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ABSTRACT  

To decrease the ecological footprint, humans either have to adjust their lifestyles, or the large 

scale industries must take corporate social responsibility. This study is based on the well-

developed field of energy efficiency in industries by applying technology and organizational-

focused proposals. The proposals are based on three different aspects, the economic, the 

environmental, and the social. These three aspects combined are called the triple bottom line 

perspective. An original case of the study objects energy balance was determined to develop 

the conclusions, with the simulation program IDA ICE. The study object was GKN 

ePowertrain, located in Köping. Energy efficiency cases were simulated in IDA ICE to observe 

the change in the energy balance. The cases and interviews of the employees were the 

foundation of the discussion where the improvements were critically reviewed from the triple 

bottom line perspective. The result shown that the temperature was too high for working 

conditions, the ventilation system consumes a large quantity of energy, and the internal flow 

of information is insufficient. In conclusion, GKN ePowertrain would increase their overall 

value by investing in a cooling system and more efficient heat exchangers for their ventilation 

system. These investments would notably increase their short term value of environmental 

sustainability and the social aspect. Furthermore, their economic value would increase in the 

long term. The cooling system would improve the working environment, and a new 

ventilation system would increase the heat recovery and decrease the energy consumed, even 

more than the consumption of the cooling system. Finally, GKN should also be more distinct 

in their information to the employees in the building regarding energy aims and their 

working environment, to have a positive gain of value in all the fields. 

Keywords: Triple bottom line, Industrial efficiency, Cooling systems, Organization 

improvements, Heat simulation, IDA ICE, Value of information, Lean  
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SAMMANFATTNING  

Idag är klimatet en huvudfråga och den globala uppvärmningen ett starkt samtalsämne. En 

av många lösningar är att minska onödig energikonsumtion, framför allt hos industrierna 

som är stora konsumenter av energi i samhället och som indirekt påverkar konsumenternas 

ekologiska fotavtryck. För att minska konsumtionen kan lösningarna vara mer eller mindre 

påkostade men alla lösningar som nämns är värdefulla ur någon aspekt. Denna studie 

hanterar frågan om olika lösningars faktiska värde genom att diskutera framtagna 

energieffektiviseringar kritiskt med triple bottom line som grund. Triple bottom line hanterar 

det sammantagna värdet av till exempel en effektivisering, det sammantagna värdet är då det 

ekonomiska värdet, värdet av miljön samt värdet av arbetsförhållandet i fastigheten där 

effektiviseringen utförs. För att besvara frågan gjordes en energibalans över GKN 

ePowertrain i köping. Energibalansen, tillsammans med intervjuer med medarbetare, 

användes som utgångspunkt för eventuella effektiviseringar som sen diskuterades i värde 

genom att väga de tre olika aspekterna mot varandra. 

Resultaten består av mätningarna på GKN, simulationer från programmet IDA ICE och 

information från intervjuer med anställda vid GKN ePowertrain. Simuleringsprogrammet har 

hanterat data för fastighetens klimatskal och tekniska data för ventilation och andra 

energisystem. Personalen på plats upplever arbetsklimatet som väldigt varmt och att luften är 

syrefattig vilket leder till att en effektivisering av värde hade varit ett kylsystem där 

verksamhetstemperaturen skulle sänkas under den varmaste tiden på året. Det hade ökat 

energikonsumtionen men också arbetsmoralen då medarbetarna hade trivts bättre på jobbet 

vilket i sin tur leder till att de blir mer produktiva vilket kan leda till bättre ekonomi i längden 

trots den initiala- och ökade rörliga kostnaden.  

Andra effektiviseringar som föreslås är att byta ut de nuvarande värmeväxlarna med 54 % 

verkningsgrad till roterande värmeväxlare, som har 80 % verkningsgrad, vilket skulle 

reducera inköpt fjärrvärme med nästan 50 % per år. Det är tillräckligt med syre i byggnaden 

trots att medarbetarna känner motsatsen, detta skulle kunna lösas med en bättre 

informationsspridning som berättar att det finns syre för att minska risken för placeboeffekt. 

Informationen bör även vara tydligare vad gäller energimålen som finns, drygt en tredjedel 

vet inte om att det enda energimålet, som benämns nollnivån, mäts varje vecka. Har man ett 

mål att sträva efter och en anledning mer än att det ingår i arbetsuppgifterna ger det 

incitament för att klara av målet.  

Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie enbart har hanterat en av de två stora 

industribyggnader som GKN ePowertrain har i Köping och att inga förslag kommer hantera 

processutrustningen utan fokus ligger på fastighetsutrustning och organisation.  

Nyckelord: Triple bottom line, Industriella effektiviseringar, Kylsystem, 

Organisationsförbättringar, Värmesimulering, IDA ICE, Informationsvärde, 

Lean 
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1 INLEDNING 

Energianvändningen är livsviktig för vårt samhälle samtidigt som förbrukningsmängden 

utgör ett problem. Då människan blivit beroende av dess användning är det svårt att dra ner 

på användningen, samtidigt måste konsumtionen minskas, vilket kräver en effektivisering. 

Då det kan vara svårt att begära att privatpersoner ska ändra sina vanor så fokuserar den här 

studien istället på en förändring på konsumtionskällan, tillverkningsindustrierna. Om 

industrierna minskar sin energikonsumtion i tillverkningen minskar det konsumenternas 

ekologiska fotavtryck eftersom energiförbrukning blir lägre per producerad enhet. För att 

energieffektivisera företagen kan man antingen sätta krav på dem eller skapa incitament. Då 

industrierna ofta är vinstdrivande gäller det att skapa incitament för energieffektiviseringen 

som antingen minskar kostnaderna eller ökar intäkterna.  

Vinstdrivande behöver inte uteslutande handla om ekonomi. Gou och Xie (2017) nämner ett 

begrepp där värde behandlas utifrån tre olika ståndpunkter, det ekonomiska, värdet för en 

hållbar miljö och värdet av att medarbetarna mår bra på arbetet. Dessa olika synsätt på värde 

benämns som triple bottom line (TBL) och är alltså bredare än bara värdet av pengar.  

Området energieffektivisering av industrier är väl utforskat och det finns flera olika studier 

som behandlar det. Rohdin och Thollander (2006) skriver om barriärer och drivkrafter som 

stoppar och driver energieffektiviseringen hos tillverkningsindustrier. Walsh och Thornley 

(2012) nämner samma områden men med fokus på spillvärmen i processindustrierna. Dyer, 

Hammond, Jones och McKenna (2008) ger förslag på olika tekniker som kan utnyttjas för att 

reducera energibehovet i industrierna, Henriksson och Söderholm (2009) har gjort en studie 

på kostnadseffektiviteten hos frivilliga energieffektivitetsprogram riktade till energisektorn. 

Några studier har gjorts på djupet men fokuserar endast på vissa områden, såsom tidigare 

nämnda Rohdin och Thollander (2006) inriktar sig på lågintensiva energianvändare inom 

tillverkningsindustrin i Sverige. Sardianou (2008) beskriver barriärer till industriella 

energieffektiviseringar i Grekland. Ovanstående studier har behandlat energieffektiviseringar 

för industrier med olika aspekter men har inte fokuserat på värdet i effektiviseringarna från 

flera olika perspektiv. 

Perspektivet TBL fokuserar på ekonomin, miljön och det sociala vid värdesättning. Tatari, 

Omer, Kucukvar och Onat (2015) har använt perspektivet som utgångspunkt vid diskussion 

om hållbar utveckling för byggnader och menar att miljön inte bör vara det enda perspektivet 

för hållbarutveckling utan att man också ska fokusera på ekonomin och det sociala. Studien 

av Álvarez, Bárcena och González (2017) fokuserar på hållbar tillverkning i 

bearbetningsprocesser där miljön sätts i centrum av de tre aspekterna. Gahm, Denz, Dirr och 

Tuma (2016) applicerade TBL vid forskning om energieffektiv schemaläggning hos 

tillverkningsföretag. 
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Likt Gahm et al. (2016), applicerar den här studien TBL för en energieffektivisering med 

skillnaden att fokus inte ligger på schemaläggningen. Istället integrerar den här studien TBL 

genom att bibehålla fokus på ekonomin, miljön och det sociala som värdepelare vid en 

undersökning om industriers behov av tekniker och organisationsfokuserade 

energieffektiviseringsförslag. Studien görs i samarbete med GKN ePowertrain i Köping, 

Sverige, och förslagen är baserade på deras behov men kan appliceras på andra industrier 

med liknande förhållanden. 

1.1 Bakgrund 

GKN är ett multinationellt företag som är indelat i flera företag som Aerospace, Automotive, 

Powder Metallurgy, Off-Highway Powertrain och Wheels & Structures (GKN, 2019). GKN 

ePowertrain är en del av GKN Automotive och nischar in sig på elektriska drivlinor och 

intelligenta hjulsdriftssystem (GKN ePowertrain, 2019a). GKN ePowertrain har industrier i 

sju olika länder varav ett av dem är placerat i Köping, Sverige (GKN ePowertrain, 2019b).  

GKN ePowertrain i Köping omsätter drygt 3 miljarder SEK och sysselsätter knappt 1 000 

personer (Allabolag, u.å.). GKN ePowertrain i Köping producerar drivlinor för 2- & 4-

hjulsdrift och köpte år 2018 sammanlagt 48 300 MWh el och värme enligt dess 

underhållsavdelning. Verkstadens medarbetare upplever återkommande höga temperatur 

under sommarperioderna som kan uppgå till 39 °C enligt en av avdelningscheferna. 

2015 gjorde GKN ePowertrain en energikartläggning med hjälp av externa konsulter men 

påstår sig att inte ha utnyttjat informationen de fick till fullo. Däremot har GKN ePowertrain 

i Köping ett nuvarande energimål designat för att minska energiförbrukningen. Under icke 

produktionstid ska de stänga ner maskiner för att nå en specifikt angiven effekt. Denna gräns 

baseras på en mätning som underhållsavdelningen har gjort när maskinerna inte var i drift 

och gränsen benämns av GKN ePowertrain som nollnivån. 

1.1.1 Klimatpåverkan 

Växthusgaser på jorden ökar och resultatet av det är globala klimatförändringar 

(Quaschning, 2016; Vinnikov et al., 1999; Kessel, 2000; Naturskyddsföreningen, 2017). 

Quaschning (2016) säger även att det kan ge förödande konsekvenser för skogen och 

lantbruket om ingen förändring sker. För att minska utsläppen sker det både internationella 

och nationella förändringar med olika mål och krav för att minska 

klimatpåverkan. Parisavtalet anger en temperaturhöjningsgräns på 2 °C i jämförelse med 

nivån som var innan den industriella revolutionen (Prop. 2016/17:16). I Sverige, som har 

skrivit på avtalet, finns det olika funktioner för att hjälpa företag och privatpersoner att 

minska sina ekologiska fotavtryck, till exempel elcertifikat (Energimyndigheten, 2017). 

WWF (u.å) nämner ekologiskt fotavtryck som ett verktyg för att beräkna hur mycket yta som 

en människa behöver för sin livsstil. Användningen av fossila bränslen beräknas med hjälp 

hur stor yta nyplanterad skog som behövs för att fånga upp det motsvarande 
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koldioxidutsläppet. Det är beräknat att varje människa borde ha 1,7 globala hektar till sitt 

förfogande men industriländerna har betydligt mer, exempelvis utnyttjar en 

genomsnittssvensk 6,6 globala hektar (Global Footprint Network, 2010). 

För att minska varje människas globala hektar kan man antingen reducera användningen 

eller minska mängden area som behövs för att täcka upp behovet, genom effektivisering. 

Genom att effektivisera producenterna så effektiviseras indirekt alla konsumenter och därför 

fokuserar den här studien på energieffektiviseringar inom processindustrin GKN ePowertrain 

i Köping. 

1.1.2 Energikartläggning 

En energieffektivisering hos en industri minskar krävd energi per producerad produkt och 

för att göra den största energieffektiviseringen behöver man en bild av hur situationen ser ut, 

vilket kan göras med hjälp av en energikartläggning.  

Vart fjärde år krävs det att stora företag, som GKN ePowertrain, gör en energikartläggning 

vilket ska främja deras energieffektivitet då de har en hög energianvändning 

(Energimyndigheten, 2018). Energimyndigheten (2019) beskriver att stora företag 

sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro 

eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. 

1.1.2.1. Beräkna energibalansen 

I en vanlig energikartläggning ingår all energianvändning som företaget själva rådgör över 

enligt Energimyndigheten (2015). Detta är förbrukning av el, värme och bränslekostnader för 

egna transporter och eventuella maskiner. Exempel på saker som inte ingår är köpta 

transporttjänster och hyrda lokaler och fastigheter. 

Control Engineering (2019) beskriver den grundläggande kunskapen som krävs när en 

energikartläggning ska göras, vilket är att ta reda på ingångskällor och användningsområden 

för energin i byggnaden. För elektricitet är det oftast en ingång från det lokala elnätet men 

det kan också finnas processer som genererar elektricitet, till exempel solceller på 

byggnadskroppen, som ökar antalet ingångar för energin. Elektricitetens 

användningsområden i byggnaden är belysning, ventilation, och utrustningsmaskiner samt 

hjälputrustning som pumpar och fläktar. Värme kommer ofta från ett fjärrvärmenät eller 

dylikt samt från solens instrålning. En del värme är internt genererad och tillkommer från 

människor, processerna och belysningen i byggnaden. Fortsättningsvis menar Control 

Engineering (2019) att det är viktigt att räkna med förluster. Värmeförluster genom 

byggnadens tak, väggar och grund beräknas med hjälp av materialets/materialens U-värden 

och tjocklek. Energikartläggningar som görs kan liknas vid en energibalans där man jämför 

den ingående och utgående energin. Eventuella skillnader anses som förluster. 
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1.1.2.2. Anledningar för att göra en energikartläggning 

Tanken med en energikartläggning är att upptäcka den betydande energianvändningen som 

Energimyndigheten (2015) beskriver som den energi där potentialen för 

energieffektiviseringar är som störst. Det beskrivs även att det är viktigt att prioritera vad 

som ska ingå i en kartläggning och vad man har som avgränsning för att tydligare kunna 

fokusera på den betydande energianvändningen. Den kan vara en viss process eller enbart en 

utrustning för en process som är energikrävande. En betydande energianvändning kan även 

vara en process där energianvändningen är låg men att det finns en hög förbättringspotential 

som kan vara enkel och kostnadseffektiv. Det finns förbättringar som inte ses som 

kostnadseffektivt för högintensiva processer på grund av att de redan är tillräckligt effektiva 

och att kommande effektivisering inte skulle ge en motsvarande effekt som skulle erhållas om 

man prioriterar en annan process istället. 

Den största fördelen med att göra en energikartläggning är i de flesta fall att man ska få en 

bättre och klarare uppfattning för var energi tar vägen inom företaget skriver Energikontor 

Norr (2009). I och med det kan man på ett enklare sätt identifiera var det går att effektivisera 

för att göra ekonomiska besparingar eller för att minska sitt avtryck på miljön. Båda dessa 

anledningar kan leda till konkurrensförutsättningar. 

1.1.3 Triple bottom line 

Ett företags hållbara utveckling har tre grundstenar som är ekonomisk integritet, social 

rättvisa och miljömässig hållbarhet. Dessa tre bildar tillsammans begreppet triple bottom 

line (TBL) som härstammar från sista raden på en resultaträkning i en årsrapport som är det 

slutliga resultatet med avseende på pengar. Med TBL läggs där till hur man arbetat med 

medarbetarna för att få de att trivas och även hur man arbetat för miljön. Målet bör vara att 

vilja ha en grön byggnad där man ska vara självförsörjande, men Gou och Xie (2017) menar 

att det är svårt att uppnå då en sådan byggnad ännu är för komplex för att kunna tillverkas 

var som helst. Istället kan man sträva efter en grön byggnad, det genom att minska all onödig 

energianvändning samt att öka produktiviteten genom att få medarbetarna att trivas. På så 

sätt ökar även resultatet som inbegriper alla tre grundstenar i TBL. 

1.1.4 Optimeringsfokus hos tidigare studier 

De tidigare studierna som har gjorts inom området energieffektivisering av industrier har 

kommit med många olika förslag. Long, Bull och Zigelbaum (2011) menar att den initiala 

kostnaden skapar en barriär som måste tacklas med hjälp av politiska medel. Rohdin och 

Thollander (2006) menar att det finns barriärer överallt och delar upp det i ekonomiska, 

beteende- och organisationsbarriärer. Några av de nämnda barriärerna är 

informationstillgång, delade initiativ, dolda kostnader, återbetalningstider, vanebeteende, 

lättja och prioriteringsfrågor. 

Ytterligare några energioptimeringsförslag av Dyer et al. (2008) är att eliminera eller ersätta 

vissa processteg, utbyte av material och ökad kontroll över automatisering. Andra områden 

att tänka på vid effektivisering är tryckluftsläckage, värmeförluster i pannan eller isolering av 
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väggarna och belysning. Till sist nämner de även att transporten drar mycket energi, både 

inne i verkstäderna samt mellan leverantör och kund vilket kan motverkas av effektivare 

fordon och bättre planering av transporten. 

Vakiloroaya, Samali, Fakhar och Pishghadam (2014) har undersökt värme- och 

ventilationssystemen och försöker hitta nya sätt att förbättra komforten inomhus och 

samtidigt minska energikonsumtionen. De antyder att det kan räcka med att konfigurera om 

nuvarande system för att spara energi.  

Gunasekaran och Spalanzani (2012), Tatari et al. (2015) och Alvarez et al. (2017) menar att 

ett TBL-perspektiv kan vara effektivt för att göra hållbara effektiviseringar i byggnader och 

industrier. Alvarez et al. (2017) menar även att TBL kan ses som ett konkurrensverktyg. 

1.2 Problemformulering 

De tidigare studierna inom området har antingen gett förslag på optimeringar, 

effektiviseringar eller ett värdesättande perspektiv för processer. Vad denna studie ska göra 

är att kombinera dessa. Studien undersöker industrins behov och ger effektiviseringsförslag 

som ska kunna styrkas med hjälp av ett TBL-perspektiv. Det innebär att samtliga förslag ska 

kunna tillgodose minst en av de tre aspekterna, ekonomiskt, socialt och miljö, och värdet ska 

överstiga det eventuellt negativa värdet från övriga grundstenar.  

1.3 Syfte 

Att undersöka behovet hos en processindustri och presentera tekniker och 

organisationsfokuserade energieffektiviseringsförslag som har ett positivt totalvärde ur ett 

TBL-perspektiv.  

1.4 Frågeställningar 

Vilka effektiviseringsförslag är värda att utföra utifrån aspekterna ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt? Kan ett förslag ha positivt värde samtidigt som en av aspekterna kan visa negativt 

värde? Finns det förslag som har ett sammantaget ökat värde men ändå inte är värda att 

genomföra? 

1.5 Avgränsning 

GKN ePowertrain i Köping arbetar med både process och montering, uppdelat i olika 

byggnader. I denna studie fokuseras endast processhallen, som kallas C-verkstaden, på 

begäran av uppdragsgivaren då den konsumerar mest energi. 
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Studien hanterar inte några ekonomiska kalkyler i form av pengar, utan endast som 

jämförelse i krävd energimängd. Inga förslag kommer att ges vad gäller utbyte av 

tillverkningsutrustningen. Även transporter och tryckluft är uteslutna ur 

energikartläggningen eftersom energikällorna till dem ligger utanför C-verkstaden. Gas som 

är ingående energi till ugnarna kommer inte tas med i beräkning eftersom brist på siffror är 

ett problem.  
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2 METOD 

För att skapa incitament till energieffektivisering är det viktigt att de är välgrundade och 

trovärdiga. Därför tas det upp olika aspekter som primär- och sekundärdata, kvantitet och 

kvalité och en beskrivning av den nuvarande situationen. Utifrån det ges förslag till 

förbättring med hjälp av att byggnaden simulerades. 

2.1 Datametod 

Hämtad information delades upp i två olika kategorier, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är bland annat intervjuer och observationer och sekundärdata är tidigare 

insamlad information (Mälardalens Högskola, u.å.). I denna studie hämtades primärdata i 

form av semistrukturerade intervjuer och mätningar som regelbundet görs i datorsystemen 

i GKN:s lokaler på elektricitet och värme. Sekundärdata användes i form av vetenskapliga 

artiklar som hämtades från diverse journaler, böcker, dokument och offentliga webbplatser. 

Det akademiska arbetet baserades på två metoder för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod betyder att man avspeglar 

verkligenheten i en så hög grad som möjligt (NE, 2019a). Kvantitativ metod är när en mängd 

data kan utgöra ett stabilare underlag för de kvalitativa studierna vilka som tillsammans 

sedan 1960-talet kombineras med varandra för att uppnå tydligast och tyngsta resultat (NE, 

2019b). I denna studie kombinerades dessa metoder med varandra, kvantitativ används 

i den primära data där observationer bildade ett stort underlag. Litteraturstudien baserades 

på ett kvalitativt underlag som ledde fram till en diskussion.    

Intervjuer användes också som kvalitativ metod. Dessa är semistrukturerade och utfördes 

med de olika avdelningscheferna för att skapa en bild över de utvalda avdelningarna som 

ingår i området. Genom att göra detta skapades en annan synvinkel än den som kommer från 

primärdata samt att det gav en inblick i organisationen och vad som kan göras i 

organisationsstrukturen för energieffektiviseringen. Som kvantitativ metod användes även 

enkäter till personalen på avdelningarna som skapade en organisationsuppfattning från olika 

synvinklar. Det som undersöktes var om något kunde göras direkt på verkstaden genom att 

frågor om arbetstemperatur och trivsel ställdes. 

2.2 Studiens trovärdighet 

Enligt Mälardalens högskola (2014) beskrivs validiteten som relevansen av använda primära 

och sekundära källor för studieobjektet och/eller verktygets kapacitet att lösa det givna 

problemet. Reliabiliteten beskriver istället hur stark replikerbarhet mätningarna i studien har 

(Mälardalens Högskola, 2012a). Det etiska ansvaret ligger hos utfärdaren och innebär att 

arbetet måste vara väl och ärligt genomfört, detta inkluderar ett förtydligande för starka och 

svaga sidor i studien (Mälardalens Högskola, 2012b). 
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I metoden för denna studie innebär validiteten en kontroll över vad som faktiskt mäts på 

industrin och vilka faktorer som bör spela in i energibalansen. Det inkluderar också förslagen 

som ges inför energieffektiviseringen då de baserar sig på tidigare studier. För att bibehålla 

reliabiliteten i studien utnyttjades primärdata i så pass stor utsträckning som möjligt och den 

etiska aspekten är något som alltid fanns i åtanke. I diskussionsavsnittet beskrevs det hur 

dessa tre faktorer har påverkats i studien.  

2.3 Energikartläggning 

Energikartläggning genomfördes utifrån mätningar från 2018 över C-hallen som är ungefär 

30 500 m2. I energikartläggningen ingår de stora faktorerna som drar energi hos GKN. Det 

som inkluderades är värme, belysning, ventilation och annan elförbrukning. 

För värmen simulerades fjärrvärmen och den återvunna värmen från ventilationssystemet. 

Därefter tillgodosågs även andra poster såsom isoleringsmaterial, köldbryggor och internt 

genererad värme. Dessa simuleringar gjordes i programmet IDA Indoor Climate and Energy 

(IDA ICE) som även inkluderade solens läge och ett klimat som motsvarade den geografiska 

platsen för att simulera utetemperaturen under året. 

Ventilationssystemet var en post för användningen av både värme och elektricitet i balansen 

och baserades på data från underhållsavdelningen. Från underhållsavdelningen hämtades 

data på luftflöden och effekter från aggregaten samt uppdelningen mellan 

ventilationsaggregat med värmeåtervinnings (FTX) och ventilationsaggregat med endast 

från- och tilluftsfläktar (TF/FF). Aggregaten som beräknas betecknar endast de aggregat som 

finns i C-verkstaden samt ett antal aggregat som ligger på de närliggande kontoren. I studien 

täcker energikartläggningen endast C-verkstaden men det finns ingen mätare för 

elektriciteten som separerar C-verkstaden från resten av verksamheten, därför beräknades 

inkommande elektricitet med hjälp av inkommande ström från högspänningsnätet vid 

specifika ställverk. Drift och belysning ingår också i elektricitetsanvändning där driften mäts 

på skenorna över varje avdelning och belysningen baseras på en manuell beräkning av 

befintliga lysrör, dess effekt och modell. Endast belysningen i verkstaden inkluderades och 

delades in i avdelningar samt gångar. 

Utöver värme, belysning, ventilation och elförbrukning tillgodosågs även poster som pumpar, 

rumskylning på kontoren och tappvarmvatten som är eluppvärmt i byggnaden, samtliga av 

dessa simulerades fram i IDA ICE.  

2.4 Simulering och beräkning 

Simuleringsprogrammet som användes var IDA ICE för att programmet har inbyggda 

väderklimat för olika områden runt om i världen. Programmet kan beskriva termiska 

utvecklingen i ett rum med hjälp av värmeöverföring mellan olika zoner/rum och 

utomhusmiljön. För val av program krävs det att det kan lösa behovet och att kunskap för 



9 

användandet är tillräcklig. Sedan behöver programmet också vara tillgängligt, vilket det var. 

IDA ICE kunde tillkännage termiska utvecklingen i zonerna och i vilken process som energin 

användes till såsom kompressorer för att flytta luft i ventilationssystemet.  

Energibalansen simulerades för att skapa en helhetsbild över det aktuella området. Först 

simulerades nuläget som visade hur det såg ut med 2018 års data. Den simuleringen 

användes som utgångspunkt för de olika effektiviseringsförslagens simuleringar som sker i 

samma program.  

Förslagen baserades också på intervjuer med personal och avdelningschefer för att skapa en 

bild över hur organisationen fungerade och för att hitta effektiviseringar inom 

organisationen som kan påverka energiförbrukningen. Effektiviseringsförslagen grundades i 

att det finns en ett ökat värde att hämta över tid med avseende på perspektivet TBL.  

De effektiviseringarna som testades i studien var nedanstående: 

• I klimatskalet gjordes två effektiviseringar, alla fönster byttes ut från 2-glas till 3-glas 

och en vägg lades till utanpå byggnaden. 

• Belysningen byttes ut till endast LED. 

• Solcellspaneler installerades för att se potentiell produktion av elektricitet.  

• Värmeväxlaren testades att bytas ut för att få en bättre verkningsgrad. 

• Det lades till två olika varianter av kylsystem, det ena var indirekt evaporativt 

kylsystem (IEC) och det andra var en utvecklad variant av IEC-systemet.  

• Den uppgraderade värmeväxlaren simulerades tillsammans med det utvecklade IEC-

systemet.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Enligt den energikartläggning Mälarenergi gjorde åt GKN ePowertrain år 2015 går den 

största delen energi till för att värma byggnaden, elektricitet för drift, belysning och för 

ventilation. Naturvårdsverket (2018a) förklarar att det finns energieffektiviseringar att göra 

för framförallt industrier då den industriella produktionen står för ungefär en tredjedel av all 

Sveriges energianvändning. Energin påverkar miljön och genom att minska 

energianvändningen sparar industrier även in stora kostnader på energin man undkommer 

att köpa in. Små effektiviseringar kan leda till stora besparingar i slutändan och ju tidigare 

effektiviseringen äger rum desto större blir den kumulativa besparingen. 

3.1 Värme 

Värme är energi som behövs för alla byggnader på de nordligare breddgraderna. Axelsson 

och Andrén (2002) förklarar vilka åtgärder man kan göra för att sänka värmekostnaden, det 

handlar om både tekniska lösningar såsom nya effektivare ventilationsaggregat med högre 

verkningsgrad men även att ändra sitt levnadssätt. Värmesystem finns i olika former, 

vattenburna och luftburna system samt att det finns en kombination av de två. Vattenburet 

värmesystem innebär normalt en radiator där varmt vatten flödas genom radiatorn som 

avger värme. De luftburna värmesystemen är ventilationen som sprider varmluft i en 

fastighet eller lokal. Till sist nämner Axelsson och Andrén (2002) även att en kombination 

finns ofta i större lokaler där man höjer temperaturen på luft i rörelse genom en fläkt där 

temperaturhöjande effekten sker från exempelvis fjärrvärmevatten. 

Teknik för uppvärmning är inte alltid nödvändig för lokalerna, det kan till exempel bero på 

utomhustemperaturerna eller internt genererad värme. Dessa kan även bli så höga att man 

får överskott på värme i lokalen. Denna spillvärme kan en industri försöka minimera genom 

att använda den i en annan del av byggnaden eller att kunna distribuera överskottet till ett 

närliggande fjärrvärmenät (Naturvårdsverket, 2018b).  

3.1.1 U-värde 

Enligt Incropera, Dewitt, Bergman och Lavine (2013) betecknar värmegenomgångstalet, U-

värdet [W/m2K], en ytas värmeöverföringskapacitet. I jämförelse med ett materials k-värde 

(termiska konduktivitet [W/m•K]) som endast beskriver ett specifikt material så kan U-

värdet beteckna en hel vägg med en kombination av olika material. För att beräkna U 

behöver man den totala resistansen (Rtot) och den totala arean (A). 

𝑈 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡∗𝐴
         Ekvation 1  

 

Den totala resistansen beror på hur många olika kombinationer av lager man har i väggarna 

samt konvektionen från in- och utsidan av väggen.  
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𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

ℎ𝑖𝑛∗𝐴
+

1

ℎ𝑜𝑢𝑡∗𝐴
+ ∑ (

𝐿

𝑘𝑖∗𝐴
)       Ekvation 2 

   

 

Sammanslagning ger U.  

𝑈 =
1

(
1

ℎ𝑖𝑛
+

1

ℎ𝑜𝑢𝑡
+

𝐿

∑(𝑘𝑖)
)
        Ekvation 3 

 

En enhetsanalys av detta beskriver U. 

𝑈 =
1

(
1

ℎ𝑖𝑛
+

1

ℎ𝑜𝑢𝑡
+

𝐿

∑(𝑘𝑖)
)

→
1

1

𝑊/𝑚2𝐾
+

1

𝑊/𝑚2𝐾
+

𝑚

𝑊/𝑚𝐾

=
𝑊

𝑚2𝐾
     Ekvation 4 

 

Då denna är uträknad över en vägg innebär det att värmegenomgångstalet U beskriver hur 

mycket energi, i form av värme, en vägg släpper igenom per kvadratmeter. 

3.1.2 Fönster och köldbryggor 

Nilsson, Warfvinge, Dahlgren och Werner (2008) beskriver köldbryggor som kalla punkter i 

väggarna som beror på avsaknad av isolering. Detta kan bero på skarvar, hörn eller extra 

bjälkar i väggarna. Nilsson et al. (2008) nämner att denna siffra kan uppgå till 4 kWh/m2 för 

extraväggar och fönsterdelar samt 2 kWh/m2 för extra hörn. 

Fönster kan stå för stora delar av värmeförlusterna som finns i en fastighet. Fönsterverket 

(2015) skriver på sin hemsida att fler glas i ett fönster bidrar till att mindre blir förluster 

under kalla perioder av året. U-värdet kan skilja upp till 0,6 W/m2K mellan fönster med 

2-glas och fönster med 3-glas. Har man många fönster menar företaget Fönsterverket (2015) 

att det viktigaste är att byta de största fönstren för att ge ett så stort skydd som möjligt. 

I äldre fönster kan karmen vara bättre isolerande än vad själva glasdelen är och i modernare 

fönster är det tvärtom, det är därför viktigt att räkna ut hur stor del karmen är av hela 

fönstret (Nilsson et al., 2008). 

Nilsson et al. (2008) beskriver de olika värdena man har för ett fönster. Fönstret har ett 

g-värde som anger hur stor mängd solenergi som genomtränger glaset i förhållande till vad 

som träffar den på utsidan. Ett lägre g-värde innebär ett bättre skydd mot solvärmen. I 

Sverige används även beteckningen TST, total soltransmittans. Vidare så finns det även f1-tal 

och LT i fönster som man behöver ta hänsyn till. Ett fönsters f1-tal är förhållandet mellan den 

specifika fönstersortens solenergi insläpp i jämförelse med ett fönster med 2-glas. LT står för 

ljustransmission och beskriver hur mycket dagsljus som passerar glaset. 

3.1.3 Ventilation 

Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering är enligt Vakiloroaya et al. (2014) en av de 

största energikonsumenterna i byggnader samtidigt som det är det viktigaste för att 
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säkerställa komforten för människor i fastigheten tillsammans med ljus och liknande. Det 

betyder att det är viktigt att kontrollera dessa verktyg aktivt för att säkerställa att 

medarbetare får den optimala arbetsmiljön för att öka produktiviteten. Faktorer som att inte 

överdriva med ventilation eller värme blir också viktigt för att minska avtrycket på miljön och 

utgifterna på räkningen.  

Enligt Axelsson och Andrén (2002) är TF/FF ofta kombinerade och finns även möjlighet att 

kombinera med värmeväxlare, FTX, där frånluften kan värma upp tilluften innan den träder 

in i lokalen vilket går att läsa mer ingående i kapitel 3.1.4 Värmeväxlare. 

3.1.4 Värmeväxlare 

Den princip som ger bäst effekt i en värmeväxlare är motströmsprincipen menar Ohlsson 

(2014). Den innebär att det varma vattnet från system 1, enligt figuren nedan, ska kopplas till 

den varmaste delen av system 2 och returvattnet i system 1 ska kopplas till den kallare sidan 

av system 2, se Figur 1. 

 

Figur 1 Illustration av motströmsflöde 

 

Det styrks också av Incropera et al. (2013) som beskriver hur man beräknar en värmeväxlares 

prestanda. Man behöver in och ut temperaturer, den övergripande värmekoefficienten och 

den totala ytarealen. Detta ger en värmeöverföring enligt. 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇         Ekvation 5 

 

De beskriver också en värmeväxlare med ett medströmsflöde vilket menas att kallt vatten in 

från system 2 där varmt vatten kommer in genom system 1 och interagerar med varandra 

längs hela värmeväxlaren vilket illustreras i Figur 2. 
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Figur 2 Illustration av medströmsflöde 

 

Varför motströmsprincipen blir effektivare är för att den tillåter den utgående temperaturen 

ur system 2 att vara högre än utgående temperatur ur system 1, vilket inte är möjligt i 

värmeväxlaren med parallellt flöde då värmeenergin alltid kommer att gå system 1 till 

system 2 tills de når jämnvikt ty termodynamikens andra lag (Incropera et al., 2013). Detta 

kan illustreras i två grafer. 

 

Figur 3 Till vänster parallellt flöde och till höger motströmsflöde 

 

Ohlsson skrev (2014) att plattvärmeväxlaren är den vanligaste värmeväxlaren. I den leds 

fjärrvärmevattnet och den andra fluiden på varsin sida i små rör längs en tunn vägg. Genom 

att lägga på plattor intill väggen kan man justera plattvärmeväxlarens effektivitet. Vidare 

beskriver han en annan variant som är rörvärmeväxlare. Den är en stängd värmeväxlare som 

är uppbyggd som en cylinder med rörslingor inuti där de två vattenkretsarna är i varsin del. 

Denna inte är lika effektiv och tar större yta för samma effekt som plattvärmeväxlaren. En 

plattvärmeväxlare kan enligt Swegon (u.å.) ha en verkningsgrad på upp till 80 % samtidigt 

som Svensk Ventilation (u.å.) menar att verkningsgraden kan vara mellan 60 – 90 %. 

Ett ytterligare alternativ på värmeväxlare är korsvärmeväxlare där den kalla fluiden rör sig 

rätvinkligt mot den varma fluiden enligt Figur 4 nedan (Incropera et al., 2013).  
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Figur 4 Illustration av korsvärmeväxlare 

 

Enligt Grundfos (u.å.) är en korsvärmeväxlare oftast en kvadratisk yta där värmeväxlingen 

sker. Rören med den kalla fluiden (system 2 ovan) är av tunn metall, ofta aluminium, vilket 

har en stor överföringsförmåga. Verkningsgraden för en korsvärmeväxlare varierar mellan 

40-65 %. 

Incropera et al. (2013) nämner några andra sorters korsvärmeväxlare som liknar den ovan 

men att det förekommer flertalet rör med den kalla fluiden och olika sätt att dela upp den 

varma fluiden.  

Roterande värmeväxlaren har enligt Svensk Ventilation (u.å.) en hög verkningsgrad, som 

ligger på 80 % vilket också kan jämföras med Swegon (u.å.) som skriver att verkningsgraden 

uppgår till 85 %. Svensk Ventilation (u.å.) antyder även att den roterande värmeväxlaren är 

enklare att rengöra än de som beskrivits ovan vilket kan göra att en värmeväxlare tappar i 

verkningsgrad. Även denna modell är byggd av aluminium för att enkelt kunna överföra 

värmen från den varma fluiden till den som ska värmas. Denna modell leder till låg 

elenergianvändning eftersom fläktbehovet är lägre, då det blir lågt tryckfall i värmeväxlaren. 

En risk med den roterande värmeväxlare är att den förorenade frånluften kan läcka i 

rotationsmomentet till tilluften som ska in i fastigheten. 

3.1.5 Solfångare 

Samtliga villatak i Sverige får tillsammans solenergi som täcker det årliga behovet 

multiplicerat med sex för dessa villaägare (SVESOL, u.å.). Ohlsson (2014) beskriver att 

solvärmesystemet är en sluten krets där solfångaren sammankopplas med ett värmelager och 

en värmekälla. Detta solvärmesystem består av solfångare på tak eller fasad, värmelager, 

rörkrets, drivpaket, expansionskärl, värmebärare och säkerhetsutrustning som är till för att 

förhindra att det börjar koka vid fulladdat system. 

Principen beskrivs som simpel av Solar Heat Europe (u.å.) och det som händer är att solens 

värme fångas av solfångare som för över det till vätska eller gas. Värmen kan användas 

direkt, exempelvis som tappvarmvatten, eller indirekt vilket innebär att en värmeväxlare 

används. 
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I Sverige är det solinstrålning för ungefär 1 000 kWh/m2 enligt Svensk Solenergi (2015). På 

grund av skuggning och att värmebehovet är som störst i Sverige när det är mörkt blir den 

siffran inte verkligheten för solfångare menar Ohlsson (2014). Svensk Solenergi (2015) anger 

istället att en solfångare kan omvandla 200 – 700 kWh/år solenergi till värme. Ohlsson 

(2014) antyder att man behöver få bukt med energilagringsprocessen för att solfångare ska 

vara mer intressant. 

3.2 Elektricitet 

Tillsammans med värme är elektricitet den största energikällan som är ingående i en 

fastighet. Den vanligaste elförbrukaren är ofta belysning, ventilation och hushållsapparater 

samt elektronik hos privatpersoner. För industrier används stora delar av energin till andra 

delar som används för att producera och distribuera. Den här elektricitetsförbrukningen kan 

i huvudsak delas upp som belysning, tryckluft, drift av processmaskiner, kylmaskiner, 

ventilation och tappvarmvatten som värms med el. Förutom att förbruka elektricitet kan man 

även producera den med hjälp av tekniker som till exempel solceller. 

Ventilationen nämndes i tidigare kapitel, se 3.1.3.  

3.2.1 Belysning 

Enligt Arbetsmiljöverket (2018a) är ljusmiljön essentiell för hur man upplever och förstår sin 

omgivning, det är en viktig faktor för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande och säkert sätt. 

Belysningen i en arbetslokal måste ta hänsyn till en mängd av olika aspekter för att kunna 

planeras på bästa möjliga sätt. Arbetsmiljöverket (2018a) nämner att den ska fördelas jämnt 

längst hela lokalen och ljuset måste vara anpassat för jobbet som görs på platsen. Det ska 

dessutom finnas platsbelysning på de områdena som behöver det. Ljuset ska också till stor 

del komma ifrån dagsljus som är viktigt för biologiska funktioner i kroppen för att människan 

ska må bra och kunna fokusera på arbetet. För att ta in dagsljuset används fönster, dessa är 

viktiga att placera strategiskt för optimalt ljusintag. 

En välplanerad ljusmiljö skapar positiva effekter såsom en stimulerande arbetsplats, däremot 

ger avsaknaden på tillräckligt ljusflöde eller en dåligt planerad belysning upphov till diverse 

besvär som exempelvis spänningar, olycksfall, stress och trötthet (Arbetsmiljöverket, 2018a). 

För att motverka dessa negativa effekter krävs det att man mäter upp rätt mängd ljus för rätt 

områden. Fagerhult (u.å.), ett företag som arbetar med utveckling och produktion av 

belysning, anger att det är rekommenderat att ha mellan 300 – 500 LUX för en 

processindustri och 300 – 1 000 LUX för en monteringsindustri, beroende på 

precisionsarbetet. 

För att återge rätt LUX måste rätt lampor väljas tillsammans med rätt mängd. Detta görs 

genom att kontrollera vad de har för ljusflöde då LUX är lm/m2 (Xcen AB, 2019). Andra 
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parametrar som kan påverka LUX är reflektormaterialet i armaturen, färgen på väggarna, 

avståndet från golvet och spridningsvinkeln från ljuskällan (Personlig kommunikation, 23 

april 2019). 

3.2.2 Solceller 

Att det är en vinst i det långa loppet med solceller är de flesta eniga om. I tidningen Ny 

Teknik skriver skribenten TT (2017, mars) att livslängden på en solcell är 25 – 30 år och 

betalas av på allt från 12 – 15 år i Sverige beroende på var man befinner sig och hur 

förutsättningarna är. Sedan är det olika aspekter som kan ändras snabbt, lagar som skrivs om 

och skatten samt bidrag kan förändras. Solcellernas prestanda beror på solljuset och 

lutningen och att de inte täcker varandra i någon vinkel (TT, 2017, mars). Thygesen och 

Karlsson (2014) menar att ett system som inbegriper lagringsbatteri gör att man kan använda 

betydligt större andel av den inkomna energin än utan det.  

Solcellskollen (2019) beskriver några priser för solpaneler. Priset för en solcellsanläggning på 

5 kW är ungefär 100 000 SEK beroende på leverantör och före eventuellt stöd. En panel på 

10 kW kostar ungefär 170 000 SEK. De tar upp en yta på 30 samt 60 kvadratmeter. I rätt 

riktning kan den större producera 9500 kWh per år (Solcellskollen, 2019), räknat på en 

verkningsgrad mellan 16–19 % (Personlig kommunikation, 14 Maj 2019). I jämförelse anger 

Svensk Solenergi (2015) att utbytet ligger på 50 – 150 kWh/m2 per år och Jämtkraft (u.å.) 

skriver att verkningsgrader brukar ligga mellan 16–20 %. Jämtkraft (u.å.) nämner också att 

solcellernas effekt påverkas mest av skuggning från andra objekt, deras riktning där syd är att 

föredra och att deras lutning ligger mellan 10 – 50°. Solcellskollen (2019) bekräftar även 

denna lutning med lite högre precision och menar att optimal lutning i norra Sverige är 45°, 

optimalt i södra Sverige är det 35° och så länge lutningen är mellan 15–60° så bör inte 

resultatet skilja mer än några procent, vid en lutning under 6° rekommenderas ett 

montagesystem. Det är också viktigt att tänka på att solinstrålningen kan skilja sig med 

±10 % per år (SMHI, 2013; Solcellskollen, 2019). 

3.2.3 Kylsystem 

Zhang, Liu, Zhao och Jiang (2015) påpekar att det finns olika sätt att sänka temperaturen i 

fastigheter. Det ena är att ha en kylmaskin som kyler rummet via ventilation eller dylikt och 

ett annat sätt är att minska värmen som tillförs fastigheten från värmekällor som 

utrustningen genom en kylmaskin kopplad till självaste utrustningen. I industrier finns ofta 

kylmaskiner, mest i det syftet att maskinen själv inte ska överhettas. Det finns kylare i det 

mesta, till exempel i datorer. En kylmaskin som ska sänka temperatur i fastigheten är en 

vanlig värmeväxlare som ofta har luft och vätska som medium. 

Även om tillägget av kylmaskiner på utrustningen minskar inomhustemperaturen något så 

kan det behövas större kylsystem i lokalerna. Smarter HOUSE (u.å.) förklarar att central 

luftkonditionering är designade att kyla ner hela hus genom ett köldmedium som absorberar 

värme inifrån och transporterar ut den. Det finns en kompressor på utsidan som styr hela 

processen och för att driva den här processen krävs ansenliga mängder med energi.  
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Smarter HOUSE (u.å.) skriver vidare att ett vanligt alternativ för att kyla enstaka rum när det 

inte finns ett befintligt kanalsystem för kylningen är kanalfri mini-split luftkonditionering. 

Varje rum får varsitt kylsystem som kan kyla ner det specifika rummet. Fördelen blir att det 

är väldigt flexibelt och kan ge olika komfortzoner i varje rum men nackdelen beskrivs vara 

kostnaden som till och med blir högre än det centrala luftkonditioneringssystemet.  

NightBreeze är en teknik som samlar luft vid lägre temperaturer under natten genom 

ventilationssystemet och kyler området med denna luft under dagen, det gäller att behålla 

kylan i fastigheten under dagen för att det ska fungera (Newport Partners, u.å.). 

En annan teknik som utnyttjar temperaturskillnaderna mellan natt och dag är termisk 

energilagring. Enligt Smarter HOUSE (u.å.) kyls vatten ner till is under natten med hjälp av 

elektricitet och på dagen används den isen för att kyla luften. Detta kyls under natten för att 

använda elektriciteten när den är som billigast. Tekniken kräver dock en enhet för att lagra 

värmen.  

Enligt Vattenfall (u.å.) innebär bergkyla att man borrar hål i berggrunden för att transportera 

en vätska som kan värmeväxla mellan värmen från fastigheten och den mer konstant kallare 

temperaturen i berggrunden. Det nämns också att det är en låg driftkostnad och det tar 

5 – 8 år innan det blir kostnadseffektivt.  

Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme med skillnaden att det är kallt vatten som flödar i 

ledningarna. Enligt Norrenergi (2018) distribueras det kalla vattnat via ledningsnätet till 

fastighetens kylcentral som distribuerar ut kylan i sitt eget system. 

Förångningskylningssystem eller evaporativ kylning använder sig av energin som krävs vid 

vattenavdunstning, den här ångbildningsenergin ligger på omkring 0,68 kWh per liter vilket 

hämtas från omkringliggande luft och sänker därmed dess temperatur (Condair, 2019). 

Tekniken delas in i direkt (DEC), indirekt (IEC) och kombinerade 

förångningskylningssystem. Det evaporativa kylningssystemet har en låg 

installationskostnad och även den rörliga kostnaden då den konsumerar små mängder energi 

samtidigt som den ger ett tydligt resultat, den är även lätt att underhålla och installera samt 

fri från utsläpp såsom koldioxid (Vakiloraya et al., 2014). Skillnaden mellan DEC och IEC är 

att DEC fuktar och kyler tilluften medan IEC istället fuktar och kyler ner frånluften som 

sedan används i en värmeväxling med tilluften (Luftbutiken, u.å.). I samband med att 

fukthalten ökar i luften, som interagerar med förångningsprocessen, finns därmed också en 

maxkapacitet vid luftens våta temperatur (Vakiloraya et al., 2014; Luftbutiken, u.å.). Smarter 

HOUSE (u.å) nämner även de att driftkostnaderna är låga för evaporativ kylning då det som 

konsumerar energi är fläktarna som arbetar för att driva luften. De nämner också att 

initialkostnaden är ungefär halva jämfört med ett centralt luftkonditioneringssystem. På 

Condair:s (2019) hemsida kan man också läsa att de estimerar en återbetalningstid på 

1 – 2 år vid installation av evaporativ kylning. 

IEC-tekniken är undersökt för förbättring, Khalajzadeh, Farmahini-Farahani och 

Heidarinejad (2012) föreslår en hybrid version av IEC där den kombineras med en 

värmeväxlare kopplad till marken och ett kylbatteri. Skillnaden är att den varma frånluften 

ska kyls ned före den når IEC med hjälp av kylbatteriet som i sin tur drivs av värmeväxlaren 
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som är kopplad mot markgrunden. Studien visar att hybridsystemet tillåter en övergripande 

kylningseffekt att bli över 100 % då man integrerar olika system. Denna verkningsgrad 

beräknas enligt Ekvation 6 nedan där Ta representerar torrtemperatur och Twb representerar 

våt temperatur. 

𝜂 =
(𝑇𝑎)𝑖𝑛−(𝑇𝑎)𝑢𝑡

(𝑇𝑎)𝑖𝑛−(𝑇𝑤𝑏)𝑖𝑛
         Ekvation 6 

 

Då evaporativ kylning begränsas av luftens fuktighet kan den förbättras med hjälp av sorptiv 

kyla enligt luftbutiken (u.å.). För en sorptiv kylprocess tillkommer en avfuktningskomponent 

innan den evaporativa kylprocessen för att torka luften innan den används i 

förångningsprocessen och på så sätt ökar mängden fukt som luften kan absorbera, denna 

process kräver en värmekälla. 

3.3 Organisation 

Prindle och Finlinson (2011) undersöker vad organisationer gör för att energieffektivisera och 

nämner sju beteenden hos energieffektiva organisationer: 

1: Energieffektivitet är en kärnstrategi och med det menas att det är en del av planeringen 

och inte endast en extra kostnad som betalas av.  

2: Ledningen behandlar energifrågan på riktigt och inte bara temporärt när det kommer på 

tal. Frågan ska vara så pass central i organisationen att ledarna kan prata om det när och var 

som helst utan att behöva förbereda sig. 

3: Organisationen har energieffektiviseringsmålsättningar som förhåller sig till att vara enligt 

akronymen S.M.A.R.T.: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.  

4: Man förlitar sig på ett stabilt och hållbart energimätningssystem då man menar att man 

endast kan hantera vad man kan mäta. Detta ska då inkludera att data samlas in från 

samtliga avdelningar, är normaliserade och så noggrann som möjligt. Data ska även 

regelbundet uppdateras och rapporteras till ledningen. 

 5: Organisationen lägger ner kontinuerliga resurser på effektiviseringen. Detta innebär att 

man inte endast gör uppgraderingar då och då utan kontinuerligt skickar tillräckligt med 

resurser, som pengar och know-how till energiledningen. 

6: Strategin man följer ger synliga resultat, detta jämförs med sina mätbara resultat och för 

att lyckas krävs det att det skickas in kontinuerligt med resurser över flera år. 

7: Företaget publicerar sina energiresultat, både internt och externt, för att införliva 

energieffektiviseringen som en del av organisationen.  

Raziq och Maulabakhsh (2014) nämner att en medarbetare inte kan använda sin fulla 

potential för arbetet om inte arbetsförhållandena är de rätta. När en medarbetare inte kan 

arbeta på sin högsta nivå får heller inte företaget ut maximal nytta av medarbetaren. Ett stort 
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företag med många anställda inom fastigheten kan även här öka sina 

konkurrensförutsättningar då en arbetare kan göra ett bättre alternativt mer jobb vid bättre 

arbetsförhållanden. Får dessutom medarbetaren vara med i bestämmandeprocessen höjs 

nöjdheten ytterligare. Med nöjda medarbetare höjs även lojaliteten för företaget, arbetet blir 

bättre, snabbare och ordentligare. Arbetaren engagerar sig mer vilket tyder på en god spiral 

då även nöjdheten höjs om man får vara med under hela processens gång. Även Babin och 

Boles (1996) kan intyga att en medarbetare arbetar bättre i arbetsmiljövänliga förhållanden 

vilket leder till högre prestation samt att det sociala beteendet förblir bra vilket leder till 

mindre stress.  

3.3.1 Ledarskap 

Forslund (2013) nämner att en ledare måste arbeta med planering, organisering, 

personalhantering, upprätthålla goda arbetsvillkor och koordinering. Vidare nämner han 

Path-goal theory som beskriver hur ledaren kan hjälpa medarbetarna att nå målen. Forslund 

(2013) beskriver motivationsteorin som ”Idén är att människor blir motiverade när de 

förväntar sig att de kan klara av en viss prestation och vet att den leder till en belöning som är 

tillräckligt värdefull.” (s. 284). Det ledaren måste göra är då att hjälpa till så att 

motivationsteorin fungerar, detta genom att uppmuntra personalen genom att hjälpa till för 

högre prestation och locka med belöning. Detta gör ledaren med hjälp av:  

Klargörande av målet – planering, rutiner och vägledning för att minska förvirring runt 

medarbetarens roll.   

Prestationsinriktning – Uppmuntra till topprestationer, detta visar att man litar på att 

medarbetarna kan prestera på en stark nivå. 

Stödjande aktiviteter och deltagande ledarskap – Uppmuntran och visa intresse samt 

försöka få arbetarna att delta i beslutsfattandet. Försöka få arbetarna att delta i 

beslutsfattandet, ett deltagande ledarskap och prestationsinriktning. 

Forslund (2013) nämner även att en mindre omtalad form av ledarskap är indirekt ledarskap. 

Indirekt ledarskap påverkar organisationen i flera olika led. Det vill säga att det som sägs 

högst upp i ledningen sprids ut i hela organisationen. Varje chef sprider vidare budskapet till 

sina underordnade som sprider det vidare till nästkommande underordnande och så vidare, 

på detta sätt inkluderas hela organisationen. Det indirekta ledarskapet påverkar också 

indirekt alla anställda genom att bestämma hur arbetet styrs, samordnas och kontrolleras. 

Dessutom genom arbete med gemensamma värderingar så påverkas indirekt de anställda. 
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3.3.2 Lean 

Lean är en strategi att arbeta där man inte har någon onödig aktivitet i värdeskapande 

processer. Enligt Nadeem, Garza-Reyes, Leung, Cherrafi, Anosike och Lim (2017) nämner de 

åtta onödigheterna i arbetet som: 

• Överproduktion 

• Väntan 

• Onödig transport  

• Överarbete 

• Lager 

• Onödiga rörelser 

• Omarbete  

• Medarbetarens outnyttjade kreativitet 

 

Dessa är arbete som är onödigt och om annorlunda hanterat skulle kunna ge kunden värde. 

Det svåraste för att uppnå perfekt lean är att få med samtliga medarbetare i detta, både för 

att få folk att ta initiativ men framförallt att förmå samtliga att ändra ett beteende eller 

rutiner som detta medför (Nadeem et al., 2017). 

Sanders, Elangeswaran och Wulfsberg (2016) diskuterar vidare utmaningarna för att 

implementera lean hos företag. Inget företag vill ha onödigheter och för industrier finns det 

alltid onödiga kostnader att spara in på. Sanders et al. (2016) nämner hur viktigt det är att ge 

medarbetarna anledningar till att förändra sitt arbete och att förenkla för dem och ge 

förutsättningar.  Förutsättningar såsom arbetsförhållanden i lokalerna för högre trivsel och få 

samtliga arbetare involverade i arbetet ger högre vilja att jobba och med glädje minskar man 

misstag i arbetet. Man bör alltid ge personalen feedback och hitta det som motiverar 

arbetaren mest, vilket går att göra på olika sätt. 

3.4 Barriärer för energieffektivisering 

Barriärer som Long et al. (2011) nämner är bland annat att den initiala kostnaden för att 

bygga en energieffektivare byggnad kan vara hög, även om rörelsekostnaderna minskar, 

vilket resulterar i att flera inte gör det steget. De menar också att det här bör lösas på politisk 

nivå och att effektiviseringar inte är bundna geografiskt, det vill säga att områden kan ha 

olika lösningar. 

Rohdin och Thollander (2006) fokuserade på lågintensiva industrier när de skrev om barriär 

mot energieffektiviseringar. De delade in sina barriärer i ekonomiska, beteende och 

organisation. De ekonomiska kan vara att det är dåligt med information som gör att 

tillfälligheter missas, delade initiativ (om en avdelning inte tjänar på effektivisering kanske 

den ignoreras), dolda kostnader (samlande av information och produktionsstopp) och risken 

för en lång avbetalningstid. Barriärer inom beteende kan vara att man gör val efter tumregler 

istället för en noggrant undersökt information eller att individer som är obekväma med 
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förändring kan överse energieffektiviseringsförslag som är kostnadseffektiva. En barriär 

inom organisationen kan bero på att energiavdelningen har en låg status inom 

organisationen och får inte sin vilja igenom. 

Rohdin och Thollander (2006) gjorde enkätundersökningar för att komma fram till de 

största barriärerna. De kom fram till att följande åtta barriärer är de vanligaste: (1) Dolda 

kostnader i form av stopp i produktionen och (2) tidsproblem på grund av andra 

prioriteringar. Vidare var det (3) dåligt med information när man köpte ny utrustning, (4) 

rädsla med risk för stopp i produktion, (5) att kapitalet prioriterades på annat, (6) att 

teknologin inte fungerade på industrin samt (7 & 8) att det saknades medvetenhet och 

teknisk kunskap om området.  
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4 NULÄGE OCH EFFEKTIVISERINGSUNDERSÖKNING 

Under detta kapitel finns en mer ingående metod för hur resultatet har tagits fram och är 

uppdelat på hur mätningarna gjorts, hur modelleringen är gjord för nuläget och för de 

effektiviseringar som simulerats samt hur intervjuerna gått till samt anledningar för val av 

frågor. 

4.1 Mätningar 

Drifttimmarna på GKN för verkstaden är samtliga timmar under veckan förutom 06.00 på 

lördag till 11.00 på söndag. Det innebär att verkstaden är i drift 139 h per vecka. Den årliga 

drifttiden blir totalt enligt Ekvation 7 nedan. 

139 ℎ

7 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
∗ 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 7248 ℎ       Ekvation 7 

 

Mätningarna som togs valdes för att skapa en energikartläggning över C-verkstaden. Här 

inkluderades all inkommande el samt användningsområdena för elen. Detsamma gällde 

värme men med tillägg av förluster. Utöver fjärrvärmen behövde också den återvunna 

värmen samt internt genererad värmen läggas till. En ungefärlig beräkning för återvunnen 

värme är: 

𝑄å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑒𝑛 = (𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝐹𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒) ∗ 𝜂𝐹𝑇𝑋     Ekvation 8  

4.1.1 Värme 

En av de största energiposterna är värme. Värmeenergin tas in och används i olika områden. 

Värmen kommer både från fjärrvärme som köps in och den återvunna värmen som består i 

huvudsak av spillvärme från produktionen. Fjärrvärmen som köps in finns registrerat i 

GKN:s databas för 2018 och var 5 942 MWh i fastigheten. Förutom den inköpta fjärrvärmen 

tillkommer även värme från värmeöverföring, solinstrålning, infiltration, ventilation och 

internt genererad värme. Samtliga poster beräknas i simuleringsprogrammet IDA ICE, 

samma program beräknar även solinstrålningen beroende på väderstreck och årstider. 

Värmeöverföringen bidrar både till uppvärmning och nedkylning, beroende på 

temperaturerna på in- och utsida av byggnaden ty termodynamikens andra lag. För att 

beräkna värmeöverföring hämtades data på materialet över hela byggnaden och dess exakta 

värden kan läsas under kapitel 4.2.2 Klimatskal. 

Den internt genererade värmen motsvarar den utnyttjade energin i processerna. Detta enligt 

energiprincipen – att energi inte kan skapas eller förstöras – men får en viss reduktionsfaktor 

på grund av kylmaskiner och öppningar som inte kunde inkluderas i simuleringen. De 

processerna som inkluderades i den internt generade värmen var samtliga 

tillverkningsmaskiner där data hämtades från avdelningarnas mätpunkter för elektricitet, 

belysningen och människorna som arbetar i fastigheten.  
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4.1.2 Ventilation 

Ventilationsdata har hämtats från GKN:s databas ur specifikationsdatablad samt från 

livedata på GKN:s fastighetsavdelning den 7 mars 2019. Noterbart är att många av 

aggregaten består av flera fläktar men för att förenkla simuleringen har dessa samlats under 

ett aggregat per zon med samma funktion. I simuleringsprogrammet har Övriga fläktar delats 

upp mellan kontor och svets samt att aggregat 572105 ligger i härdverket. Övriga fläktar har 

ett halverat luftflöde per kvadratmeter i simuleringsprogrammet då dessa områden 

egentligen består av två våningar vilket inte illustreras i IDA ICE, se Figur 14. FTX-

aggregaten är styrda beroende på behövd temperatur i lokalen (Personlig kommunikation, 13 

mars 2019). 

Tabell 1 Data över ventilationsaggregaten 

Aggregat 
572101 572102PX 572103PX 572104 572105 572107PX 572108PX 

Position (avd.) 6237 6237 6237 6239 6120 6262 Logistik 

Typ FTX FTX FTX FTX FTX FTX FTX 

Börvärden 
[°C] 

Max 20 20 20 20 20 20 20 

Min 13 13 13 13 13 13 13 

Flöde [m3/s] 
Tilluft 21 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Frånluft 21 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Effekt (kW) 15 9 8,1 10 8 9,8 10 

Verkningsgrad 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Aggregat 572109 572110PX 572111PX 572112PX 572113 Övriga fläktar 

Position (avd.) 6234 Logistik 6235 6239 6237 Kontor & Svets 

Typ FTX TF/FF FTX FTX TF/FF TF/FF 

Börvärden 
[°C] 

Max 20 20 20 20 20   

Min 13 13 13 13 13   

Flöde [m3/s] 
Tilluft 9,4 3,6 17,2 17,2 13 22 

Frånluft 9,4 3,6 17,2 17,2 13 23 

Effekt (kW) 10 4,1 15 15 12 17 

Verkningsgrad 0,54 - 0,54 0,54 - - 

Effekten som syns i tabellen är från utdaterade specifikationsdatablad från GKN och 

istället används simuleringsresultatet från IDA ICE i energibalansen, se avsnitt 5.1.  

4.1.3 Elektricitet 

Den totala använda elektriciteten i byggnaden bestämdes genom mätningar av den inkomna 

strömmen i högspänningen. Den inkomna strömmen beräknas vara summan av 

ställverksrummen: S1:20, S1:4, S1:10 och S1:7 vilka mättes vid flera olika tidpunkter över en 

vecka där summans median blev 204,5 ampere. Medianen valdes då vissa mätningar gav 

värden som inte kunde motsvara en genomsnittsproduktion.  

För att beräkna effekten i ett trefassystem användes följande formel från Jernkontorets 

energihandbok (u.å.). 
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𝑃 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜙)        Ekvation 9 

 

I formeln är P effekten i watt, U är spänningen i volt, I är strömmen i ampere. Då 

effektfaktorn är okänd togs den fram genom att jämföra med en mätning av strömmen som 

täcker hela GKN:s fabrik och som har given effekt. 

𝑐𝑜𝑠(𝜙) =
𝑃

√3∗𝑈∗𝐼
         Ekvation 10 

 

Denna mätning gav: P=4849 kW, U=10 000 volt, I=280 ampere.  

𝑐𝑜𝑠 (𝜙) =
4 849∗1 000

√3∗10 000∗280
= 0,9998       Ekvation 11 

 

Med hjälp av Ekvation 9 kan effekten för C-verkstaden beräknas. 

𝑃 = √3 ∗ 10 000 ∗ 204,5 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜙) = 3541502 𝑊     Ekvation 12 

 

Med Ekvation 7 och Ekvation 12 kan nu den årliga köpta elenergin för C-verkstaden 

beräknas. 

𝐸𝑒𝑙 = 𝑃 ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 = 25,67 𝐺𝑊ℎ      Ekvation 13 

 

För att samtliga mätningar ska vara både aktuella och korrekta har mätningarna för drift 

över avdelningarna tagits från perioden oktober till och med december 2018. Detta beror på 

att systemen hade bytts och det inte fanns tillgängliga data från tidigare delar av året. 

Perioden i fråga representerar en vanlig produktionsperiod och slås därmed ut över hela året. 

Dessa mätningar för drift av el fanns tillgängligt i databaser hos GKN och består av 

mätningar från skenorna över avdelningarna. 

Tabell 2 Elektricitetsförbrukning för drift per avdelning under ett år 

Avdelning MWh 

6651 336,0 

6952 248,3 

6930 2 825,0 

6260 246,3 

6235 707,0 

6239 2 175,4 

6234 446,6 

6237 3 198,3 

6120 3 003,1 

 

All utrustning har inte mätare enligt energisamordaren på GKN ePowertrain och därför 

saknas det en viss del av elen som bör vara under posten drift. Under arbetet på GKN har 

även energisamordnaren angivit att tappvarmvattnet är eluppvärmt och använder ungefär 
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300 MWh/år. Elektriciteten för ventilation, pumparbete och komfortkyla simuleras i IDA 

ICE med givna indata. 

4.1.4 Belysning 

Belysningen är inte inkopplad till samma skenor som driften och står som en egen post i 

energikartläggningen. Belysningen delades in i fyra sorters armaturer med tillhörande lysrör 

som är T8, T5, LED och 28 W. Varje armatur består av två lysrör förutom LED där det endast 

är ett lysrör vilket gör att en LED-armatur totalt har en lägre effekt än T8 och T5 trots att 

LED-lysröret har en högre angiven effekt. 28 W är belysning som sitter längst väggarna och 

lyser upp mindre områden som korridoren till omklädningsrummen. T8, T5 och LED hänger 

i verkstaden på högre höjd utan en specifik ordning. LED som konsumerar 66 W är av 

märket TEC-MAR. Det saknas tekniska datablad för LED-lysröret, därför används istället ett 

annat LED-lysrör som ingår i samma serie med samma tillverkare men med lägre effekt, 

60W, i beräkningarna för dess lumen. En LUX-mätare användes för att mäta LUX från de 

olika lysrören, detta gjordes genom att mäta under ett område belyst av endast samma sorts 

lysrörsarmaturer. I tabellen nedan kan samtliga specifikationer avläsas från lysrören och 

armaturerna. 

Tabell 3 Teknisk specifikation för lysrör och armaturer 

Per Lysrör T8 T5 LED 28W 

W 51,4 49,2 66 27,9 

lm 4800 4900 9249 2900 

lm/W 89 99 140 96 

LUX 250 238 300 Inte mätt 

Källa: (Philips Lighting, 2018a; Philips Lighting, 2018b; Philips Lighting, 2018c; TEC-MAR, u.å.) 

För att kartlägga vilka armaturer som används och antalet av varje sorts armatur räknades de 

manuellt per avdelning i hela verkstaden förutom i avdelningen 6930, prototypområdet, på 

grund av avsaknad av behörighet. Den har fått samma antal som avdelning 6952 då de 

estimeras som samma storlek vilket styrks av underhållsavdelningen vilka också bekräftade 

att det används samma typ av armaturer på området. Spotbelysning som finns på 

skrivborden eller liknande i avdelningen är kopplade till avdelningarnas skenor och ingår 

därför i driftens elektricitet och inte under belysningen. 

Tabell 4 Antal armaturer per avdelning 

Avdelning T8 T5 LED 28W Totalt 

6651 0 176 0 0 176 

6952 0 90 0 0 90 

6930 0 90 0 0 90 

6260 48 53 23 0 124 

6235 0 81 4 0 85 

6239 52 92 20 0 164 

6234 12 81 3 0 96 

6237 95 1 181 0 277 

6120 0 137 58 0 195 

Gångar 71 122 48 22 263 

Totalt 278 923 337 22 1560 
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Enligt energisamordnaren på underhållsavdelningen styrs ungefär hälften av all belysning via 

underhållsavdelningen och den andra hälften styrs manuellt. Trots detta görs uppskattningen 

att samtliga lampor släcks och tänds enligt drifttimmarna på verkstaden. Den sammanlagda 

behövda energimängden för belysning på verkstaden enligt nedanstående. 

𝑀𝑊ℎ

å𝑟
=

𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

106 ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/å𝑟       Ekvation 14 

4.2 Modellering  

För att visa nulägets och diverse förslag på förbättringar simulerades byggnaden i 

programmet IDA ICE. IDA ICE visar var all värmeenergi används och kan på så vis användas 

för att effektivisera energianvändningen. En modell av nuläget skapas som utgångspunkt för 

effektiviseringarna. 

4.2.1 Byggnad 

Modellen simulerar endast C-verkstaden på GKN där kontoren som sitter på sidorna av 

verkstaden är uppbyggda för att inkluderas i värmeöverföring igenom väggarna. 

C-verkstadens byggnadsgrund utgår från en planritning med angiven skala.

 

Figur 5 Skalenlig planritning över C-verkstaden 

(Från GKN ePowertrain i Köping, återgiven med tillstånd) 
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För att simplifiera kartan har den delats in i zoner. Dessa zoner är döpta efter vad som sker i 

området under arbetstid. 

 

Figur 6 Zonfördelning i simuleringsprogrammet. 

 

I nästkommande tabell presenteras ytterväggarnas längd, höjd och bredd. Utbyggnadens tak 

har beskrivits som lika höga som en förenkling. Detta kommer inte utgöra en skillnad av 

värde i resultatet. 

Tabell 5 Ytterväggarnas geometri 

  Längd [m] Bredd [m] Höjd [m] 

Nordsida 190 - Se Tabell 6 

Västsida 155 - Se Tabell 6 

Sydsida 190 - Se Tabell 6 

Östsida 155 - Se Tabell 6 

Östra Kontoret 101,75 10 6 

Utbyggnad       

Del 1 3 5 5 

Del 2 6 2 5 

Del 3 3 5 5 
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Modelleringar i IDA ICE gjordes efter de givna måtten ovan och blev enligt Figur 7.  

 

Figur 7 Byggnaden i 2D, IDA ICE 

 

C-verkstaden är endast ett våningsplan och består av fyra taknivåer, se Tabell 6.  

Tabell 6 C-verkstadens olika taknivåer  

Tak Del Lägsta Punkt [m] Högsta Punkt [m] 

Lägsta sektionen 6 6,9 

Näst lägsta sektionen 7 7,8 

Näst högsta sektionen 7,3 8,4 

Högsta sektionen 7,3 8,5 

Taknivåer som beskriver verkstaden, sadeltaken som sitter ihop med varandra där den 

högsta punkten beskriver toppen och lägsta punkten betyder botten innan det går upp igen. 

Taknivåernas sadeltakssektioner är hämtade från en ritning hos GKN ePowertrain och deras 

sektioner är indelade enligt Figur 8. 

 

Figur 8 Taknivåer uppdelat i olika sektioner 

 

På byggnaden räknades alla fönster manuellt, de delades in som 2-glas och 3-glas och efter 

storlek samt andel karm, vilket mättes manuellt. 
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Tabell 7 Data för fönster på C-verkstaden 

  

Höjd 
[m] 

Längd 
[m] 

Tjocklek 
[m] 

Karm Antal Glas 

Norrsida 1,52 0,9 0,02 38,0 % 8 2-glas 

Sydsida 1,52 0,9 0,02 38,0 % 20+3* 2-glas 

Östsida 1,52 1,09 0,02 38,4 % 19+93 2-glas+3-glas 

Västsida, nedre 1,35 0,91 0,038 35,6 % 36 2-glas 

Västsida, övre 1,75 0,91 0,02 32,7 % 76 2-glas 

Härdverket 1,4 1,35 0,02 10,0 % 100 Plast 

Taket 2 1 0,02 10,0 % 120 Plast 

*3 stycken av samma typ ligger egentligen på östsida. 

Dörrarna förenklades till två olika varianter, utomhusdörrar samt inomhusdörrar av trä. Vid 

västra kontoret placerades det ut fyra glasdörrar på ytterväggen och fyra glasdörrar innanför 

för att illustrera en sluss. Dessa simulerades som fönster med 50 % karm. Även dörrarna är 

manuellt mätta och manuellt räknat antal av de olika sorterna. 

Tabell 8 Data för dörrar på C-verkstaden 

  Höjd [m] Längd [m] Tjocklek [m] Antal 

Ytterdörrar 2 0,88 0,05 23* 

Innerdörrar 2 0,88 0,04 21** 

Glasdörrar 2 1 0,038 11 

*En av ytterdörrarna är större, 3,1x3,75 m. **Innerdörrarna på övervåningarna är inte inräknade 

och inte utsatta i programmet utan är en del av väggen. 

Figur 9 visar hur taket går i flera etapper med olika höjdnivåer och de olika 

sadeltakssektionerna.  

 

Figur 9 Vy från simuleringen över östra kontoret, IDA ICE 

 

Figur 10 ger en bild om hur det östra kontoret och utbyggnaden bredvid hänger ihop med 

den stora byggnaden. 

 

Figur 10 Vy från simulering över den östra delen, IDA ICE 
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Figur 11 visar den andra sidan av byggnaden. Som kan ses så håller sig taknivåer stabila på 

den här delen. Genom att jämföra med föregående bild så kan man se att de lägre 

taknivåerna slutar ungefär i mitten, denna punkt är satt till exakt halva byggnaden eller 

90 meter in från slutet av det östra kontoret då kontoret är 10 meter i bredd.  

 

Figur 11 Taknivåer, synvinkel från nordost, IDA ICE 

 

På Figur 12 går det att se hur glasdörrarna designades. Karmen är här inställd på 50 %.  

 

Figur 12 Västra sidan, sluss med glasdörrar, IDA ICE 

 

Figur 13 visar insidan. Det finns ingen utrustning, möbler eller liknande utplacerat, detta är 

däremot inräknat i simuleringen genom inställningar, läs mer om detta under 4.2.3 

Energisystem och ventilation. 

 

Figur 13 Insidan, synvinkel från sydvästra hörnet, IDA ICE 

4.2.2 Klimatskal 

Klimatskalet är ett samlingsnamn för allt som gränsar till yttre omgivning som väggar, golv 

och tak. Inställningarna för byggnadens klimatskal har ställts in efter värden som erhållits 

från GKN, schablonvärden och IDA ICE förinställningar som baseras på Boverkets byggregler 

(BBR) version 22. 
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Klimat ska bestämmas och i detta fall valdes Västerås då det är den närmast tillgängliga 

platsen i programmet och det skiljer endast 34 km fågelvägen vilket gör att klimatet inte 

skiljer sig avsevärt. Sedan ställdes standardvärden in för väggar, fönster, tak, golv, dörrar och 

fönster enligt uppgifterna nedan vad gäller värmekapacivitet, densitet, termisk konduktivitet 

och tjocklek på materialen. Markgrundens värden ställdes in enligt IDA ICE standardvärden 

för området Västerås. Nedan förklaras vilka material och vilka värmevärden som används för 

beräkningen.  

Tabell 9 Använd data för materialet i klimatskalet, IDA ICE 

 

För de fönster som finns används IDA ICE standardinställningar. 

Tabell 10 Använd data för fönster i C-verkstaden, IDA ICE 

Fönster 2-glas 3-glas Plast 

g-värde 0,75 0,65 0,7 
ST 0,5 0,5 0,5 
LT 0,81 0,81 0,81 
U 2,9 0,95 1,2 
Intern emissivitet  0,837 0,837 0,837 
Extern emissivitet 0,837 0,837 0,837 

Fönsterkarmens U-värde är förinställt på IDA ICE till 1,2 W/(m2∙K). 

Då det saknas information om köldbryggorna i byggnaden så har dessa ställts in som typiska 

i IDA ICE. Detta eftersom byggnaden är formad mer eller mindre som ett rätblock utan 

många skarvar eller kurvor vilket minskar antalet köldbryggor. Dock finns ingen kunskap om 

Område
Tjocklek 

[m]

Termisk 

konduktivitet 

[W/(m.K)]

Densitet 

[kg/m3]

Värme-

kapacivitet 

[J/(kg.K)]

U-värde 

[W/m^2*K]
Källa

Tegel Munghålstegel 0,12 0,72 1700 1350 (Wester, 2013)

Mineralull Gullfiber 0,06 0,041 100 120 (Wester, 2013)

Tegel Munghålstegel 0,12 0,72 1700 1350 (Wester, 2013)

0,3 0,5085

Tegel Munghålstegel 0,12 0,72 1700 1350 (Wester, 2013)

Tegel Munghålstegel 0,12 0,72 1700 1350 (Wester, 2013)

0,24 1 987

Plastmatta 0,005 0,18 1100 920 Standardvärde IDA ICE

Betong 0,3 1,7 2300 880 Standardvärde IDA ICE

0,305 2 672

Asfalltspapper 0,003 0,062 1000 920 (Fysikportalen, u.å.)

Mineralull Rockwool skivor 0,1 0,036 110 1030 (Ewistore, u.å. ; Vimark, u.å.)

Lättbetong Siporex 0,15 0,144 550 1050 (Siporex Company, 2015)

0,253 0,2477

Plåt AISI302 0,004 15,1 8055 480

Trä 0,007 0,14 500 2300 Standardvärde IDA ICE

Aluminium 0,0015 218 2700 900 Standardvärde IDA ICE

Gullfiber 0,025 0,041 100 120 (Wester, 2013)

Aluminium 0,0015 218 2700 900 Standardvärde IDA ICE

Trä 0,007 0,14 500 2300 Standardvärde IDA ICE

Plåt AISI302 0,004 15,1 8055 480 (Incropera et al., 2013)

0,05 1 136

Trä 0,04 0,14 500 2300 Standardvärde IDA ICE

0,04 2 194

Yttervägg

Bjälklag

Innerdörr

Ytterdörr

Yttertak

Innervägg
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var isoleringsmaterialet saknas i väggarna på grund av diverse bärande pelare och andra 

faktorer vilket gör att köldbryggorna inte heller kan ställas in som bra. 

4.2.3 Energisystem och ventilation 

Fjärrvärmeväxlarnas verkningsgrad fanns inte tillgängligt på GKN och estimeras att vara 

80 % och varmvattnet, som värms upp med el, ställs in att ha en verkningsgrad på 100 % 

med en förbrukning på 300 MWh/år enligt underhållsavdelningen. 

Infiltrationens ställs in till 0.8 oms/h vid 50 pascal tryckskillnad, som var IDA ICE 

förinställning och ska fungera då följande krav från BBR 22 för lokaler är ”Byggnadens 

klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och 

installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.” (BFS 2015:3, avsnitt 9:25). 

Luftbehandlingssystemet varierade för varje zon. Varje zon har sina egna aggregat, dock har 

många samma konfigurationer.  

 

Figur 14 Luftbehandlingssystemen, IDA ICE 

 

FTX-aggregaten ligger i härdverket och verkstaden och är designade på samma sätt. 

 

Figur 15 FTX-Aggregat design, IDA ICE 
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Tilluften värms upp i värmeväxlaren, med 54 % verkningsgrad, sedan värms den upp 

ytterligare i värmebatteriet som drivs av det interna fjärrvärmenätet, med verkningsgraden 

100 %, för att uppnå önskat börvärde. Då det inte finns någon kylning i verkstaden och 

härdverket så är kylningsbatteriet avstängt genom att verkningsgraden är satt till 0 %. 

Värmeväxlar- och fläktdriften ställs in enligt verkstadsarbetstiden. Dessa FTX-aggregat är 

temperaturstyrda, VAV (Variable Air Volume), med ett minimumflöde på 0,35 l/m2 enligt 

krav från Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) och ett maximumflöde som bestäms efter deras 

kapacitet. Kapaciteten för varje zon är summan av kapaciteten för alla fläktar i zonen, 

FTX Verkstad har maximal kapacitet på 4,31 l/(s∙m2) och FTX Härdverk har en maximal 

kapacitet på 4,6 l/(s∙m2). Den maximala kapaciteten är den sammanlagda kapaciteten av alla 

aggregat i zonen då simulationen är inställd på endast ett aggregat per zon. 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑙

𝑠,𝑚2] =
∑(

𝑚3

𝑠
)∗1000

𝑚𝑧𝑜𝑛
2       Ekvation 15 

 

TF och FF som finns i varje lokal, förutom härdverket, har inga värmebatterier eller dylikt 

och arbetar enligt respektive zons arbetstider. Dessa flöden är inställda att arbeta som CAV 

(Constant Air Volume), det vill säga att de konstant har samma till- och frånluftsflöden. 

Dessa är antagna att alltid vara på aggregatens maximala kapacitet som kan beräknas enligt 

Ekvation 15. 

Tabell 11 Luftflöde TF/FF, IDA ICE 

  TF [l/s,m2] FF [l/s,m2] 

TF_Östra_Kontor 4,3  
FF_Östra_Kontor  4,3 

TF_V_Kontor 4,3  
FF_V_Kontor  4,3 

TF_Svets 4,3  
FF_Svets  4,3 

TL_Verkstad 0,64  

FF_Verkstad  0,64 

 

Svetsen och kontoren har samma värde då deras ventilation är uppdelade efter Övriga fläktar 

samt att de områdena har två våningar i verkligenheten men inte i simuleringen. Övriga 

utrymmen som utbyggnaden har inget luftbehandlingssystem.  

För att simulera övrig uppvärmning och kylning används programmets inbyggda Ideal heater 

och Ideal cooler. Samtliga zoner har en Ideal heater som använder fjärrvärmen. Endast 

kontoren använder sig av Ideal cooler för att simulera rumskylningen. 

Under övriga energiförluster läggs vädringsförluster in med standardvärde på 4 kWh/m2 per 

år enligt Sveby (2009). Här läggs även in att 4 % av värmen levererat från energicentralen 

blir förluster vilket är ett typiskt värde enligt IDA ICE. 

Den internt genererade värmen antas komma från personalen, utrustning och belysning i 

zonerna. De utrymmena som använder sig av internt genererad värme är verkstaden, 

härdverket och de två kontoren. Enligt energisamordnaren vistas det i snitt 200 personer i 
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verkstaden under drifttiden och under kontorsarbetstiderna 07 – 16 vardagar är det 

100 personer i östra kontoret och 150 i det västra kontoret. Personalen i härdverket och 

svetsen simuleras att vistas i verkstaden. En människas internt genererade värme ställs in 

beroende på om de vistas på verkstaden eller på kontoret. På verkstaden får de en 

metabolism (MET) på 2,5 och på kontoret 1,5 (Ainsworth et al., 2000).  

Belysningen bidrar också till den internt genererade värmen och beräknas automatiskt i IDA 

ICE genom att ställa in den totala effekten för varje zon. I den här simuleringen simuleras 

belysningen som en enhet i verkstaden och en i härdverket. Utrustningen simuleras på 

samma sätt. 

Utrustningens internt genererade värme har en utnyttjandegrad på 40 % i verkstaden och 

45 % i härdverket, denna är satt då det finns kylmaskiner på utrustning i verkstaden och i 

härdverket så är det ett undertryck som leder bort värmen samt att värme leds bort genom 

skorstenar och dylikt. Som utrustning ingår maskinerna i byggnaden, till exempel robotar 

och ugnar. Maskinerna i verkstaden hade en angiven total effekt från underhållsavdelningen, 

denna motsvarade inte till fullo totalt ingående effekt från ställverken och de är därför 

modifierade därefter. Den totalt ingående elen ska vara 25,66 GWh/år varav 10,72 GWh/år 

kommer från ställverksrum S1:4 som går mot härdverket, resterande antas komma från 

verkstaden. Både härdverket och resterande del av verkstaden är något minskade i sin 

förbrukning för att energin ska räcka till ventilationssystemet, pumpar, tappvarmvatten och 

komfortkyla. Ställverken ger även elektricitet till östra och västra kontoren samt 

reningsverket utanför den västra sidan av verkstaden, dessa är exkluderade i IDA ICE och 

energibalansen då de inte har separerats med egna energimätningar.  

Tabell 12 Effekt från utrustning och belysning, IDA ICE 

Utrustning 
Verkstad [kW] 2 061 

Härdverk [kW] 1 067 

Belysning 
Verkstad [kW] 126 

Härdverk [kW] 17 

4.3 Effektiviseringsförslag 

För att effektivisera fastigheten gjordes olika beräkningar och simuleringar. Manuella 

beräkningar gjordes på belysningen och solceller, där solceller även simulerades i IDA ICE 

som jämförelse. Simuleringar gjordes även på byten av fönster, tillägg på väggarna och 

klimatskalet, byten av värmeväxlare och tillägg på ventilationssystemet för att skapa 

kylningssystem. 

4.3.1 Klimatskal 

För att uppgradera fönstren byttes samtliga fönster med 2-glas till 3-glas med samma 

specifikationer som de fönster med 3-glas som redan sitter uppe idag. För att förbättra 

isoleringen på väggarna ansågs det mest rimliga att göra en tilläggsvägg på utsidan, denna 

ställdes in att vara 0,18 meter tjock över hela utsidan och bestod av samma material som 
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tidigare, mineralull 0,06 meter och tegel 0,12 meter. Dessa material hade samma 

specifikationer som tidigare används. 

4.3.2 Belysning 

För att effektivisera belysningen gjordes två olika tester. Först beräknades det med att alla 

armaturer byttes till LED. Då en LED-armatur drar 66 W medan en T5 och T8 drar 98,4 W 

respektive 102,8 W så minskar den totala effekten. 

Det andra testet baserades också på ett byte till endast LED men samtidigt bibehålla 

nuvarande lumen för att inte minska lokalens LUX. För att beräkna nuvarande totala lumen i 

lokalen multiplicerades nuvarande antal T5, T8 och LED med sina lumen per lysrör. Sen 

dividerades detta med LED-belysningens lumen per lysrör för att se hur många lysrör som 

behövdes av LED för att bibehålla samma lumen. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛 = ∑(𝐿𝑦𝑠𝑟ö𝑟𝑖 ∗ 𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖)      Ekvation 16 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛𝐿𝐸𝐷
        Ekvation 17 

 

Det i sin tur mynnade ut i att man kunde beräkna den nya effekten och därmed den årligen 

förbrukade energin. 

𝑀𝑊𝑛𝑦 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 ∗ 𝑊𝐿𝐸𝐷/106       Ekvation 18 

 

𝑀𝑊ℎ

å𝑟
= 𝑀𝑊𝑛𝑦 ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟       Ekvation 19 

4.3.3 Solceller 

Solceller var intressant att undersöka som metod att minska elkostnaderna. För detta gjordes 

olika tester som gav separata resultat. Det första testet är en simulering i IDA ICE som 

baserar sig på att placera solcellerna direkt på taket och de andra testerna är manuella 

beräkningar som baserades på information från Solcellskollen (2019) som utgår från mer 

ideala installationsförhållanden och även från Svensk Solenergi (2015). 

För simuleringen placerades solceller på taket. Dessa placerades över ungefär halva taket och 

täckte därmed 15 000 m2, detta då tanken var att kunna utnyttja den redan befintliga 

lutningen på sadeltaken då de redan är i sydlig riktning. Då sadeltaken har flera olika nivåer 

så beräknades deras genomsnitts lutning till att ligga på 7°. Verkningsgraden valdes till 16 % 

för att garantera att inte använda högre värde än vad det andra testet gör som baseras på 

informationen från Solcellskollens och Jämtkrafts verkningsgrad.  
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Figur 16 Konfiguration av solceller, IDA ICE 

 

Det andra testerna, beräkningarna, använde sig istället av information under mer ideala 

förhållanden enligt Solcellskollen (2019) och Svensk Solenergi (2015), där en skillnad till 

exempel kan vara att man använder ställningar för att öka den befintliga lutningen för att 

uppnå ett mer idealt förhållande. Enligt solcellskollen (2019) är priset på 60 m2 solceller som 

genererar 10 kW, 170 000 kr. Genom ett antagande att kostnaden är linjärt oberoende av 

storlek och att de ska täcka 15 000 m2 blir priset följande. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 =
15 000 𝑚2

60 𝑚2 ∗ 170 000 𝑘𝑟 = 42 500 000 𝑘𝑟    Ekvation 20 

 

Solcellskollen (2019) nämner också att dessa solceller som täcker 60 m2 kan resultera i upp 

till 9 500 kWh/år. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 = 9 500 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 ∗
15 000 𝑚2

60 𝑚2 = 2375 𝑀𝑊ℎ/å𝑟   Ekvation 21 

 

Med Svensk Solenergis (2015) information om 50 – 150 kWh/m2 per år utlagt över 15 000 m2 

ger 750 – 2 250 MWh/år där det bästa fallet kan jämföras med resultatet i Ekvation 21 som 

baseras på informationen från Solcellskollen. 

4.3.4 Värmeväxlare 

Värmeväxlarna är idag korsvärmeväxlare med verkningsgrad på 54 %, dessa byts ut mot 

roterande värmeväxlare som antas ha en verkningsgrad på 80 %. Den roterande 

värmeväxlaren har högre medelverkningsgrad av litteraturstudien att döma vilket är 

anledningen till att den valdes. Detta görs genom att gå in i ventilationssystemet i IDA ICE 



37 

och öka verkningsgraden på värmeväxlaren. Resterande av ventilationssystemet är 

detsamma som tidigare.  

4.3.5 Kylsystem 

Idag finns det inget kylsystem i verkstaden och det system som simulerades blev ett 

förångningskylningssystem. För att sänka temperaturen simulerades ett integrerat IEC-

system i ventilationssystemet under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti. IEC-

systemet valdes då den i jämförelse med övriga kylsystem har låga installations- och 

driftkostnader samt en kort avbetalningstid. Det finns även potential för utveckling, antingen 

med hjälp av förslaget från Khalajzadeh et al. (2012) med kylning innan IEC eller med tillägg 

av sorbtiv kylning. Det indirekta systemet prioriterades över det direkta för att inte öka 

halten fukt i verkstadens tilluft. En vidare behandling om valet av kylsystem finns i avsnitt 

6.2.5. 

Simuleringen gjordes genom att lägga till en evaporativ befuktare vid frånluften, som sedan 

värmeväxlar med tilluften. Skillnaden från ursprungssystemet är då att tilluften inte längre 

värmeväxlar med en lika varm frånluft. Den evaporativa befuktaren får vatten från en extern 

vattenkälla på 5 °C och kopplas in med en sensor som mäter utomhustemperaturen. När 

sensorn känner av att det är 20 °C utomhus sätts den evaporativa befuktaren igång, annars är 

den avstängd. Det här gjorde att den inte kommer behöva värmeväxla under nätterna. I den 

här versionen sätts den evaporativa befuktarens verkningsgrad till 80 % och kylbatteriet som 

sitter efter värmebatteriet på tilluftssidan är förbikopplat. 

 

Figur 17 Modell av IEC-systemet, IDA ICE 

 

Tekniken uppgraderas för att kyla ytterligare. Innan den evaporativa befuktaren sitter det ett 

kylbatteri som drivs av en värmeväxlare som är kopplad mot marken. I den här versionen 

sätts den evaporativa befuktarens verkningsgrad istället till 100 % enligt Khalajzadeh et al. 

(2012). Kylbatteriet på tilluftssidan är förbikopplat och vattenförgrenarna som kan ses i Figur 
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18 är endast till för att IDA ICE inte tillåter två stycken till- och frånflöden av kallvatten. Det 

bör noteras att värmeväxlaren som är kopplad till marken är förinställd och inte optimerad 

för byggnaden. 

  

Figur 18 Modell av det uppgraderade IEC-systemet, IDA ICE 

 

Ytterligare en simulering gjordes när värmeväxlaren byttes ut till roterande som beskrivet i 

kapitel 4.3.2 tillsammans med det sistnämnda IEC-systemet. För att simulera detta användes 

det uppgraderade IEC-systemet men med verkningsgraden för värmeväxlaren satt till 80 %. 

4.4 Intervjuer 

Först gjordes en intervju med energisamordnaren på GKN ePowertrain. Frågorna till 

energisamordnaren är utformade för att få information och energidata för byggnaden, 

maskiner och annat, se Bilaga 1. Frågorna ställdes för material i ytter- och innerväggar, golv, 

tak, dörrar och vilka slags fönster det finns. Frågorna för vilka börvärden som används för 

ventilationen användes för att kunna simulera i IDA ICE. Detsamma gäller metoden om hur 

tappvarmvattnet värms och om det finns data för samtliga maskiner, kyla och så vidare för 

att kunna ha det som indata för en verklighetsbaserad simulering. Frågorna om vilka 

drifttider som ventilationen och belysningen har samt när det finns personal i fastigheterna 

och var de befinner sig användes för att veta hur man skulle kunna effektivisera tidsmässigt. 

Hur de olika energimätarna fungerade i fastigheten, hur belysning mättes, hur ventilationen 

mättes samt hur driften mättes var andra frågor som ställdes till energisamordnaren i 

sökandet efter data. 

De andra intervjuerna baserades på tre olika intervjugrupper som valdes ut för att ta reda på 

hur organisationen såg ut gällande energifrågor, hur arbetsmiljön i lokalerna är och hur man 

ser på energianvändningens påverkan på miljön. De grupper som valdes ut var en person 

från miljöledningen, avdelningscheferna i det aktuella området samt 15 % av medarbetarna 
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som arbetar i verkstaden. Medarbetarna från verkstaden valdes slumpmässigt ut på plats i 

verkstaden under dagtid. Frågorna angående organisation ställdes till samtliga 

intervjugrupper där det handlade om hur information och kunskap angående energi sprids i 

organisationen och hur man försöker få samtliga medarbetare medvetna om att energi kan 

påverka miljön. För att ta reda på luckor i informationsspridningen baserades en del av 

frågorna på deras mål, nollnivån, och hur stor kännedom det finns och om det kontinuerligt 

följs upp. Arbetsmiljön relaterar ofta till att temperaturen är behaglig på sin arbetsplats samt 

för att medarbetaren ska vilja och våga nämna sina idéer för att utnyttja medarbetarnas hela 

kompetens och den kreativitet som finns, därför frågas dessa frågor till både 

avdelningschefer och medarbetarna inom avdelningarna. 

Miljöledningen fick svara på frågor som handlade om vad företaget har för mål och hur de 

förmedlar målen och resultaten samt varför man valde vissa effektiviseringar och inte andra. 

Flera frågor handlade om hur informationen för nollnivån spreds i fastigheten för att se hur 

mycket de arbetar för att få samtliga medarbetare medvetna om varför man ska arbeta med 

att sänka energikonsumtion. Hela intervjun inklusive frågorna återfinns i Bilaga 2.  

I Bilaga 3 – Bilaga 6 återfinns intervjuerna med de fyra avdelningscheferna orienterade. 

Frågorna till dem var uppdelade i två delar där den första handlade om arbetsmiljö där 

frågorna gällde temperatur i verkstaden under vinter kontra sommaren och om sommarens 

värme har orsakat produktionsstopp för dennes avdelning samt om de tycker det hade varit 

nödvändigt med kylning i lokalen. Den andra delen av intervjuerna hade rubriken 

organisation/energi vilken hanterade deras synsätt på hur de tar tillvara på medarbetarnas 

kreativitet och om de aktivt arbetar för att få medarbetarna att komma med förslag. En fråga 

om hur de arbetar efter lean ställdes för att se om de arbetar aktivt för att minska onödiga 

arbeten. Frågor kring nollnivån ställdes för att ta reda på om de fick kontinuerlig information 

om hur det hade gått, om de för informationen vidare, om målet är uppfyllt eller inte, och vad 

de tycker om målet, om gränsen är rimlig. 

Enkätens frågor förklaras som nedanstående och där enkätsvaren kan ses i Bilaga 7: 

1. Hur upplever du temperaturen i lokalerna på sommaren? (1-5) 

Frågan ställs för att ta reda på hur personalen upplever temperaturen på sommaren och om 

det behövs kylmaskin för att de ska kunna trivas bättre, 1 är kallt och 5 är varmt. 

2. Hur upplever du temperaturen i lokalerna under vintern? (1-5) 

Frågan hanterar om fastigheten värms upp till lagom temperatur även under vintern. 1 är 

kallt, 3 lagom och 5 är för varmt. 

3. Hur värdefullt hade det varit med kylning under sommaren? (1-5) 

Är personalen intresserad av att ha kylmaskin i fastigheten som sänker temperaturen under 

den varmaste delen av året ska de svara 5 på denna.  

4. Känner du att det finns tillräckligt med luft (syre) i lokalerna? (1-5) 

Denna fråga ställdes för att ta reda på hur personalen upplever syrehalten i luften i lokalerna, 

1 är alldeles för lite, 3 är lagom och 2 lite dåligt. 

5. Får ni tydliga direktiv av ledningen när det gäller att arbeta miljövänligt? (1-5) 
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Anledningen för den ställda frågan var för att se om arbetarna i verkstaden får direktiv för att 

jobba miljövänligt. 1 betyder att det är dåligt med direktiv och 3 är om man är nöjd.  

6. Känner du att du blir lyhörd vad gäller energifrågor? (Ja/Nej) 

För att arbeta som bäst på jobbet krävs det att man är glad och om man får vara med och 

bestämma blir man lyckligare och för att man ska få bestämma så måste man känna att man 

blir lyhörd, där av denna fråga. 

7. Skulle du vilja vara med i ett utskott för att representera personalen i dessa frågor? 

(Ja/Nej) 

För att få reda på om det finns en vilja att arbeta för att vara mellanhand mellan personalen 

och dess chefer för att föra sina kollegors idéer till cheferna.  

8. Vet du vad nollnivån är för någonting? (Ja/Nej) 

Här förklarades även vad nollnivån var i praktiken bara för att få reda på om de hade annat 

namn för denna gräns som de ska arbeta för att nå enligt deras chefer. Agendan var att ta 

reda på om deras chefer är tydliga med att de ska arbeta efter detta.  

9. Vet du vad gränsen ligger på? (Ja/Nej) 

Att veta vad gränsen ligger på kan tyda att man förstår och att man har en tydlig siffra att 

sträva efter. 

10. Får du kontinuerlig information om ni når nollnivån eller inte? (Ja/Nej) 

För att vilja fortsätta arbeta och sträva efter olika mål är det positivt om man kontinuerligt 

informeras över resultatet och görs det inte det bör informationen ökas.  

11. Inspirerar den dig att sänka energikonsumtionen? (Ja/Nej) 

Är det en extra inspiration för att minska energikonsumtionen eller är det bara för att det är 

sin arbetsuppgift.  
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5 RESULTAT 

Resultatet är uppdelat mellan nuläge, som är energibalansen och intervjuerna, samt de olika 

effektiviseringsförslagen. 

5.1 Energibalans 

Energibalansen från året 2018 är skapad med hjälp av data från GKN och data från 

simuleringsresultatet i programmet IDA ICE. All data från simuleringen i IDA ICE baseras på 

mätningar från GKN då det är dessa mätningar som utgör simuleringen. Bland data i 

nedanstående tabeller är det endast den sammanlagda köpta elektriciteten samt el för drift, 

belysning och tappvarmvatten som inte baseras på simuleringen i IDA ICE. Det är värt att 

notera att även om simuleringen ska presentera år 2018 så använder inte IDA ICE det exakta 

vädret det året utan av ett normalår vad gäller väder och klimat.  

Den nuvarande energibalansen har två stora inkommande energifaktorer, fjärrvärme och 

elektricitet från nätet. Fördelningen kan ses i figuren nedan.  

 

Figur 19 Energibalans över inkommande energi 

 

Energimängderna i den inkommande energin från Figur 19 kan ses i Tabell 13. 

Tabell 13 Inkommande energi 

El [MWh] 25 668,3 

Fjärrvärme [MWh] 6020,7* 
*Denna siffra är från IDA ICE, verklig inköpt fjärrvärme är 5942 MWh. 

Dessa två poster kan sedan delas upp i respektive utgående användningsområden. För elen 

inkluderas ventilation, tappvarmvatten, pumpar, komfortkyla, drift, belysning och övrigt. 

Posten övrigt inkluderar all elektricitet som används i verkstaden och även omkringliggande 

El
81%

Fjärrvärme
19%
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lokaler, enligt ställverken, men som inte är uppmätt till en specifik plats och har därför inte 

en specifik post.  

 

Figur 20 Användningsområde för elektricitet 

 

Motsvarande energimängder för Figur 20 kan ses i Tabell 14. 

Tabell 14 Användningsområde för elektricitet 

Ventilation [MWh] 1 332,2 

Tappvarmvatten [MWh] 300,0 

Pumpar [MWh] 3,1 

Komfortkyla [MWh] 154,2 

Drift [MWh] 13 186,1 

Belysning [MWh] 1 035,5 

Övrigt [MWh] 9 657,2 

 

Belysningen räknades även manuellt och resultatet av dess energi står i Tabell 15. Denna 

tabell exkluderar belysningen på samtliga kontor samt spotbelysningen. 

Tabell 15 Resultat över den nuvarande belysningen 

  T8 T5 LED 28W Totalt 

Energi [MWh] 207,1 658,3 161,2 8,9 1 035,5 

 

Den utgående värmen används inte endast från den presenterade fjärrvärmen utan även från 

en återvunnen värme från ventilationssystemets FTX-aggregat. 

Tabell 16 Fastighetens värmekällor 

Köpt fjärrvärme [MWh] 6 020,7 

Värme från människor [MWh] 135,3 

Värme från utrustning [MWh] 9 516,4 

Värme från belysning [MWh] 1 036,0 

Återvunnen värme [MWh] 9 259,9 

Ventilation
5,2%

Tappvarmvatten
1,2%

Pumpar
0,0%

Komfortkyla
0,6%

Drift
51,4%

Belysning
4,0%

Övrigt
37,6%
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Notera, i föregående tabell kan man applicera Ekvation 8 för att beräkna den återvunna 

värmen. Fjärrvärmen och den återvunna värmen blir tillsammans den totalt använda värmen 

som fördelas enligt nedan.  

 

Figur 21 Fördelning av värme 

 

Ventilationen på 85 % är även hallens huvudsakliga distributör av värme. Mängden från 

Figur 21 visas i Tabell 17. 

Tabell 17 Fördelning av värme 

Ventilation [MWh] 13454 

Klimatskal & Köldbryggor [MWh] 1 881 

Fönster & Sol [MWh] 44 

Infiltration och Öppningar [MWh] 165 

Övrigt [MWh] – 317 

 

För varje diagram med köpt energi i kommande resultatdelar presenteras här en 

färgtolkning.  

 

Figur 22 Färgtolkning för köpt energi 

 

  

Ventilation
85,0%

Klimatskal & 
Köldbryggor

11,9%

Fönster & Sol
0,3%

Infiltration och 
Öppningar

1,1%

Okänd
1,7%

Förluster
15,0%
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Fördelningen över köpt energi per månad kan ses i nedanstående diagram.  

 

Figur 23 Köpt energi, nuläge 

 

Temperaturen över varje månad kan visas i nedanstående graf. 

 

Figur 24 Temperatur i verkstad, nuläge 

 

Procentuell andel av tiden som den operativa temperaturen överstiger 27 °C i verkstaden var 

6 %. 

5.2 Intervjuer 

I detta kapitel kommer intervjuer med miljöledningen och avdelningscheferna i aktuell 

byggnad samt en enkät som är gjord med den operativa personalen i verkstaden att 

sammanfattas.  

5.2.1 Miljöledning 

Health and Safety Enviroment Manager var representanten för intervjun med miljöledningen 

(se Bilaga 2). Som miljömål menar respondenten att det är mest fokus på att minska använd 
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energi. Krav på korta avbetalningstider för nya investeringar försvårar genomförandet av 

satsningar. Det görs undantag såsom utbyte av belysningen där avbetalningstiden är för lång 

för kravet av vanliga projekt, vilket har gjort att projektet sker i etapper där minst 100 LED-

armaturer ska sättas upp varje år. 

Miljömålen är nedskrivna i deras verksamhetsplan. Verksamhetsplanen kommunicerar ut 

vad som är viktigt från ledningen och den innehåller policys, värderingar och därmed även 

energibesparingar. Energibesparingarna ligger på avdelningen underhåll och ett exempel är 

att de ska gå igenom miljöstationen för att skapa bättre förutsättningar för en ordentlig 

miljösortering. Verksamhetsplanen ska innehålla fyra energibesparingsprojekt per år och de 

sätts upp av miljöledningen tillsammans med underhållsavdelningen. Ett av de här projekten 

är värmeåtervinningen från facklingen, vilket har varit ett återkommande mål de senaste 

åren. 

Enligt respondenten har nollnivån tagits fram tillsammans med underhållsavdelningen och 

skapades i åtanke för att gemene man skulle kunna vara med och påverka. Vid frågan om hur 

den följs upp svarade respondenten att den följs upp efter varje helg under 

nollproduktionstimmarna på natten mellan lördag och söndag och om man inte når den har 

man inte stängt av det som bör stängas av. Resultaten publiceras inte officiellt någonstans 

utan tanken är att avdelningschefernas chef ska ta upp det och sen ska informationen spridas 

vidare. Det är underhållsavdelningen som har koll på de specifika avdelningarnas 

energiresultat. 

För att kommunicera ut information till medarbetarna används info-tv:n. Denna information 

blir bristfällig då respondenten själv inte känner att den når ut till alla medarbetare vilket kan 

bero på att det tar lång tid att kunna gå igenom all information på den. Detta visar sig också 

via supportsystemet Maximo, där medarbetare kan lägga in egna idéer för förbättringar, då 

det inte kommer in många förslag. Detta menar respondenten kan bero på att alla inte vet om 

att de kan nyttja Maximo på detta sätt. Andra lösningar på informationsspridningen på 

företaget är en applikation i mobilen samt tidningsutskick en gång per kvartal. 

Intervjun inkluderade även frågan om hur mycket fokus och resurser miljöledningen får av 

GKN som företag vilket gav svaret att det inte ligger i budgeten hos dem själva utan att det är 

underhållsavdelningen som har en budget de förhåller sig efter. Vid större projekt måste man 

göra ansökan om medel. Samma fråga fast gällande know-how besvaras med att det hade 

kunnat göras mer om man vore fler, just nu läggs den större delen av tiden ner på säkerhet 

som är den viktigaste frågan för avdelningen.  

5.2.2 Avdelningschefer 

Enligt intervjuerna (se Bilaga 3 – 6) anser samtliga avdelningschefer att det blir varmt i 

lokalerna under sommaren, de tycker att vintern är mer behaglig. En av fyra 

avdelningschefer hade produktionsstopp i somras dagligen med anledning av värmen, 

samtidigt antydde en av de andra att både maskiner och människor arbetar sämre i en så 

varm arbetsmiljö som det kan vara på sommaren. Samtliga avdelningschefer tycker att 
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kylning av lokalen under sommaren är något att satsa på men att de är medvetna om de höga 

initialkostnader det skulle innebära.  

Alla medarbetare ska känna sig välkomna att komma med idéer för energibesparing och 

enklare energibesparingar kan avdelningarna själva ta beslut om. För större och mer 

kostsamma förändringar behöver man ta kunskaper från andra avdelningar där beslutet 

också tas högre upp i hierarkin, ju högre kostnader desto högre upp i ledet måste beslutet tas. 

Tre av fyra avdelningschefer får tydlig information om nollnivån och hur det har gått och 

säger sig förmedla det till alla sina medarbetare. De följer upp resultaten tillsammans med 

andra nyckeltal men lägger i regel inte mer fokus på energin än på något annat. Nollnivån 

anses vara gräns som kan konfigureras en aning. Resultaten av nollnivån kommer till 

avdelningscheferna en gång i månaden men en av respondenterna menar att det hade kunnat 

följas upp bättre om det kommit direkt efter att nollnivån har mätts varje vecka, en annan av 

respondenterna menar att man själv kan ta fram resultatet från nollnivån vid behov.  

Intervjuerna påvisade att avdelningscheferna följer arbetstänket lean i största möjliga mån. 

En av dem försöker att implementera lean i allt de gör och tänker aktivt hela tiden för att inte 

arbeta onödigt på något vis. Avdelningscheferna försöker få fram den kreativa individuella 

kunskapen hos medarbetarna. Information om energi kan bli bättre och avdelningscheferna 

är också överens om att det kan behöva prioriteras högre.  

5.2.3 Personalenkät 

Personalenkäten är ställd till ungefär 15 % av medarbetare ute i verkstaden där de beskriver 

deras kännedom om informationsspridningen och arbetsmiljön i fastigheten med ja/nej eller 

rankat med siffror 1–5. Resultatet från enkäten kan läsas av nedan. 

Enkätfråga 1: Hur upplever du temperaturen i lokalerna på sommaren? 

(1-5, 1- kallt, 3- okej, 5- varmt)    Snittet blev 4,83. 

Enkätfråga 2: Hur upplever du temperaturen i lokalerna på vintern? 

(1-5, 1- kallt, 3- okej, 5- varmt)    Snittet blev 2,97. 

Enkätfråga 3: Hur värdefullt hade det varit med kylning på sommaren? 

(1-5, 1- inte alls, 5- väldigt värdefullt)    Snittet blev 4,77. 

Enkätfråga 4: Känner du att det finns tillräckligt med luft (syre) i lokalerna? 

(1-5, 1- lite, 3- okej, 5- mycket)    Snittet blev 2,30. 

Enkätfråga 5: Får ni tydliga direktiv av ledningen när det gäller att arbeta 
miljövänligt? 

(1-5, 1- dålig information, 3- okej, 5- mycket information) Snittet blev 2,7.  
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Enkätfråga 6: Känner du att du blir lyhörd vad gäller energifrågor? 

 

Figur 25 Enkätfråga 6 

 

Enkätfråga 7: Skulle du vilja vara med i ett utskott för att representera 

personalen i dessa frågor? 

 

Figur 26 Enkätfråga 7 

 

Enkätfråga 8: Vet du vad nollnivån är för något? 

 

Figur 27 Enkätfråga 8 
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Enkätfråga 9: Vet du vad gränsen ligger på? 

 

Figur 28 Enkätfråga 9 

 

Enkätfråga 10: Anser du att det är en rimlig gräns? 

 

Figur 29 Enkätfråga 10 

 

Enkätfråga 11: Får du kontinuerlig information om ni når nollnivån eller inte? 

 

Figur 30 Enkätfråga 11 
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Enkätfråga 12: Inspirerar den dig att sänka energikonsumtionen? 

 

Figur 31 Enkätfråga 12 

5.3 Effektiviseringsresultat 

Effektiviseringar över belysningen och två av testerna med solceller var manuella 

beräkningar, beskrivna i kapitel 4, och de andra effektiviseringarna är simulerade i IDA ICE. 

5.3.1 Klimatskal 

När alla fönster med 2-glas byts ut till 3-glas kommer förlusterna genom fönster minska med 

58 %, den totala fjärrvärmeanvändningen skulle minska med 0,34 % och den återvunna 

värmen ökar med en storlek av 0,025 %. En extra påbyggnad av vägg med 6 cm isolering och 

12 cm tegel skulle ge en besparing på 1,5 % på värmekostnaden. 
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5.3.2 Belysning 

Om man skulle byta ut alla armaturer till LED-belysningen hade man minskat de rörliga 

kostnaderna med 27,9 % för belysningen då energianvändningen sänks. 

Tabell 18 Resultat om hela belysningen byts ut till LED 

Avdelning 
Antal 
LED 

[MWh/år] 

6651 176 84,2 

6952 90 43,1 

6930 90 43,1 

6260 124 59,3 

6235 85 40,7 

6239 164 78,5 

6234 96 45,9 

6237 277 132,5 

6120 195 93,3 

Gångar 263 125,8 

Totalt 1560 746,2 

 

För att behålla 300 LUX måste man även kolla på lumen från belysningen. Då varje T8- och 

T5-armaturer innehåller två lysrör får de gemensamt en högre lumen än vad LED 

armaturerna ger (se Tabell 3). Det innebär att det krävs fler armaturer om alla ska bytas ut 

till LED för att bibehålla 300 LUX. 

Tabell 19 Resultat om hela belysningen byts ut till LED med bibehållande av lumen 

  

Nuvarande 
Antal 

Lysrör 

Nuvarande 
Lumen 

Nytt Antal 
Lysrör 

Ny Lumen 
Ny 

MWh/år 

T8 556 2668800 0 0 0,0 

T5 1846 9045400 0 0 0,0 

LED 337 3116913 1604 14835396 767,3 

28W 44 127600 22 127600 4,4 

Totalt 2783 14958713 1626 14962996 771,7 

 

Den krävda energin per år blir 771,7 MWh vilket ger en besparing på 25,5 % jämfört nuläget.  

5.3.3 Solceller 

Då solcellerna beräknades med olika tester har det också olika resultat. Det första testet var 

simuleringen i IDA ICE, här placerades solcellerna på det befintliga taket med dess befintliga 

lutning och producerar 2 239,9 MWhel/år fördelat på året enligt figuren nedan. Enligt IDA 

ICE kan man även sälja 365,0 MWhel/år.  
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Figur 32 Månadsvis fördelning av genererad elektricitet från solceller 

 

Det andra testerna beräknades manuellt utefter information från sekundärdata och anger att 

solcellerna ska kunna producera som mest 2 375 MWhel/år vilket är drygt 9 % av den totala 

elanvändningen för verkstaden årligen och kostnaden för investeringen av denna anläggning 

med solceller skulle ligga på 42,5 MSEK. 

5.3.4 Roterande värmeväxlare 

Med utbyte från korsvärmeväxlare till roterande värmeväxlare ökade verkningsgraden från 

54 % till 80 % vilket resulterade, enligt simuleringen, att endast 50,4 % av fjärrvärmen 

behövde köpas in jämfört med idag. 

 

Figur 33 Köpt energi med roterande värmeväxlare 
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Den här värmeväxlaren påverkade inte temperaturen i verkstaden nämnbart. 

 

Figur 34 Temperatur i verkstaden med roterande värmeväxlare 

 

Tabell 20 Energidata med roterande värmeväxlare 

Köpt fjärrvärme [MWh] 3 034,8 

Återvunnen Värme [MWh] 11 652,0 

Komfortkyla [MWh] 159,5 

 

Procentuell andel av tiden som den operativa temperaturen överstiger 27 °C i verkstaden var 

6 %. 

5.3.5 Kylsystem 

Då det är höga temperaturer i verkstaden under somrarna gjordes det två simuleringar som 

inkluderade kylsystem integrerade i ventilationssystemet. Det första av dem var ett IEC-

system, detta påverkade inte den köpta energin över året som kan ses i Tabell 21. 

 

Figur 35 Köpt energi med ett IEC-system 
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Däremot sänkte det nya systemet snitt temperaturen under sommaren med ungefär 1 °C i 

verkstaden. Notera även topparna och dalarna som finns även med en kylmaskin, dessa beror 

på att kylmaskinen inte är avstängd under icke produktionstid.  

 

Figur 36 Temperatur i verkstad med ett IEC-system 

 

Tabell 21 Energidata med ett IEC-system 

Köpt fjärrvärme [MWh] 6 007,6 

Återvunnen Värme [MWh] 9 230,0 

Komfortkyla [MWh] 156,6 

 

Procentuell andel av tiden som den operativa temperaturen överstiger 27 °C i verkstaden var 

3 %. 

Den andra simuleringen inkluderade ett lite mer komplext kylningssystem som 

uppgraderade IEC-systemet genom att lägga till ett kylbatteri som drivs med hjälp av en 

grundvärmeväxlare. Den påverkade däremot den köpta energin då det nu inkluderas 

komfortkyla. 

 

Figur 37 Köpt energi med ett uppgraderat IEC-system 
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Det här systemet sänkte temperaturen i verkstaden ytterligare, notera även att topparna i 

Figur 38 också beror på att kylsystemet inte är igång under icke produktionstid. 

 

Figur 38 Temperatur i verkstad med ett uppgraderat IEC-system 

 

Tabell 22 Energidata med ett uppgraderat IEC-system 

Köpt fjärrvärme [MWh] 6 233,1 

Återvunnen Värme [MWh] 8 846,0 

Komfortkyla [MWh] 2 343,9 

 

Procentuell andel av tiden som den operativa temperaturen överstiger 27 °C i verkstaden var 

0 %. 

Då både det uppgraderade IEC-systemet och utbytet till roterande värmeväxlare gjorde en 

tydlig skillnad från nuläget, simulerades de även tillsammans. Till skillnad från endast 

roterande värmeväxlare ökade den köpta fjärrvärmen något men den köpta komfortkylan 

blev något mindre i jämförelse med endast det uppgraderade IEC-systemet.  

 

Figur 39 Köpt energi med roterande värmeväxlare och ett uppgraderat IEC-system 
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Temperaturen i verkstaden med kombinationen av roterande värmeväxlare och ett 

uppgraderat IEC-system var ganska likt resultatet för temperaturen med endast det 

uppgraderade IEC-systemet men det håller nu en jämnare temperatur under 26 °C. 

 

Figur 40 Temperatur i verkstad med roterande värmeväxlare och uppgraderat IEC-system 

 

Tabell 23 Energidata med roterande värmeväxlare och ett uppgraderat IEC-system 

Köpt fjärrvärme [MWh] 3 140,7 

Återvunnen Värme [MWh] 11 326,6 

Komfortkyla [MWh] 2 278,6 

 

Procentuell andel av tiden som den operativa temperaturen överstiger 27 °C i verkstaden var 

0 %.  
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6 DISKUSSION  

Avsnittet är uppdelat i sektioner. Den första sektionen är studiens trovärdighet och de andra 

diskuterar effektiviseringsförslagen. Effektiviseringsförslagen diskuteras ur ett 

TBL-perspektiv: Vilka förslag är värda att genomföra, kan ett förslag ha ett positivt värde 

trots att en eller flera aspekter är negativa och finns det förslag som har positivt värde men 

som inte är värda att genomföra? 

6.1 Validitet, Reliabilitet och etik i studien 

Intervjuerna är baserade på att få fram tankar som har med effektiviseringar att göra och då 

det finns förvetskap om att det blir väldigt varmt under sommaren i verkstaden är frågorna 

aningen vinklade till att få källor för till exempel detta. De som blivit intervjuade är de som 

vistats på plats och de som kan anses ha bäst uppfattning över den aktuella situationen och 

därför kan det ses som att effektiviseringarna är subjektiva till deras fördel. För att få en mer 

objektiv bild behöver man kolla med de som behöver investera i maskiner eller liknande för 

att se helhetsbilden. Samtliga delar i studien är genomförda på sätt för att inte nedvärdera 

eller kränka någon utan försöker i de flesta fall att vara objektiv för utfallet av 

effektiviseringsförslagen.  

Då det inte fanns mätutrustning överallt behövde några antaganden göras. För att inte 

påverka studiens reliabilitet och validitet alltför mycket användes schablonvärden. Ett av de 

mer märkbara tillfällen är i balanserna över den använda elektriciteten där posten övrigt har 

placerats för att bibehålla balansen och representerar de maskiner som inte har 

mätutrustning på sig. Detta har ingen avgörande roll för slutsatserna då det är procentuella 

effektiviseringar som togs fram. Vad gäller MET-värdet för IDA ICE är det ett schablonvärde 

för hur en individ alstrar värme men är i verkligheten olika från person till person för att man 

rör sig olika snabbt och mycket. Att denna siffra skulle ändra utfallet markant är inte möjligt 

då människornas värme är så pass liten.  

Vid val av program valdes IDA ICE. Det finns andra program att simulera liknande problem i 

men IDA ICE uppfyllde alla de tre anledningar som avgör varför ett program väljs som 

nämns i kapitel 2.4. Att en licens fanns för programmet gjorde att tillgängligheten fanns i 

jämförelse med andra program. IDA ICE kunde även täcka behovet för studien med 

undantag att programmet inte använder de exakta väderförhållandena som var 2018. Det 

sista kravet, kunskap om programmet, ansågs som tillräcklig då programmet var tillräckligt 

användarvänligt för att lära sig om under studiens gång. 

IDA ICE efterliknar ett verkligt fall men det alltid finns skillnader. Klimat- och väderdata i 

programmet hämtas från ASHRAE väderprofiler som anges som typiska, se Bilaga 8. 

Vindprofilen är bestämd som tätort med data från ASHRAE 1993. Simuleringsresultaten från 

data i IDA ICE jämförs med CIBSE TM33, som är ett program för kontroll av 

simulationsprogram med värmeutveckling (HTA Luzern, 2007; CIBSE, 2006). Resultatet av 

denna jämförelse kan ses i rapporten av HTA Luzern (2007). Då dessa inte alltid är till fullo 

korrekta måste man ta detta till hänsyn när man jämför simuleringar och verkligheten. Även 
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manuella fel kan ha tillkommit i simuleringen vid inställningarna av data såsom att sprickor i 

byggnader har missats vilket skulle öka värmeförlusterna. Det ska också finnas i åtanke att en 

del värden i programmet är satta som standardiserade vilket inte alltid representerar 

verkligheten. 

Simuleringarna från IDA ICE har vägts mot verkligheten. Studien är gjord under våren 2019 

och kan endast vårens temperaturer valideras mot simuleringsprogrammets resultat. Enligt 

mätningar på frånluften i ventilationsaggregaten uppgick genomsnittstemperaturen i 

fastigheten den 4 april 2019 till 27 °C vilket jämförs med simuleringen. Enligt Figur 24 ligger 

temperaturen under samma period på 25 °C. Det är en skillnad från IDA ICE och 

verkligheten på 2 °C. Nämnbart är att genomsnittstemperaturen från den 4 april 2019 även 

inkluderar aggregat som är lokaliserade på härdverket, en betydligt varmare zon. Enligt 

SMHI (2019) var april 2019 en varm, torr och mycket solig månad samt att den första veckan 

var varmare än normalt. Inkluderingen av härdverket i medeltemperaturen i fastigheten och 

att utetemperaturen är varmare än normalt är faktorer som påverkar verkstadens 

genomsnittstemperatur och är en förklaring till varför simuleringsresultatet är 2 °C lägre än 

verkligheten. 

En validering av sommartemperaturer i IDA ICE sätts i kontrast med intervjuerna. Resultatet 

över sommaren från simuleringen visar på en värme som kan uppgå till klart över 30 °C 

vilket också bekräftas av avdelningscheferna. Avdelningscheferna nämner temperaturer som 

uppgår till 39 °C vilket inte representeras av simuleringsresultatet. Anledningen kan vara att 

väderprofilens data är typiska i simuleringsprogrammet och inte använder det specifika året. 

Ett tillägg är att temperaturerna angivna av personalen inte är genomsnittstemperaturer utan 

snarare extremvärden de kommer ihåg från sommarperioderna. 

Sammantaget om studiens trovärdighet: Studien har använt data från sekundärkällor vilket 

inte alltid stärkts genom en komplettering av ytterligare sekundärkälla. Den större delen av 

studien baseras på primärdata som används i ett simuleringsprogram som har validerats av 

CIBSE TM33 och resultatet av valideringen kan även valideras mot verkligheten vilket skapar 

ett trovärdigt resultat.  

6.2 Energieffektiviseringar och besparingar 

Avsnittet har för avsikt att diskutera hur de tekniska effektiviseringarna påverkar verkstaden 

och deras värde ur ett TBL-perspektiv. 

6.2.1 Värmebesparingar i klimatskalet 

Fönsterbyte till enbart fönster med 3-glas minskar förlusterna genom fönstren drastiskt och 

det är just för att U-värdet minskar. Den totala besparingen på den är dock liten i jämförelse 

med den totala kostnaden vilket kan leda till att lönsamheten för nya fönster kan ta tid. Om 

man funderar på att byta fönster bör man först ta med i beräkningarna att andra 
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effektiviseringar kan generera en större vinst, både ekonomiskt, miljömässigt och för 

människornas trivsel. 

För att minska köldbryggorna testades det att sätta på extra isolering och ett lager tegel på 

utsidan av samtliga ytterväggar. Detta besparade 1,5 % av värmebehovet under ett år men 

kräver samtidigt att 18 cm vägg ska byggas till på utsidan av byggnaden vilket är en stor yta. 

Likt byte av fönster finns det andra effektiviseringar man kan prioritera. 

6.2.2 Belysning 

Som visas i resultatet kan belysningen minskas med nästan 290 MWh/år vilket betyder att 

28 % av den rörliga belysningskostnaden kan minska vid byte av alla armaturer till LED. Ett 

sådant byte skulle inte upprätthålla det nuvarande ljusflödet, skulle man istället bibehålla 

den nuvarande belysningsstyrkan behöver antalet armaturer ökas en aning men den totala 

energikonsumtionen skulle ändå minska jämfört med nuläget. Det som nämndes tidigare i 

studien om vad som påverkar hur stark belysningen blir från armaturerna beror på en mängd 

faktorer såsom reflektormaterialet i armaturen, färger på omgivningen, spridningsvinkeln 

och smuts på lysrören. Då det finns många olika parametrar så är det svårt att avgöra vilken 

som är viktigast att fokusera på. Saker som smuts kommer alltid att förekomma och det kan 

vara svårt att kontrollera när armaturerna hänger på en höjd på 5–7 meter. Däremot skulle 

man i detta fall kunna sätta upp rutiner i form av damning av lysrör för att upprätthålla 

ljusflödet.  

Lumen för LED-belysningen är framtaget för 60 W och inte för 66 W som är den belysningen 

som egentligen används vilket borde förändra resultatet något, då lysrörens lumen ökar med 

ökad effekt. Detta kan påverka resultatet och leda till att det egentligen inte behövs fler 

armaturer än det redan sitter uppsatt för att bibehålla samma LUX (se Tabell 19). Detta är ett 

väldigt komplext fall där det finns över 1 000 olika armaturer och alla sitter utspritt runt 

lokalen med olika förhållanden som påverkar deras ljusflöden. Därför går det inte heller att 

lita blint på resultaten vad gäller antalet armaturer som behövs men de kan användas som 

riktlinje till att det faktiskt blir en minskad rörlig kostnad.  

Belysningsarmaturernas höga inköpskostnad kan påverka varför ett företag inte väljer att 

satsa på ett utbyte. Det gör att det drar ut på den tid det tar att gå jämnt ut ekonomiskt. Det 

totala värdet som ett utbyte av belysningen ger kan fördelas på tre olika faktorer. Den 

minskade belastningen på effekten minskar de rörliga kostnaderna samtidigt som det 

minskar miljöpåverkan då det konsumerar mindre energi. Dessutom är en ordentlig 

belysning viktigt för att kunna arbeta ergonomiskt. En välplanerad belysning kan minska 

stress, olycksfall, trötthet och enligt Arbetsmiljöverket (2018a) leder det i sin tur till en 

trevligare arbetsplats med mindre sjukanmälningar som också minskar diverse 

personalkostnader. Ett utbyte av belysningen kan alltså vara en förlust på kort sikt rent 

ekonomiskt, men som betalar av sig över en längre tid. Samtidigt är inte värdet för den 

initiala kostnaden nödvändigtvis högre än det totala värdet även på kort sikt, när man också 

inkluderar arbetsmiljön och miljöfaktorerna.  
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Belysningen som är på 28 W per lysrör räknas med att sitta kvar där de sitter, de är placerade 

vid vissa truckgångar och är inte lika högt ovanför golvet vilket gör att de armaturer som 

finns är svåra att applicera på samma sätt. Dessa har en lägre effekt än de starka 66 W 

LED-armaturerna vilket gör att det inte heller finns en anledning energimässigt att byta 

dessa, det kan dock tänkas ersättas med en annan LED-armatur med lägre effekt. 

Beräkningarna för effektivisering av belysningen utgår från de armaturer som just nu finns i 

verkstaden med märket TEC-MAR. Dessa beräkningar inkluderar alltså inte några andra 

armaturer som kan ha bättre alternativt sämre lm/W och är mer alternativt mindre 

energisnåla. 

Då GKN kontinuerligt byter ut 100 armaturer per år skjuter de fram de fasta kostnaderna 

vilket gör att den totala besparingen över tid blir mindre än om allting byts samtidigt. Man 

behöver även ha i åtanke att inköpspriset inte nödvändigtvis förblir statiskt på de nya 

armaturerna vilket kan minska den initiala kostnaden. Tekniken kan utvecklas vilket gör att 

det finns möjligheter till bättre armaturer som sänker den rörliga kostnaden ännu mer än 

dagens. Denna åsikt är bara en reflektion av hur det skulle kunna bli och man skulle behöva 

ha en bättre insikt i teknikens framtid för att kunna veta hur det blir. 

Slutligen ska det även nämnas att en sänkning med belysningens effekt även sänker den 

internt genererade värmen från belysningen vilket kan öka behovet för fjärrvärme och dess 

kostnad. 

6.2.3 Solceller 

Som kan ses i resultatet skiljer sig det första testet, simuleringen, och de andra testen, 

beräkningarna, med som mest 6 %. De manuella beräkningarna ger ett högre utbyte av 

solenergi än vad testet i IDA ICE ger vilket kan bero på olika faktorer som skillnaden på 

lutningen mellan testerna alternativt deras verkningsgrad. Då skillnaden på testernas 

utbyten är liten kan detta också bero på solinstrålningens årliga variation på ±10 %. Därför 

anses testernas resultat att bli tillräckligt lika för att det inte ska vara nödvändigt att använda 

sig av ett montagesystem och läget som taket redan erbjuder bör utnyttjas.  

Förutom att solcellerna omvandlar solenergi till ungefär 2,24 GWh/år i simuleringen kan 

man även, enligt simuleringen, sälja 365,0 MWh/år. Detta skulle vara under sommaren då 

solen är uppe under en längre tid varje dag vilket gör att solcellerna generar mer än vad som 

behövs momentärt. Den tiden de generar mer än vad som förbrukas är förmodligen 

framförallt dagtid på helger då det inte används lika mycket elektricitet i fastigheten. 

Solcellerna skulle ge en återbetalningstid på 12–15 år som beskrivs i 3.2.2 Solceller. Det 

skulle ge en långsiktig positiv ekonomisk vinning men då miljöledningen påstår sig ha strikta 

regler att förhålla sig till vad gäller återbetalningstiden blir det en investering som kanske 

kan vara för framtiden då tekniken kan komma att förbättras och priserna pressas. Andra 

fördelar bör analyseras av företaget innan satsningen avfärdas. Något som inte syns i 

beräkningar och simuleringar vid satsningen på solceller är även miljövärdet då det bidrar till 

grön el i processen. Den gröna elen kan också stärka ens varumärke då det visar att företaget 

satsar på nya tekniker och är med i den gröna revolutionen. Det kan även ge en viss stolthet 
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åt arbetarna som känner att de jobbar åt ett företag som är med och gör en förändring vilket 

kan öka deras motivation och därmed stärka deras kvalitativa arbete. 

Solfångare var också en tilltänkt källa att lägga till på taket för att omvandla solenergin till 

värmeenergi och på så sätt minska fjärrvärmebehovet. Även om solfångarna kan förse 

200 – 700 kWh/(m2∙år) vilket är högre än vad solcellerna klarar av, förkastades denna 

effektivisering. Detta eftersom solfångarna fungerar som bäst på sommaren när verkstaden 

inte har samma värmebehov. När värmebehovet väl finns, på vinterhalvåret, är solfångarna 

som minst verksamma på grund av de få soltimmarna på den geografiska platsens latitud. 

Det skulle innebära att solfångarna tar upp värdefull yta för solceller under sommaren, när 

det fortfarande finns behov för elektricitet. Därför blir solfångarna en onödig kostnad som 

istället skulle kunna läggas på andra effektiviseringar. Dessutom minskar den inköpta 

fjärrvärmen med omkring 50 % vid utbyte till roterande värmeväxlare vilket kan göra att 

solfångarnas värmeproduktion överstiger behovet.  

6.2.4 Värmeväxlare 

En plattvärmeväxlare som kan ha en verkningsgrad mellan 60 – 90 % ansågs vara ett för 

stort spann för att bestämma en verkningsgrad för simuleringen. Detta i jämförelse med den 

roterande värmeväxlare som har en genomsnittligt högre verkningsgrad, vilket var 

anledningen för valet av värmeväxlare. I plattvärmeväxlarens bästa fall är verkningsgraden 

högre och skulle i de fallen mynna ut i en ännu lägre fjärrvärmekostnad än den med 

roterande. När värmeväxlaren byts ut till roterande istället för korsvärmeväxlaren som idag 

har en verkningsgrad på 54 % skulle, enligt simuleringen, den inköpta fjärrvärmen halveras. 

Att köpa in 3 GWh istället för 6 GWh skulle ge en minskning av årliga kostnader. Det enda 

som ändrades i IDA ICE för simuleringen var att ändra verkningsgraden på värmeväxlaren 

och därför syns inte heller alla effekter med bytet. En sak som inte syns är läckaget som kan 

förekomma i roterande värmeväxlare. När delarna i aggregatet rör sig och växlar position 

finns det alltid en risk för att det inte är helt tätt, skulle det vara helt tätt skulle den roterande 

värmeväxlaren inte kunna röra sig. Vidare beskrivs det också i avsnitt 3.1.4 att behovet för 

fläktar är lägre på grund av lågt tryckfall i en roterande värmeväxlare vilket leder till minskad 

energianvändning för elektricitet vid användningen av en roterande värmeväxlare. En stor 

fördel med roterande beskrevs även som att de är lättare att rengöra än övriga vilket kan 

påverka verkningsgraden om det görs kontinuerligt. Sammantaget gör det att ett byte till 

roterande värmeväxlare hade minskat kostnaden för fjärrvärme med 50 %, driftkostnader för 

fläktarna minskar på grund av det lägre tryckfallet och underhåll av prestandan hade 

underlättats på grund av lättillgänglig rengöring. Dessa förändringar blir då positiva för den 

ekonomiska aspekten och miljöaspekten medan den sociala aspekten förblir oförändrad. En 

nackdel med bytet skulle vara risken för läckage mellan från- och tilluften. Det kan vara en 

risk om frånluften innehåller föroreningar eller annat som måste fraktas bort från 

verkstaden. 
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6.2.5 Kylsystem 

Vid val av kylsystem fanns det olika alternativ men alla ansågs inte lämpliga för GKN 

ePowertrains profil. Ett centralt luftkonditioneringssystem har höga kostnader för att driva 

kompressorn som ska hjälpa till att kyla hela volymen, som består av en stor yta på omkring 

30 000 m2 samt ett högt tak på 6–8 meter. Den kanalfria mini-split luftkonditioneringen 

hade ännu högre kostnader än så och de båda systemen uteslöts i ett tidigt stadium på grund 

av de höga kostnaderna. Andra system, förutom IEC och DEC, som var intressanta var 

fjärrkyla, bergkyla, NightBreeze och termisk energilagring.  

NightBreeze är en intressant metod som kan hjälpa till med nedkylning och kan fungera som 

tillägg men ansågs inte vara tillräcklig för att kyla ned byggnaden på egen hand. NightBreeze 

går hand i hand med isolering av värmetillförsel från källor såsom fönster, vilket enligt 

resultatet inte är någon större bidragande faktor i jämförelse med utrustningen, som är igång 

dygnet runt. 

Den termiska energilagringen använder kallvatten för att kyla ned tilluften, det kalla vattnet 

lagras under natten när det kyls med hjälp av elektricitet. Det här systemet sparar inte mer 

pengar än skillnaderna mellan låg- och högbelastningstimmarnas elpriser och systemets 

effektivitet ifrågasattes då det ansågs ineffektivt att driva ett kylbatteri med hjälp av 

elektricitet. Det som kan göras effektivare är att driva kylbatterierna med hjälp av billigare 

medel än elektricitet, såsom fjärr- och bergkyla. Dessa metoder hade varit intressanta att 

simulera men blev för omfattande för studien. 

Oavsett system är kylning högaktuellt för verkstaden. Det är höga temperaturer som 

medarbetarna måste arbeta i under somrarna, vilket är något som både avdelningscheferna 

och personalen själva anser och kan intygas med intervjuerna och enkäten (se Bilaga 3 – 7). 

Enligt intervjuerna med avdelningscheferna är det inte endast arbetarna som skulle må 

bättre av att inte arbeta i för varmt arbetsklimat, även maskinerna riskerar att bli överhettade 

och stå stilla. Respondenterna till intervjuerna nämner att elskåpen behövde vara öppna 

under de varmaste dagarna för att inte överhettas, detta skapar en direkt säkerhetsrisk som 

miljöledningen nämner är deras huvudfråga. Enligt Arbetsmiljöverket (2018b) riskeras 

människans kropp för saker som hudrodnad, huvudvärk, retlighet och illamående vid för 

höga temperaturer. Det påverkar även omdömet vilket leder till att olycksfallsrisken ökar. 

Vidare säger Arbetsmiljöverket (2018b) att ansvar för klimatet har arbetsgivaren, dock ska 

det nämnas att under värmeböljor tillåts det att klimatet överstiger gränserna som annars 

ligger mellan 20 – 26 °C. För höga temperaturer medför dolda kostnader som stopp i 

produktionen, sjukanmälningar och vantrivsel hos personalen. Rohdin och Thollander 

(2006) nämner just dolda kostnader som en barriär för att lyckas med effektiviseringar. Här 

bör man istället se det som en drivkraft då de dolda kostnaderna ligger i avsaknaden av ett 

kylsystem.  

För att nå sin egen värmebalans avger kroppen svettningar, denna process försvåras vid för 

högt fuktinnehåll i luften (Arbetsmiljöverket, 2018b). Avdelningscheferna nämner även att 

maskinerna arbetar sämre i höga inomhustemperaturer och en avdelningschef nämner även 

problemet med rost när det blir för hög luftfuktighet. Dessa risker vid för hög fukthalt i luften 
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tyder på att företaget skulle behöva kontrollera sin luftfuktighetshalt. Detta var 

huvudanledningen till att DEC valdes bort när valet stod mellan den och IEC som kylsystem.  

IEC valdes som kylsystem för simuleringen, den arbetar med frånluften som sedan 

värmeväxlar med tilluften, för att sänka temperaturen inomhus. Den här metoden fyller 

samtliga krav för TBL samtidigt som den inte ökar luftfuktigheten i lokalen. Simuleringen av 

dess resultat visar att den sänker temperaturen i verkstad med ungefär 1,5 °C (se Figur 24 

och Figur 36). Den inköpta värmen och återvunna värmen förblir orörda i det här systemet. 

Den inköpta elektriciteten för kylan är också densamma när man använder sig av ett IEC-

system, vilket beror på att IEC-systemet inte kyler med hjälp av el utan med hjälp av energin 

som behövs för att vattnet ska förångas vid fasförändringen mellan vätska och gas.  

Då IEC-systemet inte kylde mer än någon enstaka grad och värmen fortfarande är uppe i 

ungefär 26 °C på sommaren testades även det uppgraderade IEC-systemet som Khalajzadeh 

et al. (2012) föreslog. Som visas i Figur 38 blir medeltemperaturen omkring 24,5 °C i 

verkstaden istället för 26 °C som det blir med hjälp av ett vanligt IEC-system. Det här innebär 

att systemet sänker temperaturen tillräckligt mycket under de varmaste månaderna att 

lokalen är inom Arbetsmiljöverkets högsta tillåtna gräns på 26 °C. Vidare kan det också 

argumenteras om att skillnaden mellan det uppgraderade IEC-systemet och det vanliga IEC-

systemet inte skiljer mer än ungefär en grad i snitt men genom att granska figurerna som 

illustrerar verkstadstemperaturerna kan man även se att topparna minskar vilket minskar 

antalet dagar som kräver produktionsstopp och tär på personalens hälsa. Detta system drar 

mer energi än ett vanligt IEC-system, enligt simuleringen konsumerar komfortkylan 

2 343,9 MWh i jämförelse med de övriga systemen som låg på omkring 150 MWh. 

Komfortkylan i simuleringen kommer från vattnet som används i kylbatteriet som kyler 

luften innan den når förångaren. Det bör påpekas att detta vatten skickas ut från pannan med 

5 °C. Anledningen till det är att grundvärmeväxlaren inte är korrekt dimensionerad för 

byggnaden och hade inte kapaciteten att kyla tillräckligt. Om grundvärmeväxlaren hade 

optimerats hade man kunnat skicka varmare vatten från pannan som senare hade kylts med 

hjälp av grundvärmeväxlaren vilket skulle leda till att komfortkylan inte använt lika mycket 

energi. 

Om man bortser från att resultatet kanske inte är helt korrekt vad gäller förbrukningen av 

komfortkyla kan man ändå jämföra 2 343,9 MWh med ett års fjärrvärmekostnad på 

6 020,7 MWh. Det kan anses högt men måste sättas i jämförelse med värdet för 

människornas välbefinnande och säkerhet samt kostnaden för produktionsstopp. Systemet är 

endast installerat under sommarmånaderna juni, juli och augusti i simuleringen och skulle 

kunna utökas om behovet finns. Dessa tre månader valdes eftersom det var de månaderna 

som inkluderade de högsta temperaturerna i verkstaden och även då risken för 

produktionsstopp är som störst. Med kylningen på endast sommarmånaderna kan övriga 

månaders verkstadstemperaturer överstiga verkstadstemperaturen under sommaren. Men då 

temperaturen under dessa övriga månader inte överstiger kravet från Arbetsmiljöverket 

valdes det att inte tillsätta kylning för att undvika de kostnader som skulle tillkomma.  

Både IEC och det uppgraderade IEC-systemet är installerat att verka under hela drifttiden på 

sommarmånaderna vilket även inkluderar nätterna. Anledningen till det är att kylsystemen 
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är integrerade med ventilationssystemet som inte bör stängas av så länge det är människor i 

byggnaden. Det innebär att när utetemperaturen på nätterna är så pass låga att 

verkstadstemperaturen landar precis på börvärdet mellan kylning och uppvärmning så 

kommer båda systemen att jobba samtidigt samt uppvärmning och kylning kommer 

motverka varandra, vilket ökar fjärrvärmekostnaderna med 3,5 %. 

Ett problem med evaporativ kylning är att metoden begränsas av luftfuktigheten i frånluften, 

när frånluften är mättad kan inte mer energi tas bort från luften till vattnet för att förångas. 

Detta skulle göra att hela verkstaden blir väldigt känslig för hög luftfuktighet då det skulle 

påverka maskinerna effektivitet, rost på produkterna, arbetarnas 

kroppsvärmeavlastningssystem och även maskinernas egna kylsystem. Om kylsystemet slås 

ut skulle temperaturerna öka ytterligare. Det här kan förbättras genom att utnyttja 

funktionen från ett sorbtivt kylsystem, systemet som utnyttjar en värmekälla för att ta bort 

fukt i luften innan den når förångaren. Det minskar inte bara risken för att kylsystemet slås 

ut utan ökar även effektiviteten för kylsystemet. När man torkar luften kan den ta upp mer 

fukt vid förångningsprocessen vilket innebär att vattnet tar upp mer energi från luften och 

därmed sänks temperaturen ytterligare inför värmeväxlingen. Denna process drar ytterligare 

värme vid torkning av luften. Den här modellen har inte simulerats i studien men ges ändå 

som förslag på ytterligare förbättring. För att inte öka kostnaderna ytterligare föreslås att 

man utnyttjar en redan befintlig värmekälla, exempelvis facklingen som miljöledningen 

nämner att man har som mål 2019 att utnyttja spillvärmen från.  

6.3 Organisation 

Intervjuerna tyder på att energifrågorna på företaget inte tar en tillräckligt stor plats som 

Prindl och Finlison (2011) menar att de behöver ta för att man ska vara energieffektiv. Att de 

inte tar en tillräckligt stor plats märks då det inte finns en tydlig energiavdelning som 

fokuserar fullt ut på energifrågorna. Miljöledningen måste nämligen prioritera säkerheten 

som sin huvudfråga. Det gör att de direkt fastnar i en av organisationsbarriärerna om att 

energifrågorna får en för låg status. Det problemet kopplas även ihop med Rohdin och 

Thollanders (2006) andra punkt bland de vanligaste barriärerna för energieffektiviseringar, 

som behandlar tidsbrist, vilket tyder på att det kan behövas förstärkning på avdelningen som 

behandlar energifrågor i första hand. Från intervjuerna uttrycks det även som att 

miljövänligare val är något man gör för att det ska göras snarare än som strategi men som 

Prindl och Finlison (2011) nämnde i sin första punkt så bör energieffektivisering ses som en 

kärnstrategi och inte bara som en extra kostnad. En energieffektivisering kan betyda mycket 

för ekonomin, socialt i företaget och miljömässigt. För ekonomin kan ett miljövänligt val 

innebära allt från billigare produktionsmetoder, subventioner samt ett starkare varumärke. 

Socialt påverkar det hälsa och varumärke vilket kan leda till högre lojalitet. För miljön 

betyder det att man bidrar till en minskad klimatpåverkan och tar ett samhällsansvar.  

Samtliga intervjuer tyder på att lean ska eftersträvas men att det kan bli bättre. Det fungerar 

bättre i vissa arbetsgrupper än andra. För att öka motivationen hos medarbetarna kan det 

vara viktigt att öka deras inflytande i deras arbete, vilket leder till, enligt Raziq och 
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Maulabakhsh (2014), ett bättre resultat samt högre engagemang som leder till ytterligare 

motivation som kan liknas vid en god spiral för både företaget och individen. För att 

implementera det här kan ledarna jobba med Forslunds (2013) Path-goal theory, beskriven i 

kapitel 3.3.1 Ledarskap.  

Lean förespråkar också att minska onödiga rörelser, det här kan appliceras direkt på hur de 

olika avdelningarna är uppbyggda. Dessvärre kan det vara svårt att placera om maskiner som 

redan har befintliga platser, detta kan istället tas i akt vid ombyggnationer. En av 

avdelningscheferna berättade hur denne tänkte när de flyttade sitt område vilket baserades 

på lean. Då lean också implicerar tyngden av att nyttja medarbetarnas kreativitet var även de 

delaktiga i planeringen och i den fysiska flytten vilket enligt avdelningschefen ledde till ett 

glädjande klimat inom avdelningen. En avdelning är gjord och att ta det succesivt under 

tidens gång är rimligt i en äldre byggnad där det finns större maskiner man inte flyttar på 

genom att endast dra ut en sladd ur kontakten och bära iväg. Den här avdelningens flytt visar 

på att eliminera onödiga rörelser och att utnyttja människornas kreativitet ökar värdet enligt 

TBL. Ekonomin stärks då man eliminerar onödiga moment och sparar tid, den sociala 

aspekten stärks då ett inkluderande av personal leder till engagemang och trivsel och värdet 

av miljödelen kan anses öka, minimalt, då till exempel en truck inte behöver flytta produkter 

över samma avstånd inom åtminstone avdelningens område.  

Tre av fyra av avdelningscheferna i den skattade fastigheten känner till energimålet de har på 

sin avdelning, nollnivån, som nämns i intervjuerna. Målet har potential att vara specifikt och 

mätbart men det betraktas olika rimligt. En av cheferna anser att det är en för slapp gräns 

samtidigt som en annan tycker tvärtom och den tredje ska beräkna en ny gräns, endast en av 

de tre avdelningscheferna kan nämna sin exakta gräns. För att det ska optimeras ska 

gränserna göras mer realistiska och bestämmas tillsammans med avdelningen. Det måste 

även instrueras tydligare för personal för att höja motivationen hos medarbetarna. Med mer 

information till medarbetarna ökar kunskapen vilket tidigare beskrivits gör att de arbetar 

mer kvalitativt. När kunskapen ökar hos medarbetarna förstår de också varför de arbetar 

med en viss metod vilket gör att de själva också förstår och följer upp sina egna resultat, 

vilket kan leda till minskade kostnader.  

Om informationsspridningen hade varit tydligare i företaget hade man kunnat följa upp fler 

mål oftare och noggrannare. Under intervjuerna nämns det att avdelningscheferna bara får 

uppdatering över hur det gått med nollnivån en gång i månaden trots att det mäts varje helg. 

Det här leder till att missar i avstängningen som skedde för en längre period sen är svårare 

att följa upp, i jämförelse med om målet inte upprätthölls för några få dagar sedan. Om det 

till exempel var flera veckor sedan målet inte nåddes är det svårt att gå in och kontrollera vad 

som gått fel. Om det istället kommer uppdateringar en gång varje måndag över hur det gick i 

helgen kan man snabbt följa upp med de som arbetade vid det aktuella tillfället vad som har 

gått fel utan att de har glömt bort eller lagt det bakom sig. 

Att återanvända värmen från facklingen kom på tal första gången för flera år sedan och har 

varit med i planeringen under flera år. Detta kan anses vara tidsatt när det ska ske men att 

den effektiviseringen har skjutits upp. Att skjuta upp ett mål kontinuerligt innebär att målen 

från början inte följde S.M.A.R.T. vilket gör att man måste ifrågasätta målet. Speciellt då 
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miljöledningen anger att de har krav på fyra energiprojekt per år, måste man ifrågasätta valet 

att lägga till ett mål som inte kommer uppfyllas. Det tyder på att det saknas fokus på 

energifrågorna inom företaget.  

Prindl och Finlison (2011) nämnde beteenden hos energieffektiva organisationer och deras 

tredje punkt var att de energieffektiva målen ska följa S.M.A.R.T. och uppfattningen från 

intervjuerna är att energimålen som har satts upp inte riktigt når dessa vilket kan vara 

anledningen till att de inte riktigt fungerar. När nollnivån inte upprätthålls innebär det en 

ökad konsumtion vilket påverkar både ekonomin och miljön negativt. Ur ett socialt 

perspektiv kan målet nollnivån inkludera personalens engagemang och möjlighet till att vara 

med och påverka vilket nekas dem när inte målet fungerar korrekt. För målet med facklingen 

kan det visserligen innebära att man inte gör en ekonomisk satsning vilket stärker den 

kortsiktiga ekonomin. Men på lång sikt är även det en ekonomisk förlust på grund av den 

outnyttjade spillvärmen, vilket också påverkar miljön negativt. När målen inte upprätthålls 

innebär det att samtliga aspekter inom TBL tappar i värde.  

En majoritet av medarbetarna i verkstaden tycker att det är för dåligt med syre i lokalerna 

samtidigt som tilluften är klart högre än vad Arbetsmiljöverket rekommenderar. 

Arbetsmiljöverket rekommenderar 7 l/s per person och 0,35 l/s per m2 (AFS 2009:2) vilket 

resulterar i 11,9 m3/s för lokalen som konstant förses med 16,6 m3/s i TF/FF-aggregaten och 

kan ytterligare förses med 111,8 m3/s i de VAV-kontrollerade FTX-aggregaten. Den här 

överdimensioneringen gör ett avtryck på miljön samtidigt som det ökar kostnaderna. 

Samtidigt som systemet är överdimensionerat är det något som gör att det känns som att det 

är för lite syre i luften enligt medarbetarna. Då luftflödet är mer än tillräckligt bör man se 

över cirkulationen och placering av tilluft i verkstaden, det kan vara att luften står stilla i 

vissa områden och inte syresätts lika. Det kan också vara mentalt hos arbetarna och att den 

varma luften upplevs som tung och syrefattig när kroppen jobbar med att kyla ned sig. 

Problemet kan kanske lugnas endast genom att sprida information om hur mycket luft som 

cirkulerar, detta skulle kunna göras med aktiva informationsskyltar som uppdaterar flödet 

för arbetarna i realtid. 

Det är bara drygt hälften som känner att de kan komma med energiförslag samtidigt som 

avdelningscheferna beskriver det som att alla kan komma med effektiviseringsförslag. Med 

det som grund behövs det tydligare direktiv från ledningen till medarbetarna att de kan 

komma med förslag och att de kommer att lyssna. Det är dessutom dryga 40 % av 

medarbetarna skulle kunna tänka sig vara med i ett utskott som representerar personalen i 

för energifrågor. Enkäterna med medarbetarna har visat på att det finns ett visst missnöje 

med hur energifrågorna sköts på företaget. Det finns ett intresse för att vara med och hjälpa 

till i dessa frågor på företaget och det finns även potential för dem att göra det enligt 

miljöledningen i programmet Maximo, som hittills har förblivit oanvänt i stor utsträckning. 

Det här tyder återigen på att det saknas en ordentlig informationsspridning inom företaget, 

ur ett TBL-perspektiv påverkas den sociala biten av missnöje. Intervjuerna tyder på att GKN 

jobbar med informationsspridning via indirekt ledarskap som Forslund (2013) benämner 

det. Denna metod verkar inte fungera fullt ut och information försvinner längs leden vilket 

måste förbättras. Som komplettering använder de idag en info-TV, ett kvartalsvis 
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tidningsutskick samt en applikation i mobilen, enligt intervjun med deras miljöledning 

(Bilaga 2) är dessa kompletteringar bristfälliga. 

6.4 Övergripande diskussion 

Vid implementering av förslagen som har getts måste man ha i åtanke att de påverkar 

varandras resultat. Om man byter ut samtliga fönster med 2-glas till 3-glas för att det inte ska 

försvinna lika mycket värme leder det till minskad inköpt fjärrvärme vilket gör att ett byte till 

roterande värmeväxlare inte sparar lika mycket värme som när fönstren inte var utbytta. De 

procentuella skillnaderna skulle teoretiskt stämma men det är viktigt att tänka att ett plus ett 

inte alltid blir två i sådana fall. 

Ett utbyte av fönster eller tillägg av vägg är inte det mest intressanta alternativet i en 

jämförelse på energin man kan spara. På besparingsfronten är det ett utbyte till roterande 

värmeväxlare som är intressantast då den inköpta fjärrvärmen sjunker från 6 020,7 MWh/år 

till 3 034,8 MWh/år. Den andra intressanta implementeringen är kylning av verkstaden. 

Både det uppgraderade IEC-systemet samt kombinationen med den roterande 

värmeväxlaren ger att 0 % av tiden är temperaturen över 27 °C i verkstaden. Den här 

kombinationen sänker den köpta fjärrvärmen till 3 140,7 MWh/år och har en komfortkyla 

som kostar 2 278,6 MWh/år. Minskning av fjärrvärmen är alltså 2880 MWh och ökningen på 

komfortkylan är 2 125,6 MWh vilket innebär en total sänkning på 754,4 MWh inköpt energi 

per år. Dock medför kombinationen med IEC och roterande värmeväxlare en risk. IEC är valt 

istället för DEC för att undvika luftfuktighet i tilluften och en roterande värmeväxlare kan 

medföra läckage mellan frånluft och tilluft vilket kan leda till ökad luftfuktighet i tilluften. En 

simulering av risken för den ökade luftfuktigheten har inte gjorts i den här studien. 

Kylning på verkstaden hade förbättrat välmående hos arbetarna vilket ökar trivsel och 

prestation i form av mer kvalitativt arbete som ökar intäkterna. Kylning hade också gjort att 

driftmaskinerna hade arbetat bättre och minskat produktionsstoppen på sommaren. Det 

hade även tagit bort behovet att ha öppna elskåp på verkstaden vilka riskerar överhettning. 

Dessa öppna elskåp är en direkt säkerhetsrisk som arbetarna utsätts för vilket ska vara 

miljöledningens högsta prioritering. Dessa påverkande faktorer gör att implementeringen av 

kylmaskiner och roterande värmeväxlare inte endast upprätthåller miljöledningens högsta 

prioritering utan även minskar totalt inköp av energi, det minskar antalet produktionsstopp, 

det ökar kvalitén på arbetet från arbetarna, ökar deras trivsel och därmed även deras vilja att 

stanna kvar som i sin tur minskar kostnaderna för upplärning. Alla dessa positiva effekter 

från en miljövänlig metod för att kyla lokalen. Det här gör att implementeringen berör 

samtliga aspekter inom TBL men man måste satsa på den höga initialkostnaden, för att få 

överseende med det måste man sätta värde på andra saker än pengar vilket i längden ger 

högre avkastning. 

Förutom att många organisationsfaktorer hade förbättrats av ett kylsystem behöver GKN 

även arbeta med lean, målsättningar och informationsspridning. Vad gäller lean är 

prioriteringen att eliminera onödigheterna som nämns i kapitel 0. När ena avdelning jobbade 

med att eliminera onödiga rörelser och att utnyttja personalens kreativitet kunde ekonomin 
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och de sociala aspekterna stärkas som nämnt i kapitel 6.3. Som mycket annat går lösningarna 

och problemen hand i hand. Det kan märkas vad gäller målsättningar och 

informationsspridningen. 

En högre informationsspridning och kunskap kan lösa många av individens frågor. Enligt 

enkätstudien är många medarbetare bekymrade om att det är dåligt med syre vilket tidigare 

visat var obefogat. En sådan uppfattning av medarbetarna kan bero på placeboeffekt av 

värmen och riktar fokus på fel områden. Att öka kunskapen hos medarbetaren kan alltså öka 

trivseln men det kan också sänka onödig energikonsumtion. Om den här informationen hade 

fokuserats på målet nollnivån hade kunskapen om vilka maskiner som behöver vara igång 

ökat bland medarbetarna, vilket i sin tur kan appliceras vid lean och hålla flera maskiner 

avstängda under längre perioder i samband med en mer välplanerad eliminering av 

överarbete och väntan som Nadeem et al. (2017) benämner. Det hade lett till minskade 

utgifter för företaget, en mer hållbar utveckling för miljön och även arbetsmiljön då 

maskinerna som är igång bidrar till stora mängder värme i lokalerna. Det innebär att alla tre 

delar av TBL ökar i värde.  

Mer om nollnivån, avdelningscheferna nämnde att de hade behövt veta mer specifikt varför 

de har misslyckats för att försöka lösa det till nästa gång, till exempel att veta vilken maskin 

som avdelningspersonalen missat att stänga av. Det kan lösas med fler specifika mätare, det 

hade underlättat undersökningen om var problemet ligger och det kan göras en utredning om 

varför maskinen inte stängdes av. Uppföljningen av nollnivån hade också underlättats om 

avdelningscheferna hade fått mer kontinuerlig information om resultatet för att det inte ska 

ha gått för lång tid sedan mätningarna gjordes och de har hunnit lägga det bakom sig. Det 

här nämner dock en avdelningschef att man kan hämta från datorn vilket inte framkommer 

att de övriga avdelningscheferna har vetskap om. Om målet hade ökat i prioritering hade 

förmodligen de övriga cheferna också lagt mer energi på att finna resultaten och då hade en 

sådan informationslucka kunnat täckas. Allmänt om nollnivån är att den måste följa 

S.M.A.R.T., det är diffust om målet är både specifikt och mätbart, eftersom när den första 

mätningen gjordes, som målet utgår efter, verkar det inte ha varit självklart om vad som 

skulle stängas av. Om målet inte specifikt förklarar vad som ska stängas av kommer kanske 

inte samma maskiner stängas av nästa gång vilket gör att målet inte är mätbart. Om 

personalen inte vet vilka maskiner som ska stängas av blir inte heller målet realistiskt. Målet 

är däremot accepterat och tidsatt.  

Grundproblemet i organisationen verkar vara informationsspridning vilket märks vid 

problemen om målsättningarna och personalens trivsel. Som Prindle och Finlinson (2011) 

nämnde är det viktigt att energifrågan är en kärnstrategi för energieffektiva organisationer 

och att energifrågan måste vara så pass central att ledarna ska kunna prata om det utan 

förberedelser. Vidare nämnde de att all energidata måste uppdateras och rapporteras 

regelbundet samt publiceras för att införliva energieffektiviseringar som en del av 

organisationen. Dessa är punkter som behöver förbättras vilket märktes till exempel i form av 

att avdelningscheferna inte visste vad deras egna avdelningar hade för energikonsumtion och 

personalen visste generellt inte vad nollnivån var för gräns. Förbättringar kopplade till 

organisationen behöver inte nödvändigtvis vara stora satsningar i pengar och kan direkt 

förankras i TBL vilket är visat när det gäller lean, målsättningar och informationsspridning.  
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7 SLUTSATSER 

För att effektivisera GKN ePowertrain med ett positivt TBL-värde har utbyte av 

värmeväxlarna, ett kylningssystem och organisationshanteringen valts ut och förklaras 

nedan. 

Att byta de befintliga korsvärmeväxlarna i ventilationssystemet till roterande värmeväxlare 

med en verkningsgrad på 80 % skulle minska den inköpta fjärrvärmen med nästan 50 %. Det 

beror på att den återvunna värmen skulle öka med 2,39 GWh. Ur ett TBL-perspektiv så 

minskar utgifterna för fjärrvärmen. Miljöpåverkan påverkas genom mindre inköpt energi och 

den sociala aspekten påverkas varken positivt eller negativt med utbyte till roterande 

värmeväxlare, sammantaget är det ett ökat värde för GKN ePowertrain.  

Genom att uppgradera det nuvarande ventilationssystemet och göra ett tillägg med ett 

kylsystem kan man sänka temperaturen i verkstaden. Då verkstaden är väldigt stor föreslås 

ett utbyggt IEC-system där luften förkyls av ett kylbatteri som drivs av en grundvärmeväxlare 

för att hålla ner kostnaderna. Med den här designen sänks verkstadstemperaturer till 24,5 °C 

i snitt under sommarmånaderna och en ytterligare effektivisering skulle kunna göras med 

tillägg av sorbtiv kyla. En kombination av roterande värmeväxlare och det utbyggda IEC-

systemet fungerar tillsammans och kräver 2 278,6 MWh/år komfortkyla och 3 140,7 MWh/år 

fjärrvärme som ska jämföras med dagens värmebehov på 6 020,7 MWh/år. Denna 

kombination medför en risk för läckage mellan frånluft och tilluft som kan öka fuktigheten i 

tilluften. Det nya kylsystemet skapar en lägre medeltemperatur som underlättar arbetsmiljön 

för personal och maskiner som i sin tur ökar säkerheten då värmen i nuläget kräver att 

elskåpen är öppna för att inte slås ut. Sammantaget, ur ett TBL-perspektiv är aspekterna 

ekonomi och miljö negativt påverkade av installationen av endast ett kylsystem. Då värdet 

från den sociala aspekten är så pass hög och att ekonomiska aspekten kan ifrågasättas, på 

grund av att produktionsstopp minskar och medarbetare arbetar mer kvalitativt, anses det 

sammantagna TBL-värdet att vara positivt. Med kombinationen mellan roterande 

värmeväxlare och det uppgraderade IEC-systemet minskar den totalt krävda energin vilket är 

positivt för miljön och, beroende på priserna för fjärrvärme och elektricitet, även i en 

ekonomisk aspekt. 

Inom organisationen är informationsspridningen ett problem, det påverkar företagets 

målsättningar och arbete med lean. Genom att förbättra informationsspridningen inkluderas 

personal på alla nivåer mer inom målsättningarna och hjälper företaget att utföra dem. Att 

vara inkluderad ökar även trivsel på arbetsplatsen och skapar ett mer kvalitativt arbete. Det 

kan även eliminera några av onödigheterna såsom onödigt arbete av maskiner om de kan 

vara avstängda eller dylikt vilket sparar energi. Det här gör att en satsning på 

informationsspridningen kan påverka samtliga aspekter inom TBL positivt. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Arbetet har undersökt behovet för kylning i denna industri och beslutat att det är nödvändigt. 

Detta är förmodligen fallet i många processindustrier och det skulle vara av intresse att se ett 

arbete som fokuserar mer på endast kylningsmetoderna där dimensioneringarna är mer 

tillämpade efter industrin vilket det inte fanns tid för i denna studie. Det inkluderar även 

simuleringar av bergkyla, fjärrkyla och en simulering av användningen av sorbtiv kyla som 

endast nämns som förslag men inte simuleras i denna studie. Dessa hade kunnat 

kompletteras som kylmetoder när man utforskar frågan, hur påverkas tilluftens luftfuktighet 

av läckaget från en roterande värmeväxlare i kombination med ett IEC-system? 

Det hade också varit intressant att göra ett noggrannare arbete med de olika aspekternas 

värde och sätta en gemensam valör för dem för att kunna se hur mycket värde olika förslag 

faktiskt får. Detta skulle exempelvis kunna vara saker som ökad avkastning när man har 

nöjda arbetare eller hur mycket mer pengar man tjänar vid grön marknadsföring. Hade man 

på det sättet kunna jämföra den sociala aspekten och miljöaspekten lättare med ekonomin 

för att underbygga argument för en investering?  

  



70 

REFERENSER 

AFS 2009:2. Arbetsplatsens utformning. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Whitt, M. C., Irwin, M. L., Swartz, A. M., Strath, S. J., … 

Leon, A. S. (2000). Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET 

intensities. Medicine & Science in sports & exercise, 32(9), 498-516. Hämtad från 

https://journals.lww.com/acsm-

msse/Fulltext/2000/09001/Compendium_of_Physical_Activities__an_update_of.9.aspx. 

Allabolag. (u.å.). GKN Driveline Köping AB. Hämtad 2019-01-30 från 

https://www.allabolag.se/5566530936/gkn-driveline-koping-ab 

Álvarez, M. E. P., Bárcena, M. M., & Gonzáles, F. A. (2017). On the sustainability of 

machining processes. Proposal for a unified framework through the triple bottom-line from 

an understanding review. Journal of Cleaner Production, 142(4), 3890-3904. doi: 

10.1016/j.jclepro.2016.10.071 

Arbetsmiljöverket. (2018a). Ljus och Belysning. Hämtad 2019-02-11 från 

https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/  

Arbetsmiljöverket. (2018b). Temperatur och klimat. Hämtad 2019-04-29 från 

https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/ 

Axelsson, A. & Andrén, L. (2002). Värmeboken, 20° till lägsta kostnad. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand. 

Babin, B. J. & Boles, J. S. (1996). The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and 

Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction. 

Journal of Retailing, 72(1), 57-75. doi: 10.1016/S0022-4359(96)90005-6 

BFS 2015:3 Boverkets byggregler: Föreskrifter och allmänna råd, BBR. Karlskrona: 

Boverket 

CIBSE. (2006). TM33: Tests for Software Accreditation & Verification. Hämtad 2019-05-14 

från https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q20000008I72rAAC 

Condair. (2019). Evaportativ kylning som nytt kylkoncept. Hämtad 2019-04-11 från 

https://www.condair.se/evaporativ-kylning/ 

Control Engineering. (2019). Energibalansberäkning. Hämtad 2019-02-04 från 

http://www.controlengineering.se/se/energi/energiberakning/energibalansberakning/ 

Dyer, C. H., Hammond G. P., Jones, C. I., & McKenna, R. C. (2008). Enabling technologies 

for industrial energy demand management. Energy Policy, 36(12), 4434-4443. 

doi: 10.1016/j.enpol.2008.09.028  

Energikontor Norr. (2009). Vad är en energikartläggning och hur går den till?. Norrbotten: 

Energikontor Norr 



71 

Energimyndigheten. (2015). Vägledning för energikartläggning i stora företag: Inför 

energikartläggningen. Eskilstuna: Energimyndigheten.  

Energimyndigheten. (2017). För dig som privatperson.  Hämtad 2019-01-30 från 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-

privatperson/ 

Energimyndigheten. (2018). Lagen om energikartläggning i stora företag. Hämtad 2019-

01-30 från http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-

energieffektivisera-min-organisation/lag-och-krav/energikartlaggning-i-stora-foretag/ 

Energimyndigheten. (2019). För dig som utför energikartläggningar. Hämtad 2019-01-30 

från http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-arbetar-med-

energieffektivisering/konsulter-och-kartlaggare/information-till-dig-som-utfor-

energikartlaggningar/ 

Ewistore. (u.å.). Rockwool Mineral Wool. Hämtad 2019-03-25 från 

https://ewistore.co.uk/shop/rockwool-mineral-wool-110mm-1-44m%C2%B2/  

Fagerhult. (u.å.). Industri. Hämtad 2019-03-08 från 

https://www.fagerhult.com/sv/applikationsomrade/industribelysning/guider/industri/ 

Forslund, M. (2013). Organisering och ledning. Stockholm: Liber AB. 

Fysikportalen. (u.å.). Specifik värmekapacitet. Hämtad 2019-02-25 från 

https://fysikportalen.wordpress.com/specifik-varmekapacitet/  

Fönsterverket. (2015). U-värde, desto lägre desto bättre. Hämtad 2019-02-15 från 

http://www.fonsterverket.se/om-fonster/u-varde/ 

Gahm, C., Denz, F., Dirr, M., & Tuma, A. (2016). Energy-efficient scheduling in 

manufacturing companies: A review and research framework. European Journal of 

Operational Research, 248(3), 744-757. doi: 10.1016/j.ejor.2015.07.017 

GKN. (2019). GKN. Hämtad 2019-03-29 från https://www.gkn.com/ 

GKN ePowertrain. (2019a). About GKN ePowertrain. Hämtad 2019-03-29 från 

http://www.gknepowertrain.com/en/about-gkn-epowertrain/ 

GKN ePowertrain. (2019b). Locations. Hämtad 2019-03-29 från 

http://www.gknepowertrain.com/en/about-gkn-epowertrain/locations/  

Global Footprint Network. (2010). Visit Footprint explorer.  Hämtad 2019-03-29 från 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 

Gou, Z., & Xie, X. (2017). Evolving green building: triple bottom line or regenerative design?. 

Journal of Cleaner Production, 153(1), 600-607. doi: 10.1016/j.clepro.2016.02.077 



72 

Grundfos. (u.å.). Cross flow heat exchanger. Hämtad 2019-03-25 från 

https://www.grundfos.com/service-support/encyclopedia-search/cross-flow-heat-

exchanger.html 

Gunasekaran, A. & Spalanzani, A., (2012). Sustainability of manufacturing and services: 

Investigations for research and applications. International Journal of Production 

Economics, 140(1), 35-47. doi: 10.1016/j.ijpe.2011.05.011 

Henriksson, E., & Söderholm, P. (2009). The cost-effectiveness of voluntary energy efficiency 

programs. Energy for sustainable Development, 13(4), 235-243. doi: 

10.1016/j.esd.2009.08.005 

HTA Luzern. (2007). IDA ICE CIBSE-Validation. Horw: HTA Luzern. 

Incropera, F. P., Dewitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2013). Principles of HEAT and 

MASS TRANSFER 7th ed. New York: John Wiley and Sons, Inc. 

Jernkontorets energihandbok. (u.å.). Elmotoreffekt. Hämtad 2019-04-15 från 

https://www.energihandbok.se/formler-och-berakningar 

Jämtkraft. (u.å.). Verkningsgrader för solceller i olika väderstreck. Hämtad 2019-05-14 från 

https://www.jamtkraft.se/kundservice/guider/solel/verkningsgrad/ 

Kessel, D. G. (2000). Global warming – facts, assessment, countermeasures, Journal of 

Petroleum Science and Engineering, 26(1-4), 157-168. doi: 10.1016/S0920-4105(00)00030-

9 

Khalajzadeh, V., Farmahini-Farahani, M. & Heidarinejad G. (2012). A novel integrated 

system of ground heat exchanger and indirect evaporative cooler. Energy and Buildings. 

49(). 604-610. doi: 10.1016/j.enbuild.2012.03.009 

Long, N., Bull, P., & Zigelbaum, N. (2011). Efficiency First: Designing Markets to Save 

Energy, and the Planet. Energy, Sustainability and the Environment, 195-227. doi: 

10.1016/B978-0-12-385136-9.10008-7  

Luftbutiken. (u.å.). Komfortkyla. Hämtad 2019-04-22 från 

https://www.luftbutiken.se/content/50-komfortkyla 

Mälardalens Högskola. (2012a). Reliabilitet. Hämtad 2019-01-28 från 

https://www.mdh.se/student/stod-

studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/reliabilitet-1.29074  

Mälardalens Högskola. (2012b). Vad är etik. Hämtad 2019-03-29 från 

https://www.mdh.se/student/stod-

studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/vetenskaplighet-etik/vad-ar-etik-1.31432 

Mälardalens Högskola. (2014). Validitet. Hämtad 2019-01-28 från 

https://www.mdh.se/student/stod-

studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071 



73 

Mälardalens Högskola. (u.å.). Primära och Sekundära data. Hämtad 2018-01-28 från 

https://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-

information/primara-och-sekundara-data-1.27203 

Nadeem, S. P., Garza-Reyes, J. A., Leung, S. C., Cherrafi, A., Anosike, A. I. & Lim, M. K. 

(2017). Lean Manufacturing and Environmental Performance – Exploring the Impact and 

Relationship. Advances in Production Management System. The Path to Intelligent, 

Collaborative and Sustainable Manufacturing, 2(2), 331-340. doi: 10.1007/978-3-319-

66926-7_38 

National Encyclopedin [NE]. (2019a). Kvalitativ metod. Hämtad 2019-01-28 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod 

National Encyclopedin [NE]. (2019b). Kvantitativ metod. Hämtad 2019-01-28 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvantitativ-metod 

Naturskyddsföreningen. (2017). Faktablad: Växthuseffekten. Hämtad 2019-03-29 från 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten 

Naturvårdsverket. (2018a). Energieffektivisering i industrin. Hämtad 2019-02-12 från 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Energi/Energieffektivisering/Industrin/ 

Naturvårdverket. (2018b). Spillvärme och EU-ETS. Hämtad 2019-02-06 från 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-

klimat/Klimatklivet/Fragor-och-svar/Spillvarme-och-EU-ETS/ 

Newport Partners LLC. (u.å.). NightBreeze Residential Ventilation Cooling System. 

Hämtad 2019-05-13 från 

http://newportpartnersllc.com/technologies/hvac/nightbreeze.html  

Nilsson, A., Warfvinge, C., Dahlgren, B., & Werner, E. (2008). Undvik fel och fällor som ökar 

energianvändningen i byggnader. Malmö: Sveriges Byggindustrier. 

Norrenergi. (2018). Hur fungerar vår fjärrkyla? Hämtad 2019-05-13 från 

http://www.norrenergi.se/fjarrvarme-fjarrkyla/hur-fungerar-det-hos-oss/norrenergis-

fjarrkyla/  

Ohlsson P. (2014). VÄRME OCH KYLA 2. Stockholm: Liber AB 

Philips Lighting. (2018a). Master TL5 HE Eco 25=28 W/840 UNP/40. Hämtad 2019-04-03 

från http://www.lighting.philips.se/prof/konventionella-lampor-och-lysroer/lysroer-och-

taendare/tl5-16mm/master-tl5-he-eco/927990984031_EU/product 

Philips Lighting. (2018b). MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40. Hämtad 2019-04-03 från 

http://www.lighting.philips.se/prof/konventionella-lampor-och-lysroer/lysroer-och-

taendare/tl5-16mm/master-tl5-ho/927927584055_EU/product 



74 

Philips Lighting. (2018c). Master TL-D Eco 51W/840 1SL/25. Hämtad 2019-04-03 från 

http://www.lighting.philips.se/prof/konventionella-lampor-och-lysroer/lysroer-och-

taendare/tl-d-26mm/master-tl-d-eco/927922184023_EU/product 

Prindle, W. & Finlinson, S. (2011). How Organizations Can Drive Behaviour-Based Energy 

Efficiency. Energy, Sustainability and the Environment, 305-335. doi: 10.1016/B978-0-12-

385136-9.10011-7 

Prop. 2016/17:16. Godkännande av klimatavtalet från Paris. Hämtad 2019-01-30 från 

https://www.regeringen.se/contentassets/618f83b8918f4f34bb1ae06b62aae8f2/godkannan

de-av-klimatavtalet-fran-paris-prop.-20161716  

Quaschning, V. (2016). Renewable Energy and Climate Change, Second edition. Munchen: 

Carl Hanser Verlag. 

Raziq, A. & Maulabakhsh, R. (2014). Impact of Working Environment on Job Satisfaction. 

Procedia Economics and Finance, 23(), 717-725. doi: 10.1016/S2212-5671(15)00524-9 

Rohdin, P. & Thollander, P. (2006). Barriers to and driving forces for energy efficiency in the 

non-energy intensive manufacturing industry in Sweden. Energy, 31(12), 1836-1844. doi: 

10.1016/j.energy.2005.10.010  

Sanders, A., Elangeswaran, C. & Wulfsberg, J. P. (2016). Industry 4.0 implies lean 

manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers for lean 

manufacturing. ECONSTOR, 9(3), 811-833. doi: 10.3926/jiem.1940 

Sardianou, E. (2008). Barriers to industrial energy efficiency investments in Greece. Journal 

of Cleaner Production, 16(13), 1416-1423. doi: 10.1016/j.jclepro.2007.08.002  

Siporex. (2015). Technical Guide. Hämtad 2019-03-25 från 

http://www.lccsiporex.com/ar/wp-content/uploads/2018/02/TECHNICAL-BROCHURE-

%E2%80%93-BLOCKS-English-17.pdf  

Smarter HOUSE. (u.å.). Types of cooling systems. Hämtad 2019-05-09 från 

https://smarterhouse.org/cooling-systems/types-cooling-systems  

SMHI. (2013). Solinstrålning. Hämtad 2019-05-14 från 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186 

SMHI. (2019). April 2019 – Varmt, torrt och mycket soligt. Hämtad 2019-05-27 från 

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-

sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2019-varmt-torrt-och-soligt-1.145374 

Solar Heat Europe. (u.å.). Solar Heat: What is it?. Hämtad 2019-03-25 från 

http://solarheateurope.eu/about-solar-heat/solar-heat-what-is-it/  

Solcellskollen. (2019). Vanliga frågor inför ett solcellsköp. Hämtad 2019-05-14 från 

https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/vad-ar-aterbetalningstiden-for-solceller  

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/B978-0-12-385136-9.10011-7
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/B978-0-12-385136-9.10011-7


75 

Sveby. (2009). Brukarindataför energiberäkningar i bostäder. Hämtad 2019-03-09 från 

http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2011/06/brukarindata_bostader.pdf 

Svensk Solenergi. (2015). Fakta om solenergi. Hämtad 2019-05-22 från 

https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi 

Svensk Ventilation (u.å.). Olika typer av värmeväxlare. Hämtad 2019-03-25 från 

http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/ 

SVESOL. (u.å.). Solvärme i Sverige. Hämtad 2019-03-25 från 

http://www.svesol.se/solvaerme/allmant/solvaerme-i-sverige 

Swegon. (u.å). Olika värmeväxlartyper. Hämtad 2019-05-22 från 

https://www.swegon.com/sv/guider/olika-varmevaxlartyper/  

Tatari, Omer, Kucukvar, M., & Onat, N. (2015). Towards a Triple Bottom Line Life Cycle 

Sustainability Assesment of Buildings. Proceedings of the Measurement Science for 

Sustainable Construction and Manufacturing Workshop Volume 1. Position Papers and 

Findings, 226-231. doi: 10.6028/NIST.GCR.15-986-1  

TEC-MAR. (u.å.). ART. 2095 LINEAR/SM. Hämtad 2019-04-03 från https://www.tec-

mar.it/en/product/art-2095-linear-sm/ 

Thygesen, R. & Karlsson, B. (2014). Simulation and analysis of a solar assisted heat pump 

system with two different storage types for high levels of PV electricity self-consumption. 

Solar Energy, 103(), 19-27. doi: 10.1016/j.solener.2014.02.013 

TT, (2017, mars). Då har solcellerna på huset betalat av sig. Ny Teknik. Hämtad 2019-03-25 

från https://www.nyteknik.se/energi/da-har-solcellerna-pa-huset-betalat-sig-6833988 

Vakiloroaya, V., Samali, B., Fakhar, A. & Pishghadam, K. (2014). A review of different 

strategies for HVAC energy saving. Energy Conversion and Management, 77, 738-754. doi: 

10.1016/j.enconman.2013.10.023  

Vattenfall. (u.å.). Så fungerar bergvärme. Hämtad 2019-05-13 från 

https://www.vattenfall.se/varmepumpar/bergvarme/hur-fungerar-bergvarme/   

Vimark. (u.å.). Cover STONE WOOL. Hämtad 2019-03-25 från 

https://www.vimark.co.uk/wp-

content/uploads/2015/09/COVER_STONE_WOOL_0116_ENG.pdf  

Vinnikov, K. Y., Robock, A., Stouffer, R. J., Walsh, J. E., Parkinson, C. L., Cavalieri D. J., … 

Zakharov, V. F. (1999). Global Warming and Northern Hemisphere Sea Ice Extent. Science, 

286(5446), 1934-1937. doi: 10.1126/science.286.5446.1934 

Walsh, C., & Thornley, P. (2012). Barriers to improving energy efficiency within the process 

industries with a focus on low grade heat utilization. Journal of Cleaner Production, 23(1), 

138-146. doi: 10.1016/j.jclepro.2011.10.038 

http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2011/06/brukarindata_bostader.pdf


76 

Wester L. (2013). Tabeller och diagram för energitekniska beräkningar. Västerås: 

Studentlitteratur 

WWF, (u.å.). Så beräknar man ekologiska fotavtryck. Hämtad 2019-03-29 från 

https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/sa-beraknar-man/ 

Xcen AB. (2019). Ljusskola – Vi reder ut begreppen lux, lumen, watt etc.. Hämtad 2019-02-

11 från http://www.belysningsplanering.se/ljusskola 

Zhang, L., Liu, X., Zhao, K. & Jiang, Y. (2015). Entransy analysis and application of a novel 

indoor cooling system in a large space building. International Journal of Heat and Mass 

Transfer, 85(), 228-238. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.01.057 

 



77 

BILAGA 1:  INTERVJU MED ENERGISAMORDNARE  

Allmänt om GKN i Köping 

Vilken storlek har C-hallen inklusive kontoren?    

(Visar på en ritning) Den väggen är 200 m lång, den västra här är 153,5 m, den biten är 10m 

och den är 51,75.   

Vilket år var det Mälarenergi gjorde er senaste energikartläggning?   

2015.   

Ni har inte full data över elanvändning för 2018 eller tidigare. Varför är det på 

så vis?    

Vi har bytt system men då ett helt år ser likadant ut i produktionen går det att applicera 

oktober, november och december över ett helt år.  

  

Organisation   
Hur många anställda är det totalt på GKN?   

Cirka 1000 personer.   

Hur människor vistas i snitt i dessa rum samtidigt?  Verkstaden (dag och natt)?  

Det är 200 hela tiden i stora drag.   

Kontoren?  

Kontoret på östra sidan är de 100 personer och på västra delen är de cirka 150 personer.   

Vad är era schemalagda tider?   

I verkstaden är det söndag 23:00 – fredag 18:48 och för kontorsfolk är den normala 

tiden 08:00-17:00 varje vardag.   

Hur fungerar Wenzlerskift?   

söndag klockan 11:00 till 06:00 på lördagar då de går av. 30 – 40 personer.   

Mellan 06 på lördag till söndag klockan 11 är allt alltså avstängt i 

produktionen?   

Allt som man törs stänga av är avstängt. Vissa kan jobba övertid och det är upp till 5 % av 

maskinparken.   
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Du visade oss det ni kallar för nollnivå vad gäller elkonsumtionen, kan du 

förklara det lite ingående?  

Varje avdelning ska ha stängt av så mycket man kan i maskinparken över helgen och så 

mycket man törs. Vi sätter då en nivå att hit ska ni nå, för varje avdelning under icke 

produktionstid. Ligger man då över förbrukningen så blir det rött och ligger man på eller 

under blir det grönt.   

Vem är det som har bestämt dessa gränser?  

Vi i underhållsavdelningen ihop med produktionen.   

Tar ni i åtanke på uppstartningstider etc. för de olika avdelningarna? T.ex. 

uppstart av härdverk, fosfateringen, ventilation.   

Ja, absolut!   

 

Värme 

Vet du hur mycket värme som utrustningen genererar?   

Nej, det har jag ingen koll på.   

Robotarna? (Vad är för sorts robotar? namn?)   

Modellnumret på den vanligaste är IRB44 från ABB.   

Vet du hur mycket värme härdverket genererar?   

Nej, ingen aning. Det finns temperaturavgivare i alla frånluftsaggregat och även några i 

verkstaden också som kanske skulle kunna ge något.   

Vad för verkningsgrad har ni på fjärrvärmeväxlarna?   

Det vet vi inte.   

Hur värms tappvarmvattnet? 

Det är eluppvärmning.   

Har ni kylningssystem för lokalerna?   

Nej, bara till kontoren.   

Finns det någon mätning på det?  

Nej, det finns det dessvärre inte.   

Hur drivs den?   

Eldrift.   

Vad är er min- och maxtemperatur som ni strävar efter i lokalen?   
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22°C är hela tiden målet. Är det 40°C ute så är det ju tyvärr det inne också.   

Skiljer det sig på natt och dag?   

Nej!    

  

Material  
Vad för material har innerväggarna?   

Tegel. Två lager tegel och på vissa ställer är det plåt också.   

Vad är det för golv inne på kontoren? Är det samma som överallt annars?   

Det är betong 30 cm och en plastmatta eller matta.  

Vad består era dörrar av för material?   

Ytterdörrar är plåt och aluminium och är 50 mm. Innerdörrarna är trä 40 mm.   

Vad har ni för fönster?   

Det är A-glas, två lager. Kan vara 3-glas på C-östra, det kan ni gå och kolla.   

Vad är det för plast ni har på fönsterna vid härdverket och även i taket?   

Det är rökluckor som öppnar vi brand. Det är något vanligt plast för just ventilation.   

  

Ventilation   
Vad för slags ventilation har ni? Förvärmning? Roterande? etc.   

Det är inte roterande värmeväxlare utan vi har återvinning genom en värmeväxlare med 

principen som en korsvärmeväxlare. Jag kan visa er lite senare.   

Vet du vad luftläckaget/infiltrationen ligger på i snitt runt byggnaden?   

Inte en aning.   

Om vi skulle estimera att det liknande som det är standardbyggnad, skulle det 

då passa in bra?   

Ja, det skulle det nog göra.   

Hur ser ert luftbehandlingssystem ut?   

Vi har till- och frånluftsventilation.  

Skiljer sig dessa i de olika rummen (kontoren och verkstaden)?   

Ja, det gör det.   

Vad ligger de på för flöde? (T.ex. 0.35 l/s per m2)  
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Vi kan ta fram hur mycket hela verkstaden får per tidsenhet senare.   

Kontoren är inställda för att de ska ventilera in en viss mängd luft per person och yta. 

Aggregaten är igång mellan 04:00 och 18:00 för att det ska finnas fräsch luft i lokalerna när 

man kommer på morgnarna.   

Varifrån kommer värmen?   

Maskiner och framförallt härdverkets ugnar.   

 

Belysning   
Hur ser er styrning ut för belysningen? Hur stor andel är styrd och hur stor del 

är manuellt styrd?   

Ungefär 30-40 % styr vi.   

Vilket företag köper ni in lampor från? (Vi behöver veta hur mkt luminans de 

har)   

Det är olika, försöker ta de billigaste. Ni får gå med en kollega och kolla på belysningen vi 

köper in just nu. Vi har 100 stycken nya LED-lampor som ska hängas upp när det finns tid.   

Spotbelysningen ni har i verkstaden, är de kopplade till skenorna till varje 

avdelning?   

Ja, det stämmer.   

Är takbelysningen kopplade till någon annan plats?    

Ja, de finns för en egen mätare.    

 

Övrigt   
Finns det data för materiallaboratoriet vad gäller drift, värmeutsläpp och 

ventilation?    

Det ingår i kontoren.  

Hur stor användning av truckarna skulle du säga används i den aktuella 

verkstadshallen?   

Mer än hälften men skulle tippa på ungefär 65-70 %.   

Vad ligger deras elanvändning på totalt?   

Jag tror vi kan ta reda på det.   

Behöver era skärvätskor och oljor värmas upp innan användning? Görs detta då 

på el?   

Det är bara lokalens värme.   
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BILAGA 2:  INTERVJU MED HEALTH AND SAFETY 

ENVIROMENT MANAGER   

Hur arbetar ni för att sänka klimatpåverkan?  

Jag sneglar lite vidare på nästa fråga direkt.  

Vad är era miljömål?    

Det vi har fokus på är ju energi, vad gäller klimat och miljö.  

Innebär det också att det kan kosta lite mer för att byta ut maskiner som är 

miljövänligare?  

Vi har ganska höga krav på oss vad gäller pay-off. Våra satsningar måste vara lönsamma.  

Hur lång är pay-off?  

Det är ganska snabba puckar. Sen har vi en plan på att byta all belysning på C-verkstan trots 

att det inte är lönsamt, den kostnaden läggs på fastighet och underhåll.  

Vad gör att det inte är lönsamt?  

Det är ju lönsamt, på lång sikt.  

Hur mycket kostar armaturerna, då ni sparar i rörlig kostnad årligen?  

Exakta siffror har fastigheten men återbetalningstiden på LED är väldigt lång. Vi har 

även beslutat att inte bara byta lysrören utan hela armaturen vilket ökar investeringen. Det 

här är något som får ingå i underhållsplanen, det är mycket av sådana mindre 

energiaktiviteter som läggs in underhållsplanen. Just med LED så ska minst 100 LED sättas 

upp per år. Sen har vi ju verksamhetsplanen (Visar verksamhetsplanen) det är via den vi 

kommunicerar ut vad som är viktigt från ledning. Den innehåller policys, värderingar såsom 

energibesparingar. I den kan man läsa också att energibesparingar ligger på 

underhåll. T.ex. är ett mål för 2019 att vi ska gå igenom miljöstationen med syfte att skapa 

förutsättningar för miljöriktig sortering, men det kan ju också bli en energifråga; genom att 

jobba med avfallet på miljöbästa sätt så minskar vi vår klimatpåverkan. Annars så ligger det 

mer övergripande i den här. (Pekar på verksamhetsplanen) Här står det genomförande av 

minst 4 energibesparingar projekt under året, sen är det energigruppen som jobbar med de 

här.   

Är det dem som sätter upp målen också eller är det ni på ledningen?  

Det gör vi tillsammans. Målen skickas senare upp vidare till GKN för uppföljning.  

Kommer nollnivån från er avdelning?  

Vi har jobbat tillsammans med det genom åren. Från början försökte vi komma på något som 

gemeneman kunde vara med och påverka och hjälpa till med.  
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Hur följer ni upp det här?  

Efter varje helg. Detta då vi inte har produktionen under vissa timmar där. Tidigare mättes 

det under en längre period på helgen men då fick vi alltid diskussionen om att vi körde 

övertid så nu har vi istället 3 h på natten till söndagen istället för att slippa det.  

Det verkar ändå som att det är lite svårt att nå?  

Ja, då har man ju inte slagit av.  

Hur följer ni upp det här till alla? Tar ni det varje vecka med alla avdelningar?  

Vår avdelning gör ju inte det. Tanken är ju att avdelningschefernas chef ska ta upp det och 

sen ska det distribueras ut.  

Har ni kontakt med den chefen då?  

Han ska fixa det och sen hjälper energigruppen mestadels. Men områdena har inte varit så 

väldefinierade som har gjort att det här målet har legat lite lågt. Men det behövs säkert läggas 

mer fokus på att starta upp det igen och få alla medvetna om vad som gäller.  

Har ni något utskott, kommitté eller liknande från medarbetarnas sida?    

Det vi har är att man kan lägga in i Maximo om man har en idé som vi har påmint om den här 

månaden i Think Green. Men det ingen har nämnt när ni har intervjuat medarbetarna?  

Nej ingen har nämnt det hittills i alla fall.  

Nej misstänkte det för det brukar vara så men vi försöker kommunicera ut det.  

Hur tror du det kommer sig i sådana fall att de inte nämnt det?  

Vi har nog inte kommunicerat ut det tillräckligt ofta. Vi försöker informera mycket via info-

TVn för den ser de flesta i alla fall någon gång. Man kan ju behöva stå lite länge för att gå 

igenom all information på TV:n.  

Har alla tillgång till Maximo?  

Nej men det finns ju i alla fall någon på varje avdelning som har tillgång till Maximo alla vet 

vem som kan göra det här.  

Får ni in lite idéer?  

Nej egentligen inte. Det som har kommit är från underhåll. De föreslog att man inte behövde 

ha igång tryckluften på alla maskiner hela tiden och istället endast vid behov. Vilket inte 

krävde en alltför stor ombyggnation på maskinerna.  

Ja, tryckluften brukar ju kunna ha väldigt stor andel läckage.  

Ja vi hade faktiskt ett företag som kom hit och mätte och de bedömde att vi hade väldigt lite 

läckage för vår typ av verksamhet så när vi diskuterade målen för i år så sa vi att vi kanske 
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inte skulle lägga fokus på just det då en undersökning kan kosta ungefär lika mycket som 

läckagen själva.  

Har ni några förslag på tekniska förbättringar som ni vill göra på företaget? 

- T.ex. solceller, isolering, eller liknande?  

Det är egentligen via de här 4 aktiviteterna i verksamhetsplanen 2019.  

Men eftersom dessa är målen 2019 och de har precis släppt känns det inte som 

att de är lite sena?  

Jo, de här kommer ju ut sent. De här målen har egentligen varit färdiga och vi har jobbat på 

dem sen årsskiftet men det här hänt mycket på övergripande nivå som gjorde att man ville 

vänta med att släppa verksamhetsplanen.  

(…)  

Sen har vi värmeåtervinningen från facklingen som är det man tittar på från härdverket. Det 

var det som hade kortast pay-off från energikartläggningen som gjordes av Mälarenergi. Det 

är dock väldigt mycket säkerhet runt det här men det finns ingen specifik värmeåtervinning 

från denna.   

Sen gör vi även mindre projekt som besparar energi, byter belysning, fönster, 

utrymningskyltar, ja många bäckar små.  

Vi kan ju se att ni hade värmeåtervinning från facklingen även föregående år.  

Ja det hann inte bli klart så det sattes som mål igen. Det är ju minst 4 mål per år sen behöver 

man ju fler idéer då man inte stöter på problem.  

Hur jobbar ni med utsläppen från härdverket?    

Energimässigt så är det uppvärmning av ugnarna som är det stora. Vissa är ju el och andra är 

ju propan uppvärmda.   

Ni har inget eget system som tar hand om utsläppen?  

Nej det är ju inte så stora utsläpp som det handlar om. Det är ju en av ugnarna som går 

konstant och en som används vid behov. Vi har ju koll på utsläppen men vi har inget program 

för att behandla dem.  

Känner ni att ni får ett tillräckligt stort fokus från ledningen?  

Budgeten ligger på fastighet, vi har ingen budget för aktiviteter. Det finns ju en 

underhållsbudget för t.ex. belysningen men om man ska byta aggregaten så får man göra en 

ansökan om medel.  

Om vi ser på know-how då?  
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Det är klart att vore man fler så kan man göra mer. Men utifrån de förutsättningar vi har så 

gör man så gott man kan men jag kan ju säga att vi lägger mycket mer tid på safety än på 

miljö.   

Hur arbetar ni med informationsspridningen?   

Det är ju info-TV:n, sen har vi samma sak här mer fokus på safety. Men vi har även några 

kampanjer via Think Green men där har vi inte jättemycket idag.  

Känner ni att era synpunkter når samtliga medarbetare?    

Nej det gör vi väl inte.  

Hur jobbar ni för att klargöra dessa?    

Vi har ju ett forum som är ganska bra där jag kan föra ut information på. Vi 

har kvartalsvisa Think Safe teman där man även kan lägga in sådant här.  

Den här info-TVn som finns, kan man skriva vad som helst där?  

Ja det kan man ju men man kan inte säkerställa att det alltid når ut. Den finns ju inte 

tillgänglig överallt och jag kan ju t.ex. endast se den när jag går ner till verkstaden men den 

tar ju lång tid att rulla igenom och ibland har man inte tid att vänta. Och förmodligen är det 

ju inte bara jag som upplever det så. Men man håller ju på att jobba på hur vi ska skriva 

information internt, det är ju igång med en APP men det krockar med användning av 

mobiltelefoner. Sen finns det en tidning också som kommer 4 gånger per år. Där kan man ju 

ta med exempel eller liknande. Den kommer ju hem till alla medarbetare.  

Var publiceras era energiresultat? Finns de tillgängliga för alla att se för alla 

som arbetar i lokalen?  

Det gör vi i princip inte.   

Vilka är det som får tillgång till dessa?  

Jag går igenom dem varje månad och rapporterar till GKN. Jag uppdaterar styrkortet och 

ställer frågor om jag tycker det är något som sticker ut.  

Ser ni varje avdelning då?  

Nej, jag kollar endast på hela GKN ePowertrain som en enhet. Avdelningarna är upp till 

fastighetsavdelning.  

Tillhör ni Eco Management and audit scheme (EMAS)?   

 Vi var registrerade enligt EMAS år 95/96, men det var innan ISO 14001 fanns. Det här var 

ganska stort i Europa och det var ju typ en certifiering som krävde att man skulle ge ut en 

miljörapport. Men få svenska företag nappade på det här då vi redan måste skriva en 

miljörapport som är en offentlig handling så den här rapporten tillförde inte så mycket. 
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BILAGA 3:  INTERVJU MED AVDELNINGSCHEF 1  

Hur länge har ni arbetat här?  

Jag har jobbat här i 24 år med olika tjänster, denna tjänst har jag haft i 10 år.  

Arbetsmiljö   

Hur upplever ni temperaturen I verkstaden?   

Under sommaren har vi varmast i hela verkstaden (utanför härdverket) då vi har stora tankar 

utav olja som cirkulerar till våra maskiner vilket gör att det är svårt att hålla kylningen så 

omgivningen blir varmare för att den ska hålla temperaturen nere. Det är upp till 37 grader i 

verkstaden och i den värmen slår maskinerna ifrån vilket är ett problem.   

På vintern då?  

Jag tycker att det är bra, vi har dock ett draghål när härden (Härdverket) öppnar 

ytterdörrarna innanför väggarna och då drar det runt svarvarna.   

Öppnar de då för att det är för varmt för dem då?  

Ja, de tycker det är skönt med lite frisk luft men de får lov att stänga för att det inte går. Drag 

är inge bra så det måste vara stängt.  

Blev det produktionsstopp i somras på grund av värmen?  

Det blev mycket av det. Våra maskiner har ett filter på en grupp av tre maskiner och vart 

eftersom så slog de här filtren ifrån så vi hade emellanåt 9 maskiner som stod stilla. Det var 

så många dagar mot eftermiddagarna tills det att vi fick ut värmen på natten genom 

takluckorna. Det gick att köra ungefär till 13:30-14:00 sen bråkade det. Så var det varje varm 

dag innan vi fick igång kylsystemet. Vi kylde maskinerna med kolsyreis för att hålla igång det 

sen.  

Vet ni kostnaden för detta?   

Nej! Jag har inte det i huvudet men det finns nerskrivet någonstans.   

Är kylning av lokalen nödvändig och något man bör satsa på?   

Det hade varit guld men det är oerhörda belopp. Vi hade stora golvfläktar mot slutet av 

sommaren som gjorde att luften cirkulerade bättre, hoppas att det fungerar bra i år med. Det 

hade i varje fall vara önskvärt med kylare.   

Organisation/Energi 

Har personalen på er avdelning några ytterligare uppgifter förutom skötsel av 

maskinerna?    
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Alla operatörer ska klara av det mesta i arbetsväg, sedan sköter de städning och har de 

skötsel av en varsin maskin som de ska underhålla vilket kan ses som ägarskap. Det här är 

min maskin som jag ska göra ytskikt på. De ska vara inblandade i allt som har med 

maskinparken att göra. 

Hur utnyttjar ni medarbetarnas kreativitet till energisparningen?   

Det skulle vi kunna göra mer. Vi pratar en hel del om det, vi håller på att lära oss det som 

företag mer och mer. 

Alla har möjlighet att komma till er med idéer?   

Ja, de kan komma med precis vad som helst, vi finns alltid här och lyssnar på alla 

medarbetare. Jag har alltid avdelningsmöte per skift för att inte bli för många och att folk ska 

våga prata. Min avdelning är på 60 personer och då hade inte alla vågat säga sitt men nu är vi 

ungefär tolv personer och då anser jag att det fungerar bättre. Dialog istället för monolog.   

Sköter ni själva inköpen av energieffektiviseringsförbättringar eller sker det via 

en annan avdelning?   

Det vi först och främst gör är att titta på en eventuell kostnad tillsammans med 

teknikavdelningen. Om vi ska göra en förändring eller förbättring skapar vi det via teknik och 

våra produktionsmöten. Alternativet är att lägga arbeten som underhåll för att det är en 

företagsekonomisk rätt att göra det för både människa och miljö. Allt har såklart med pengar 

att göra om vi får genom det eller inte. Ju mer det kostar desto högre i hierarkin måste man 

gå. Lättare arbeten gör vi direkt själva. 

Får ni kontinuerlig information om energianvändningen?  

Vi tittar varje månad vad vi har för förbrukning när vi inte har någon produktion över tre 

timmar, nollnivå.  

Det förmedlas vidare till samtliga på avdelningen?  

Det har vi på vårt styrkort där alla ser nyckeltalen för energiförbrukningen. De har 

instruktioner för hur de ska stänga av maskinerna på helgen när de gå hem under lördagen. 

Vi pratar aldrig om en sak när vi talar mål utan vi pratar om allt på styrkortet tillsammans. 

Nollnivån pratar vi aldrig om specifikt då det är en del av det hela. Vi pratar mer om 

rutinerna bakom det som säger att vi klarar nollnivån eller inte. Har vi inte följt uppdragen så 

är det rött. Kollar mer på det som inte uppnåtts. 

Följer de alltid dessa?   

Ibland är vi utanför och då har vi inte följt det. Då är frågan vad som har hänt för någonting.  

Anser du att det är en bra gräns?  

Vi ska sätta en ny nollnivå i dagarna, vi har fått andra kanallister (kanalskenor) i taket vilket 

ändrar mängden som kommer härifrån. Vi har även nya maskiner och då ska vi få en rimlig 

nollnivå. Vi vill stänga av så mycket som möjligt. Får testa fram det nu.   
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Hur jobbar ni för att följa arbetssättet lean?  

Vi följer det genom att teamledare följer flödena så det rullar på.   

För att få medarbetarna att utnyttja sin fulla kreativitet då?   

Alla har sina uppdragslistor och får göra saker som de vill göra. Varje fredag så är det en 

aktivitet som handlar om ordning och reda en timma. Det kan handla om vilket uppdrag som 

helst som att förbättra i maskinparken eller förbättra städningen så kreativa tankar tas alltid 

emot. Teamledarna har specifika uppdrag som de ska jobba med varje år. Om fler vill jobba 

med uppdrag så är det bara positivt. De hjälps ofta åt i grupp. Sen kan det alltid bli bättre.   

Får ni tydliga direktiv av miljöledningen på företaget?   

Det tycker jag. Vi får det via chefsinfo och även via nyckeltal som kommer ut som vi ska följa 

och så. Det kommer också uppdrag via vår chefs ledningsgrupp.   

Hur gör ni för att motivera hela avdelningen till att nå målen?  

För det första har vi instruktioner som de ska jobba efter precis som i lean flöde. Då är man 

skyldig att stänga av ens maskiner enligt principen avstängningsrutin. Det ska bara göras. 

Som vilket uppdrag som helst. Vi vill hetta sätt att stänga ner fler maskiner eller vissa på ett 

bättre sätt men det måste vi få hjälp av underhåll med. Det för att skapa förutsättningar att 

maskinerna ska gå igång i tid. Alla kan alltid bli bättre.  
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BILAGA 4:  INTERVJU MED AVDELNINGSCHEF 2 

Hur länge har ni arbetat här?  

34 år, startade som 15 åring.  

Arbetsmiljö 

Hur upplever ni temperaturen I verkstaden under vintern och sommaren?  

Ja under sommarhalvåret så har vi en ganska påtaglig värme i verkstan och det har vi haft i 

alla år. Då kan vi ha en temperatur mot 38–39 grader. Vi har ju lasersvetsarna med ganska 

stora kylaraggregat som pumpar ut ordentligt med värme som vi försöker leda ut till 

innertaket med rör då. På vintern tycker jag är ganska acceptabel, här på kontoret kan det bli 

lite kallt ibland när ventilation har gått ner sig och det har varit 15 °C och då är det 

ganska kyligt att stå här. Men ute i verkstan så är det nog ingen som klagar på att det är kallt 

i övrigt. Nu hamnar vi dock mitt i verkstan och om man jämför med de som är nära slussarna 

så kanske de kan erfara kallras eller liknande.   

Blev det produktionsstopp i somras på grund av värmen?  

Nej, men när det blir brutalt varmt i verkstan så börjar maskiner fungera sämre, elektriskt. 

Elskåp måste öppnas och kanske ha fläktar som kyler dem. Men andra avdelningar kanske 

inte kan hålla rätt temperaturer på vätskor och så vidare. Men på vår avdelning så måste vi 

öppna elskåp, spärra av så ingen är där och pillar och sen en massa av klassiska bordsfläktar 

för att kyla ner dem. (…) Det går jättebra när vi har torrluft men det var ju någon vecka på 

sommaren när ventilationen gick ner sig och stod still från fredagskväll till måndagsmorgon 

och då hade vi en sådan hög luftfuktighet så att man kunde se från timme till timme hur 

rosten blev mer och mer påtaglig på detaljerna. Och när det väl börjar så är det jättejobbigt 

att ta sig ur det hela. Det är inte bara att sätta på ventilationen och sen är problemet borta 

utan luftfuktigheten lever ganska länge. 

Är kylning av lokalen nödvändig och något man bör satsa på?    

Helt klart skulle det varit jättevärdefullt med en tempererad temperatur på både sommar 

som vinter.  

Organisation/Energi 

Har personalen på er avdelning några ytterligare uppgifter förutom skötsel av 

maskinerna?  

Ja, det beror ju lite på, vi har ju team ledare och kvalitetsledare som har olika 

befattningsbeskrivningar som de jobbar utifrån. Men ja, operatörerna har ju sina operatörs 

(EFU?) och alltihop som de ska göra. Vi har återställningsrutiner på alla våra maskiner, skåp, 

bänkar allt och vi har ju unika avstängningsrutiner på maskiner om man inte använder dem. 

Som vid oss om vi har långa stillestånd så ska vi såklart stänga ner laserkällan på en maskin 

som drar en kopiös mängd energi när den brummar och går utan att vi svetsar. Sen har vi 5S 
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ansvariga där vi jobbar med förbättringar, ordning och reda och där kommer det också 

arbetsmiljö relaterade saker också. Det är tre stycken som är ansvariga för de tre olika 

zonerna och de har ju sina arbetsgrupper som de jobbar med utifrån förbättringslistor och 

det är något vi alltid försöker göra på fredagar på överlapp och de som är lite ansvariga för 

dessa grupper träffas alltid ett eller två tillfällen tidigare under veckan för att planera 

fredagsaktiviteterna så att vi kan få något vettigt gjort den timmen när alla är här samtidigt.  

Hur utnyttjar ni medarbetarnas kreativitet till energisparningen?  

Det lyfts in på uppdragslistor och om det är något vi kan göra själva så kan de hamna på 

återställningsrutiner eller att vi lyfter det vid avdelningsmöten eller liknande. Ibland är det ju 

idéer som vi inte kan hantera på egen hand och då bringar det ju en Maximo mot underhåll 

och att det kanske är de som behöver komma ut och göra någonting, t.ex. en timer till en 

tvättmaskin eller liknande.  

Hur motiverar ni medarbetarna att skriva in till maximo eller liknande?  

Mycket av motivationen kommer från bevridningen som vi har i de små arbetsgrupperna som 

5S och sådana saker. Det blir ju att man, man ska väl inte säga att man tävlar men man 

försöker hitta på grejer hela tiden och utifrån vårat avsnitt så jobbar vi väldigt mycket med 

olika typer av små arbetsgrupper där man hela tiden försöker involvera alla så att alla hela 

tiden har någon typ av arbetsuppgift.  

Hur jobbar ni för att följa arbetssättet lean?    

Vi flyttade ju hela vår avdelning 2017 inom C-verkstaden och när vi gjorde den flytten så 

involverade vi mer eller mindre alla 45 som vi var på avdelning på i olika typer av 

arbetsgrupper. Hur layouterna skulle se ut, hur vi skulle tänka på alla våra flöden för att vi 

skulle behöva gå så lite som möjligt och alltihop det här och det blev ett stort lyft för vår 

avdelning, att alla blev delaktiga i den nya layouten och att vi jobbade i små grupper och så 

har vi fortsatt att jobba sedan också och att alla får någon typ av ansvar i sina arbetsgrupper 

vilket gör att det utvecklar individerna väldigt mycket. Man känner sig behövd och man får 

gehör för sin kreativitet och sådana saker också. Den flytten gjorde susen för vår avdelning 

och den spinner vi fortfarande väldigt mycket på. Att få så många som möjligt att vara 

delaktiga, sen når man inte fram till alla, vissa vill sitta i bakgrunden men det har varit en 

bra utveckling och vi har fått beröm för att det har lyckats. Mitt engagemang att ge beröm och 

sådana saker är givetvis också väldigt viktigt. Vi halverade den nya layouten med att putta 

korgstaplar genom att få det mycket mera kompakt och den kompakta ytan gjorde också att 

det blev mycket lättare att hjälpa varandra då man såg varandra mycket lättare. Förut var 

man så långt ifrån varandra att man nästan delades in i olika arbetsgrupper. Det var 

verkligen ett jättelyft att göra om hela avdelningen på det sättet.  

Sköter ni själva inköpen av energieffektiviseringsförbättringar eller sker det via 

en annan avdelning?    

Nej, det är via teknikorganisationen. Vi kan ju föda en idé men vi kan inte skaka fram fakta 

och sådana saker. Det vi kan göra helt på egen hand är små enkla saker men oftast så handlar 

det om en större grej när vi pratar teknik.   
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Får ni kontinuerlig information om energianvändning på företaget?   

Njae, inte i huvudet men jag kan nog hitta det om jag kollar runt lite.  

För er egen avdelning? 

Nej, det har vi inte. Det kan jag säga. Jag kan inte själv säga vad vår avdelning drar under full 

produktion. 

Får ni tydliga direktiv av miljöledningen på företaget?  

Tycker det kan bli tydligare.  

Har ni energimålsättningar på er avdelning?    

Vi mäter ju en tomgång på vår avdelning, nollnivån, lördagsnätter tre timmar det är ju det vi 

gör. Sen kommer det ju lite info från underhåll när vi ska göra lite aktiviteter, som nu inför 

påskhelgen när vi ska försöka stänga ner så mycket tryckluft som möjligt inför mätning.  

Får ni kontinuerlig information om ni har klarat nollnivån eller inte?  

Jag får ju gå in i en Excel-fil och titta på resultatet. Den har jag med på avdelningsmöten när 

vi går igenom styrkort.  

Tycker du det är en bra gräns?  

Ja, det tycker jag nog, man kanske kan tighta den lite grann. Den ligger ju på 10 kW och vi 

brukar ligga där mellan 8 - 10. Det är ju lite granna att kunna jobba mer med tvättmaskiner 

och vissa utrustningar som vi kanske kan stänga ner, kanske inte hela vägen ner på datornivå 

men det finns ju vissa större grejer som kanske inte stängs av rätt än. Sen är det ju det här 

med tvättmaskiner, vi står ju bara still från lördag 1800 till söndagsmorgon och det är ju 

frågan om när timern ska slå igång för att vattnet ska vara varmt med tanke på att det tar en 

viss tid för det att svalna och hur mycket måste doppvärmarna gå för att få upp temperaturen 

igen jämfört med om de endast skulle stått där och underhållit värmen?  

Meddelar du arbetarna på din avdelning kontinuerligt för hur det går?  

Jag har med det på avdelningsmöten när vi går igenom styrkort. Sen givetvis ser jag att vi har 

bommat rejält så lyfter man det också, det kan ju till exempel vara en specifik maskin som 

inte stängdes av. Men det kan ju också vara på mig, det kan ju vara att en person inte riktigt 

visste hur man stängde av och då blir det ju tillbaka på mig att arbeta med kompetenslistor.   
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BILAGA 5:  INTERVJU MED AVDELNINGSCHEF 3 

Hur länge har ni arbetat här?  

Efter sommaren är det 35 år.   

Arbetsmiljö   

Hur upplever ni temperaturen I verkstaden?   

Nu är vi på härdverket vilket gör att det är varmt oavsett väder ute. På sommaren är det 

varmt. Jag tror dock att det är varmare i de andra delar av verkstaden på grund av att vi har 

ett undertryck i våran verkstad. Det är klart att det är varmt när vi har ugnar som ligger på 

910 grader.   

På vintern då?  

Vi ligger längs yttervägg vilket drar bort en del värme. Det är ganska konstant temperatur i 

härden, man blir van så det känns inte så varmt. Det är okej på vintern. Det varmaste stället 

som finns är vid pinjongslipningen (utanför härdverket). De andra kan skylla på oss men 

skulle vi stänga till så hade de fått ännu varmare. 

Blev det produktionsstopp i somras på grund av värmen?  

Nej, inte på härdverket, vi hade inte de problemen. Däremot så får vi se till att folk dricker 

vatten och så vidare med hela den biten. 

Är kylning av lokalen nödvändig och något man bör satsa på?   

Absolut. Kan vi frakta bort värmen på ett smidigt sätt så hade det varit skönt. Hade vi kunnat 

få konstant temperatur hela tiden och våra tilluftsdon hade klarat det hade det såklart varit 

bättre. Något måste nästan göras. Lastvagnar (En fastighet i närheten) har gjort 

bergvärmehål för att hämta kyla från backen men det är ju som hus hemma att det är svårt 

att reglera och i en sådan lokal är det ju fruktansvärt många kubikmeter luft då. Allt blir 

så segrörligt. 

Organisation/Energi  

Har personalen på er avdelning några ytterligare uppgifter förutom skötsel av 

maskinerna?    

En operatör hos mig kommer köra en ugn på måndag, en annan tisdag, fosfateringen på 

onsdag också vidare. Job rotation runt om på avdelningen med sex stationer där vi försöker 

få alla att köra alla. En ugn är den andra likt så arbetsuppgifterna är ganska lika.   

Hur utnyttjar ni medarbetarnas kreativitet till energisparningen?   
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Vi håller med ett projekt nu med att köra flera gods på varje härdfixduk där inne nu och kan 

sänka den totala ugnkonsumtionen. Vi kan spara gas men inte el då det är den som håller 

värmen i ugnen. Kreativiteten hos gubbarna där ute är inte mot energi.   

Alla har möjlighet att komma till er med idéer?   

Ja, de finns enkla sätt. Alla är välkomna men ofta så är idéerna relativt kostsamma.   

Sköter ni själva inköpen av energieffektiviseringsförbättringar eller sker det via 

en annan avdelning?   

Det beror helt på digniteten om pengar. Är det över 5000 SEK får inte jag godkänna det mer. 

Är det över 50000 SEK får inte (….) godkänna, 100000 SEK är det en annan och så vidare. Vi 

får göra det vi olika verktyg vi har tillgång till i datorn. Vi kan i vissa fall lägga in kostnader i 

budgeten för nästa år, till exempel om vi har jättedåliga tvättmaskiner som inte är effektiva 

kan vi lägga in att det måste inhandlas två nya tvättmaskiner för X antal miljoner och så blir 

det en energibesparing men det ska finnas en bra anledning. Oftast blir det nej även där.   

Hur jobbar ni för att följa arbetssättet lean?  

Lean är ju kärnan i allt vi ska förhålla oss till. Det är ju egentligen att ta bort överproduktion 

som är den största förlusten vi har. Vi kör fram grejor som inte behövs just då men över lång 

sikt kommer ju allt gå åt. Det här blir ju ett problem med att vi jobbar på helgen och så 

kanske maskinerna står på måndag. Jobbar man en helg så borde det kunna vara bitar 

tillgodo veckan efter men det hinner alltid hända någonting annat så av någon anledning 

ligger vi och kör övertid hela tiden. Lean körs inte i perfektionism men det är riktmålet. Det 

mesta är att känna tid och arbete.  

Får ni tydliga direktiv av miljöledningen på företaget?   

Nej, jag har problem med det, det finns med på styrkortet. El har jag svårt att få, vet inte hur 

det där sitter. Jag har blivit lovad att det ska fixas. De kanske finns i systemet någonstans. De 

andra avdelningarna har en nollnivå att förhålla sig till men jag har inget värde som jag 

egentligen kan påvisa att vi ska nå. Kanske finns i något system som jag inte vet om. Finns 

det en siffra att gå efter så blir jag bara glad över det.   

Har ni några andra mål för avdelningen vad gäller energi?   

Nej, alltså det vi har finns i budgeten för avdelningen, jag betalar inte elen själv som 

avdelning så den finns ju inte heller där utan det går centralt. Följer upp lite med 

oljeförbrukning och sånt där men jag kan inte säga att vi har några liknande mål. Vet till 

exempel inte vad min ventilation kostar då mig veterligen det inte är uppdelat på det sättet.   

Det förmedlas vidare till samtliga på avdelningen?  

Det brinner ju i ett härdverk och uppe i den finns det facklor, rör alltså, där vi eldar upp 

atmosfärsluften. Den släpper ut rakt upp i luften. Det sägs att den skulle kunna värma hela 

byggnaden året om, problemet är om ugnen slocknar så går det ut explosiv gas som man kan 

tända på och så smäller det vilket inte är önskvärt. Frågan är mer hur kan vi hantera den 
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värmen? Det har varit under diskussion under alla år. Vi har två kylanvändningar på taket 

som bara kyler ugnen vilka är värdelösa. Den ena är nära på slut och den andra är ännu 

sämre.    
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BILAGA 6:  INTERVJU MED AVDELNINGSCHEF 4 

Arbetsmiljö    

Hur upplever ni temperaturen I verkstaden på vintern och sommaren?  

Jag upplever inte att verkstaden är direkt kall någon gång. Det är ju på sommaren som det 

kan bli väldigt varmt. Annars är temperaturen helt okej. På sommaren är det så varmt att det 

slår ut både människor och maskiner.  

Blev det produktionsstopp i somras på grund av värmen?    

Vi blev tvungna att öppna elskåpen, vilket inte är bra för arbetssäkerheten då det är 

högspänning där inne. Men det var det enda sättet att få maskinerna att gå då det annars blir 

för varmt. Men det är ju värre på pinjongavdelningen där det måste kylas då det inte annars 

går.  

Är kylning av lokalen nödvändig och något man bör satsa på?    

Man får ju två fördelar. Maskinerna skulle gå mycket bättre och människorna skulle kunna 

jobba mycket effektivare. Det kräver ju dock enormt mycket pengar men det finns ju en pay-

off på det.  

Men som ni säger så gäller ju det mycket pengar men om man inkluderar 

människornas värde och hur mycket man kan spara in på det kanske det inte är 

lika dyrt?  

Nej, precis.  

Är kylning något man borde satsa på då?  

Absolut, jag tycker det. Men det kommer inte ske så länge vi är ägda av Melrose.    

Organisation/Energi 

Har personalen på er avdelning några ytterligare uppgifter förutom skötsel av 

maskinerna?  

Vi jobbar i grupper på avdelningen. Natten och förmiddagen söker jag ny personal till varje 

halvår, så jag mixar upp grupperna varje halvår. Som mål har jag att försöka så långt det går 

att flytta personer till nya arbetsplatser så att de får lära sig och växa in i det.  

Hur utnyttjar ni medarbetarnas kreativitet till energisparningen?    

Det är vi nog rätt dåliga på. Vi pratar inte så mycket om energi egentligen. Vi försöker stänga 

av maskinerna inför helgen men det är inte så jätte fokuserat.  

Är det något ni skulle vilja ha uppifrån att hjälpa er att trycka på era 

medarbetare för att jobba med det här?  
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Vi har ju en energiparameter på våra styrkort. Men av olika anledningar så är det sällan jag 

når det då vi kör nästan jämnt.  

Tycker du nollnivån är en bra gräns?    

Jag tycker styrgränsen är för låg. Den är jättetuff att nå alltså, allting måste nästan vara 

avstängt och då blir problemet att start upp det.   

Är det som så att de har missat startningstiden vid sättningen av gränsen?  

För några år sedan så skulle lvi stänga av allt och så mätte de allt. Jag vet inte hur det mättes 

men det är ett väldigt tufft mål.  

Meddelar du arbetarna på din avdelning kontinuerligt för hur det går?   

Nej. Jag har en standard jag jobbar efter och det finns inget om energiförbrukning på den. 

Det kan bero mycket på det ni är inne på. Att det inte är fokuserat. Man blir inte bestraffad 

om det inte nås och då lägger man inte lika mycket energi på det då det finns så mycket annat 

som man måste lägga energi på.  

Vet avdelning om att det finns en nollnivå?  

Ja, det finns avstängningsrutiner.  

Men det är lite mer som deras arbete, det ingår i deras tjänst snarare än ett 

mål?  

Ja!  

Men de följer den men ändå klarar ni inte målen?  

Det följs inte upp. Sen är det också gammal statistik också. När jag får ut resultaten en gång i 

månaden är det svårt att följa upp vilken maskin som stängdes och inte stängdes av för två 

eller tre veckor sedan.  

Man skulle vilja ha haft det på måndag morgon istället?  

Ja, om jag hade fått det på måndag morgon så hade det varit färskt och vi hade kunnat prata 

om det direkt. Men som det är idag, nej det går inte, man kommer ju knappt ihåg vad man 

gjorde i förrgår och hur ska vi då komma ihåg vad vi gjorde för två, tre eller till och 

med fyra veckor sedan. Om företaget verkligen vill att vi ska försöka spara energi så skulle 

resultatet komma ut varje måndag. Guld skulle vara om man till och med kunde se vilka 

maskingrupper som har varit igång och dragit, just nu är det endast min skena om ni förstår 

vad jag menar.  

Sköter ni själva inköpen av energieffektiviseringsförbättringar eller sker det via 

en annan avdelning? Vet ni kostnaderna för detta?  

Vet ej men jag skulle tro att det är jag. Det har aldrig riktigt varit något riktigt snack om det 

heller så jag vet inte riktigt.  
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Hur jobbar ni för att följa arbetssättet lean? 

Vårt sätt att köra lean är att vi följer vårt ordersystem och sen har vi ett fåtal personer som 

hoppar mellan grupperna och hjälper till. 

Hur jobbar ni med onödiga rörelser?  

Vi håller på med ett sådant projekt just nu, ett simsprojekt som ska presenteras idag. Det går 

ut på att vårt flöde ska bli mer öronmärkt. Det kommer göra att vi får mindre spring om våra 

maskiner blir öronmärkta.   
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BILAGA 7:  ENKÄT MED PERSONAL 
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BILAGA 8:  IDA ICE KLIMAT- OCH VÄDERDATA 

Klimatdata över Västerås-Hasslö. Filnamn från ASHRAE IWEC2: SWE_VASTERAS-

HASSLO-AFB_024460_IW2. 

 

Väderdata över Västerås-Hasslö. Filnamn från ASHRAE IWEC2: SWE_VASTERAS-

HASSLO-AFB_024460(IW2) 
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BILAGA 9:  MAILKONTAKT MED XCEN EFFEKTIV 

LJUSPARTNER 

Vi ringde dig för 2-3 veckor sedan och frågade lite om LUX i industrier. (…) Men 

det du nämnde till oss var att om man skulle jämföra lysrör via deras 

produktbeskrivning så skulle man kolla på lm/W? 

Det Ni måste göra är att räkna ut hur många lumen varje enskilt LEDS lysrör respektive 

lysrör ger i Lumen. Det kan ju vara så att LED lysröret är på 24W och lysröret är på 58W. 

Räknar man då fram lumen x watt så blir det ju 140x24= 3360Lumen för LED:en och för 

lysröret 90 x 58 = 5220 Lumen. Då ger lysröret mer ljus vilket kommer att påverka Luxtalet 

där du mäter. 

Så det är mer rimligt att räkna ut hur många Lumen Ni har totalt för båda modellerna och 

sedan se vilket förhållande det blir. Troligtvis kommer Ni att behöva mer LED lysrör, men 

den totala effektförbrukningen kommer att bli betydligt lägre, totalt sett.  

Förresten vilka parametrar var det som du angav kan påverka LUX från 

lysrören (förutom lysröret i sig)? Har för mig vi pratade om smuts på lysrören, 

reflektormaterialet i armaturen, färgen på väggarna, avståndet från golvet. Var 

det något mer? 

Jag tycker att Ni har fått med det mesta som är av vikt. En sak till som är direkt avgörande är 

spridningsvinkel från ljuskällan. Det finns allt från smal spridningsvinkel som är runt 7-8 

grader till bred spridningsvinkel som är uppåt 60 grader. Detta gäller reflektorer både till 

lysrör och i spotlights. När man pratar LED tejper så är spridningsvinkel 120 grader. Detta 

för att LED tejperna sitter ofta väldigt nära det som skall belysas och då är det viktigare att 

man kan sprida ut ljuset så att man belyser en större yta även om LED:en sitter nära. 

 

Senaste dokumenterade mailet var 23 april 2019. 
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BILAGA 10:  MAILKONTAKT MED SOLCELLSKOLLEN 

Hej och välkommen! Skriv gärna här om du vill bolla något om din egen solcellssatsning eller 

vill ha hjälp att använda Solcellskollen. 

Hej! Vi har en snabb fråga. Vad har ni för verkningsgrad i era beräkningar på 

solceller på solcellskollen? 

Vi antar standardsolceller på runt 16 – 19 % i verkningsgrad. 
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