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Förord 
Som den avslutande delen av civilingenjörsprogrammet Energi- och Miljöteknik vid 

Karlstads Universitets har detta examensarbete utförts under vårterminen 2016, 

motsvarande 30 högskolepoäng. Examensarbetet har redovisats muntligt för en i ämnet 

insatt publik. Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av 

detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Denna rapport är uppdelad i två kapitel. Kapitel ett är en kartläggning över 

energianvändningen vid Wermlands Mejeri, genomförd och skriven gemensamt av Rita 

Nielsen och Staffan Johansson. Efterföljande kapitel är en bearbetning av 

energieffektiviserande förbättringsåtgärder för mejeriets ånganvändning, genomförd 

individuellt av Rita Nielsen.  

Ett stort tack riktas till handledare Jens Beiron, som på ett tålmodigt sätt ständigt sett till att 

vi hållit oss på rätt spår, och delat med sig av sin digra erfarenhet av kyl- och värmeteknik.  

En förutsättning för genomförandet av detta arbete är allt stöd och hjälp vi fått av Yngve 

Gustafsson, VD på Wermlands Mejeri, samt övrig personal som bidragit med värdefull 

information. Dessutom har Sören Thörner bidragit med sin kompetens och assistans vid 

flertalet tillfällen. Ett tack vill författarna därmed rikta till er. 

Slutligen tackas energirådgivare Bo Ottosson och Daniel Hult, som hjälpt oss att analysera 

energiflöden i ett tidigt skede av arbetet, samt Lars Petterson vid Karlstads Universitet för 

upplysning och utlåning av mätutrustning. 

 

Juni 2016 

 

Rita Nielsen  
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Sammanfattning 
Mjölkindustrin tillhör en av världens största industrier, och är den snabbaste växande 

sektorn inom jordbruksnäring. Varje år produceras cirka 800 miljoner ton mjölk världen 

över, varav svenskar årligen konsumerar cirka 150 kg mejeriprodukter per person. 

Framställningen av mejeriprodukter innefattar ett flertal processer som kräver stora 

mängder energi, främst i form av ånga till upphettning av mjölk och vatten samt elektricitet 

till kylning. Anledningen till att mjölken genomgår diverse behandlingar är framförallt för 

att döda skadliga bakterier och sporer men också ur kvalitetssynpunkt. För att möta de 

miljömässiga utmaningar vi står inför krävs att nya hållbara lösningar utvecklas och 

implementeras. Enligt miljöbalken ska verksamheter använda förnybara energikällor i den 

utsträckning det är möjligt, återvinning av värme skall nyttiggöras och det ska hushållas 

med såväl energi som andra resurser. 

Wermlands Mejeri, beläget i Värmlands Nysäter, startade sin verksamhet i september 2015. 

Mejeriet framställer dagligen 18 400 liter lättmjölk, mellanmjölk, standardmjölk och grädde, 

med målet att till augusti 2016 dubbla produktionen med samma sortiment. Syftet med del 

I av denna studie är att utföra en energikartläggning för att bestämma mejeriets totala 

energibehov samt hur behovet är fördelat på diverse processer. Energiinventeringens syfte 

utöver att skapa insikt i hur energianvändningen är fördelad är att ligga som grund för 

jämförelser med liknande anläggningar. På så vis kan en uppfattning om 

förbättringspotential erhållas. Vid jämförelser mellan olika anläggningar har nyckelvärdet 

specifik energikonsumtion, SEC, använts.  SEC definieras som använd energi dividerat 

med den totala produktionsvolymen och kan appliceras på en delprocess eller en hel 

produktionsanläggning. Analyser av energianvändning och effektiviseringspotential har 

utförts genom termodynamiska beräkningar, fysiska mätningar, simuleringar och 

ingenjörsmässiga uppskattningar. 

Enligt den kartläggning som gjorts förbrukar Wermlands mejerier idag 1141 MWh per år, 

vilket motsvarar ett SEC-värde på 0,19 kWh/liter mjölkprodukt. Vid en fördubbling av 

produktionen skulle energianvändningen öka till 1570 MWh per år och SEC-värdet 

reduceras till 0,13 kWh/l varav värmebehovet representerar 0,09 kWh/l. Två svenska 

referensanläggningar som använts vid jämförelser har ett totalt SEC-värde på 0,11 

respektive 0,12 kWh/liter mjölkprodukt där värmebehovets SEC-värde är 0,05 respektive 

0,06 kWh/l.  

Syftet med del två av studien är således att belysa förbättringspotential genom reducerat 

värmebehov och ånganvändande. Målet är att presentera åtgärder som sänker och 

tillgodoser energibehovet utan förbränning av fossila bränslen. Resultatet visar att 

bränslebehovet kan reduceras från 105 till 782 MWh/år med olika åtgärder. 

Bränslekostnaden utan åtgärder antas vid dubblad produktion uppgå till drygt 750 000 SEK 

per år. Vid utbyte till pelletspanna och med samtliga åtgärder genomförda är 

bränslekostnaden 250 000 SEK/år och koldioxidutsläppen reducerades med över 1000 

ton/år. Totala SEC-värdet på värmesidan reduceras då från 0,09 kWh/l till 0,06 kWh/l 

vilket är jämförbart med de svenska referensanläggningarna.   
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Abstract 
The dairy industry is one of the world’s largest industries, and the most rapidly expanding 

sector of agriculture. Every year more than 800 million tons of milk is produced globally, 

of which the Swedish population annually consumes more than 150 kg per capita. 

Refinement of milk includes several processes that require large amounts of energy, mainly 

in the form of steam for heating of milk and electricity for cooling. The main reasons the 

milk has to go through these heating and cooling process is to reduce the bacterial count, 

rendering the product safe to drink and of a consistent quality. To meet the environmental 

challenges that lie ahead, it is important that sustainable solutions for the dairy industry are 

developed and implemented. According to the environmental code, all industries shall use 

renewable energy sources to the highest possible degree, recycling of heat shall be used and 

housekeeping of energy and other resources is of uttermost importance. 

Wermlands Mejeri, a dairy plant in Värmlands Nysäter, started their operations in 

September 2015. Today they produce about 18 400 liters of dairy product, with a product 

portfolio consisting of three different types of milk (0.5, 1.8, and 3 percent fat) and cream. 

Their goal is to expand the operation, so that the production volume will be doubled by 

august 2016. The commencing chapter of this report is based on a survey with the goal of 

defining the total energy consumption at the plant, and also to investigate how the need of 

energy is divided between the different processes. This survey is purposed to be compared 

to the energy consumption at other similar dairy plants, in order to point out if (and where) 

there is any potential to increase the energy efficiency. When comparing different facilities, 

the key indicator Specific Energy Consumption (SEC) is used. SEC is defined as the total 

used energy divided by the amount of product, and can be applied on specific processes as 

well as an entire operation.  

According to the analysis, Wermlands mejerier consumes 1141 MWh yearly, which 

corresponds to a SEC index of 0.19kWh/liter milk product. A doubling of the milk 

production would lead to an increase in energy use to 1570 MWh/year, and a reduction in 

SEC to 0.13 kWh/l of which the heating system stands for 0.09 kWh/l. The two Swedish 

reference factories which were used as comparison have an SEC index of 0.11 and 0.12 

kWh/l milk product, of which the heating system stands for 0.05 and 0.06 kWh/l, 

respectively. 

The aim of the second part of the study is to highlight the potential for improvement by 

reducing the heating demand and steam usage. The goal is to suggest practice changes that 

reduce and meet the need for energy without burning fossil fuels. The study shows that the 

fuel usage can be reduced from 1050 to 782 kWh/year by different interventions. Without 

these interventions, the fuel cost is expected to reach over 750,000 SEK/year when 

doubling the production. If all interventions, including changing to pellet boiler, are 

implemented, the fuel cost will be 150,000 SEK/year and the carbon dioxide emissions 

reduced by over 1,000 tons yearly. The total SEC index of the heating system will then be 

reduced from 0.09 to 0.06 kWh/l, which is comparable to the Swedish reference factories. 
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Nomenklatur 

Beteckningar 
 
A Area [m2] 

cp Specifik värmekapacitet [J/kg,K] 

Ei Energianvändning för delprocess i [kWh] 

ε Emissivitet [1] 

h Värmeövergångskoefficient [W/m2,K] 

k värmeledningstal [W/m,K] 

m Massa [kg] 

N Total mjölkproduktion [l] 

P Eleffekt [W] 

p Tryck [Pa] 

ρ densitet [kg/m3] 

SEC Energiintensitet [kWh/l] 

σ Stefan-Boltzmans konstant [W/m2,K4] 

T Temperatur [ºC],[K] 

t Tid [s] 

U Värmegenomgångstal [W/m2,K] 

UE Elektrisk spänning [V] 

𝑉 Volym [m3] 

�̇� Volymflöde [m3/s] 

𝑄 Värmeenergi [J] 

�̇� Värmeeffekt [W] 

x Tjocklek [m] 
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Definitioner 

CIP Cleaning In Place, permanent disksystem 

COP Coefficient of Performance, beskriver effektivitet hos kylmaskiner 

Drossel Spole som används för att begränsa storleken av en elektrisk ström 

Homogenisering Tryckbehandling av mjölk för att slå sönder fettkulor 

Pastörisering Värmebehandling av livsmedel för att reducera bakteriekoncentrationen 

SEC Specific Energy Consumption, energiintensitet 

Simulink Insticksprogram till MATLAB för dynamiska simuleringar 

Transmission Värmeöverföring via konvektion och ledning, exempelvis genom en vägg 

VVX Värmeväxlare 
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Del 1 - Energiinventering 

1 Introduktion 
Mjölk konsumeras av fler än 6 miljarder människor och är en av världens mest populära 

drycker. Mjölkindustrin tillhör en av världens största industrier och är den snabbaste 

växande sektorn inom jordbruksnäring (Dvarionienė et al. 2012; Datta & Tomasula 2015). 

Varje år produceras knappt 800 miljoner ton mjölk (Outlook 2013). Under 2014 

konsumerades i Sverige 157,5 kg mejeriprodukter såsom mjölk, grädde, smör och ost per 

person. Av detta var 85,4 kg (54 %) mjölk (LRF Mjölk 2015). Svenska Livsmedelsverket 

rekommenderar ett intag av 2-5 dl mjölkprodukter dagligen för att tillgodogöra sig behovet 

av kalcium, och även vissa vitaminer, mineraler och proteiner (Livsmedelsverket 2015). 

Mjölkprocesserna kräver stora mängder termisk energi, främst i form av ånga till 

upphettning och diskning samt elektricitet till framförallt kylning (Lampi 2001). För att 

möta de miljömässiga utmaningar som vi står inför krävs det att växthusgasutsläppen 

minskar samt den överflödiga förbrukningen av naturresurser minskar. Förnybara 

energisystem är en del av lösningen för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vidare krävs 

satsning på energieffektivisering för att klara av de nya klimat- och energimålen som EU-

länderna enades om i oktober 2014. Visionen är att fram till 2050 kunna minska utsläppen 

med 80-95 procent jämfört med 1990 års nivå (Europeiska Kommissionen 2014). Detta 

ställer krav på att mejerierna ansvarar för en energieffektiv omvandling från obehandlad 

råmjölk till slutprodukt samt press på hur de utnyttjar mark, vatten och energiresurser 

(Augustin et al. 2013).  

1.1 Mejeriprocessen 

Från det att en ko mjölkats, genomgår mjölken ett antal processer innan den når 

slutkonsumenten. Beroende av vilken slutprodukt som avses, genomgår råvaran olika 

behandlingar med varierande energibehov (Xu & Flapper 2009). Anledningen till att 

mjölken genomgår olika behandlingar är framförallt för att döda skadliga bakterier och 

sporer samt ur kvalitetssynpunkt (Ramirez et al. 2006). I denna studie avses med 

mjölkproduktion framställning och förädling av drickfärdig konsumtionsmjölk, om inget 

annat nämns. För att få en inblick i mjölkproduktionens processer innan följande avsnitt, 

förklaras nedan hur produktionen traditionellt går till i ordning från första till sista process. 

 Separation 1.1.1

Syftet med detta steg är att separera den feta grädden från den magra skummjölken, vilket 

kan göras genom att utnyttja deras skillnader i densitet. Traditionellt har separation utförts 

genom att råmjölken får stå i en behållare över en längre tid, så att grädden flyter upp till 

ytan och kan avlägsnas. Under industriella förhållanden används vanligtvis en mekanisk 

separator, som roterar råmjölken i en speciell centrifug med olika kanaler. Den lättare 

grädden påverkas inte lika mycket av centrifugalkraften, utan leds rakt upp i centrifugens 

centrum. Den tyngre skummjölken slungas ut mot behållarens kanter, där den samlas upp 
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och leds vidare genom en separat kanal. Separation sker generellt vid en temperatur på 60-

70°C. (Bylund 2003) 

 Homogenisering 1.1.2

Anledningen till att detta steg genomförs är att mjölken vid ankomst till mejeriet är en 

heterogen vätska, bestående av vattenlösliga ämnen och vatten, samt fettlösliga ämnen 

bundna i fettkulor. I homogenisatorn trycksätts den förvärmda vätskan till 10-25 MPa 

innan den accelereras upp till en mycket hög hastighet genom en trång passage, där inre 

friktion leder till att fettkulorna splittras och finfördelas så pass att vätskan kan ses som 

homogen (Mejerierna 1996). Därmed minimeras risken för att det bildas gräddklumpar i 

mjölken när den står i hyllan (Chandrapala & Leong 2014). Homogeniseringen bidrar även 

generellt till en aptitligare färg och fylligare smak i slutprodukten (Mejerierna 1996). 

 Pastörisering/mikrobreducering 1.1.3

Enligt krav från Livsmedelsverket skall mjölk som används som livsmedel pastöriseras eller 

genomgå en likvärdig process (Livsmedelsverket 2005). Pastörisering innebär att mjölken 

värmebehandlas på ett sätt som dödar sjukdomsalstrande bakterier och virus. Denna 

värmebehandling kan ske på olika sätt, men den vanligaste metoden för färsk mjölk är s.k. 

lågpastörisering, vilket innebär att mjölken skall värmas och hålla 72-75 °C i minst 15 

sekunder. Vid högre temperaturer kallas processen högpastörisering eller sterilisering, och 

tillämpas för att ge slutprodukten en längre hållbarhet och ett minskat beroende av 

kylförvaring. Efter uppvärmningen ska mjölken snabbt kylas för att minska risken för 

tillväxt att bakterier (Bylund 2003). 

 Blandning/standardisering 1.1.4

För att ge mjölkprodukterna önskad fetthalt blandas skummjölk med grädde enligt 

bestämda proportioner. I Sverige säljs den som lättmjölk (0,5 %), mellanmjölk (1,5-1,8 %) 

och standardmjölk (3 %) (Skogh 2015). Även skummjölk (fetthalt <0,1 %) saluförs, då 

under namnet minimjölk. Standardisering kan göras satsvis genom att blanda bestämda 

volymer i en tank, eller kontinuerligt i processen genom att kombinera två flöden (Bylund 

2003).  

 Förpackning 1.1.5

Sista steget innan produkterna kan distribueras till försäljning är förpackning. I Sverige sker 

det vanligtvis med hjälp av en maskin som fyller en plastbelagd kartongförpackning, innan 

den försluts och datummärks. Mjölk och grädde, som inte skall efterfermenteras för 

produktion av fil och yoghurt, placeras därefter i ett kylt lagerrum i väntan på utleverans. 

(Bylund 2003)  

 Rengöring 1.1.6

En delprocess som inte ses som direkt relaterad till mjölkprodukten, men ändå är värd att 

nämna på grund av sin höga energiförbrukning, är rengöring. I industriella sammanhang 

har man ofta installerat ett permanent disksystem, s.k. Cleaning-In-Place (CIP), som vid 

byte av produkt eller vid bestämda intervall genomströmmar samtliga ledningar, 
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värmeväxlare och behållare i mejeriet med en sekvens av sköljvatten och rengöringsmedel 

utan att produktionslinan behöver monteras isär. Rengöringen kräver relativt mycket energi 

och bidrar till avfall. (Ramirez et al. 2006) 

En generell CIP-rengöring startar med en varmvattensköljning följt av en uppvärmd 

lutlösning för att avlägsna kolhydrater, fett och proteiner. Sedan sköljs systemet med varmt 

vatten igen, följt av en uppvärmd syralösning för att neutralisera eventuella rester av 

lutlösning samt ta bort mineralrester såsom kalciumbeläggningar. Slutligen desinficeras 

diskobjektet, antingen med hjälp av hetvatten eller med en antimikrobiell 

desinficeringslösning innan nästa produktionsomgång. (Mejerierna 1996; Brush 2012) 

 Övrigt 1.1.7

Många av processerna i ett mejeri är starkt beroende av att mjölken hålls vid en specifik 

temperatur. Till exempel sker separation av grädde optimalt vid 65 °C och pastörisering 

normalt vid 72 °C (Lampi 2001). Dessutom är det viktigt att mjölken så snabbt som möjligt 

kyls ner till 4-7 °C efter behandling, så att mikrobiologisk aktivitet saktas ned (Bylund 

2003). Med anledning av detta används med fördel värmeväxlare på flera ställen i processen 

för att ta tillvara på energiskillnaden mellan de kalla och de varma strömmarna. 

1.2 Energiintensitet 

Genom att sammanställa energianvändningen samt se hur den skiljer sig för olika mejerier 

kan en uppfattning fås om energieffektiviseringspotential. För att uppskatta 

energianvändningen samt effektiviteten hos olika mejerier kan specifik energikonsumtion, 

SEC (från eng. Specific Energy Consumption), eller energiintensitet som det också kallas 

användas som riktmärke. SEC har antagits inom ett antal olika branscher som verktyg för 

att jämföra energiintensitet samt bedöma energiprestanda för diverse processer. 

Nyckelvärdet gör det lätt att jämföra anläggningar med olika produktionsvolymer. Den 

specifika energikonsumtionen definieras som använd energi, primär energi eller den totala 

energianvändningen dividerat med den totala produktionen av mjölk och kan appliceras på 

en enskild process eller för en hel produktionsanläggning, se (1). (Xu, Flapper 2009)  

𝑆𝐸𝐶 =
∑ 𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑃
            (1) 

Där Ei är den faktiska energianvändningen av delprocessen i, och P är den totala 

mjölkproduktionen. Tabell 1 redovisar olika SEC-intervall i kWh per kg, baserade på total 

energianvändning, för individuella mejerianläggningar grupperade per land eller region. 

(Xu, Flapper 2009) 
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Tabell 1. SEC-intervall för individuella mejerianläggningar (Liew et al. 2014). 

Region/Land Antal anläggningar SEC-intervall [kWh/l] 

USA 17 0,06-1,67 

Kanada 17 0,11-0,31 

Australien - 0,08-0,67 

Europa - 0,08-3,50 

Skandinavien 20 0,08-0,44 

Nederländerna 15 0,14-1,64 

Vid utvärdering och jämförelser av SEC-värden bör det tas i beaktning att inga 

produktionsanläggningar är identiska och det finns många olika faktorer som påverkar 

energibehovet. Mejerier som endast har lågpastöriserad drickmjölkproduktion tenderar att 

ha låga SEC-värden och detsamma gäller större anläggningar som kan dra fördelar av 

kontinuerlig produktion. Det är heller inte en självklarhet hur olika bränslen ska värderas 

och viktas. Den specifika energikonsumtion bör därför betraktas som en indikation på var 

det kan finnas föredömliga produktionsanläggningar samt vart det kan finnas möjligheter 

till energieffektivisering. (Xu & Flapper 2009) 

I en studie av (Lampi 2001) har 57 nordiska mejerier och glasstilverkare utvärderats utifrån 

dess energiintensitet. Målet med den undersökningen var att finna de mest energieffektiva 

svenska mejerierna, och låta dem fungera som referensanläggningar. I Tabell 2 redovisas 

dessa mejeriers energianvändning för att ge läsaren en uppfattning om i vilken 

storleksordning av energiintensitet ett mejeri skall befinna sig för att kalla sig effektivt. I 

studien lyfts också två danska mejerier fram som har betydligt lägre SEC-värden på 0,07-

0,09 kWh/l. 

Tabell 2. Energianvändning och SEC-värde för referensanläggningar i Sverige. (Lampi 2001) 

Anläggning Produkter Elektricitet 

[MWh/år] 

Värmeenergi 

[MWh/år] 

Mottagen 

mjölk 

[ton/år] 

Energi-

intensitet 

[kWh/liter] 

Arla 

Stockholm 

Mjölk, grädde, 

fil 

13 084 13 113 246 400 0,11 

Skånemejerier 

Malmö 

Mjölk, grädde, 

fil 

11 272 9 225 167 000 0,12 

I Tabell 3 presenteras medelenergiintensiteten för olika delprocesser av 

drickmjölkproduktion, sammanställt för 17 mejerier i Kanada. 
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Tabell 3. SEC-värden fördelat på delprocesser för 17 kanadensiska mejerier. (Brush 2012)   

Process Energiintensitet [kWh/l] 

Mottagning/förvaring 0,005 (4 %) 

Separation/standardisering 0,005 (4 %) 

Pastörisering 0,053 (44 %) 

Paketering 0,010 (8 %) 

CIP 0,031 (26 %) 

Kyla/förvaring 0,002 (2 %) 

Byggnad 0,005 (4 %) 

Övrigt 0,009 (8 %) 

Totalt 0,12 (100 %) 

Enligt (Brush 2012) är kylbehovet för de flesta mejerier högre än vad som uppges i Tabell 

3. För den typen av konsumtionsmjölk som undersöks i denna rapport är värden på runt 

40 % av totala energikonsumtionen mer rimliga. En förklaring till varför pastöriseringen 

står för närmare 44 % av det totala energibehovet vid de kanadensiska mejerierna och 

kylbehovet knappt 2 % skulle kunna vara att det är framförallt högpastöriserad mjölk som 

produceras, vilket kräver högre temperatur. Den mjölken behöver inte kylas eller förvaras i 

kylrum i samma utsträckning som färsk konsumtionsmjölk. 

CIP-anläggningens energianvändning tenderar att variera mellan anläggningar. I 

ovanstående tabell motsvarar rengöringsanläggningen 26 % av totala energianvändningen 

medan den står för cirka 10 % av det totala energibehovet vid drickmjölksproduktion enligt 

(Brush 2012; Ramirez et al. 2006). 

1.3 Bakgrund 

Wermlands Mejeri AB (hädanefter: mejeriet) startade sin nuvarande verksamhet i 

september 2015, genom att köpa upp en industrifastighet som tidigare använts för mjölk- 

och yoghurtproduktion. Byggnaden, och majoriteten av den installerade utrustningen är 

uppförd 1996, dock var flera av maskinerna nyttjade redan då. Oljepannan är begagnad 

från 80-talet och förser mejeriet med ånga till samtliga värmebehov i process och 

anläggning. Mejeriet styrs som ett kooperativ, vilket innebär att samtliga gårdar som står för 

mjölkleverans är delägare, och har ledamöter i företagets styrelse. En förklaring till detta är 

att mejeriet startades på böndernas initiativ som en reaktion på att internationell 

konkurrens under en längre tid pressat mjölkpriserna. Lokalt producerad mjölk kan minska 

böndernas beroende av multinationella mejeri-koncerner och bidra till en mer gynnsam 

ekonomisk situation för den lokala glesbygden. 

Mejeriet framställer i dagsläget tre typer av mjölk: lättmjölk (0,5 %), mellanmjölk (1,8 %) 

och standardmjölk (3,0 %), samt grädde (40 %). Vid den första kommersiella distributionen 

i november 2015 förädlades knappt 8 000 liter råmjölk per dag, men en stor efterfrågan har 

lett till att de tre månader senare tar emot och behandlar cirka 20 000 liter dagligen. 

Efterfrågan är i skrivande stund fortfarande större än utbudet, och i nuläget bestäms 

kapaciteten av tekniska begränsningar i form av lagringsvolym. Vid mejeriet försiggår 

verksamhet sex dagar i veckan, måndag-lördag. 
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I dagsläget finns konkreta planer på att fördubbla produktionsvolymen i augusti 2016, det 

vill säga att man då ska förädla cirka 40 000 liter råmjölk per dag, vilket innebär utleverans 

av knappt 37 000 liter konsumtionsmjölk och drygt 2 000 liter grädde dagligen. För att hålla 

nere investeringsbehovet är tanken att man skall förlänga produktionstiden, så att 

majoriteten av maskinerna fortfarande är tillräckliga men får arbeta under längre tid. De 

objekt som är beställda är två nya mellanlagringstankar (á 10 000 l) för förvaring mellan 

förädling och förpackning, en extra förpackningsmaskin, identisk med den befintliga, för 

att kunna förpacka grädde parallellt med mjölken samt ett nytt kylrum på 216 m2 golvyta 

(tre gånger större än det befintliga). 

Ritningar över mejeriet som det ser ut idag finns bifogade i bilaga A1-A2. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med följande energikartläggning och –inventering är att bestämma mejeriets totala 

energibehov, samt hur energianvändningen är fördelad över anläggningens olika processer. 

Vidare belyser denna del av rapporten områden i produktionen med förbättringspotential, 

och fungerar därmed som grund till fördjupad undersökning och utvärdering av dessa 

delar. 

Målet med förstudien är att bearbeta och besvara följande frågeställningar: 

 Hur är energianvändningen fördelad på olika energityper och -användare i mejeriet? 

 Hur ställer sig mejeriets totala energiintensitet mot liknande anläggningar? 

 Hur kommer expansionsplanerna av verksamheten påverka energibehovet? 

 Hur väl stämmer referensdata för el- respektive oljekonsumtionen överens med det 

beräknade energibehovet? 
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2 Metod 
Inledningsvis under stycke 2.1 presenteras hur energianvändare är sammankopplad till 

respektive energislag samt en översiktlig bild över transporten av termiska medier. I kapitel 

2.2 redogörs för den mätutrustning som använts. Vidare i stycke 2.3 redovisas vilka 

energiberäkningar som brukats vid kartläggningen för respektive energianvändare. Slutligen 

i kapitel 4 presenteras vilka förändringar och antaganden en expansion i produktionen 

skulle medföra. 

2.1 Energiflöden 

Inledningsvis skapades en uppfattning om hur de olika komponenterna i mejeriet var 

sammankopplade, och vilken typ av energi som användes till varje enskild process. Figur 1 

visar denna struktur, uppdelat på de två huvudsakliga energislagen olja och elektricitet. 
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Figur 1. Energihierarki för bränsle- respektive elförbrukning. 

Vidare gjordes en mer detaljerad undersökning över hur värmebärare transporterar termisk 

energi mellan de olika energiproducenterna och -användarna. I Figur 2 visas en schematisk 

skiss över transporten av termiska medier. Observera att mjölkens och gräddens flöde är 

uteslutet ur figuren, trots att detta används för värmetransport. 
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Figur 2. Illustration över transporten av termiska medier 

Värmesänkan i figuren representeras i dagsläget av uteluften, då kylmaskinernas 

kondensorer är belägna utomhus. Diskkretsen symboliserar samtliga sektioner av 

produktionen som regelbundet rengörs med hjälp av den permanenta diskanläggningen. 

Primärvärmekretsen består av samtliga system som sörjer för att täcka byggnadens 

värmebehov, hädanefter benämnt ”primärvärmebehov”. 

2.2 Mätutrustning 

För att bestämma energianvändningen runtom i mejeriet krävdes till viss del fysiska 

mätningar. Nedan följer en redogörelse över vilka instrument och verktyg som använts för 

mätningar under undersökningens gång. 

 Flöde 2.2.1

För mätningar av volymflöde och strömningshastighet inuti rör användes Micronics 

Portaflow 220 ultraljudsmätare. Instrumentet består av en ultraljudssändare och en 

mottagare som placeras parallellt mot rörväggens utsida. En kontinuerlig signal reflekteras 

och accelereras via fluiden, vilket gör att den når mottagaren vid en annan tidpunkt än om 

röret vore tomt. Denna tidsskillnad tolkas med hjälp av inmatade materialspecifika 

parametrar som en fluidhastighet eller ett volymflöde, beroende på vad som önskas. 

Instrumentet har enligt tillverkaren en noggrannhet på ±3 % vid de mätningar som gjorts 

inför denna rapport.  
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För mätningar av drag och luftflöden i ventilation användes en anemometer kopplat till 

instrumentet SWEMA 3000. Noggrannheten på instrumentet är enligt tillverkaren ±3 % av 

lufthastigheten.  

 Temperatur 2.2.2

För uppskattande temperaturmätningar, exempelvis av fluidtemperaturer inuti rör och 

tankar, har en IR-strålningsmätare Testo 825 använts. Genom att dess ljusstråle reflekteras 

mot en yta med känd emissivitet (svart plasttejp) beräknas ändringen i mängd 

elektromagnetisk strålning som tolkas som en temperatur. Mätarens upplösning är 0,5 °C. 

 Elektricitet 2.2.3

Elektrisk växelström mättes med HIOKI 9010 strömtång kopplat till en mitec AT40 

dataloggare. Samtliga undersökta elanvändare matas med tre faser, varför ström bestämdes 

individuellt för varje fas, och sammanställdes till ett medelvärde. Med hjälp av den 

uppmätta strömmen kan effekten beräknas med (2) 

𝑃 = √3 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 𝑈𝐸,𝐿−𝐿𝐼           (2) 

P är den använda effekten i Watt, cos(φ) inkluderas för att ta hänsyn till 

fasvinkelförskjutningen i strömmen och anges värdet 0,7, UE,L-L avser spänningen mellan 

faserna (400 V) och I är den uppmätta strömmen. 

2.3 Energiberäkningar/Indata 

Kartläggningen av energianvändning vid mejeriet har utförts manuellt med hjälp av 

systematisk mätning, beräkning och uppskattning av de olika energianvändarna. Energin 

som används är uppdelad i baskategorierna olja och elektricitet, då de är de energibärare 

som korsar systemgränsen (hämtas från en extern källa, och används/omvandlas på 

mejeriet). Frekvent använda parametrar visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Densitet och specifik värmekapacitet för frekvent använda parametrar. 

 𝝆 [kg/m3] cp [kJ/kg, K] 

Mjölk 1030 (1) 3,94 (2) 

Grädde 992 (1) 3,94 (2) 

Luft 1,2 1,01 

Vatten 1000 4,18 
(1) (Sherbon 1988) 
(2) (Hu et al. 2009) 

Indata för el-, vatten och oljeanvändning är inhämtad från mejeriets statistik, vilket erhålls 

genom manuell avläsning och loggning innan produktionsstart varje morgon. Medelvärden 

under perioden 2 januari – 15 mars har använts som referensvärden i denna rapport, och 

utifrån dessa data har en årsförbrukning uppskattats som årligt referensvärde.  
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Referensvärdet för årsanvändning av elektricitet är 373 100 kWh per år. Detta baseras på 

genomsnittlig (avläst) elanvändning, projicerat över ett helt år där elanvändningen antas 

vara jämn över året.  

Referensvärde gällande oljeförbrukning är 846 700 kWh bränsle per år. Värmebehovet till 

byggnaden, hädanefter primärvärmebehovet, tillfaller enligt simulinkmodellen, se avsnitt 

2.3.2.1, i stort sett endast vinterhalvåret och motsvarar under denna period cirka 17 % av 

det termiska energibehovet.  Oljeförbrukningen för sommarhalvåret baserat på avläst data 

förväntas därför minska med 17 % under sommarhalvåret. Medelförbrukningen av olja 

med söndagar inräknade blir därmed 254 l per dygn under vinterhalvåret och 210 l per 

dygn under sommarhalvåret. 

Samtliga ekvationer i rapporten som bestämmer energimängder (Q) ger resultat i enheten 

Joule, men omvandlas till kilowattimmar genom att divideras med 3 600. 

 Ångproduktion 2.3.1

All ånga till processen produceras i dagsläget med en oljeeldad ångpanna på 1 250 kW där 

oljan har ett energiinnehåll på 10 000 kWh/m3. För att det verkliga energibehovet ska 

kunna fastställas måste pannverkningsgraden bestämmas. Det bör påpekas att 

pannverkningsgraden inte tar hänsyn till läckage och värmeförluster längs rör och i diverse 

processer. Det beräknade termiska energibehovet bör därför adderas med en uppskattad 

förlustterm för att vara jämförbar med pannverkningsgraden. Denna verkningsgrad kan 

bestämmas på två olika sätt. Antingen kan förlusterna bestämmas genom att subtrahera 

nyttig energi i ångan från energin i bränslet, eller så kan förlusterna summeras var för sig. I 

detta fall har alternativ två använts. De förluster som bör beaktas är: 

 Fritt värme i rökgaserna. Ju högre rökgastemperatur och luftöverskott desto större 

förluster. 

 Oförbrända kolväten, såsom kolmonoxid och aska. 

 Strålning och konvektiva förluster från pannans ytor. 

 Ledningsförluster till golv. 

Rökgasförlusterna för eldningsolja beräknas med ekvation (3) 

𝑞 = (𝑇𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) (
𝐴2

𝑥𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑥𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠
+ 𝐵)        (3) 

Där q är rökgasförlusterna i procent, T är temperaturen för rökgaserna respektive 

förbränningsluften, A2 och B är bränslespecifika faktorer och x är syrehalten i luften 

respektive rökgaserna. Indata är hämtad från en pannanalys som genomfördes 2011 av 

AKJ energiteknik och redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Indata för befintlig ångpanna. 

Trökgas [°C] Tförbränning [°C] A2  B  xluft [%] xrökgas [%] 

190 20 0,68 (1) 0,007 (1) 21 4 

(1) (Nordtec Instrument AB 2010) 

  

Det antas vara fullständig förbränning, varpå andelen oförbrända kolväten anses vara 

försumbara. Det vill säga ingen ask- eller kolmonoxidbildning.  

Pannan står inne i stålcontainer som vilar på 4 ben, varpå ledningsförluster till golv är 

försummade. Total area och medeltemperatur är uppmätta från containerns utsida och 

emissiviteten, ε, är ansatt utifrån att den är mattlackad. Konvektion- och strålningsförluster 

beräknades genom (4) och (5). Data som används för att bestämma förlusterna visas i 

Tabell 6, där σ är Stefan Boltzmanns konstant. Vid aktuell mätning är pannan påslagen 24 

timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 

�̇� = ℎ𝐴∆𝑇            (4) 

�̇� = 𝜀𝜎𝐴(𝑇𝑦𝑡𝑎
4 − 𝑇𝑟𝑢𝑚

4)           (5) 

Tabell 6. Parametervärden och indata för container. 

 h [W/m2,K] A [m2]  Tyta [°C] Trum [°C] ε  σ 

Container 4 64 30 20 0,9 (2) 5,67*10-8 

(2) (Berghel & Renström 2011) 

 Varmvattentank 2.3.2

Varmvattentanken är inställd till att hålla konstant temperatur på 80 °C och är isolerad med 

2 cm cellplast. Den är tre meter hög och har en diameter på två meter. Dess syfte är att 

distribuera tappvarmvatten till samtliga delar av byggnaden samt att förse byggnadens 

primärvärmesystem med termisk energi via en värmeväxlare. Majoriteten av 

varmvattenanvändningen är för extern rengöring av anläggning och golv. 

Strålning och konvektiva förluster från varmvattentanken beräknas med (4) och (5). 

Tanken står på fyra ben, därmed försummas värmeledning mellan tank och golv. De 

värden som används visas i Tabell 7. 

Tabell 7. Parametervärden och indata för container. 

 h [W/m2,K] A [m2]  Tyta [°C] Trum [°C] ε  σ 

Varmvattentank 4 25 60 30 0,8 (2) 5,67*10-8 

(2) (Berghel & Renström 2011) 

2.3.2.1 Primärvärme 

Primärvärmebehovet beräknas genom att summera samtliga värmeflöden genom 

transmission, ventilation och läckage samt subtrahera eventuella interna värmekällor enligt 

energibalansen (6). 
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�̇� = �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 − �̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛         (6) 

Vid transmissionsberäkningar är temperaturen i marken är antagen till 6 °C året runt och 

inomhustemperaturen håller en medeltempartatur på 22 °C året runt. U-värden och area 

för byggnadens klimatskal visas i Tabell 8, där väggytan är exklusive fönsteryta. 

Transmissionsförluster genom klimatskalet beräknas med (7). 

Tabell 8. Area och värmeövergångstal för anläggningens klimatskal. 

 U [W/m2,K] A [m2] 

Vägg 0,336 762 

Fönster 3,00 26 

Golv 0,349 1094 

Tak 0,348 1150 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∑ 𝑈𝐴∆𝑇             (7) 

Ventilationen i anläggningen är uppdelad i två separata system för kontors- respektive 

produktionsutrymmen. Kontorsdelen återvinner värme med hjälp av en korsvärmeväxlare 

och processdelen med en roterande värmeväxlare, se Figur 3 Figur 4. Baserat på de 

uppmätta temperaturer som presenteras i Tabell 9Fel! Hittar inte referenskälla. och 

antagandet att volymflödet var samma i tillufts- som frånluftskanalen, kan värmeväxlarens 

temperaturverkningsgrad, det vill säga andelen energi som kan tas tillvara ur luften som 

lämnar lokalen, beräknas med (8). Ventilationen är vid undersökningen påslagen dygnet 

runt.  

Tabell 9. Uppmätta temperaturer och luftflöden i ventilationsanläggning.  

 Tfrånluft [°C] Tavluft [°C] Tuteluft [°C] Ttilluft [°C] �̇� [m3/s] 

Kontor 21,7 10,5 0,2 17,5 0,182 

Process 25,0 7,0 0,2 17,5 1,2 

 

Figur 3. Luftbehandlingsaggregat för ventilation av kontorsdel. 
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Figur 4. Luftbehandlingsaggregat för ventilation av processdel. 

𝜂𝑓𝑟å𝑛 =
(𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑇𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡)
          (8) 

Ventilationsförlusterna beräknas genom (9), där faktorn (1-ηfrån) representerar den värme i 

ventilationsluften som inte återvinns. Notera att begreppet ventilationsförluster syftar på den 

värmeenergi som korsar systemgränsen, i detta fall klimatskalet, genom ventilationen. Där 

ΔT är skillnaden i temperatur mellan frånluft och uteluft. 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = ∑ 𝜌𝑐𝑝�̇�∆𝑇(1 − 𝜂𝑓𝑟å𝑛)          (9) 

Utöver transmissions- och ventilationsförluster finns det ofrivilliga luftläckaget, �̇�𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒, 

genom klimatskalets otätheter till följd av tryckdifferensen mellan in- och utsida. 

Täthetsmätningar är tidskrävande och svåra att utföra varpå luftflödet uppskattats utifrån 

genomsnittligt luftläckage för betongbyggnader. Vid en provtryckning på ±50 Pa 

tryckskillnad över klimatskalet läcker en betongbyggnad 0,5 liter per sekund och 

kvadratmeter omslutande area. Det verkliga luftläckaget är av storleksordningen 4 % av 

provtrycksläckaget, vilket korrigeras med γ i ekvation (10) (Petersson 2009). Klimatskalets 

omslutande area är 3032 m2. ΔT är skillnaden mellan inne- respektive utetemperaturen och 

övrig indata för luft visas i Tabell 4. 

�̇�𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝛾�̇�𝜌𝐶𝑝𝐴∆𝑇        (10) 

För att uppskatta primärvärmebehovet för byggnaden som varierar med 

utomhustemperaturen gjordes en simuleringsmodell i MATLAB-verktyget Simulink. Som 

utetemperatur är data hämtad från Karlstads flygplats för året 2014 (SMHI 2014). 

Byggnadens fönster är främst belägna i norrläge, varpå solinstrålning inte tas hänsyn till i 

modellen. Regulatorn för tillfört värmebehov är inställd för att hålla en innetemperatur på 

20 ºC med en maxeffekt på 20 kW. Värmetrögheten i lokalerna beräknades med (11) 
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utifrån antagandet att anläggningen är medeltung byggnad med en tidskonstant, τ, på 50 

timmar. Av ventilationseffektförlusterna i högerledet representerar d andelen av dygnet 

som ventilationen är påslagen, vilket i detta fall är dygnet runt för båda 

ventilationssystemen. 

∑ 𝑚𝑐𝑝 = 𝜏((∑ 𝑈𝐴)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + (∑ �̇�𝜌𝑐𝑝𝑑(1 − 𝑛))𝑣𝑒𝑛𝑡 + (�̇�𝜌𝑐𝑝)
𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒

)     (11) 

Den interna värmen som alstras i lokalerna kommer huvudsakligen från den el som 

används och de processer som kräver ånga. En stor del av denna gratisvärme går förlorad 

genom att majoriteten av all värmeenergi från kylsystemen avlägsnas utomhus, 

tappvarmvatten spolas bort genom avlopp och portar öppnas för mottagning och 

leveranser som inte tagits hänsyn till i modellen. Dessutom är utrustningen med de största 

värmeförluster, belägna långt ifrån kontorslokalerna där värmebehovet är som störst varpå 

mycket ventileras bort i processdelen. Det antagande som har gjorts i modellen är att 

mängden internvärmen följer svängningarna i elförbrukningen. Nattetid och på söndagar 

alstras således ingen internvärme. Gratisvärmen sätts därför som en procentsats av 

elförbrukningen under ett normalt produktionsdygn där baslasten tagits bort och har i 

standardfallet antagits till 50 %. 

2.3.2.2 Tappvarmvatten 

Mejeriet har endast mätning och statistik över totalt färskvattenanvändande, vilket 

förgrenar sig till en kallvattentank respektive varmvattentank. För att bestämma 

varmvattenanvändningen per dygn loggades vattenflödet för att under en vecka mäta 

andelen förbrukat varmvatten i förhållande till totala färskvattenanvändningen. Även 

andelen kallvattenförbrukning per dygn mättes för att verifiera resultatet. 

Volymen vatten, V, som används är angivet som dygnsmedelvärde. Enligt mätning 

förbrukas cirka 6 m3 per produktionsdag och genomsnitt antas ca 1 m3 förbrukas varannan 

söndag i samband med mjölkleverans. Energibehovet, 𝑄, beräknas genom (12). Där ΔT är 

skillnaden i temperatur mellan färskvattnet (4 °C) och tappvarmvattnet (80 °C). 

𝑄 = 𝑉𝜌𝐶𝑝∆𝑇         (12) 

Det dimensionerande effektbehovet, �̇�, bestäms genom (13), där det maximala 

volymvattenflödet till ångvärmeväxlaren är uppskattat utifrån pumpens kapacitet. 

Volymflödet uppmättes till 0,001 m3/s. 

�̇� = �̇�𝜌𝐶𝑝∆𝑇          (13) 

 CIP (Cleaning In Place) 2.3.3

I dagsläget körs i genomsnitt 11,5 diskprogram per produktionsdag, vilka tillsammans 

förbrukar ca 15 m3 vatten. De olika diskprogrammen leds ut från huvudcentralen till 

respektive diskobjekt. Beroende på dag och diskobjekt körs ett lut- eller syra-program. 

Lutprogrammet består av en försköljning med kallvatten, följt av en lutcirkulation och 

avslutas med hetvattensköljning för att sterilisera objektet. Syraprogrammet består av 
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ytterligare två steg: en varmvattensköljning samt en syralösning mellan lutlösningen och 

hetvattensköljningen, se Figur 5. 

 

Figur 5. Beskrivning av stegen i de olika diskprogrammen 

Syraprogrammet körs vanligtvis en gång per diskobjekt och vecka och resterande dagar 

körs lutprogrammet med undantag för diskobjektet pastör, som genomgår ett fullständigt 

syraprogram varje produktionsdag. Detta för att undvika beläggningar som försämrar 

effektivitetsverkningsgraden hos värmeväxlaren under pastöriseringen.  

För att bestämma energianvändningen relaterat till CIP-anläggningen utfördes en 

systematisk kartläggning och sammanställning av färskvattenanvändning, 

programmeringstider och temperaturer på veckobasis, då frekvensen för diskprogrammens 

schema är veckobaserade. Vid flödesmätningar mättes färskvattenflödet in till disklokalen 

och validerades kontinuerligt mot den stationära vattenmätaren vilket anger den totala 

färskvattenanvändningen. Erhållna mätvärden och data som studien baseras på visas i 

Tabell 10. S,H,P i tabellen står för diskobjekten separator, homogenisator och pastör. 

Tabell 10. Driftsparametrar för vardera disksteg. 

 

Diskobjekt 

Förskölj Lutcirkulation Mellanskölj Syracirkulation Hetskölj 

Tid  

[s] 

Vatten 

[m3] 

Tid 

[s] 

Vatten 

[m3] 

Tid 

[s] 

Vatten 

[m3] 

Tid 

[s] 

Vatten 

[m3] 

Tid 

[s] 

Vatten 

[m3] 

S, H, P                          150 0,405 1200 - 240 0,648 900 - 420 1,134 

Mjölktank                                 105 0,284 540 - 120 0,324 330 - 330 0,891 

Gräddtank 105 0,284 540 - 180 0,486 360 - 390 1,053 

Mjölkslinga 105 0,284 420 - 150 0,405 390 - 360 0,972 

Gräddslinga 105 0,284 450 - 210 0,567 390 - 330 0,891 

Mottagstank 105 0,284 540 - 90 0,243 360 - 330 0,891 

Tankbil 105 0,284 540 - 90 0,243 360 - 330 0,891 

Packmaskin 105 0,284 420 - 150 0,405 390 - 360 0,972 

Vattenanvändningen för respektive objekt i Tabell 10 är grundat på ett konstant flöde på 

2,7 liter per sekund, vilket baseras på de flödesmätningar som genomfördes. Temperaturen 

i syra- och luttanken ökar successivt under dagen. De värden som är angivna och använda i 

beräkningarna är medelvärden av temperaturen under dagen, och redovisas i Tabell 11. 

 

 

 

HetsköljLut Förskölj Lutprogram: 

Lut Mellanskölj Syra Hetskölj Förskölj Syraprogram: 
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Tabell 11. Temperaturer för respektive disksteg. 

 Tin [ºC] Tdisk [ºC] Tretur [ºC] Tut [ºC] 

Försköljning 4 - - - 

Lutcirkulation 47 85 68 51 

Mellansköljning 4 80 70 18 

Syracirkulation 42 85 70 47 

Hetsköljning 4 92 75 18 

Antalet syra- respektive lutprogram som körs under en normal produktionsvecka 

presenteras i Tabell 12. 

Tabell 12. Antal syra- och lutprogram per vecka och diskobjekt. 

 syraprogram 

per vecka 

lutprogram 

per vecka 

S, H, P  6 0 

Mjölktank 4 20 

Gräddtank 2 9 

Mjölkslinga 1 5 

Gräddslinga 1 5 

Mottagningstank 1,5 1,5 

Tankbil 2 5 

Packmaskin 1 5 

En schematisk bild över anläggningens värmeväxlare med använda temperaturer visas i 

Figur 6. Energi- och effektbehov för CIP-anläggningen bestämdes med hjälp av (14). 

𝑄 = ∑ �̇� 𝑡𝜌𝑐𝑝 (𝑇𝑑𝑖𝑠𝑘 − (𝑇𝑖𝑛 + (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 − 𝑇𝑢𝑡))) + ∑ 𝑉𝑙𝑢𝑡 𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑑𝑖𝑠𝑘 − 𝑇𝑖𝑛)     (14) 

 

Figur 6. Schematisk bild över CIP-anläggningens värmeväxlare 

Vid tiden, t, för lutkörningen tas hänsyn till att de första 40 sekunderna inte kan 

värmeväxlas mot något varmt returflöde varpå effektbehovet är som störst i uppstarten. 
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För energibehovet vid lutsteget reduceras körtiden med 40 sekunder i den första termen, 

vilket motsvarar en volym av 108 liter. Energibehovet för startvolymen, Vlut, som inte kan 

värmeväxlas motsvaras av den andra termen och är uppskattad utifrån tidsmätning och 

nivåminskning i uppehållstanken vid en diskning av mjölktanken. Det antas kräva lika stor 

volym lutlösning vid uppstart av samtliga diskningar.   

 Pastörer 2.3.4

Efter att mjölken genomgått separation till skummjölk och grädde vid ungefär 55-57 °C 

pastöriseras grädden och mjölken i separata värmeväxlare. Dagligen pastöriseras cirka 18 

400 liter skummjölk, vilket tar två timmar. Enligt temperaturmätningar värmeväxlas 

skummjölken internt upp till 64,5 °C för att sedan värmas ytterligare med extern värme 

(ånga) upp till 73,6 °C. Vid pastörisering av grädden sker ingen intern värmeväxling utan de 

1000 liter grädde som dagligen pastöriseras hettas upp med extern värme från cirka 52 °C 

till 88 °C. För beräkningar av energi- samt effektbehov används (12) och (13). Det årliga 

energibehovet baseras på 312 produktionsdagar. 

 Systemförluster 2.3.5

Till denna kategori hör systemförluster längs ångledningar och i processer vars värme inte 

tillförs internvärmen samt värmeförluster från kondenstanken. Denna post uppskattas till 5 

% av den totala värmeanvändningen. 

  Kylsystem 2.3.6

Liksom Figur 1 visar, är kylsystemet indelat i två olika funktioner. I processen kyls mjölk 

och grädde på kort tid ned genom värmeväxling mot en kylvattenreservoar, som i sin tur 

hålls kylt av ett vätskekylaggregat. Den andra funktionen är kyllagret som ämnar hålla den 

förpackade produkten kyld under tiden mellan förpackning och utleverans. Temperaturen i 

detta lager regleras i dagsläget med luftkylare monterade inne i lagerutrymmet kopplade till 

kylkompressorer utomhus. 

Elenergin som används av det stora vätskekylaggregatet bestämdes genom att mäta 

strömmen som matades till kylmaskinen under tiden som mjölkkylning pågick, och två av 

maskinens tre kompressorer var aktiva. Med hjälp av den uppmätta strömmen bestämdes 

en eleffekt, vilken antogs representativ som aggregatets medeleffekt. Denna effekt används 

uppskattningsvis under sex timmar per produktionsdygn. 

För att bestämma kylrummets energibehov formulerades en energibalans, vars systemgräns 

utgjordes av kylrummets väggar (15). Sedermera gjordes beräkningar för värmeledning 

genom väggar, golv och tak med (7), med temperaturförutsättningarna 25 °C i angränsande 

produktionslokal och 6 °C i marktemperatur. Värden för U (värmeledningsförmåga) och A 

(area) återfinns i Tabell 13. 

�̇�𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = ∑ �̇�𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 + �̇�𝑡𝑎𝑘 + �̇�𝑔𝑜𝑙𝑣 + ∑ �̇�𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟 + �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒     (15) 
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Tabell 13. Area och värmeövergångstal för befintligt kylrum. 

 U [W/m2*K] A [m2] 

Yttervägg 0,336 33 

Innervägg 0,333 93 

Tak 0,348 72 

Golv 0,349 72 

Draperi 1,928 6 

Masstransport i form av ofrivillig ventilation genom otätheter och springor uppskattades 

enligt ett referensvärde för volymflödet: 1,6*0,04 liter per sekund och kvadratmeter 

omslutande area (väggar, tak och golv) (Petersson 2009). Med hjälp av (13) kunde denna 

ventilation knytas till ytterligare en term i energibalansen. 

I draperiet som fungerar som köldridå mellan produktionslokalen och kylrummet finns en 

0,1*2,5 meters glipa, genom vilken ofrivilligt luftläckage antas ske. Med hjälp av ekvation 

(16) och (17) beräknas först tryckskillnaden över draperiet och därefter luftflödet genom 

glipan, som slutligen med (13) tolkas som en värmande effekt. Denna masstransport antas 

ske under 12 timmar per dag, då dörröppningen under natten stängs med en port. 

(Petersson 2009) 

∆𝑝 = 𝜌0 ∗ 𝑔 ∗ 𝑇0 ∗ (
1

𝑇𝑒
−

1

𝑇𝑖
) ∗ 𝛥𝑧         (16) 

ρ = luftens densitet vid 0℃ (1,293 kg/m3), g = tyngdaccelerationen (9,81 m/s2), T0 = 

absoluttemperatur vid 0 °C (273,15 K), z = avståndet i höjdled från nollnivå [m] (total höjd 

2,2 m, nollnivå 1,1, medeltryckhöjd z=0,55), Te, Ti = absoluttemperatur i respektive rum 

[K]. Tryckskillnaden beräknades till 0,48 Pa. 

�̇�𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝐴 ∗ 𝛾 ∗ √
2

𝜌
∗ √∆𝑝         (17) 

A = hålets area (0,22 m2), ɣ är en enhetslös korrigeringsfaktor (0,65) och ρ är luftens 

densitet (1,2 kg/m3). Härmed beräknades volymflödet till 0,128 m3/s. 

Samtliga termer för värmetransport i kylrummet sammanställdes i en simulink-modell, 

vilket gav en möjlighet att se samband mellan utetemperatur och kylbehov. Modellen 

adderar värmetransporten över de olika delarna av systemgränsen timme för timme och 

subtraherar den effekt som krävs för att behålla den önskade temperaturen i rummet. 

Genom att dividera netto tillförd energi till rummet med systemets värmetröghet, och 

integrera över det givna tidssteget, återfås ändringen av temperatur i kylrummet. Se 

ekvation (18). Värmetrögheten i rummet baseras på förutsättningen att det under åtta av 

dygnets timmar (måndag – lördag) finns 19,4 m3 (ca 7 % av rummets volym) mjölk i 

rummet, och resten är luft. 

𝑑𝑇𝑘𝑦𝑙𝑟𝑢𝑚 = ∫
∑ �̇�

𝑉𝜌𝑐𝑝
𝑑𝑡         (18) 
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I modellen integreras och summeras den mängd energi som krävs för att hålla rummet 

kallt, vilken sedermera ses som det totala kylbehovet för lokalen. Denna term definieras 

som kWh värme per år, men för att kunna införa detta energibehov i den totala 

energiinventeringen krävs en relation mellan bortförd värme och använd elenergi, en så 

kallad COP (Coefficient Of Performance). Denna koefficient kan bestämmas genom att 

dividera transporterad värmeenergi med tillfört arbete, se (19). 

𝐶𝑂𝑃𝑘𝑦𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
         (19) 

Genom att fysiskt mäta elförbrukningen vid ett specifikt tillfälle, samt genom att simulera 

värmetransporten under samma förutsättningar som för mätningen återfås de parametrar 

som behövs för att beräkna COP. 

 Pumpar 2.3.7

Inventeringen av energi använd av pumpar i anläggningen bestod av att avläsa dess 

uppmärkta effekter, och multiplicera dem med uppskattade gångtider baserade på vilken 

del av verksamheten pumparna var kopplade till. Effekter och gångtider anges i Tabell 14. 

Tabell 14. Effekter och drifttider för anläggningens pumpar. 

Avdelning Pumpkrets Effekt [kW] Gångtid [h/dygn] 

Energirum Isvattencirkulation 1,1 6 

Hetvattencirkulation 5,2 1 

Cirkulation värmebärare 3 12 

Mjölkprocess Transportpumpar 5 3 

Homogenisator 7,5 3 

Separator 0,75 3 

Gräddrum Gräddpump 1 1 2 

Gräddpump 2 1 2 

Pann-/ 

mottagningsrum 

Mottagning (in) 4 1 

Fyllning silotank 4 1 

Kallvatten 4 2 

CIP Disklösning till 7,5 4,8 

Disklösning retur 7,5 4,8 

 Kompressor (tryckluft) 2.3.8

Tryckluft används primärt till förpackningsmaskinens funktioner, samt i viss utsträckning 

till styrning av ventiler runtom i processen. All tryckluft produceras av en kompressor av 

modellen Atlas Copco GA18VSD. Beteckningen VSD står för ”variable speed drive”, vilket 

innebär att den är varvtalsstyrd och därmed kan styra sin effekt baserat på det aktuella 

behovet av tryckluft. Med hjälp av en inbyggd loggningsfunktion avlästes hur stor andel av 

den aktiva tiden (163 timmar för den undersökta perioden) som kompressorn arbetat inom 

vissa intervall. Då kompressorn stängs av nattetid, motsvarar denna period två veckor, och 

antas därmed som representativ för det generella behovet av tryckluft. I Tabell 15 anges 

hur den uttagna effekten är fördelad över olika intervall. 
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Tabell 15. Effektintervall och drifttid för befintlig kompressor. 

Intervall (%) Effektintervall [kW] Drifttid (% av 163 h) 

0-20 0 - 3,6 <1 

20-40 3,6 - 7,2 55 

40-60 7,2 - 10,8 36 

60-80 10,8 - 14,4 3 

80-100 14,4 - 18 5 

Genom att individuellt multiplicera medelvärdet av varje intervall med andelen av dess 

drifttid beräknas en genomsnittlig effekt som över en längre period används för att beräkna 

energiuttaget hos kompressorn, se (20). 

�̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 = 18 ∙ [
(0,1 ∗ 0,01) + (0,3 ∗ 0,55) + (0,5 ∗ 0,36) +

+(0,7 ∗ 0,03) + (0,9 ∗ 0,05)
]     (20) 

 Förädling/förpackning 2.3.9

Homogenisatorns och separatorns effekter mättes till 9,29 respektive 8,31 kW och de 

arbetar under rådande förutsättningar i 2,5 timmar per dygn. Maskinerna som sörjer för att 

förpacka mjölken och grädden i kartonger, och sedan samla dessa förpackningar på vagnar 

kräver tillsammans 17,76 kW, varav 96 % används av förpackningsmaskinen. Total 

energianvändning för dessa apparater baseras på 7,5 timmars drifttid per dygn. 

Förpackningsmaskinen har ett inbyggt eldrivet värmeelement, vars funktion är att försegla 

mjölk-/gräddpaketen. Detta element slås på och av då förpackningarna passerar förbi det, 

vilket gör att elkonsumtionen pulserar kraftigt. Analys visade att tiden som elementet är 

påslaget är lika lång som tiden det är avslaget. Strömmen som förpackningsmaskinen drar 

mättes. Ett lågt och ett högt värde noterades, varpå ett medelvärde bestämdes och 

användes som representativt för denna enhet. 

 Belysning 2.3.10

Inventeringen av elektrisk energi ämnad för belysning bestod av manuell räkning av antal 

lysrör, bestämning av individuellt effektbehov, samt uppskattning av drifttid. Sammanlagt 

fanns på mejeriet 160 stycken lysrör, samtliga uppmärkta med 36 W vardera. Till varje 

lysrör finns en s.k. drossel monterad som uppskattas använda cirka 1,5 W. Majoriteten av 

lysrören antas vara tända under 12 timmar per dygn, med undantag för mindre utrymmen 

såsom verkstad och elcentral som bara är upplysta vid korta tillfällen. 

 Ventilation 2.3.11

Ventilationen i anläggningen är uppdelad i två separata system för kontors- respektive 

produktionsutrymmen. För kontorsdelen består luftbehandlingsaggregatet av en 

plattvärmeväxlare som tillvaratar värme ur frånluften för att förvärma uteluften. Då 

behovet av värme överstiger värmeväxlarens förmåga aktiveras ett eldrivet värmebatteri 

med en maxeffekt på 5 kW. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad, det vill säga andelen 

energi som tas tillvara ur luften som lämnar lokalen, beräknas med (8). Uppmätta värden 

för volymflöde och temperatur återges i Tabell 9. Antagandet gjordes att volymflödet var 
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samma i tillufts- som frånluftskanalen, och beräknades som ett medelvärde av de två 

uppmätta värdena. 

Systemet för ventilation av produktionsdelen består av en roterande värmeväxlare samt ett 

värmebatteri som värms av primärvärmeslingan. Ur energikartläggningssynpunkt 

kategoriseras detta värmebatteri således indirekt under ångproduktion, till skillnad från 

kontorssystemet som enbart belastar elektrisk energi. Vid energiinventering mättes 

temperaturer för tilluft, frånluft, avluft och uteluft i båda systemen. 

Belastningen på det elektriska värmebatteriet beräknas med (21) som säger att den tillförda 

effekten från värmebatteriet är lika med differensen mellan uteluftens totala effekttillskott 

och frånluftens effektförlust. 

�̇�𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = (�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡−�̇�𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡) − (�̇�𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−�̇�𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡)       (21) 

Observera att �̇� = �̇�𝜌𝑐𝑝𝑇. Temperaturen anges alltså här som ett absolutvärde i enheten 

Kelvin, snarare än en temperaturskillnad. 

Qavluft ändras i förhållande till utetemperaturen. Genom att bryta ut Tavluft ur ekvation (8) 

och anta att temperaturverkningsgraden förblir oförändrad, fås ett uttryck för 

avluftstemperaturen, se (22). För att beräkna värmebehovet över ett år ställdes ekvation 

(21) upp i SimuLink, med temperatur för till- och frånluft ur Fel! Hittar inte 

eferenskälla., varierande utetemperatur enligt (SMHI 2014) och avluftstemperatur enligt 

sambandet (22). Elen som används av fläktar för att driva ventilationen är 0,6 kW för 

kontors-systemet och 2*2,2 kW för produktions-systemet. Ventilationssystemen (fläktarna) 

är aktiva dygnet runt, 7 dagar i veckan, men värmebatteriet antas endast vara aktivt vid 

behov. 

𝑇𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝜂(𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡)       (22) 

2.4 Expansion 

Samtliga beräkningar har upprepats för att uppskatta energianvändning vid den planerade 

expansionen. De parameterförändringar som rör processen är att mjölk- och gräddvolymen 

dubbleras, vilket innebär totalt 38 800 liter mjölkprodukter (mjölk + grädde) per dygn. 

Förädlingstiden, vilken berör pastörisering, homogenisering, separation och processkyla 

antas fördubblas. Förpackningstiden förväntas bli densamma, med dubblerat effektbehov, 

då man installerar en identisk förpackningsmaskin för att arbeta parallellt. Dock innebär en 

extra förpackningsmaskin en ökning av tryckluftsbehovet, närmare bestämt en ökning av 

kompressorns belastning. 

Rörande elektriciteten som används för att driva pumpar runtom i verksamheten görs en 

ny uppskattning över driftstider, då vissa flöden kommer dubbleras medan andra förblir 

oförändrade eller ändras på annat sätt. 
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För beräkningar rörande kylrummet sker en mer specifik förändring, då man skall bygga ett 

helt nytt kyllager med ändrade förutsättningar. Rummet blir en utbyggnad av den befintliga 

huskroppen, och dess golvyta är tre gånger så stor som det befintliga kylrummets, se Figur 

7. Materialtekniska egenskaper såsom värmeledningsförmåga för det expanderade lagrets 

systemgränser antas vara oförändrade, vilket innebär att dess kylbehov primärt ändras av 

rumsvolym/väggyta och andel väggar som gränsar till uteluften. Dessutom förutsätts att 

den läckande köldridån (draperiet) ersätts med en ”snabböppnande rullport”. För att skapa 

en bild av skillnaden i energianvändning hos det planerade gentemot det befintliga 

kylrummet skapas ytterligare en simulink-modell. Den fungerar generellt på samma sätt 

som modellen beskriven i 2.3.6, och den största skillnaden ligger i parametrarna ytarealer 

och luftläckage, då den nya byggnaden förväntas vara större och tätare. Det planerade 

kylrummets egenskaper beskrivs i Tabell 16. 

 

 

Figur 7. Mejeriets ritning över den planerade tillbyggnaden som skall husera ett nytt kylrum. 
Gråmarkerat område visar ett utsnitt av den befintliga lokalen, se bilaga A1. 
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Tabell 16. Parametervärden för det planerade kylrummet. 

 U [W/m2,K] A [m2] Textern [°C] 

Yttervägg 0,1827 120 Varierande(3) 

Innervägg 0,333 120 25 

Tak 0,333 216 Varierande(3) 

Golv 0,3487 216 6 

Lagerdörr 0,5 6 25 

Leveransport 0,5 15 Varierande(3) 

(3) (SMHI 2014). 

Vid en expansion ökar antalet objekt som måste diskas. Nya antagna syraprogram och 

lutprogram är grundande på planerade inköp av två nya mjölktankar, två befintliga 

gräddtankar som kan tas i bruk, ytterligare en förpackningsmaskin som kommer att 

installeras samt att leveranserna fördubblas. I Tabell 17 redovisas hur antalet diskprogram 

antas förändras vid expansion. 

Tabell 17. Antal syra- och lutprogram per vecka och diskobjekt vid dubblad produktion. 

 

 

Antal syraprogram 

per vecka 

Antal lutprogram 

per vecka 

S, H, P                          6 0 

Mjölktank                                 6 30 

Gräddtank 4 18 

Mjölkslinga 1 5 

Gräddslinga 1 5 

Mottagningstank 2 4 

Tankbil 2 10 

Packmaskin 2 10 

Storleken av anläggningen som genomgår utvändig rengöring efter varje produktionsdag 

antas vid en expansion vara nästan oförändrad och frekvensen för vilket rengöring sker 

likaså. Varmvattenförbrukningen uppskattas därför vara oförändrad vid en expansion. 
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3 Resultat 

3.1 Energianvändning 

Totalt används 1141 MWh per år. I Figur 8 redovisas hur användningen av olja respektive 

elektricitet fördelas på olika poster i mejeriet.  

 

Figur 8. Årlig energianvändning vid Wermlands Mejeri, fördelat på energislag, redovisat i MWh. 

Varje energianvändares andel av respektive energislag anges i procent inom parentes. 
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3.2 Expansion 

I Figur 9 redovisas en sammanställning av den förväntade energianvändningen när 

produktionen ökar till 12,1 miljoner liter mjölk och grädde per år. Den totala 

energianvändningen förväntas bli cirka 1570 MWh per år, en ökning med 37 %. 

Fördelningen mellan värmeenergi och elektricitet ändras vid expansionen till 67 respektive 

33 procent. 

 

Figur 9. Beräknad fördelning av energianvändning vid expansion. 

3.3 Energiintensitet 

Energiintensiteten för Wermlands mejerier är med dagens produktion uppskattad till 0,19 

kWh/l enligt den energikartläggning som gjorts. Detta kan jämföras med de bästa svenska 

mejerierna med produktion av liknande produkter. Som redovisat i Tabell 2 är dessa 

referensanläggningars SEC-värden 37 % respektive 42 % lägre. Tre danska mejerier ligger 

betydligt lägre då dess energiintensitet ligger i intervallet 0,07-0,09 kWh/l. Fördelningen av 

energibehovet per energislag för de svenska föredömliga anläggningarna är ungefär hälften 

el och hälften bränsle.  

3.4 Referensvärde  

Referensvärdet som uppskattats med hänsyn till avläst indata från perioden 2 januari 2016 

till och med 15 mars 2016 är 846 700 kWh olja per år respektive 373 100 kWh el per år. 

Beräknade behovet olja respektive el jämfört med de uppskattade referensvärdena uppvisar 

därmed en differens på 5 % respektive 10 %. Det totalt beräknade energibehovet på 

1 141 000 kWh per år är 6,5 % lägre än referensvärdet. 

  

Uppvärmning; 58 
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CIP; 455 

Pastörisering; 142 

Förluster; 183 

Kylsystem; 189 

Pumpar; 94 
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Ventilation; 50 
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Energianvändning vid expansion [MWh/år] 
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4 Diskussion 
Denna kartläggning och inventering är resultatet av mätning och uppskattning i samband 

med analytiska beräkningar. Resultaten påvisar att energianvändningen vid Wermlands 

Mejeri är relativt låg, vid jämförelse med andra skandinaviska mejerier. Dock finns det 

potential till ytterligare effektivisering, då energiintensiteten är dubbelt så hög som de bästa 

anläggningarna i jämförelsen. Mejerierna i jämförelsen har utsetts till de anläggningar med 

föredömligt energianvändande, vilket innebär att de är designade med hållbarhet och 

energieffektivitet i åtanke redan från början, vilket inte Wermlands Mejeri är i samma 

utstäckning. Till skillnad från andra undersökta mejerier, vars fördelning av 

energianvändning på elektricitet respektive värme ligger kring 50/50, upptar värmeenergin 

vid mejeriet cirka 70 % av den totala energianvändningen. Sannolikt kommer fördelningen 

dock jämna ut sig då mejeriet expanderar och produktionen utökas, eftersom en stor del av 

elektriciteten är direkt kopplad till produktionsvolym medan största delen 

oljeanvändningen är kopplad till fastigheten och därmed inte ändras i samma grad vid 

expansion. Endast 9 % av värmeenergin, den som går till pastörisering, förväntas öka 

proportionellt med ökad produktionsvolym. Så länge produktionen utökas genom längre 

kontinuerlig produktion snarare än fler satsvisa körningar så förutspås inte CIP-

anläggningen, som står för 38 % av värmeenergin, användas i nämnvärt större utsträckning. 

Elen, å andra sidan, används till 53 % av processer vars drift ökar näst intill linjärt med 

produktionsvolymen. En expansion innebär följaktligen även att SEC-värdet kommer att 

sjunka. Vid den planerade fördubblingen av produktionen beräknas SEC-värdet reduceras 

till 0,13 kWh/l. Dessutom visar expansionsberäkningarna att fördelningen mellan olje- och 

elanvändning går mot jämvikt vid ökad produktionsvolym.  

Som en känslighetsanalys, och validering av undersökningens resultat, har mejeriets totala 

energianvändning beräknats på två olika sätt. Dels genom att summera samtliga posters 

energianvändning i inventeringen över ett år, vilket tar hänsyn till att de kan variera 

individuellt beroende på faktorer som utetemperatur eller produktionsfrekvens. Dessutom 

har användningen uppskattats utifrån den faktiska använda elen och oljan (referensvärde), 

en metod som förutsätter att verksamheten under den använda referensperioden är 

representativ för ett helt år. Jämförelse av dessa två resultat visade att differensen mellan 

dessa resultat skiljde cirka 6 % (olja: 5 %, elektricitet: 10 %), vilket tolkas som en 

felmarginal hos resultaten ur ett helhetsperspektiv. Resultatet som baseras på 

energiinventeringen är detaljerat, men tar inte hänsyn till oförutsedda händelser i 

produktionen såsom tekniska fel som innebär ändrad drifttid. Referensvärdet, å andra 

sidan, inkluderar alla parametrar under en viss period, vilket förklarar att det visar en högre 

energianvändning. Baserat på observationer under upprepade besök vid mejeriet inträffar 

oväntade händelser som leder till märkbart ändrat produktionsmönster cirka 1-2 gånger i 

veckan. Sammanfattningsvis kan referensvärdena ses som mer rättvisande, medan de 

detaljberäknade värdena har styrkan att de påvisar fördelningen av energianvändning 

mellan de olika posterna. 
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Orsaker till differensen mellan referensvärde och beräknad energianvändning kan förklaras 

med felmarginaler vid beräkningar av varje delpost, vilket vid summering kan leda till 

avvikelse. Dock bör det påpekas att denna typ av studier och beräkningar inte går att 

fastställa helt exakt utan en viss osäkerhet och felmarginal, såväl uppåt som nedåt, måste 

accepteras. Den mest osäkra posten i beräkningarna för oljeanvändningen, 

primärvärmebehovet, bör ändå nämnas. Värmeförlusterna från byggnaden och antagandet 

om hur stor del av energianvändningen som tillförs internvärmen är faktorer som enligt 

simulinkmodellen kan ge skillnader i primärvärmebehovet med upp till 50 %. Kopplat till 

total energianvändning skulle detta dock medföra en osäkerhet på knappt 30 MWh per år, 

motsvarande cirka 3,5 %. Vid bestämning av referensvärde för elanvändning har ingen 

hänsyn tagits till utetemperaturens variation över året, vilket medför ett ökat kylbehov 

under sommarhalvåret. Därmed behövs utökade och mer utförliga beräkningar över 

kylrummets verkliga energibehov, för att illustrera en mer sanningsenlig differens mellan 

rapportens resultat och verkligheten.  

Den redovisade energianvändningen för pumparna baseras på varje pumps uppmärkta 

effekt, och inte en uppmätt elkonsumtion, dessutom är pumparnas drifttider uppskattade 

med en viss marginal. I verkligheten är pumparnas effektuttag sannolikt något lägre än 

redovisat. Därmed skall pumparnas elanvändning i denna rapport ses som ett maximalt 

värde.  

Den använda verkningsgraden för kylrummets kylmaskiner är inte ett COP i ordets rätta 

bemärkelse, utan snarare en kalibreringsfaktor som relaterar det simulerade kylbehovet till 

verklig elanvändning. Ett rimligt COP är normalt i storleksordningen 2-4, medan det värde 

som används i beräkningarna är 0,64. Denna faktor tar dock hänsyn till alla pumpar och 

fläktar som är i drift för att kylmaskinens funktion skall fyllas, vilket ett COP inte gör. 

Baserat på resultat i denna undersökning och observationer som gjorts vid mejeriet under 

arbetets gång bör vidare undersökning göras gällande energieffektivisering av vissa poster. 

Därmed följer härefter en kompletterande andra del av rapporten, vars innehåll skiljer sig åt 

mellan författarnas individuella rapporter. I båda rapporterna undersöks möjligheten att 

sänka energianvändningen genom implementering av förbättringsåtgärder. Staffans rapport 

fokuserar på åtgärder som reducerar elanvändningen för kylsystem och 

ventilationsanläggning medan Ritas rapport är främst inriktad på att sänka behovet av ånga 

i CIP-anläggning och värmesystem genom förbättringsåtgärder. I respektive del beskrivs de 

vidare undersökta områdena mer utförligt.  
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Del II – Förbättringsåtgärder 
Energikartläggningen från del 1 har skapat medvetenhet och insikt i hur 

energianvändningen är fördelad på olika poster samt uppfattning om vart det kan finnas 

potential till förbättring. Som en fortsättning på del 1 kommer denna del av studien 

fokusera på åtgärder för att minska värmebehovet och förbränningen av fossila bränslen.  

5 Introduktion 
Den största källan till utsläpp av växthusgaser är förbränning av fossila bränslen. Utsläppen 

bidrar till jordens klimatförändringar vars konsekvenser kan vara svåra att prediktera 

(Fernández García et al. 2013; Meehl et al. 2007). För att inte äventyra nuvarande och 

kommande generationers möjlighet att leva i en hälsosam miljö krävs att hållbara lösningar 

utvecklas och implementeras. Enligt miljöbalken ska förnybara energikällor användas i 

största möjliga utsträckning, återvinning av tillexempel värme ska nyttiggöras och alla 

verksamheter ska hushålla med energi och andra resurser (Lindholm 2015). 

Mjölkprocesserna förbrukar stora mängder termisk energi, främst i form av ånga till 

upphettning av mjölk och vatten för diverse steg i produktione. Enligt (Lampi 2001) skulle 

energibehovet kunna minskas med 25 % genom finjustering och hushållning av diverse 

processer. Ytterligare 20 % skulle kunna sparas med investering av mer energieffektiv 

utrustning och system för värmeåtervinning. Ett enkelt sätt för att minska det termiska 

energibehovet är att se till att rörledningar är ordentligt isolerade och att ånga inte läcker ut 

i onödan. Då kyla och kylning krävs på flera ställen i proceeser och vid förvaring  kan 

värme med fördel återvinnas. I de flesta fall tenderar även storskalig produktion att vara 

mer effektiv än mindre produktionsanläggningarna. Fördelar som kontinuerlig drift och 

högre omsättning som möjliggör investeringar av effektivare utrustning gör det svårt för 

mindre mejerier att konkurrera på marknaden.   

Ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv kan bränslet från vilket ångan produceras vara 

minst lika viktigt som att minska energibehovet. Ett exempel på biobränsle som i flera 

industrier ersatt olja för ånggenerering är träpellets. Pellets har ett energiinnehåll på 4800 

kWh per ton och ett pris på cirka 1500 kr ton vid stora leveranser. Då det är ett biobränsle 

är koldioxidutsläppen ur ett LCA betydligt lägre än för olja med 15 g/kWh jämfört med 

993 g/kWh (Vattenfall 2012).  

I tidningen NSD från maj 2016 belyser en artikel ett gott exempel på en investering som 

gagnar både ekonomi och miljö. Norrmejerier bedriver kontinuerlig produktion av bland 

annat dricksmjölk och har omkring 100 anställda. År 2005 fick de problem med sina 

oljepannor varav nya alternativ utreddes, där träpellets visade sig vara det bästa alternativet. 

En pelletspanna med en effekt på 5 MW installerades. Förutom några justeringar i 

uppstarten har underhåll och service fungerat bättre jämfört med de gamla oljepannorna, 

menar underhållschef Lennart Lundberg. Investeringen på 25 miljoner beräknades ha en 

återbetalningstid på 4-5 år och investeringen har dessutom resulterat i statliga bidrag 

(Persson 2016). 



31 
 

Ytterligare ett exempel finns från Arlas anläggning i Jönköping där de med hjälp av 

investeringen av en pelletspanna på 2 MW vill täcka sitt värmebehov till processerna på 10 

GWh/år.  Målet till 2017 om att 95 % av all värmeenergi ska komma från förnybara källor 

kommer uppfyllas säger Britt-Marie Ekdahl, mejerichef på Arla Jönköping (Nordiska 

Projekt 2015). 

5.1 Bakgrund 

Wermlandsmejerier förbrukar i genomsnitt cirka 0,25 m3 olja per dygn sedan 1 januari 2016 

då en frekvent dagsproduktion togs i drift. Av oljeanvändning står CIP-anläggningen för 

cirka 38 % av ångbehovet, varmvattentanken för  33 % och pastörerna för 9 %. I dagsläget 

betalar mejeriet cirka 7200 kr per m3 olja som har ett energiinnehåll på 10 000 kWh/m3. Då 

produktionen förväntas att fördubblas till augusti 2016 kommer oljeförbrukningen öka 

med ytterligare 31 % och mejeriets förväntade energiintensitet för värmebehovet kommer 

då att vara 0,09 kWh/l. De två svenska referensanläggningarna har ett SEC-värde relaterat 

till värmebehovet på 0,05 respektive 0,06 kWh/l. Ramirez et al visar i sin studie hur 

energianvändningen i genomsnitt är fördelad på diverse processer vid 

drickmjölksproduktion i nederländska mejerier. Enligt tabell (XXX) har nederländska 

mejerier ett SEC-värde mellan 0,14-1,64 där det är mejerier med endast 

drickmjölksproduktion som tenderar att ha de lägsta värdena. SEC-värdena antas vara 

tillräckligt jämbördiga för att den procentuella fördelningen för dricksmjölkproduktion kan 

antas se likadan ut för de svenska referensanläggningarna. Därmed kan en jämförelse göras 

med Wermlands mejeriers förväntade värden, se Tabell 18. 

Tabell 18. SEC-värden för delprocesser hos Wermlands mejerier och svenska referensanläggningar. 

Process Arla Stockholm 

[kWh/l] 

Skånemejerier 

Malmö [kWh/l] 

Wermlands 

mejerier [kWh/l] 

Sentrifugering, 

homogenisering, 

pastörisering 

0,04 0,05 0,02 

CIP 0,01 0,01 0,05 

Tappvatten 0,01 0,01 0,03 

5.2 Syfte och mål 

Syftet med denna undersökning är således att belysa förbättringspotential ur ett energi- 

samt miljömässigt perspektiv. Studien kommer fokusera på att minska ångbehovet och 

därigenom även oljeanvändningen för framförallt varmvattentank och CIP-anläggning för 

att slutligen presentera ett miljömässigt bättre alternativ för att tillgodose värmebehovet. 

Med miljömässigt bättre avses i detta fall lägre koldioxidutsläpp till följd av en mer 

energieffektiv produktion eller genom reducering av det fossila bränsleanvändandet.  

Målet är att ta fram ett alternativ där anläggningens värme- samt tappvarmvattenbehov kan 

tillgodoses med reducerad eller utan förbränning av fossila bränslen. Följande frågeställning 

bearbetas och besvaras:  
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 Finns det möjligheter att sänka det termiska energibehovet och i så fall med hur 

mycket? 

 Finns det spillvärme att tillgå för att sänka energibehovet från pannan och vore det 

lönsamt att uppgradera den? 

 Hur skulle anläggningens framtida termiska energibehov kunna tillgodoses, med 

intentionen att minska ångbehovet och användandet av fossila bränslen?  

 Hur skulle en systemösning kunna se ut och vad blir dess 

kostnadsbesparingspotential?  
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6 METOD 
Inledningsvis under stycke 6.1 kommer idéer för såväl CIP, pastör, tappvarmvatten och 

primärvärme behandlas med intentionen att sänka energibehovet. Vidare i kapitel 6.2 

kommer möjligheten för tillvaratagande av spillvärme behandlas för att reducera 

ångbehovet. I stycke 6.3 och 6.4 undersöks alternativ till hur energibehovet skulle kunna 

tillgodeses samt hur en systemlösning skulle kunna se ut. Slutligen i stycke 6.5 behandlas 

kostnader och besparingar till följd av en ny systemlösning och nytt energibehov. 

6.1 Energiberäkningar 

Energiinventeringen från del1 kommer ligga som grund till förslag och åtgärder för 

effektivisering av delposterna.  

 CIP 6.1.1

Det finns flera möjligheter till att reducera energianvändningen för CIP-anläggningen. 

Behovet skulle kunna minskas genom att värmeförluster reduceras, volymen vatten som 

värms upp reduceras genom kortare disktider, temperaturerna ut till diskobjektet sänks eller 

att flera diskobjekt diskas samtidigt genom sammankopplade diskslingor. 

Effektiviseringsförslagen nedan kommer fokusera på att minska förlusterna från tankarna 

samt minska effekten från ångan. Om inget annat nämns förutsätts samma tider och 

temperaturer som presenteras i del 1 för de olika diskstegen samt objekten. 

Ett förslag, med intentionen att minska energianvändningen är att cirkulera lut, syra, 

varmvatten och hetvatten genom rengöringsobjektet utan att returneras till 

cirkulationstanken eller avloppet. Genom denna cirkulation skulle mindre ånga behöva 

användas då returflödet har en högre temperatur än tillflödet efter värmeväxling med 

returen.  I Figur 6, från del 1, visas hur medierna; lut, syra och vatten cirkuleras idag och i 

Figur 10 visas förslag på hur cirkulationen skulle kunna se ut. Försköljningssteget tas inte 

hänsyn till i några beräkningar då den inte använder någon termisk energi. 

 

Figur 10. Illustration över värmeväxlare med direktcirkulation av de olika sköljstegen. 
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Den energi som krävs för att värma mediet från dess returtemperatur, Tretur, till börvärdet 

ut till objekt, beräknas med (23).  

𝑄 = ∑ �̇� 𝑡𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑑𝑖𝑠𝑘 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟) + ∑ 𝑉𝑙𝑢𝑡 𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑑𝑖𝑠𝑘 − 𝑇𝑡𝑎𝑛𝑘) + ∑ 𝑉𝑠𝑦𝑟𝑎𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑑𝑖𝑠𝑘 −

(𝑇𝑡𝑎𝑛𝑘 + (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 − 𝑇𝑢𝑡)))          (23) 

Den andra och tredje termen i ekvationen används endast för lut- och syracirkulationen. 

Som nämnts i del 1 är lut det första disksteget som ska värmas varpå det vid uppstart inte 

kan värmeväxlas med varmt utgående flöde. Dessa termer representerar därmed 

energianvändning beroende av tanktemperatur precis i uppstarten för att värma upp den 

volym lut eller syra som sedan cirkuleras. Det bör noteras att Tretur och Tut i den tredje 

termen är mellansköljningens temperatur, vilket syran värmeväxlas mot de 40 första 

sekunderna. Volymen syra, Vsyra, som cirkuleras är samma som luten, 108 liter, och 

uppskattad utifrån tidsmätning och nivåminskning i uppehållstanken vid en diskning av 

mjölktanken. Energibesparingen motsvarar förlustreduceringen från uppehållstanken till 

följd av lägre uppehållstemperatur och därmed lägre värmeförluster från uppehållstanken. 

Den lägsta möjliga temperatur i tankarna antas vara en rumstemperatur på 25 ºC då 

diskrummet är ganska litet och håller en högre rumstemperatur än övriga rum. Tut på 

sköljvattnet kan inte mätas varpå en effektivitetverkningsgrad för värmeväxlaren, baserat på 

uppmätta temperaturer för de fyra olika diskstegen bestämdes med (24). 

𝜂 =
(𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟−𝑇𝑢𝑡)

(𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟−𝑇𝑖𝑛)
         (24) 

Effektiviteten varierade mellan 0,788 och 0,821 där medelvärdet var 0,805. Detta medförde 

att avloppstemperaturen för sköljvattnet, Tut var 33,8 ºC.  

Vidare förslag för att minska energibehovet för CIP-anläggningen är att spara hetvattnet i 

en cirkulationstank belägen i diskrummet för att använda vid varmvattencirkulation och 

eventuellt även försköljningen. Detta skulle medföra omkring en halvering av 

vattenanvändandet. Även om reducering av vattenanvändandet inte är huvudsyftet med 

denna studie skulle det innebära kostnadsreduceringar för mejeriet som i dagsläget betalar 

för färskvattnet. Genom att återanvända hetvattnet till följande diskprogram kan ett nytt 

energibehov bestämmas med (25). Temperaturen på det lagrade vattnet, Tin antas vara 

samma temperatur som avloppstemperaturen för hetvattnet, vilket är 18 ºC. 

𝑄 = ∑ �̇� 𝑡𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑑𝑖𝑠𝑘 − (𝑇𝑖𝑛 + (𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 − 𝑇𝑢𝑡)))        (25) 

Avloppstemperaturen, Tut för sköljvattnet bestäms med (24) till 59,9 ºC. 

Slutligen undersöks hur mycket ångbehovet reduceras i CIP-anläggningen om vatten skulle 

kunna förvärmas med annan värmekälla än ånga. Beroende på hur vattnet värms upp skulle 

det kunna vara mera energieffektivt än att värma upp kallt färskvatten med ånga i själva 

rengöringsprocessen. Potentiell reducering av ångbehovet bestäms med (14), där 

temperaturen in i värmeväxlaren, Tin, har varierats. 
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 Pastör 6.1.2

För att minska energianvändningen för mjölk- respektive gräddpastöriseringen eftersträvas 

så effektiv intern värmeväxling som möjligt. Alternativa pastöriseringsprocesser för att 

döda bakterier och sporer har inte undersökt ytterligare i denna studie, även om det börjar 

introduceras alternativa processer på marknaden. Nedan studeras huruvida 

energianvändningen kan reduceras genom den interna värmeväxlingen.  

Vid pastöriseringen av mjölken beräknas effektiviteten på värmeväxlaren genom att 

dividera den verkliga energi som överförs genom den teoretiska möjliga energi som kan 

överföras, förenklat enligt (26) då de andra variablerna antas likvärdiga och konstana vid 

samma medium och flöde. Som nämnts i del 1 är temperaturen på mjölken in i 

värmeväxlaren, Tin, 4 ºC. Efter intern värmeväxling är den 64,5 ºC. Mjölken som den 

motströms värmeväxlas med efter att den har pastöriserats är ca 73 ºC.   

𝜂 =
(Tin−Tut)

(Tin−Tretur)
           (26) 

 

Den erhållna effektivitetsverkningsgraden för mjölkvärmeväxlaren blir då cirka 0,88. 

Baserat på det resultatet har inte mjölkvärmeväxlaren undersökts ytterligare. Däremot 

pastöriseras i dagsläget grädden utan intern värmeväxling. Ett nytt energi- och effektbehov 

vid intern värmeväxling av grädden beräknas med (27), där Tin är 52 ºC och den 

temperatur som ska uppnås vid pastörisering och sedan värmeväxlas mot, Tretur, är 88 ºC. 

Pastöriseringstiden för grädden är cirka 15 min vid nuvarande produktion. 

Verkningsgraden på värmeväxlaren antas vara densamma som för mjölken. 

�̇� = �̇�𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 − 𝑇𝑖𝑛)(1 − 𝜂)         (27) 

 Tappvarmvatten 6.1.3

Som nämnts tidigare värms i dagsläget varmvattentanken upp genom värmeväxling med 

ånga från oljepannan. Varmvattentanken förser anläggningen med 80 ºC tappvarmvatten 

samt värmeväxlas med primärvärmesystem för att täcka byggnadens värmebehov. Från ca 

6.00 på morgonen till 17:00 på eftermiddagen används cirka 6 m3 tappvarmvatten för 

extern rengöring av golv och processanläggning. För att minska energibehovet för 

varmvattentanken måste vattenanvändningen minskas, temperaturen på vattnet sänkas eller 

förlusterna reduceras. I denna studie undersöks energibesparingen till följd av lägre 

temperatur på varmvattnet. Med (28) beräknas hur mycket energibehovet skulle sänkas vid 

en lägre varmvattentemperatur. Vid extern rengöring finns inga krav eller 

rekommendationer om vilken temperatur som krävs på tappvarmvattnet. 

𝑄 = 𝑉𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑎𝑐𝑘𝑡𝑎𝑛𝑘 − 𝑇𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛)       (28) 

Volymen, V, är den totala vattenvolymen som används under ett år. Även förlusterna från 

tanken skulle reduceras beroende på yttemperaturen på tanken. Den nya yttemperaturen 

bestäms enligt (29). Där k är värmeledningstal, x är tjockleken på frigoliten och kvoten 

bestäms genom att samtliga parametrar är kända då temperaturen i tanken, Ttank, är 80 º C. 
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𝑘

𝑥
𝐴(𝑇𝑡𝑎𝑛𝑘 − 𝑇𝑦𝑡𝑎) = ℎ𝐴(𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑟𝑢𝑚)       (29) 

 Primärvärme 6.1.4

Värmeförlusterna från byggnaden sker genom transmission, ventilation och läckage. Vad 

som observerats är att båda ventilationsanläggningarna är i drift dygnet runt. Genom att 

kontrollera styrsystemet och stänga av ventilationsanläggningen nattetid och söndagar kan 

det externa värmebehovet för byggnaden sänkas. Hur mycket energibehovet reduceras på 

ett år har simulerats i Simulink med samma modell, förutsättningar och antaganden som 

vid energikartläggningen i del I.  

6.2 Spillvärme 

Spillvärme kan erhållas från flera håll i processen. Mejeriet har tillexempel under 

produktionstid en kompressor och ett vätskekylaggregat som avger värme. Dessutom finns 

ytterligare ett kylsystem som håller kylrummet kallt året runt. Samtliga kylkondensorer är 

belägna utomhus och värmeväxlas mot uteluften. Spillvärme skulle till exempel kunna 

användas till primärvärmebehovet eller för att värma vatten. Då kylbehovet från 

vätskekylaggregatet är störst är det tillvaratagande av spillvärme från den för att värma 

färskvatten som kommer undersökas ytterligare i denna studie. 

 Potentiell spillvärme 6.2.1

Kylmaskinen innehåller 3 kompressorer med en total eleffekt på maximalt 75 kW. Vid 

kylning av mjölken används 2 av 3 kompressor som under steady state förhållanden 

använder en eleffekt på cirka 42,3 kW. Kylning av mjölken tar två timmar. varpå det 

termiska kylbehovet uppgår till 186,7 kWh. Detta baserat på att kylmaskinen kyler 18400 l 

mjölk från 12 till 3 ºC under den tiden. COPR på kylsidan bestäms genom förhållandet 

mellan bortförd värmeenergi från mjölken och satsad elenergi vilket med ovanstående 

värden ger ett COPR på 2,2. COPH på varma sidan blir då summan av satsad elenergi och 

bortförd värmeenergi som för kylmaskinen i detta fall blir 3,2. Figur 11 visas en schematisk 

bild över en vätskekylare med avlästa temperaturer för glykolvattnet vid mejeriet under 

kylning. Utifrån dessa avlästa temperaturer är förångnings- och kondenseringstemperatur 

för köldmedium R-134a antagna till 30 ºC respektive -6,8 ºC.  

Figur 11. Illustration över mejeriets vätskekylare 

23 ºC 

25 ºC 1,4 ºC 

-1,8 ºC 

R134a 
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Den spillvärme som finns att tillgå, Qspillvärme, till följd av kylning av mjölk och grädde 

beräknas med (30). Kylbehovet av grädden beräknas utifrån antagandet att intern 

värmeväxling kommer att ske varpå kylning endast sker från 56,32 ner till 4 ºC. Effekten 

för vilket kylning sker antas vara oförändrad. 

𝑄𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =
𝐶𝑂𝑃𝐻

𝐶𝑂𝑃𝑅
(𝑉𝜌𝑐𝑝∆𝑇)

𝑔𝑟ä𝑑𝑑𝑒
+

𝐶𝑂𝑃𝐻

𝐶𝑂𝑃𝑅
(𝑉𝜌𝑐𝑝∆𝑇)

𝑚𝑗ö𝑙𝑘
      (30) 

Kvaliteten, eller maxtemperaturen på vattnet som kan erhållas begränsas av temperaturen 

på kondensorsidan. Den temperatur till vilket färskvattnet skulle kunna värmas uppskattas i 

dagsläget till 25 ºC. Hur stor volym vatten som kylmaskinen har kapacitet att värma 

beräknas med (31).  

𝑄𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑉𝜌𝑐𝑝∆𝑇            (31) 

 Uppgraderad spillvärme  6.2.2

Med uppgraderad spillvärme innebär att inställningarna på kylmaskinen ändras för att 

förvärma färskvatten ytterligare, vilket då medför ett sämre COP. Vid undersökning av 

möjligheten för att höja temperaturen på kondenssidan i värmeväxlaren har inte hänsyn 

tagits till de tekniska begränsningar som skulle kunna finnas hos kylmaskinen. Det är de 

teoretiska möjligheterna som studerats och kylmaskinen antas kunna reglera trycket på 

kondenssidan beroende på vad som eftersträvas. Om kylmaskinen lämnar ifrån sig värme 

vid position 1, se Figur 12, antas ett sämre COP för att höja temperaturen på vattnet till 5 

ºC lägre än kondenstemperaturen på köldmediet. Om det inte finns ett varmvattenbehov 

för tillfället avlägsnas värmen vid position 2, till utomhusluften, varav de inställningar som 

råder idag antas gälla. 

 

Figur 12. Illustration över vid vilka positioner kylmaskinen avlägsnar värme. TH motsvaras av 
temperaturen på högtryckssidan i kompressorn. 

Entalpin hos en isentropisk kompression beräknas med (32)-(33) genom interpolering då 

entropin är oförändrad i punkt 1S, se Figur 13. De olika referensvärdena i ekvation (33) 

motsvarar de värden för inom vilket intervall den isotropiska entropin hamnar. Punkterna 

kan ses i Figur 13 och erhållna värden och data presenteras i Tabell 19 (Cengel & Boles 

2002; Cambridge university press).  

𝑠4 = 𝑠1𝑆            (32) 
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ℎ1𝑆−ℎ𝑟𝑒𝑓1

ℎ𝑟𝑒𝑓2−ℎ𝑟𝑒𝑓1
=

𝑠1𝑆−𝑠𝑟𝑒𝑓1

𝑠𝑟𝑒𝑓2−𝑠𝑟𝑒𝑓1
          (33) 

 

Figur 13. Kylcykel illustrerad i Ph-diagram. Punkt 1-2 sker kondensering, 2-3 strypning, 3-4 

förångning och mellan 4-1 kompression. 

Isentropverkningsgraden för den typ av kylmaskin som är belägen vid mejeriet är antagen 

till 0,7 varpå den verkliga entalpin i punkt 1, h1, beräknas genom (34).  

(ℎ1𝑠−ℎ4)

(ℎ1−ℎ4)
= 0,7         (34) 

Tabell 19. Överhettad ånga (R-134a) 

Tryck [bar] Kondenstemp [ºC] Maxtemp 134a [ºC] hisentropisk [kJ/kg] hverklig [kJ/kg] 

30 86,16 112,23 299,77 322,63 

28 82,81 108,36 298,37 320,63 

26 79,35 104,43 296,95 318,60 

24 75,63 100,13 295,39 316,37 

22 71,65 95,67 293,62 313,84 

20 67,45 90,66 291,69 311,09 

18 62,87 85,37 289,49 307,94 

16 57,88 79,60 287,17 304,63 

14 52,40 73,10 284,35 300,60 

12 46,29 65,83 281,16 296,04 

10 39,37 57,33 277,31 290,54 

Enligt observationer antas i dagsläget kylmediet R-134a förångas vid -6,8 ºC och 

kondensera vid 30 ºC. Utifrån dessa uppskattningar kan en carnotverkningsgrad, ηC, för 

h

  

P 
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kylmaskinen bestämmas enligt (35), där TH är temperaturen på högtryckssidan och TL på 

lågtryckssidan i Kelvin. 

𝐶𝑂𝑃𝐻 =
𝑇𝐻

(𝑇𝐻−𝑇𝐿)
𝜂𝐶                           (35) 

Vid konstant carnotverkningsgrad, kan det bestämmas enligt (35) hur COP varierar 

beroende av kondenstrycket. TH representerar kondenstemperaturen från Tabell 19 och TL 

representeras av en konstant temperatur på -6,8 ºC på förångningssidan, vilket krävs för att 

uppnå den kyleffekt som önskas. Hur COPH varierar med kondenstrycket visas i Figur 14. 

Uppskattningsvis kan det erhållas en temperatur på varmvattnet som är 5 ºC lägre än 

köldmediet.  

 

Figur 14. Hur COPH varierar beroende av kondenstrycket. 

Hur mycket extra kWh el som krävs per m3 vatten som värmes beräknas med (36), där ρ 

och cp är indata för vatten, COPH(1) och COPH(2) är COP vid position 1 respektive position 

2 i Figur 12. Kylning sker under dagtid vilket medför att det totala elpriset uppgår till 

1,3324 kr/kWh. Elkostnaderna är baserade på mejeriets faktura under perioden januari till 

och med mars 2016, se Tabell 20.   

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎 𝐸𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
𝜌𝐶𝑝((𝑇𝐻−5)−4)

3600∗𝐶𝑂𝑃𝐻(1)
−

𝜌𝐶𝑝(25−4)

3600∗𝐶𝑂𝑃𝐻(2)
   (36) 

Tabell 20. Elkostnader 

Elhandel- och Elnätskostnad 

Månadsavgift 28 kr/mån 

El 58,60 öre/kWh 

Energiskatt 29,20 öre/kWh 

Fast elnätsavgift 250 kr/mån 

Rörlig elnätsavgift låglast 9,20 öre/kWh 

Rörlig elnätsavgift höglast 45,44 öre/kWh 

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

C
O

P
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Priset för ökad elkonsumtion jämförs med kostnaden för att istället värma samma volym 

med ångpannan. I detta fall har olja och pellets använts som bränsle. Verkningsgraden för 

pannan under ett produktionsdygn är antagen till 0,86 enligt (3)-(5). Energibehovet bränsle, 

i kWh, som krävs för att värma en viss volym vatten beräknas med (37). Kostnaden erhållse 

sedan genom att multiplicera energibehovet med kostnaden per kWh, se Tabell 21. ΔT är 

skillnaden mellan 25 ºC och den temperatur på färskvattnet som ska uppnås genom 

uppgraderad spillvärme. 

𝑄 =
𝑉𝜌𝑐𝑝∆𝑇

3600∗0,86
         (37) 

Tabell 21. Använda parametrar för olja respektive pellets. 

Kraftkälla Energiinnehåll [kWh/ton] Kostnad [kr/kWh] Utsläpp [g/kWh]* 

Olja 11905 0,72 993 

Pellets 4800 0,32 15 

* Utsläpp av växthusgaser är ut ett LCA-perspektiv. 

6.3 Energi- och effektbehov 

För att bestämma vilket effektbehov som skulle krävas vid en nyinvestering av ångpanna 

har de ekvationer som presenters i samtliga poster i del 1 använts. Uppskattade effektbehov 

vid en produktion på 38 800 liter mjölkprodukter presenteras i Tabell 22. 

Tabell 22. Ångbehov och uppskattde effekter för de olika energianvändarna. 

 Energi [MWh/år] Maxeffekt [kW] 

Primärvärme 58 35,00 

Tappvarmvatten 168 88,25 

Förluster varmvattentank 43,14 4,9 

Lutrengöring 212,02 428,9 

Mellansköljning 15,26 293,4 

Syrarengöring 38,54 231,4 

Hetvattensterilisering 188,90 366,8 

Mjölkpastörisering 117,78 94,4 

Gräddpastörisering 24,38 156,4  

Systemförluster 5 % 43,3 - 

TOTALT (0 °C) 909 807,85 

Det dimensionerande värmebehovet är baserat på att inomhustemperaturen inte ska 

understiga 18 ºC i simulinkmodellen. Tappvarmvattnet värms kontinuerligt och parallellt 

med övriga processer för att hålla temperaturen i tanken så länge som pannan är påslagen. 

De olika diskstegen kan inte köras samtidigt varpå lutsteget är det dimensionerande. Vid en 

expansion kommer sannerligen diskningen av diverse mjölktankar ske parallellt med 

pastöriseringen av mjölken, vilket inte är fallet i dagsläget. Detta på grund av att 

pastöriseringstiden förlängs varpå mjölktankar med färdigpastöriserad mjölk hinner 

tömmas, paketeras och diskas innan den sista mjölken hunnit pastöriserats. Vid 

uppskattning av effektbehovet har de poster som är dimensionerande under produktionstid 
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adderats. Det bör påpekas att systemförlusterna inte är adderade i effektbehovet och heller 

inte effekten för att värma den första mjölken som inte kan värmas internt vid 

pastöriseringen. Att referensvärdet för oljeanvändningen från del ett är 6 % högre än för 

det beräknade måste också tas hänsyn till. Det dimensionerande effektbehovet på pannan 

uppskattas därför vara cirka 20 % högre än det presenterade effektbehovet i Tabell 22.  

6.4 Systemlösning 

Nedanstående förslag är grundat på att produktionen kommer att fördubblas och därmed 

producera i genomsnitt 38800 l mjölkprodukter per produktionsdag. Ett nytt totalt 

energibehov beräknas utifrån nedanstående åtgärder:   

1. Temperaturen i tanken minskas från 80 till 60. 

2. Styrning av ventilationsanläggningarna ses över. Drifttid mellan 06:00-18:00 

måndag till och med lördag. 

3. Intern värmeväxling av grädden genomförs. 

4. Spillvärme som finns att tillgå används för att förvärma tappvarmvatten. 

5. Spillvärme som finns att tillgå används för att förvärma vattnet till CIP-

anläggningens hetvattensköljning, varpå även temperaturen på hetvattenreturen 

tillbaka till tanken höjs.  

6. Hetvattenreturen sparas till kommande för- och mellansköljning. 

7. Lut och syra cirkuleras utan att returneras till tankarna under cirkulationen. 

Vid en fördubbling av produktionen skulle det krävas närmare 1050 MWh bränsle per år 

utan åtgärder, grundat på de uppskattningar som gjorts. Det finns flera alternativ av pannor 

för produktion av ånga. Den värmekälla som undersökts med möjlighet för att ersätta 

oljepannan i denna studie är pelletspanna. Data som används för jämförelser och 

beräkningar av kostnader visas i Tabell 21. Oljekostnaden är baserad på vad mejeriet betalar 

idag per m3, där skatter är inkluderade. I dagsläget erhålls även ett bidrag på ca 1000 kr per 

m3 olja. Detta har inte tagits hänsyn till i studien då möjligheten för bidrag av biobränsle 

inte undersökts. 

En möjlig systemlösning presenteras för att täcka det nya erhållna energibehovet. Det nya 

energibehovet jämförs sedan med det expanderade energibehovet från del 1.  

6.5 Investering och kostnadsbesparing 

Under följande avsnitt behandlas investeringskosnaden och kosnadsbesparingen för utbyte 

av oljepanna till pelletspanna samt vilken utrustning som mejeriet måste investera i för att 

ovanstående åtgärdsförslag ska vara möjliga.  

Baserat på beräknat effektbehov uppskattas att en pelletspanna på 1 MW skulle behövas 

för att klara av effektbehovet när det är som störst. Investeringskostnaden för denna typ av 

ångpanna är svår att uppskatta. Själva pannan med tillhörande pelletssilo kostar omkring 3 

miljoner medan omkostnaderna beroende på vilka nya installationer och ombyggnationer 

som krävs kan variera. Baxi är en leverantör av pelletspannor för ånggenerering och 
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installerade nyligen en liknande panna på 1 MW. Den installationen krävde en del 

ombyggnationer och slutpriset landade då på omkring 5 miljoner.  

En sänkning av temperaturen i varmvattentanken kräver inga investeringskostnader. 

Energikostnadsbesparingen till följd av en lägre temperatur i tanken kan därför ses som en 

direkt reducering av kostnaden.  

För att kunna förse CIP-anläggningens vattenbehov på cirka 19 m3 med 25 °C vatten krävs 

investering i en ny tank. Detta på grund av att spillvärmen erhålls kontinuerligt under tiden 

som mjölken pastöriseras och kyls, vilket är direkt på morgonen. Den första diskningen 

sker i regel tre timmar efter det att mjölken börjat behandlats för att sedan användas med 

ett tätt intervall till sista interna och externa rengöringen i slutet av produktionsdagen. Den 

befintliga varmvattentanken är tillräckligt stor för att tillgodose varmvattenbehovet. Det 

innebär att det skulle krävas ytterligare en tank på minst 20 m3 lagringskapaciteten för att 

vara tillräckligt stor för att lagra 25 ºC varmvatten till CIP-anläggningen.  

Energikostnadsbesparingen till följd av att återanvända hetvatten till försköljning och 

mellansköljning i CIP-anläggningen kan ses som en direkt reducering av kostnaden. I CIP-

rummet finns en tredje tank med en volym på 1,6 m3 som inte brukas, där hetvatten 

returen skulle kunna bevaras till kommande försköljning. Tanken är dessutom 

sammankopplad med värmeväxlaren på samma sätt som lut- respektive syratanken, varpå 

endast utrustningen behöver ses över och nya programmeringar föras in. 

Kostnadsbesparingen till följd av mindre andel köpt vatten tas inte hänsyn till i 

kostnadsbesparingarna.  

För att genomföra en direkt cirkulering av syra- respektive lutsteget krävs att returflödet 

leds direkt tillbaka ut till objekt. Detta kräver en viss ombyggnation av värmeväxlaren och 

ny styrning av diskprogrammen. 

Slutligen för att värma vatten med spillvärme och för intern värmeväxling av grädden krävs 

att en värmeväxlare installeras.  

För att fixa ventilationsanläggningen krävs ingen ny utrustning, endast att styrsystemet ses 

över. 
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7 RESULTAT  

7.1 Termiskt energibehov 

Studien visar att det finns möjligheter för att sänka det termiska energibehovet. Hur mycket 

energibehovet kan sänkas för olika förslag presenteras nedan. 

 CIP 7.1.1

Den energi som kan sparas för respektive disksteg genom att cirkulera lut, syra, varmvatten 

och hetvatten visas i Figur 15. 

 

Figur 15. Årligt energibehov för respektive sköljsteg med och utan direkt cirkulation. 

Om samtliga disksteg cirkuleras skulle CIP-anläggningens energibehov minska med 95 

kWh. 

Resultatet av hur mycket energibehovet skulle reduceras genom att spara hetvattensreturen 

i en cirkulationstank och använda i kommande varmvattensköljning visas i Figur 16. 
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Figur 16. Årligt energibehov vid nuvarande mellansköljning i jämförelse med återanvändning av 

hetvatten. 

Energianvändningen för mellansköljningen skulle minska med 2 MWh per år vid 

återanvändning av hetvatten. Denna minskning utgör en liten del av totala energibehovet 

för diskanläggningen. Vattenanvändningen relaterat till CIP-anläggningen skulle dessutom 

minska med nästan 30 %, om hetvattnet sparades till försköljning och mellansköljning, 

vilket motsvarar cirka 29 m3 färskvatten i veckan med dagens produktion. 

Resultatet för hur totala ångbehovet för CIP-anläggningen skulle reduceras beroende på 

vilken varmvattentemperatur som skulle kunna erhållas från annan energikälla visas i Figur 

17. 

 

Figur 17. Reducering av årligt ångbehov för CIP-anläggning om annan värmekälla kan förvärma 

vattnet. 
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 Pastör 7.1.2

Genom att värmeväxla grädden internt innan den värms upp till 88 ºC kan det externa 

värmehovet för gräddpastörisering reduceras med 11 MWh per år, se Figur 18. 

 

Figur 18. Energibehov för nuvarande pastörisering jämfört med energibehovet vid åtgärder. 

 Varmvattentank 7.1.3

En sänkning av varmvattentemperaturen medför en linjär reducering av energibehovet 

enligt Figur 19. 

 
Figur 19. Årligt energibehov beroende av varmvattentemperatur. 

En varmvattentemperatur på 60 ºC skulle reducera energibehovet för tappvarmvatten med 

44 MWh per år. Dessutom skulle förlusterna från tanken minska med 20 MWh per år. 

Förlustreduceringen från varmvattentanken är inte medräknad i Figur 19. 
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 Primärvärme 7.1.4

Primärvärmebehovet för bygganden skulle vid en styrning av ventilationsanläggningen 

minska från 58 MWh per år till 33 MWh per år, en minskning med 25 MWh per år. 

7.2 Spillvärme 

 Potentiell spillvärme 7.2.1

Resultatet visar att det går att erhålla 709 kWh spillvärme från den befintliga kylmaskinen 

med de inställningar som råder idag. Spillvärmen kan användas för att värma 29 m3 vatten 

till en temperatur på 25 ºC.   

 Uppgraderad spillvärme 7.2.2

Resultatet av att höja trycket på kondensorsidan till priset av ett sämre COP för att höja 

temperaturen presenteras i Tabell 23. Jämförelsen visar hur mycket kWh el respektive 

bränsle som krävs för att värma en m3 varmvatten till en given temperatur.  

Tabell 23. Extra elbehov till följd av ett sämre COP jämfört med bränslebehovet. 

Temperatur 

varmvatten 

COPH Extra el 

[kWh el/m3 vatten] 

Bränsle 

 [kWh bränsle/m3 vatten] 

25 3,20 0 0 

30 2,86 2,91 6,75 

35 2,60 6,20 13,50 

40 2,40 9,86 20,25 

45 2,22 13,87 27,00 

50 2,07 18,20 33,75 

55 1,95 22,86 40,50 

60 1,84 27,81 47,25 

Kostnaden för uppvärmning av vatten till given temperatur för el respektive olja och pellets 

presenteras i Figur 20. 
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Figur 20. Uppvärmningskostnad per m3 vatten, där elkostnaden är beroende av COP på 
kylmaskinen. 

7.3 Energibehov och värmekälla  

Det totala termiska energibehovet på årsbasis med en produktion på 38 800 

mjölkprodukter resulterar i ett beräknat bränslebehov på närmare 1050 MWh och en 

dimensionerande effekt på cirka 1 MW. För att täcka detta energibehov krävs cirka 219 ton 

pellets eller 105 m3 olja.  Årlig bränslekostnaden och koldioxidsläpp för respektive 

värmekälla presenteras i Figur 21 och Figur 22.  

 

Figur 21. Årlig bränslekostnad för respektive värmekälla. 
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Figur 22. Årligt koldioxidutsläpp för respektive bränslekälla. 

7.4 Systemlösning 

Bränslebehovet på årsbasis med och utan åtgärder, vid en produktion av 38800 liter 

mjölkprodukter presenterats i Figur 23. De röda rutorna representerar energibehovet utan 

åtgärder och de grå rutorna med åtgärder. 
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Figur 23. Årligt energibehov vid produktion av 38 800 liter mjölkprodukter. De grå rutorna motsvarar 

energibehovet med förslagsåtgärder utförda och de röda representerar energibehovet utan åtgärder.   

Ett förslag för hur en ny systemlösning skulle kunna se ut visas i Figur 24.  
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Figur 24. Systembeskrivning över transport av vatten/glykolvatten. 

I Figur 24 behandlas inte systembeskrivning över mjölktransporter och ångflöden till 

pastören. Ångledningar till pastöriseringsprocessen antas vara oförändrade vid en 

expansion. Systembeskrivning med mjölktransporter ses i del 1, Figur 2. 

7.5 Kostnadsbesparingar 

Åtgärdsförslagen med uppskattad investeringskostnad och kostnadsbesparing presenteras i 

Tabell 24. Kostnadsbesparingen är i förhållande till hur värmeproduktionen sker idag med 

oljepanna.  

Tabell 24. Kostnadsbesparingspotential för respektive åtgärdsförslag. 

Åtgärd* Bränslereducering [MWh/år] Kostnadsbesparing [kr/år] 

1 77 55 000 

2 30 22 000 

3 24 17 000 

4 55 40 000 

5 34 24 000 

6 - - 

7 52 37 000 

Pelletspanna - 313 000 

Totalt 231 508 000 

*Åtgärder: 1. Temperaturen i varmvattentanken sänks från 80 ºC till 60 ºC. 2. Styrning av 

ventilationsanläggningen. 3. Intern värmeväxling av grädde. 4. Spillvärme förvärmer tappvarmvatten. 5. 

Spillvärme förvärmer vattenbehovet till CIP-anläggningen. 6. Vattnet från hetsköljning återanvänds. 7. 

Lur och syra cirkuleras 
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Anledningen till att energibesparing för återanvändning av vattnet från 

hetvattensköljningen är inom parantes är att den besparingen är inräknad i åtgärd 5 

eftersom vattnets starttemperatur in i värmeväxlaren är 25 ºC. Hetvattenreturens lägsta 

temperatur vid lagring antas till 25 ºC varpå ingen energibesparing sker. Däremot sparas 

vatten vilket inte tas hänsyn till vid kostnadsbesparingen. Det bör tas i beaktan att om 

åtgärd 5 inte genomförs minskas ångbehovet för åtgärd 6 med 2,5 MWh per år. 

Pelletspannan ger ingen energibesparing så länge som verkningsgraderna för pannan och 

systemet är oförändrat. Däremot medför utbytet av bränsle en kostnadsbesparing. 
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8 Diskussion 
Studien visar att det finns möjligheter att sänka det termiska energibehovet. Resultatet från 

CIP-anläggningen visar ett det går att spara energi med relativt enkla åtgärder. Orsaken till 

att mellansköljningen och hetvattensköljningen minskar med betydligt större procentandel 

än lut- och syra vid en cirkulation i Figur 15 beror på att de har större energiförluster på 

avloppssidan. Lut- och syrasköljningen bevaras i uppehållstankar vilket då fungerar som ett 

energilager. Att det finns mer energi att spara vid syracirkulationen i förhållande till 

lutcirkulation beror på att syran vid uppstart inte hämtar all energin från ångan utan kan 

erhålla en god del från mellansköljningen. Därmed påverkar inte en lägre starttemperatur 

för syran lika mycket som för lutcirkulationen. Anledningen till att cirkulation av mellan- 

och hetvattensköljning inte tagits med som åtgärdsförslag beror på att ett sådant förslag 

skulle kräva ytterligare undersökning för försäkran om att sanitetskrav är uppfyllda.  

Vid jämförelser med andra mejerier står CIP-anläggnings energibehov för mellan 10-25 % 

av totala energibehovet vid mjölkproduktion. Det motsvarar SEC-värden mellan 0,01-0,03 

kWh/l för de svenska referensanläggningarna. Utan förbättringsåtgärder kommer CIP-

anläggningen vid Wermlands mejerier ha en energiintensitet på 0,04 kWh/l vid en 

produktion på 38 800 l och ett värde på 0,03 om förbättringsåtgärder genomförs. Om 

produktionen skulle utökas ytterligare utan att fler objekt måste diskas, skulle SEC-värdet 

sjunka ytterligare eftersom fler liter mjölk produceras innan varje diskcykel. Resultatet kan 

dock ändå tolkas som att det går att spara ytterligare energi genom optimering av körtider 

för respektive diskobjekt.    

Värmeväxlaren vid mjölkpastöriseringen visar på en god effektivitet. Att införa en liknande 

värmeväxlare för gräddpastöriseringen vore en möjlighet för sänka behovet ytterligare. 

Utan åtgärder är energiintensiteten 0,012 kWh/l och med åtgärder 0,010 kWh/l. Jämfört 

med det kanadensiska värdet på 0,053 kWh/l är Wermlands mejerier betydligt effektivare. 

En naturlig orsak till detta kan dock vara högre pastöriseringstemperatur för längre 

hållbarhet. Om värdet i stället jämförs med de bästa svenska anläggningarna med ett SEC-

värde på 0,11 kWh/l och att pastöriseringsprocessen inklusive homogenisering och 

separering står för 38 % i Nederländska mejerier med liknande produktion erhålls mer 

jämförliga värden. (Ramirez et al). Utifrån detta kan då slutsatsen dras att 

pastöriseringsprocessen på Wermlandsmejerier är minst lika bra som de föredömliga 

anläggningarna i Sverige.  

Uppvärmning av vatten för såväl intern som extern rengöring är det som kräver mest 

energi på mejeriet. Vid en expansion skulle CIP-rengöringen tillsammans med 

tappvarmvattnet och värmeförluster stå för 62-63 % av det totala termiska behovet. 

Förbättringsåtgärderna medför dock att SEC-värdet relaterat till varmvattentanken kan 

halveras till 0,01 kWh/l om spillvärme utnyttjas och temperaturen i tanken sänks till 60 ºC.  

Resultatet visar att det vid en expansion skulle gå att värma 29 m3 vatten till 25 ºC, utan att 

förändra trycket för vart köldmediet ska förångas respektive kondenseras. Undersökningen 

visar att det inte vore lönsamt att uppgradera spillvärmen istället för att värma vatten med 
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pellets. Jämfört med olja var det dock däremot lönsamt att värma vatten upp till 50 ºC med 

uppgraderad spillvärme.  

Effektbehovet som skulle krävas vid en expansion är något underskattat. Om hänsyn tas till 

differensen på 6 % mellan referensvärdet för oljeanvändning och det beräknade samt att 

effektbehovet är störst i uppstart av flertalet processer antogs att en pelletspanna på minst 

1 MW skulle krävas. Investeringskostnaden för en sådan panna kan uppgå till 5 miljoner. 

Baserat på resultatet skulle bränslekostnaden reduceras med minst 300 000 per år vid ett 

utbyte. Även om återbetalningstiden kan uppfattas som lång bör möjligheter för bidrag 

undersökas ytterligare då konvertering till fossilfria alternativ är mål som många kommuner 

eftersträvar. Vad som också är värt att kommentera är att en övergång till biobränsle kan 

användas i kommersiella syften för att marknadsföra landsbyggden, där lokalproducerat 

även kan vara värt att satsa på ur ett miljöperspektiv.  

Systemlösningen för hur det framtida termiska energibehovet skulle kunna tillgodoses har 

både fördelar och nackdelar. Fördelen är att spillvärme på ett relativt enkelt sätt kan tas till 

vara för att användas i processen. Om samtliga tankar är fulla och det inte finns något 

vattenbehov kondenserar istället kylmediet vid värmesänkan (i dagsläget uteluften). 

Problemet som denna typ av systemlösning skulle medföra är att kylbehovet för mjölk och 

grädde är fördelat under 6 timmar. Det innebär att för att erhålla 25 ºC på vattnet måste 

uttaget ske under denna period eller att det finns en tillräckligt stor ackumulatortank för att 

förvara vattnet till behovet finns. Om hetvattnet sparas till försköljning och 

mellansköljning kommer vattenbehovet för endast CIP-anläggningen vara upp mot 20 m2 

per produktionsdygn och ytterligare cirka 6 m3 för tappvarmvattenbehovet.  För att ta 

tillvara på all spillvärme som finns att tillgå och slippa ta in 4 ºC färskvatten i CIP-

värmeväxlaren skulle det därför krävas en cirka 20 m2 vattencistern. Ett alternativ är också 

att använda de tankar som redan finns för att förvara den mängd uppvärmd vatten som är 

möjlig och komplettera resterande behov med färskvatten.  Investeringskostnader för detta 

har inte undersökts ytterligare i denna studie.  

Wermlands mejerier har ett något högre energibehov per liter mjölk som behandlas relativt 

sina konkurrenter. Anledningen till detta beror sannolikt framförallt på en småskalig 

produktion. Genom arbete med effektiviseringsåtgärder samt att tillgodose behovet på ett 

kostnadseffektivit sätt ökar dock konkurrenskraften. Vidare studier vore att optimera och 

dimensionera åtgärdsförslagen för att en så effektiv systemlösning som möjligt skulle kunna 

erhållas. Tekniska lösningar för hur åtgärdsförslagen ska implementeras krävs. Vidare 

studier skulle även kunna innefatta möjligheten att ersätta befintliga processer med 

alternativ teknik för att sänka energibehovet. 
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9 Slutsats 
Den totala energiintensiteten för Wermlands mejerier är med dagens produktion 0,19 

kWh/liter varav värmebehovet står för 70 %.  Mejerier har trots sin småkaliga produktion 

potential att sänka sitt SEC-värde på värmesidan från 0,13 till 0,06 kWh/liter vid en 

fördubbling av produktion samt effektiviseringsåtgärder. Detta värde är jämförbart med 

andra storproducenter av konsumtionsmjölk.  

Pelletspanna har i flera fall visat sig vara en gynnsam investering ur såväl 

kostnadsbesparingspotential som ur ett miljöperspektiv. Vid utbyte av oljepanna till en 

pelletspanna vid Wermlands mejerier skulle den totala kostnadsbesparingen kunna uppgå 

till 500 000 SEK per år och koldioxidutsläppen reduceras med över 1000 ton per år.  
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