 4 men denna gång 

användes drifttiden som beräknats fram enligt ekvation 7.     

För del två av säckmaskinen (pallmaskinen, EHLOLO PM800-12) fanns det en på 

ena kortsidan en informationsetikett. På informationsetiketten fanns det angiven 

effekt. Denna effekt används i uppskattningen tillsammans med att pallmaskinen 

användes 330 dagar per år för att beräkna det årliga energitillskottet enligt ekvation 

4. 

Eftersom det var oklart om effekten som stod angivet på PM800-12 kortsida 

berörde hela maskinen eller enbart en del av maskinen kontaktades tillverkarna. 

Fabech
10

 De angav en annan effekt och beräkningarna i fördjupningen för PM800-

12 utgick ifrån den nya effekten som tillverkans angav. 

Energitillskottet för PM800-12 beräknades med ekvation 5, där drifttiden är enligt 

ekvation 7.  

Säckmaskinens sista del (plastmaskinen, RA 1311 M.J) saknade produktkatalog 

men på tillverkarnas hemsida fanns det en produktkatalog för en liknande modell. 

Den liknande modellen var en RA 1210.  

I den förenklade versionen beräknades energitillskottet med ekvation 5. Effekten 

antogs för RA 1311 vara den samma som för RA 1210. (Maillis Group, 2013). 

I fördjupningen kontaktades tillverkarna M.J. Maillis Group för att få tillgång till 

effekten för RA 1311. Moretti
11

 på Maillis Group uppgav att effekten för RA 1311 

ligger inom intervallet 6 till 8 kilowatt. Beräkningarna utgår ifrån en effekt på 8 

kW. 

Den nya drifttiden för plastmaskinen beräknades med ekvation 7 och för att få 

energitillskottet användes ekvation 4 med den effekt tillverkarna angav. 

Pelletssåll: 

Pelletssållen innan säckmaskinens första del var identisk med pelletssållen i 

presshallen. I uppskattningen användes samma tillvägagångssätt som för 

pelletsållen i presshallen. 

I fördjupningsdelen är också tillvägagångssättet den samma som för pelletsållen i 

zon 1. Drifttiden är den samma som för säckmaskinen.  

Värmesystem: 

Förutom gratisvärmen ifrån personalen som jobbar och de elektriska 

komponenterna i rummet bidrar även ett värmesystem till att höja 

                                                             
10

 Tina Fabech Fisker Skanderborg A/S, E-post den 5 april 2013 
11

 Andrea Moretti Maillis Group, 9 den april 2013 
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rumstemperaturen. Värmesystemet består av fyra stycken fläktluftvärmare av 

modell ATDA-44-1-1.  

På plats i fabriken har det visat sig att enbart en av fläktluftvärmarna har varit i 

drift.  

I uppskattningen antogs fläktluftvärmaren vara helt avstängt under sommaren och 

enbart gå den resterande tiden. Dvs. 6600 timmar per år. Fläktluftvärmaren antogs 

också ha standardinställt varvtal på fläkten samtidigt som inkommande 

lufttemperatur är 15°C och värmevattnet har en temperatur på 70-40°C. 

Fläktluftvärmarnas användning skiljer sig mycket i verkligheten. Fläktluftvärmaren 

i zon 3 är liksom fläktluftvärmaren i zon 1 enligt Olsson
12

, inställd på att hålla 

rumstemperaturen i zonen på 18°C. 

Genom att mäta utomhustemperaturen och studera när fläktluftvärmarna inte 

används konstaterades att fläktluftvärmarna inte är i bruk när utomhustemperaturen 

överstiger 10°C. Med utgångspunkt i att fläktluftvärmen inte används när 

utomhustemperaturen överskrider 10°C antogs antalet drifttimmar per år vara den 

tid när utomhusluften underskrider 10°C. 

Fläktluftvärmaren i paketeringsrummet är av samma modell som i presshallen 

därför antas fläktluftvärmaren ha samma effekt. Värmetillförseln för 

fläktluftvärmaren beräknades med ekvation 4. 

Dörrport: 

Kombinationen av den låga effekten för elmotorn (Albany 2013) och den korta 

drifttiden gjorde att energitillskottet från porten försummades. 

Belysning: 

Armaturen i paketeringsrummet består av endast ett fabrikat. Det är samma modell 

som förekommer i presshallen, I-VALO på 400 W. De 18 lamporna som finns i 

zonen är tända hela året om. 

Energitillskottet för lamporna beräknas med ekvation 4. Observera att det 

förekommer 18 identiska lampor.  

Bandtransport: 

De tre förekommande Bandtransporterna (B.T) som har elmotorerna i zonen 

namnges som B.T till paketeringsrum, B.T till säckfabrik och B.T efter elevator. 

                                                             
12

 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 23 april 2013 



28 
 

I uppskattningen beräknades enbart energitillskottet för bandtransporten till 

säckfabriken med ekvation 4 med en drifttid på 7920 timmar och sedan antogs 

energitillskottet för de två andra bandtransporter att vara identiska. 

I fördjupningen antogs bandtransporten B.T till paketeringsrummet vara identisk 

med K.T till pressar. Effekten för B.T till paketringsrummet beräknades med 

ekvation 6 med en drifttid på 7920 timmar. Energitillskottet för de tre 

bandtransporterna beräknades sedan varför en med ekvation 4. 

B.T efter elevator och B.T till säckfabrik antogs alltid gå på maximal effekt (så 

länge det är efterfråga paketerar man så mycket pellets som det går per tidsenhet) 

samt att enbart vara i drift samtidigt som säckmaskinen.  

Energitillskottet för de tre bandtransporterna beräknades sedan var för sig med 

ekvation 4. 

B.T till säckfabriken observerades vid ett tillfälle att gå fast den inte transporterade 

någon pellets. Enligt Olsson
13

 så körs B.T när det är kallt ute för att förhindra att de 

fryser fast. Rutinerna för hur ofta bandtransporterna körs för att förhindra att de 

fryser fast sker på automatik och gör det därför svårt att uppskatta.  

Det är också svårt att uppskatta vilken effekt motorerna använder vid den typen av 

körning. Sannolikt är effekten och drifttiden liten i förhållandet till hur 

bandtransporterna körs vid transportering av pellets och därför har 

bandtransporternas energitillskott vid tomgångskörning försummats. 

Skopelevator: 

Skopelevatorns märkskylt var otillgänglig och därför antogs skopelevatorn vara 

identisk med den skopelevator som finns i presshallen (zon 1).  

Både uppskattningsdelen och fördjupningsdelen beräknades med samma 

tillvägagångssätt som skopelevatorn i zon 1. 

Kompressor: 

Tryckluften som används i de olika zonerna kommer ursprungligen ifrån en 

kompressor placerad i paketeringsrummet. Kompressoreffekten går att avläsa på 

kompressorns informationsetikett och energiförbrukningen för kompressorn 

beräknas med ekvation 4.  

I uppskattningen antogs kompressorn vara igång dygnet runt, året om på maximal 

effekt. På grund av kompressorns orimligt stora energitillskott studerades 

kompressorn noggrannare.  

                                                             
13

 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 16 maj 
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Det visade sig att kompressorn i större delen av sin tid var i standby-läge som 

enligt Elings
14

 inte gav något energitillskott mer än till den display som fanns på 

kompressorn. 

Med utgångspunkt i att kompressorn nästan oavbrutet är i standby försummades 

kompressorns inverkan. 

Personal: 

Hur personalen jobbar i säckrummet skiljer sig mot zon 1. 

Olsson
15

 förklarar att personalen som arbetar i paketeringsrummet är beroende av 

ordertillströmningen, det är svårt att ge en exakt bild av hur zonens personal jobbar, 

det ser annorlunda ut från år till år. 

Förenklat går det att påstå att sommartid är det bara en person som jobbar under 

vardagar. Under vår- och höstsäsong är det två personer som arbetar under 

vardagarna. Under högsäsong är säckrummet bemannat med tre personer dygnet 

runt, ibland även helger. 

Varje månad antogs vara fyra veckor. Varje årstid antogs bestå av tre månader samt 

att varje person jobbade åtta timmar per dag (förutom om det är helgledigt). 

Under högsäsongen uppskattades det att personalen jobbade en helg extra varje 

månad.  

Den tid som det fanns personal i säckrummet för respektive årstid beräknades 

genom att multiplicera antalet månader för årstiden med antalet arbetstimmar och 

antalet dagar. 

Värmetillskottet från personalen beräknades med ekvation 8. 

Sprinkler: 

I zon tre sitter den anordning som vid brand aktiverar sprinklersystemet. Eftersom 

brand eller utlösning av sprinklersystemet antas ske väldigt sällan försummas 

energiförbrukningen av sprinklersystemet. 

Känslighetsanalys: 

För att studera hur det årliga energitillskottet varierar studerades en rad olika 

driftfall. Normalt driftläge är det energitillskott som de tidigare beräkningarna utgår 

i från. De andra driftlägena som har analyserades är: 

- Normalbelastning på maskinerna med en månads extra driftstopp  

                                                             
14

 Andreas Elings Teknisksupport Kaeser Kompressorer AB, E-post den 18 april 2013 
15

Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 8 mars  



30 
 

- 10 % mindre belastning för maskinerna med normal drifttid 

- Maximal effekt med normal drifttid 

- Maximal effekt med en extra månad driftstopp  

- 10 % mindre belastning med en extra månad driftstopp 

För de varma ytorna analyserades hur arean och temperaturen spelade in. Genom 

att öka temperaturen för de varma ytorna med 10°C och 20°C och minska 

temperaturen med 10°C kommer värmeövergångstalet (h) för den naturliga 

konvektionen och därmed värmetransporten att variera.  

Förbättringsåtgärder: 

Som förbättringsåtgärder för att reducera pelletsfabrikens energitillskott studeras en 

minskning av användning av belysning, värmeisolering av de varma ytorna och 

minskad användning av bandtransporten i zon 3 som körs på tomgång.  

Belysning: 

Stora Enso håller enligt Olsson
16

 på att installera en styrning till belysningen i 

paketeringsrummet. Med den nya styrningen kommer 2/3 av armaturen att stängas 

av när ingen personal befinner sig i zonen. 

Som förbättringsåtgärd att minska energitillskottet studeras hur mycket mindre 

energi som fabriken förbrukar när 2/3 av armaturen stängs av i både presshallen 

och paketeringsrummet när ingen personal befinner sig i zonerna.  

När fabriken har besökts har det enbart varit personer i presshallen under 

driftstopp. I paketeringsrummet har det bara varit personer så länge som 

säckmaskinen har varit i bruk.   

Hur många av lamporna som är tända när ingen person är i rummet före och efter 

styrningen visas för zon 1 och zon 3 i tabell 2 och tabell 3.  

Tabell 2. Antalet tända lampor i zon 1 före och efter styrningen har installerats 

Zon 1 Lysrör (111 W) Lampor (400 W) 

Innan 22 9 

Efter 7 3 
 

Tabell 3. Antalet tända lampor i zon 3 före och efter styrningen har installerats 

Zon 3 Lampor (400 W) 

Innan 18 

Efter 6 
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 Stefan Olsson produktionsansvarig Stora Enso Timber, E-post den 8 mars 2013 
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               (21) 

Besparningen av energitillskott i zon 1 för belysningen beräknas genom att 

subtrahera det totala energitillskottet för belysningen under ett år (ekvation 22) med 

det nya energitillskottet under ett år (ekvation 23).    

  
                                                            

         (22) 

  
                                                                

                                                         

     (23) 

Antalet lysrör och lampor avläses i tabell 2. 

Besparingen av energitillskott i zon 3 beräknas på samma sätt som för besparingen 

i zon 1, fast denna gång används ekvationerna 24-26. 

  
                   

                 
               (24) 

  
                                         (25) 

  
                                                           

                  (26) 

 

Isolering: 

För att minska energitillskottet från de varma ytorna i presshallen till zonen skulle 

det behövas en värmeisolering för de varma rören som transporterar 

varmvattenånga till pelletspressarna. På så sätt skull den naturliga konvektionen 

och värmestrålningen minska.  

Bandtransport zon 3: 

En observation som gjordes på plats i pelletsfabriken var att en av 

bandtransporterna som sammanlänkar paketeringsrummet med silon gick även om 

den inte transporterade pellets. Att stänga av bandtransporten så länge inte pellets 

transporteras kommer också att bidra till ett minskat energitillskott. 
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3 Resultat 
 

Uppskattning:  

I tabell 4 presenteras det årliga energitillskottet och den procentuella andelen i 

uppskattningen för varje energikartlagd komponent i zon 1. De fyra 

pelletspressarna har det överlägset största energitillskottet och står för över 96 % av 

det årliga energitillskottet i zon 1. Observera att den procentuella andelen för varje 

flöde är avrundad uppåt och att summan av alla flöden därmed inte behöver bli 100 

%. 

Tabell 4. Zon 1 uppskattade årliga energitillskott 

 

 

För uppskattningen av zon 2 blir belysningen, radiatorerna och datorerna det största 

flödena, se tabell 5. Belysningen står för 1/3 av zonens totala årliga energitillskott. 

Observera att den procentuella andelen för varje flöde är avrundad uppåt och att 

summan av alla flöden därmed inte behöver bli 100 %.  

 

 

 

 

 

 

Energitillskott zon 1 Energi/år [MWh] Andel (%) 

K.T (5st) 95 1,2 

Cyklon 17 0,2 

Kyla (3st) 13 0,2 

Pressar (4st) 7920 96,1 

Elevator 17 0,2 

Pellets såll 9 0,1 

Lampor (9st) 32 0,4 

Lysrör (22st) 22 0,3 

Ångsugare 32 0,4 

Fläktluftvärmare 16 0,2 

Personal 1 0,0 

Varma ytor 63 0,8 

   TOTAL 8238 
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Tabell 5. Zon 2 uppskattade årliga energitillskott 

Energitillskott zon 2 Energi/år [MWh] Andel (%) 

Belysning (11st) 5 33,3 

Radiatorer (6st) 4 26,7 

Datorer (4st) 4 23,8 

Personal 1 8,1 

Vitvaror 1 3,2 

Varmvattenberedare 1 5,0 

   TOTAL 16 
  

I tabell 6 redovisas paketeringsrummets (zon 3) uppskattade årliga energitillskott 

samt varje delflödes procentuella andel. Säckmaskinen (alla tre delar) har det 

största årliga energitillskottet och står för nästan 40 % av paketeringsrummets 

årliga energitillskott.  Observera att den procentuella andelen för varje flöde är 

avrundad uppåt och att summan av alla flöden därmed inte behöver bli 100 %. 

Tabell 6. Zon 3 uppskattade årliga energitillskott 

Energitillskott zon 3 Energi/år [MWh] Andel (%) 

F1200 79 11,3 

PM800-12 143 20,4 

RA 1210 55 7,9 

Bandtransport (3st) 107 15,3 

Skopelevator 20 2,8 

Pellets såll 9 1,3 

Belysning 63 9,0 

Fläktluftvärmare 125 17,9 

Personal 1 0,2 

Kompressor 96 13,8 

   TOTAL 699 
  

Den totala procentuella fördelningen av energitillskotten i uppskattningen går att 

avläsa i Figur 8. Alla flöden under 50 MWh per år tillhör kategorin övrigt. Det 

absolut största energitillskottet, hela 87 % av de delar av pelletsfabriken som har 

energi kartlagts, kommer från pelletspressarna. Detta att jämföra med zon 3:s 

energitillskott ifrån bandtransporterna som motsvarar 1 % och som för 

uppskattningen ger det näst största energitillskottet. 
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Figur 8. Procentuella fördelningen för energiflödena i uppskattningen. 

Fördjupning: 

I den fördjupade versionen kommer fortfarande pelletspressarna att vara det största 

flödet för zon 1. I tabell 7 redovisas denna gång energitillskottet och kvoten för zon 

1 olika energiflöden. Observera att den procentuella andelen för varje flöde är 

avrundad uppåt och att summan av alla flöden därmed inte behöver bli 100 %. 

Tabell 7. Zon 1 beräknade årliga energitillskott 

Energiflöde zon 1 Energi/år[MWh] Andel (%) 

Pressar (4st) 7021 95,6 

Kylare 22 0,3 

L.Värmare 18 0,3 

Lampor (9st) 32 0,4 

Ljusrör (22st) 22 0,3 

Kedjetransport (4st) 94 1,3 

Cyklon 17 0,2 

Pellets såll 6 0,1 

Skopelevator 11 0,2 

Suga ånga 27 0,4 

Personal 3 0,0 

Varma ytor 68 0,9 

   TOTAL 7341   
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Operatörsrummets årliga energitillskott:  

- Värmebatteri 11,6 MWh 

- Internvärme 1,66 MWh 

Tabell 8 visar fördjupningen för zon 3 avseende energitillskott. Det årliga 

energitillskottet kommer att vara som störst för luftvärmaren och belysningen. 

Observera att den procentuella andelen för varje flöde är avrundad uppåt och att 

summan av alla flöden därmed inte behöver bli 100 %. 

Tabell 8. Zon 3 beräknade årliga energitillskott 

Energiflöde zon 3 Energi/år[MWh] Andel (%) 

F1200 11 4,3 

PM800-12 25 10,4 

RA 1311 8 3,5 

Bandtransport 
(3st) 36 14,8 

Luftvärmare 81 33,2 

Lampor (18st) 63 25,9 

Skopelevator 17 7,1 

Shake 2 0,7 

Personal 0,4 0,2 

   TOT[MWh] 244 
  

Känslighetsanalys: 

Zon 1 energitillskott för olika driftfall för maskinerna i presshallen varierar enligt 

figur 9. Energitillskottet i zonen varierar mellan 5887-10 920 MWh. 



36 
 

Figur 9. Årliga energitillskottet för maskinerna i Zon 1 vid olika driftfall 

Zon 1 energitillskott från de varma ytorna har studerats genom att ändra temperatur 

för de varma ytorna med +10°C, +20°C och -10°C. Arean för ytorna ändrades med 

±20 %, se figur 10. 

 

Figur 10. Årliga energitillskottet för zon 1 varma ytor vid olika driftfall 

Figur 11. Visar energitillskottet för PM800-12 för olika driftlägen vid de två olika 

märkeffekterna. Energitillskottet kommer för märkeffekt 18 kW att variera mellan 

5,99–31,91 MWh och 7,98–42,54 MWh för en märkeffekt på 24 kW. 
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Figur 11. Årliga energitillskottet till zon 3 vid olika driftfall 

Känslighetsanalysen för RA1311, se figur 12 visar samma tendenser som för 

PM800-12. 

 

Figur 12. Årliga energitillskottet till zon 3 vid olika driftfall 
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Den årliga energibesparning som fås av att släcka ner belysningen i zon 1 och zon 

3 när inga personer befinner sig i zon 1 och/eller 3: 

- Zon 1: 34,1 MWh 

- Zon 3: 37,0 MWh 

- Totalt: 71,1 MWh 
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4 Diskussion 
 

Det absolut största energitillskottet för de studerade zonerna beror på maskinerna. 

Det årliga energitillskottet från maskinerna beror på de effekter som maskinerna 

använder och de årliga drifttider som maskinerna har.  

I energikartläggningen har ett linjärt samband mellan belastningen och effekten för 

varje enskild maskin antagits. I verkligheten varierar inte effekten för maskinernas 

motorer linjärt med belastningen. Studeras figur 4 går det att konstatera att 

effektkurvan inte varierar linjärt med belastningen. Kurvan påminner dock i hög 

grad om en rät linje. Antagandet att effekten varierar linjärt med belastningen 

kommer således inte påverka resultat i någon större utsträckning.  

Ett annat antagande som är betydande för maskinernas effekt är antagandet att alla 

maskiner går på samma belastning.  Att pelletspressarna inte går på maximal effekt 

behöver inte betyda att de andra maskinerna inte gör det. Troligtvis går maskinerna 

med en ungefärligt jämn belastning. Ur ett dimensioneringsperspektiv där 

pelletspressarna går på reducerad effekt och resterande maskiner går på maximal 

effekt skulle det innebära att maskinerna inte är dimensionerade att klara av en 

högre produktion. Om produktionen ökar riskerar maskinerna att ta skada därför att 

märkdatan kommer att överskridas. Med samma resonemang skulle högre 

belastning för pelletspressarna jämt emot de andra maskinerna innebära att de 

resterande maskinerna är överdimensionerande.  

För de otillgängliga motorerna som har antagits att ha liknande egenskaper som 

lika stora motorer kommer inte en större ändring av märkeffekt, märkspänning och 

märkstöm att påverka energitillskottet i fabriken. Detta beroende på att de antagna 

motorerna inte tillhör något av de större energiflödena. 

Den andra faktorn som är väldigt avgörande för energitillskottet för fabrikens 

studerade zoner är drifttiden. Flertalet av de gånger som fabriken har besökts har 

det varit driftstopp. Att därför enbart göra beräkningar baserade på 35 dagars 

driftsstopp upplevs felaktigt. Utifrån att studera figur 9 kommer energitillskottet 

variera mellan 5887-10 920 MWh. Energitillskottet kommer att variera mycket 

kraftigt beroende på maskinernas effekt och drifttid. Rimligheten för 

energikartläggningens resultat är därför väldigt beroende av att hitta så korrekta 

effekter och drifttider som möjligt för pelletsfabrikens maskiner.  

Temperaturen på de varma ytorna mättes enbart på ett ställe och resten av ytorna 

antogs ha samma temperatur. Temperaturen mättes efter att ångan hade tillförts 

pressarna, troligtvis kommer ångan minska kraftigt i temperatur efter pressarna och 

således är troligen snittemperaturen på de varma ytorna högre. Arean för de varma 

ytorna mättes med ett måttband, en del av rören var svåra att mäta då de satt 
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svåråtkomligt. Den verkliga arean för de varma ytorna kan därför komma att skilja 

sig ifrån den uppmätta arean. 

Figur 10 visar tydligt att en ändring av arean ger en marginell förändrig av 

resultatet. Däremot visar sig temperaturen vara avgörande. En stor 

temperaturdifferens ger ett högt energitillskott och en liten temperaturdifferens ger 

ett litet energitillskott. Eftersom temperaturen på de varma ytorna rimligtvis är 

högre än vad som är uppmätt innebär det ett högre energitillskott från de varma 

ytorna till presshallen.  

Då säckmaskinen paketerar pellets när det är efterfråga på pellets samt ett extra 

buffertlager på 2500 pallar inför högsäsongen, antogs säckmaskinen att alltid gå på 

maximal effekt. Antagandet bygger på att så länge det finns en efterfråga eller att 

ett buffertlager ska paketeras inför högsäsongen önskas en snabb produktion, detta 

för att kunna tillgodose kundens behovs så snabbt som möjligt. 

Om PM800-12 verkligen går på maximal effekt hela tiden är svårt att säga, därför 

studeras även ett fall med samma belastning som de andra maskinerna. 

Säckmaskinernas andra del (PM800-12) hade också olika märkeffekter beroende på 

om man utgick från tillverkarna eller den informationsetikett som fanns fastklistrad 

på PM800-12 elskåp. 

Samtidigt är paketeringsmaskinerna beroende av efterfrågan. Att kunna ha exakta 

drifttiderna för paketeringsmaskinerna är därför svårt. Energitillskott för 

säckmaskinens andra del vid de olika driftfallen redogörs i figur 11. Om 

märkeffekten är 24 kW kommer energitillskottet att vara 25 % större jämfört med 

en märkeffekt på 18 kW. Om drifttiden är en månad mindre på ett år kommer 

energitillskottet att vara betydligt mindre än i det beräknade fallet.  

Att göra samma studie för säckmaskinens tredje del (RA 1311) som för 

säckmaskinens andra del (PM800-12) kommer energitillskottet att visa samma 

tendenser. Detta syns tydligt i figur 12. 

Fläktluftvärmaren: 

Fläktluftvärmarna i zon 1 och zon 3 antas vara identiska med samma 

värmetillförsel per tidsenhet. Båda fläktluftvärmarna utgår ifrån en och samma 

mätning. För att få ett bättre resultat för fläktluftvärmarna behöver flera mätningar 

göras vid olika ute temperatur för att se hur de varierar med utetemperaturen. 

Fläktluftvärmarna i zon 3 var aldrig i bruk så länge som det var 10°C eller varmare 

utomhus. Rutinerna för fläktluftvärmarna i zon 3 mättes bara en gång. Kanske 

kommer fläktluftvärmarna även att vara avstängda vid ännu lägre ute temperaturer. 

Drifttiden för fläktluftvärmaren i zon 1 är beräknad för alla timmar då det är 

driftstopp. I verkligheten kan vissa av de timmar som det är driftstopp ske när det 
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är tillräckligt varmt ute för att fläktluftvärmarna ska behöva användas. Hur ofta det 

är driftstopp i fabriken kommer att påverka energitillskottet från fläktluftvärmaren i 

zon 1. Är det ofta driftstopp på fabriken kommer fläktluftvärmaren att vara i bruk 

oftare.  

Då det enbart finns tillgång på en mätning är det svårt att avgöra hur 

energitillskottet för fläktluftvärmaren ser ut vid andra tillfällen. Om 

energitillskottet per tidsenhet är konstant är det enbart drifttiden som påverkar det 

årliga energitillskottet.  

Om det bara är drifttiden som kan komma att variera för fläktluftvärmarna i zon 3 

kommer energitillskottet från fläktluftvärmaren att vara för hög. Energitillförseln 

för fläktluftvärmaren i zon 1 kommer också den i det beräknade fallet att vara för 

hög (så länge det är samma drifttider) om inte alla timmar som det är driftstopp 

sker när utetemperaturen är så pass låg att fläktluftvärmaren används.  

Bandtransporten mellan paketeringsrummet och silon som är igång fast den inte 

behöver vara det körs av en anledning. Om det är kallt ute riskerar 

bandtransportörerna frysa fast. Bandtransportören körs på automatik efter behov.  

Skulle fabriken gå utan driftstopp skulle inte fläktluftvärmarna i zon 1 behöva 

användas och på så sätt kommer energitillförseln från fläktluftvärmarna att minska, 

dock kommer nettoenergitillförseln att vara högre eftersom att maskinerna bidrar 

till en högra energitillförsel än fläktluftvärmarna per tidsenhet. Fläktluftvärmaren i 

zon 3 skulle förmodligen inte behöva köras lika hårt då internvärmen från 

maskinerna kommer att bidra med ett ökat energitillskott.  

En bättre metod än vad denna studie har utgått ifrån skulle vara att mäta 

energiförbrukningen för varje studerad motor momentant för ett karaktäristiskt 

driftfall. Att sedan anta att energiförbrukningen är den samma per tidsenhet skulle 

ge ett energitillskott som är enklare att motivera. Optimalt vore att logga alla 

studerade poster som ger ett energitillskott med mätutrustning över ett helt år. 
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5 Slutsats 
 

Rutinerna på pelletsfabriken är i dagsläget redan bra. Inga maskiner används i 

onödan. Pelletsfabrikens produktion är av högre prioritet än att minska 

energitillskottet. Optimalt läge för fabriken ur ett ekonomiskt perspektiv är en 

ständig efterfråga av pellets där pelletsfabriken kör maskinerna på maximal effekt 

utan driftstopp. Eftersom maskinerna är den största posten för energitillskott går 

det inte att motivera pelletsfabriken att minska energitillskottet från maskinerna 

samtidigt som produktionen ska öka. Tvärt om kommer en ökad produktion att 

innebära ett ökat energitillskott. 

Med tanke på att maskinerna inte används i onödan och fabriken prioriterar en ökad 

produktion (högre energitillskott) måste minskning av energitillskotten i 

pelletsfabriken således komma ifrån andra delar än produktionslinjen. 

En styrning som släcker ner 2/3 av armaturen i pelletsfabriken när ingen personal 

befinner sig i lokalen kommer att bidra med en minskning av energitillskotten på 

71,1 MWh per år.  
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