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Energieffektivisera ditt företag
Energieffektivisering är en givande satsning för ditt företag, både ekonomiskt och miljömässigt. Med enkla åtgärder och rätt val vid nyinvesteringar går det att effektivisera energianvändningen på företaget. I denna
vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda
energi mer effektivt genom att effektreducera och ta tillvara restvärme.
Vill du veta mer om och hitta fler åtgärder för effektreduktion och nyttjande av rest
värme se det fördjupade materialet Energihushållning genom effektreduktion
och nyttjande av restvärme – en vägledning för bästa teknik som finns på
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats under ”Publikationer”.

Flera vinster med energieffektivisering
Att energieffektivisera innebär inte bara effektivare energianvändning och
sparade pengar. Ofta är det andra mervärden som följer av energiarbetet som blir
de mest värdefulla vinsterna. Till exempel kan ni på företaget få bättre arbetsmiljö,
stärkt varumärke, ökad produktivitet och lättare att leva upp till krav från lagar och
kunder. När ni fattar beslut om energieffektivisering, bör hänsyn tas till alla vinster
som effektiviseringen ger, och inte bara minskningen av energikostnaderna.

Vilka möjliga
mervärden ser ni
på ert företag?

Uppfyll lagkrav – ha koll på er energianvändning
Miljöbalken säger att ni som driver ett företag ska hushålla med energi och i
första hand använda förnybara energikällor. För att uppfylla lagkravet behöver ni
ha koll på företagets energianvändning och genomföra ständiga förbättringar. I
vissa fall kan ni som får besök från en tillsynsmyndighet få krav på att genomföra
åtgärder för att uppfylla miljöbalkens regler.
Miljöbalken säger även att ni som företagare ska använda bästa möjliga teknik.
Det innebär att ni ska använda energieffektiva tekniker och metoder, så långt
som det är ekonomiskt och praktiskt möjligt. I denna vägledning finns exempel
på åtgärder som ni kan göra på ert företag och som går i linje med bästa möjliga
teknik. Bästa möjliga teknik innebär i det här fallet inte bara ren teknik i form av
utrustning, utan också beteende och rutiner.
Det finns ett dokument som kallas ENE BREF och som beskriver bästa tillgängliga
teknik för energieffektivisering generellt. Detta dokument kan ses som vägledande
och är bindande för de företag som klassas som IED-verksamheter enligt EU:s
industriutsläppsdirektiv.
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Enligt lagen (2014:266) om energikartläggning ska stora företag göra kvalitetssäkrade energikartläggningar med kostnadseffektiva åtgärder minst vart fjärde
år. Lagen ställer inte krav på att åtgärderna genomförs, däremot kan tillsynsmyndigheten ställa krav på det enligt miljöbalken.

Stor potential och pengar att spara
Sett ur ett samhällsperspektiv finns en stor potential att hushålla med energi,
både vad gäller vilken energi som används (använda rätt energislag till rätt sak),
hur den används och när den används. Att ta tillvara de energiflöden som annars
skulle gå förlorade är viktigt för att få ett hållbart energisystem. För det enskilda
företaget kan det innebära en ekonomisk vinst att få kunskap om sina förutsättningar och utifrån detta styra verksamheten i syfte att kapa effekttoppar och
jämna ut flöden.

Hur jobbar ert
företag med
energihushållning?

Planera ert energiarbete
Ni kan genomföra olika energieffektiva åtgärder beroende på ert företags förutsättningar. Att ta fram en energihushållningsplan kan vara ett bra sätt för att
strukturera och planera vilka åtgärder som kan genomföras. En energihushållningsplan beskriver ett industriföretags energianvändning, mål för förbättringsarbete, handlingsplaner och uppföljning av energianvändning och arbetet att nå
målen. Att arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågan kommer vara
avgörande för ett framgångsrikt energiarbete. Det kan exempelvis göras genom
att införa olika ledningssystem som anpassas till ert företag.
Kartlägg er verksamhet
För att få ett underlag för vilka åtgärder som är lämpliga att göra på ert företag
kan ni göra en energikartläggning. Den visar var var verksamheten använder
mest energi och ger förslag på möjliga energieffektiva åtgärder för ert företag.
Mer information om energikartläggning finns på energimyndigheten.se. Även om
ni inte gör en energikartläggning är det viktigt att ta reda på hur energianvändningen i företaget ser ut, vart energin används och vilka energislag som används.
Genom att studera uttagen effekt kan ni hitta möjligheter för ett smartare
effektuttag. I arbetet med energikartläggningar kan ert företag även undersöka
möjligheter för att ta tillvara restvärme.
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Åtgärdsförslag i olika nivåer
Åtgärder för energieffektivisering kan variera i kostnad, kan kräva mer eller
mindre planering och kan ibland innebära omfattande ombyggnation. När ni
ska utföra åtgärder är det viktigt att utgå från er egen verksamhet för att se
vilka åtgärder som bör prioriteras. I denna vägledning finns åtgärdsförslag för
att effektreducera och ta tillvara på restvärme, och de är indelade i olika nivåer.
Nivåerna är inte i prioriteringsordning utan ska snarare ses som ett smörgåsbord
där ni kan plocka åtgärder beroende på ert företags aktuella förutsättningar.
För att energieffektivisera er verksamhet så mycket som möjligt behöver ni ett
systemtänkande. Det innebär att ni skapar en överblick över hur olika processer
samspelar, påverkar och i vissa fall motarbetar varandra. Ett bra exempel på systemtänkande är att utnyttja värmen från en process till att värma upp lokalerna.
Men då är det också viktigt att ha koll på att det krävs annan uppvärmning när
processen inte är igång.
1. Rutiner och beteende

Åtgärder som handlar om planering, underhåll och uppföljning. Det kan vara att
ändra ett beteende och att bli mer medveten om var det är möjligt att effektivisera
energianvändningen i den dagliga verksamheten. Ofta behöver denna typ av
åtgärder inte kosta någonting. Dessa åtgärder kan även handla om att identifiera
och se över system där flera processer ingår, för att hitta systemlösningar så att
processerna inte ska motverka varandra.
2. Enkla investeringar

Åtgärder som handlar om att köpa in eller byta ut enstaka komponenter, maskiner eller maskindelar som effektiviserar energianvändningen. Det är åtgärder
som kan medföra en viss investering men inte kräver så mycket planering.
3. Förändringar på systemnivå

Åtgärder som handlar om byte eller optimering av processer eller system, och
som oftast innebär större investeringar. Dessa investeringar görs ofta i samband
med om- och nybyggnation.
Tänk på att ställa krav på energiprestanda vid inköp av ny utrustning. Se beräkningsverktyget för livscykelkostnad (LCC) för att få hjälp med att räkna på investeringar. Du hittar verktyget på www.energimyndigheten.se/miljobalken
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Energieffektivisering och
mer flexibel användning
av el är viktiga områden
för ditt företag att arbeta
med ur ett hushållningsperspektiv.

Effektreduktion – använd
er effekt smartare
Övergången mot ett fossilfritt samhälle gör samtidigt att efterfrågan på el ökar.
Effektfrågan blir allt viktigare i framtiden. Fokus ökar därför mot att minska
energianvändningen när belastningen på energisystemen är som störst.
Effekttoppar i elsystemet inträffar när effektuttaget är som störst, det vill säga
när många elektriska apparater används samtidigt. För det enskilda företaget kan
det därför innebära en ekonomisk vinst att få kunskap om sina förutsättningar
och utifrån den kunskapen kunna styra verksamheten för att kapa effekttoppar
och jämna ut flöden.
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Några begrepp
Baslast

Den el som används oavsett om produktionen går eller ej.

Effekt	Arbete per tidsenhet. Anges i enheten Watt (W).
Energi = Effekt x tid
Effekttopp

Ett stort effektuttag under en begränsad tidsperiod.

Efterfrågeflexibilitet	En frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet
under kortare eller längre perioder till följd av någon typ
av incitament. Det kan till exempel handla om att kunden
minskar sin användning när elnätet är hårt belastat, eller
ökar sin användning när elpriset är lågt.
Fasbalansering 	Det är att i realtid mäta och omfördela lasten mellan
faserna. Man kan genom fasbalansering kapa
effekttoppar på de faser där de uppkommer.
Lastprofil 	Fördelning av effektuttagen över en viss tid, till exempel
dygn eller vecka.
Produktionsprocesser 	De processer som är till för att framställa produkterna,
såsom smältning, torkning, nerkylning/ frysning, packning, beläggning, gjutning med mera.
Reaktiv effekt	Den effekt som tillförs en apparat från elnätet och inte
blir till nyttigt arbete.

• Det första steget till att minska ert effektuttag är att förstå det. Börja med att se
över den information som kan inhämtas från leverantören.
• När på dygnet används mest energi? Kan ert företag styra om användningen
till andra tider eller genomföra andra åtgärder?
• Fundera på vad ni har för avtal med leverantören. Vad har ni för nättariff, är
det ett säkringsabonnemang eller effektabonnemang baserat på uttagen effekt
eller abonnerad effekt?
• Vad har ni för storlek på huvudsäkringen, eller finns det flera?
• Studera sedan informationen som ni hittar hos leverantören, identifiera högsta
effektuttag och se över vad det är som orsakar effekttoppen/effekttopparna.
• Fundera vidare på vad ni har för baslaster. Kan ni minska baslasten genom att
energieffektivisera exempelvis belysningen?

När på dygnet
och året används
mest energi?

Kan företaget
styra om användningen till ett annat
klockslag eller göra
andra åtgärder?
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Hitta er potential för effektoptimering
Potentialen för att effektivisera effektuttaget varierar från företag till företag. En
anledning att få kunskap om företagets effektuttag är rent ekonomisk. Det kostar
pengar att använda mer än vad som behövs och vissa tider kan det kosta ännu
mer. Drivkrafterna för företagen att vara aktiva kommer att öka i takt med att
efterfrågan på el ökar i samhället.
Även om en kartläggning av effekt inte direkt innebär minskad energianvändningen så får företaget en större förståelse kring hur energianvändningen ser ut.
Då kommer det också vara lättare att börja energieffektivisera. En hög energianvändning vid tillfällen då den inte ger någon nytta kan vara talande, vilket
illustreras i figur 1.

Figur 1 Exempel på energianvändningen under en vecka, med några kommentarer.
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Abonnemang – allt mer intressant för företag att förstå
För att ni lättare ska hitta ert företags potential och spara pengar är det bra att ha
kunskap om hur olika typer av abonnemang fungerar samt vad ni betalar för.
Många elleverantörer har utvecklat nya elnätstariffer som speglar belastningen
i elnätet på olika vis. Eftersom elnätsägare går mot att införa effektabonnemang
även för mindre effektbrukare (16–63 ampere) kan åtgärder för att möta de ökade
kostnaderna bli mer intressant. Att minska effekttoppar genom att på ett smart
sätt styra el har blivit ett bra komplement till energieffektiviseringsåtgärder.

Vilken typ av
abonnemang har
ert företag?

Säkringsabonnemang

För elkunder (16–63 ampere) har det varit vanligt att bli debiterade via så kal�lade säkringstariffer på ett säkringsabonnemang. Där är avgiften beroende av
vilken storlek säkringen har. Ni betalar i detta fall för den energi (kWh) som
ni använder och vanligen även en fast månads- eller årsavgift.
Säkringsstorleken begränsar hur stort effektuttaget kan vara. Ett minskat toppeffektuttag kan ge en ekonomisk besparing om det innebär att ni kan minska
säkringsstorlek.
En säkringstariff ger incitament till att genomföra åtgärder som håller säkringsstorleken, och därmed också maximaleffekten nere. Det kan göras genom till
exempel investeringar i energieffektivisering, alternativa energikällor, automatiska styrsystem eller beteendeändringar. Men så länge användningen är lägre än
kundens säkringsstorlek, motiverar inte tariffen kunden att reducera sitt eluttag
ytterligare när belastningen i nätet är hög.
Ibland har fastigheter flera säkringsabonnemang i samma byggnad. Då kan besparingar göras genom att summera abonnemangen till ett abonnemang som är
mindre än summan av de befintliga.
Effektabonnemang för uppmätt effektuttag

Effektabonnemang är baserade på uppmätt effektuttag och kan utformas på
olika sätt:
• Uppmätt uttag under nätets höglasttid. Kundens uppmätta effektuttag i nätets
maximala topplasttimme, eller genomsnittet av kundens uppmätta effektuttag i
ett antal referenstimmar.
• Kundens maximala effektuttag: Kundens uppmätta effektuttag, eller genomsnittet av kundens uppmätta effektuttag i ett antal timmar med högst last.

Får ert företag
betala extra för
höga effektuttag?
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I ett abonnemang som är baserat på uppmätt effektuttag betalar ni för en uppmätt debiteringsgrundande effekt varje månad. Månaderna kan delas upp i
höglasttid eller låglasttid. Under månaderna med höglasttid, vanligtvis mellan
november till mars, kan ett tillägg till den ordinarie kostnaden för låglasttid (övriga månader) förekomma. Timmarna som ingår kan vara alla dagar hela dygn,
vardagar kl 06-18 eller vardagar kl 06-22.

Abonnerad effekt
Ni avtalar en viss toppeffekt som maximalt kommer att utnyttjas och betalar för
den. Om den verkliga (uppmätta) effekten blir högre än den abonnerade måste ni
betala en överuttagsavgift för differensen. Eventuellt kan en höglastavgift också
förekomma.

Effekttopp
En effekttopp är ett stort eluttag under en begränsad tidsperiod. Perioden kan
variera från en del av en sekund (momentan effekt) till minuter eller få timmar (då
beräknas medeleffekt till exempel under en timme).
Effekttopparna för el kan medföra stora kostnader för företag och fastighetsägare.
Dessutom finns risk för kapacitetsbrist i elnäten på flera håll i landet. Reducering av
effekttoppar har blivit alltmer intressant eftersom det både kan minska kostnaderna
för företaget och reducera effektproblematiken i samhället.

Figur 2 Exempel på effekttopp under ett dygn.
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Exempel

Vad betalar företaget för?
Exempel 1 Ett företag med säkringsabonnemang. (Vanligtvis för abonnenter mellan 16-63 ampere.)
Ett litet företag med säkringsabonnemang 15 000 kWh, 20 ampere

Enhet

Fast pris för säkring, är beroende av storlek på säkring.

20 A – 5360 kr år

Överföringsavgift. Rörligt pris kopplat till använd energi (kWh).

20 öre/kWh

Energiskatt

44 öre kWh

Total kostnad för nätavgift per år för ett litet företag med säkringsabonnemang
som använder 15 000 kWh

14 960 kr

I exemplet ovan ingår endast kostnader för nätavgiften. I den totala kostnaden för el tillkommer även
kostnaden för elenergin. Spotpriset* till detta exempel antas till 45 öre kWh. Kostnaden för el uppgår
då till 21 710 kr/år. Den köpta energin kan minskas med energieffektiviseringar. Avgiften för elnät
kan minskas genom att sänka huvudsäkringen, om det är möjligt.
* Spotpris innebär det dagliga pris som sätts på till exempel el.
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Exempel 2 Ett företag med effektabonnemang lågspänning. (Vanligtvis för abonnenter
över 63 ampere men det förekommer även för abonnenter med lägre huvudsäkring.)
Exempelförutsättningar

Enhet

Fast årsavgift
80 – 125 ampere, effekt 50-80 kW
126 – 250 ampere, effekt 81-170 kW
251 – 500 ampere, effekt 171-350 kW

6 000 kr/år
8 600 kr/ år
21 000 kr/år

Överföringsavgift. Rörligt pris kopplat till använd energi (kWh)
80 – 125 ampere
126 – 250 ampere
251 – 500 ampere

7 öre/kWh
7 öre/kWh
5 öre/kWh

Effektavgift låglasttid (övrig tid, 7 månader per år)
80 – 125 ampere
126 – 250 ampere
251 – 500 ampere

39 kr/kW
39 kr/kW
35 kr/kW

Effektavgift höglasttid (vinter, 5 månader per år)
80 – 125 ampere
126 – 250 ampere
251 – 500 ampere
Energiskatt

58 kr/kW
58 kr/kW
51 kr/kW
44 öre kWh

Beräkning exempel 2: Industriföretag 500 000 kWh, 250 ampere och
uppmätt toppeffekt på 130 kW.
Fast avgift
Överföringsavgift (500 000 kWh × 7 öre/kWh)
Effektavgift låglast (130 kW × 39 kr/kW × 7 mån)
Effektavgift höglast (130 kW × 58 kr/kW × 5 mån)
Energiskatt (500 000 kWh × 44 öre/kWh)
Total kostnad nätavgift per år

8 600 kr
35 000 kr
35 490 kr
37 700 kr
220 000 kr
336 790 kr

I exemplet ovan ingår endast kostnader för nätavgiften. I den totala kostnaden för el tillkommer även
kostnaden för elenergin. Spotpriset till detta exempel antas till 45 öre kWh. Kostnaden för el uppgår
då till 225 000 kr. Elnätsavgift plus elkostnad uppgår då till 561 790 kr/år för exempelföretaget. Om
företaget bedriver tillverkning avgår* energiskatten.
Företaget i exemplet ovan kan spara pengar om de kan minska sin effekttopp. Om företaget sänker
sin effekttopp till max 110 kW så kan de minska årskostnaden med 11 300 kr/år. Om sänkningen
sker genom att flytta lasterna över dygnet så minskar endast toppeffekten och inte energianvändningen. Om företaget däremot kan sänka toppeffekten med hjälp av energieffektivisering, (bättre
belysning, energisnåla apparater och maskiner) så minskar även kostnaderna för elöverföring och
inköp av el. Det är mycket lönsamt att minska effekttoppar med hjälp av energieffektivisering.
Effektkostnaden kan variera mycket beroende på elnätsbolag och typ av abonnemang.
Utformningen av effekttariffer skiljer sig åt hos elnätsföretagen.

12

*Viss typ av verksamhet kan få återbetalning på skatten.

Exempel

Tips till företaget
Kom igång och hitta er potential för effektreducering.
Vad ska göras – kom igång

Kommentar

Logga in på elleverantörens hemsida, gå
igenom menyerna och se vilka rapporter
som kan hämtas ut.

Inloggningsuppgifter finns ofta på fakturan. Kontakta annars
leverantören för uppgifter. Exempel på uppgifter som de flesta
elnätsbolagen kan tillhandarhålla är:
• Fakturor
• Energianvändning
• Medeltemperaturer
• Avvikelser
• Prognos kommande användning
• Typ av abonnemang
• Effektuttag
• Årsrapporter
• Timvärden

(Kommentar: Kan följas upp på
motsvarande sätt för värmeleverantör)

Ta fram nu bäst kända baslast samt den
baslast som företaget haft senaste tiden.

Tips: Titta på perioder då det som regel inte bedrivs så mycket
verksamhet såsom högtider och semester för att hitta lägsta nivån.

Ta fram en dygnsprofil för användning en
normal dag
• Ett dygn från de senaste två veckorna

Förslagsvis ett linjediagram med medeltimvärden för perioden.
Många har inte möjlighet att välja linje, välj då staplar.

Ta fram en veckoprofil för användning
• En vecka från de senaste två månaderna

Se exempel figur 1.
Varför ser effektkurvan ut som den gör?

Identifiera när de högsta effektuttagen sker.

Vad hände då? Vilken verksamhet bedrivs då? Är det någon särskild
maskin som automatiskt eller rutinmässigt startas en viss tid?
Finns oförklarliga toppar – diskutera/fråga andra, bli detektiv, gör
nattvandring. Kan ni se några mönster?

Har företaget gjort någon åtgärd?
Sammanställ
• När blev åtgärden genomförd/tagen i drift
• Vilken besparing förväntas åtgärden ge
i kWh (till exempel om uppgift om åtgärden angivits i energikartläggning)
Ta fram energiredovisning för el de senaste
tre åren – Månadsupplösning Linjediagram
• Elanvändning/år
• Rullande 12 månader
• Produktionsvolymer (eller omsättning
om produktionsvolymer inte finns)
• Produktionstider för de tre senaste åren
Vad kan företaget göra för åtgärder?

Följ upp – blev det någon skillnad

Uppföljning över längre tid – identifiera trender
Kommentar: Motsvarande sätt lämpligt även för andra energislag eller
annat företagsspecifikt som följs upp.
Här kan det vara bra att använda Nyckeltal för att hitta lämpliga
uppföljningsätt. Se Läs mer för mer information om nyckeltal.
Kan företaget minska baslasten genom energieffektivisering,
installera maskiner med lägre effektbehov? Kan laster flyttas,
behöver alla maskiner gå samtidigt? Engagera personalen.
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Har ert företag
gjort några åtgärder
för att styra
effektuttaget?

Exempel på åtgärder för effektreduktion
Det finns flera olika sätt för att utjämna effekten och reducera effekttopparna. Åtgärderna nedan är framförallt kopplade till det som ni själva kan göra. Det finns
flera olika sätt som ett företag kan välja att styra effekten på. Vad som passar bäst
beror på förutsättningar vad gäller bland annat incitament av olika slag (tariffer),
verksamhet, tekniska system samt styr- och övervakningssystem.
Insatser för att minska effekttoppar kan sammanfattas med:
• Energieffektivisering (börja med)
• Laststyrning
• Styr och övervakning
1. Rutiner och beteende

• Logga in hos er elnätsleverantör och hämta hem uppgifter om företaget.
Hur ser abonnemanget ut? Analysera uppgifterna och börja planera för förändringar för att minska den uttagna effekten.
• Samla statistik för återkommande analys och uppföljning.
• Utbilda och informera personalen om effekttoppar och energieffektivisering
• Inför nya rutiner för att minska effekttopparna. Tidsstyr start och drift av
maskiner och utrustning för att minska effekttopparna. Tänk även på när
truckar eller elbilar laddas.
• Genomför en nattvandring för att hitta onödiga laster i baslasten.
• Driftoptimera. Fastighetens tekniska drift anpassas efter det faktiska behovet.
För att identifiera brister eller förbättringar krävs mätning och analys. Ta in
hjälp vid behov.
• Förskjut start av stora ventilationsanläggningar där det är möjligt. Tidkanalerna
för start av aggregaten respektive driftläget anpassas så att max effektbehov
(kWh/h) begränsas.
• Kolla med er elleverantör om ni betalar extra för reaktiv effekt.
Figur 3 Figuren visar några exempel på stategier för att jämna ut belastningskurvan.
Effektuttag (MW)
Flytta elanvändning

14

Minska elanvändning

Tid

Tid

2. Enkla investeringar

• Genomför en energikartläggning där även uttagen effekt studeras. Ta in professionell hjälp med att identifiera utrustning med stor effektanvändning. Behöver
utrustningen användas samtidigt, kan vissa processer senareläggas?
• Enklare laststyrning genom tidsstyrning eller rutiner. Kan vissa processer förskjutas till senare tid eller kan exempelvis vissa processer som värmebehandlingar ske på natten istället?
• Faskompensera genom att installera en kondensator som minskar den reaktiva
effekten och därmed också elkostnaden.
• Om det finns flera säkringsabonnemang i samma byggnad kan det innebära en
besparing om de läggs ihop till ett abonnemang som är mindre än summan av
de befintliga.
• Installera utrustning för fasbalansering.
• Installera en effektvakt för att kapa effekttoppar.

Effektvakt
En effektvakt bevakar effektuttaget och jämför det med ett förinställt maxtak. Om
maxtaket riskerar att överskridas så kan effektvakten koppla bort förbestämda
laster och senare koppla in dem igen när det finns utrymme. En effektvakt kan användas för att underlätta att man håller sig under en given effekt, till exempel under
abonnerad effekt eller säkring. En effektvakt kan även hålla nere nätkostnaden vid
ett effektabonnemang då den kontrollerar att inte stora temporära effektuttag sker.

3. Förändringar på systemnivå

• Installera ett styr- och övervakningssystem med mätning och full kontroll över
verksamhetens laster. Systemet ska möjliggöra en kontrollerad laststyrning där
laster kan styras och flyttas över dygnet eller att laster kapas genom effektvakt.
• Programmera industrirobotar att röra sig mjukt och smidigt, så att kraftfulla
accelerationer och inbromsningar undviks. På så sätt kan såväl energianvändning som effekttoppar minskas.
• Installera batteri för energilagring och kapning av effekttoppar.
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Fler energieffektiviserande åtgärder finns beskrivna i Energieffektivisering i
företag – en vägledning för bästa teknik. Några energihushållningsåtgärder som är direkt kopplade till eleffektanvändning är:
• Energieffektivisera, byt belysning till LED, installera nya energieffektiva
maskiner och utrustning.
• Se över möjligheten att producera egen el och på så sätt minska inköpt effekt.
Det kan göras till exempel genom att installera solceller, gärna med lagringsmöjlighet.
• Sänk inomhustemperaturen.
• Byt ut äldre motorer till nya energieffektiva motorer.
• Ersätt äldre fläktar med nya energieffektiva.
• Minska behovet av tryckluft. Vissa handhållna tryckluftsverktyg kan ersättas
med batteridrivna handverktyg.
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Restvärme – ta tillvara energi
som annars går förlorad
Restvärme kan komma från industrier som i sina processer får värme över. Att
öka tillvaratagandet av industriell restvärme är ett viktigt steg för att minska
resursanvändningen i samhället och spara på miljön. Det kan också skapa ekonomiska möjligheter för ert företag.

Med restvärme menas
värme som är bundet till
vätskor och gaser som
släpps ut från processer
till omgivningen. Även
kallat spillvärme eller
överskottsvärme.

Förutom industriprocesser finns andra exempel i samhället med outnyttjade
energiflöden såsom värmeförluster från livsmedelsbutikers kylsystem, kyllager,
ishallar och serverhallar. Användbar restvärme från lokaler kommer framförallt
från överskottsvärme i avloppsvatten, och bortkyld värme från komfort- och processkylning. Förutom att använda restvärmen internt eller till fjärrvärme kan det
också handla om samarbete med intilliggande verksamheter genom industriell
symbios. Restvärme från en butik som värmer bostäder i samma byggnad, eller
ett intilliggande växthus kan vara andra exempel.
Svensk industri använder stora mängder energi i sina processer, där en del av energin kyls bort som restvärme. Exakt hur stor potential det finns när det gäller att
ta tillvara restvärme är inte helt känt. Nyttjande av restvärme från industrier är
en av flera aspekter som bidrar till fjärrvärmens miljöfördelar, genom effektivare
resursutnyttjande och minskade utsläpp vid fjärrvärmeproduktion.
Det är önskvärt att kunna nyttja industriell restvärme för användning i egna,
näraliggande byggnader eller för fjärrvärmeproduktion. Här är några exempel på
viktiga faktorer att ta hänsyn till och som påverkar om det är ekonomiskt genomförbart:
• Temperaturnivåer och tillgänglig effekt vid olika temperaturnivåer
• Vilket medium (vatten, ånga, luft, rökgas och så vidare) som restvärmen är
bunden till
• Finns förutsättningar som gör restvärmen lättillgänglig/billig eller finns
speciella hinder
• Avstånd mellan restvärmekälla och fjärrvärmenät, eller annan verksamhet
med värmebehov, och andra geografiska begränsningar som påverkar kostnaderna för nyttjande av restvärmen
• Närliggande fjärrvärmenäts storlek och befintliga produktionsstrukturer.

Finns det några
värmeförluster hos
ert företag?

Har ert företag
tittat på dessa
faktorer?

Finns ett
fjärrvärmenät eller
annan verksamhet
med värmebehov i
närheten?
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Principer och strategier för nyttjande av restvärme
Restvärme bör användas på det sätt som är mest fördelaktigt i varje enskilt fall.
Frågan är dock komplex eftersom det finns många olika möjligheter att energimässigt matcha restvärme med företagens värmebehov. Jernkontorets energi
handbok lyfter följande punkter för en övergripande strategi för nyttjande av
restvärme.
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• Processerna bör i första hand effektiviseras så att restvärmemängderna blir så
små som möjligt.
• Restvärme från processer som ändå uppstår bör i första hand återföras till de
processer där de uppstod och i andra hand användas i övriga system.
• Vid inköp av ny produktionsutrustning bör krav ställas på att restvärmeflöden
från processer erhålls vid så hög temperatur som möjligt.
• Energibehoven inom byggnader och processer bör minimeras genom lönsam
energihushållning innan nya försörjningssystem installeras.
• Restvärme bör i första hand användas internt.
• Restvärmekällor och värmebehov bör ”matchas ihop” med hänsyn till
temperaturnivåerna.
• Använd kombinationssystem för återvinning av restenergi.
En visuell översikt av denna strategi visas i Figur 4.
Figur 4 Övergripande strategi för nyttjande av restvärme.
Anpassad bild från Jernkontorets energihandbok.

Figur 5 Användbarhet av vatten
som restvärmemedium.

Extra prima värme
(vatten)
Temp. > 100-120 °C

Användbarhet

Källa: Industriell Laststyrning.

Prima värme
(vatten)
Temp. = 100-120 °C
Sekundär värme
(vatten)
Temp. 30-100 °C

Kvalitet (exergiinnehåll)
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Ökad processintegration
– sträva efter att optimera
energianvändningen
mellan mer än en process
eller ett system inom
anläggningen eller med
en tredje part.

Exempel på åtgärder för nyttjande av restvärme
Bästa tillgängliga teknik är att identifiera möjligheterna att optimera energiåtervinning inom anläggningen, mellan system inom anläggningen och/eller tredje
part(er). Dessa är beroende av att restvärme av den typ och mängd som kan
återvinnas kan utnyttjas på ett lämpligt sätt.
Vid diskussion om åtgärder och bästa teknik, kom ihåg att en åtgärd som är
lönsam för ett företag inte behöver vara lönsam för ett annat.
Undersök möjligheten att ta tillvara värme som annars skulle gå förlorad. Men
det är viktigt att ha i åtanke att ni i första hand bör förebygga förluster, optimera
energianvändningen, dess processer och återvinna överskjutande värme inom
lokalen. Först efter att dessa möjligheter nyttjats så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt kan ett eventuellt överskott betraktas som rest.
1. Rutiner och beteende

Vilka rutiner finns
för underhåll,
avstängning och
kontroll av
utrustning?

• Förebygg - Vidta åtgärder för att minska värmeförluster genom att sänka
temperaturen inomhus och om möjligt i processer och se till att processer och
byggnader är välisolerade (till exempel minska temperaturer i bad, använd
lock, stänga portar, isolera ledningar, korta ledningar för minskade förluster
och se över klimatskal).
• Gör en energikartläggning och undersök vilka temperaturer och medier som
restvärmen är bunden till.
• Utred - Finns möjliga användningsområden i den egna verksamheten eller
angränsande verksamheter där värmen (eller kylan) kan tas tillvara?
• Dialog - För att kunna förverkliga restvärmeprojekt måste de lokala förutsättningarna (leverantörer/användare) kartläggas.
• Förebyggande underhåll och rutiner – bästa tillgängliga teknik är att upprätthålla värmeväxlarnas effektivitet genom att regelbundet övervaka effektiviteten
och förebygga och avlägsna nedsmutsning.
2. Enkla investeringar

Nyttjar ert företag
överskottsvärme
från produktion och
kompressorer?
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• Återvinn restvärmen från kompressorn för tryckluft. Detta kan ske genom att
dra en ventilationskanal in till rum med värmebehov. Vid behov, exempelvis
under vintertid, kan restvärmen från kompressorn ledas in till lokalen med
värmebehov. Sommartid, när värmebehov saknas, kan spjället stängas och
restvärmen leds då ut via en ventilationskanal.
• Återvinn värme från maskiner och apparaters avluft/frånluft genom att installera värmeväxlare/batteri för att ta tillvara energin i den varma luften. Energin
kan sen användas i fastighetens uppvärmningssystem.

3. Förändringar på systemnivå
Använd restvärme i form av vatten/vätska

• Leverera till returvattnet i fjärrvärmenätet. Detta gör att mängden tillförd värme
från fjärrvärmeverket kan minskas för att nå rätt temperatur på utflödet.
• Levererera till framledningsvattnet i fjärrvärmenätet.
• Värmning/förvärmning av luft, vattnet i en ångpanna eller av tappvarmvatten.
• Restvärme i form av vatten kan värmepumpas upp till temperaturer som är
lämpliga för exempelvis fjärrvärme eller industriella processer. Om industrin
själv har behov av värme vid relativt låg temperatur kan en värmepump lyfta
temperaturen på restvärmen till en lämplig temperatur för enskilda processer,
även om värmepumpning upp till fjärrvärmenivå skulle vara olönsamt.
• Lågvärdig restvärme med en temperatur på 20–30 °C skulle kunna användas vid
biologiska produktionsprocesser. Ett exempel är biogasproduktion, där industriell restvärme skulle kunna användas för värmning av rötkammaren. Ett annat
exempel är att använda restvärme för uppvärmning av vattnet vid algodling.
Använd restvärme för elproduktion

• En Organic Rankine Cycle (ORC) fungerar som en vanlig Rankinecykel (ångkraftsprocess) men istället för vatten används ett organiskt arbetsmedium. Det
möjliggör produktion av el från lågvärdig värme, till exempel restvärme från
industrier. Flera företag levererar ORC-anläggningar som moduler för att göra
elkraft av restvärme. Normalt behövs restvärme från cirka 80 °C och uppåt för
att få en väl fungerande process.
• Restvärme kan användas för uppvärmning av vattnet i en flashanläggning.
I flashanläggningen produceras vattenånga från hetvatten i en ånggenerator.
Ångan passerar en ångturbin med generator och el genereras.
Använd restvärme i form av rökgaser

• Värmen kan tas tillvara genom rökgaskylning/kondensering. För att kunna
kondensera rökgaser måste dock rökgaserna vara tillräckligt rena så att kondenseringen inte resulterar i att exempelvis svavelsyra faller ut och skadar värmeväxlare och annan utrustning.
• Värmen i rökgaserna kan tas tillvara genom nålvärmeväxlare. Nålvärmeväxlaren
består av nålfina tuber runt ett centralt filter. Den har två funktioner, dels filtrering dels tillvaratagande av restvärme.
• Värmen i rökgaserna kan tas tillvara genom en så kallad economiser. I economisern värmeväxlas rökgaserna till vatten.
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Använd restvärme i form av luft

• Luft med hög temperatur kan värmeväxlas till vatten, vilket resulterar i hetvatten
med fler användningsområden.
• Luft med låg temperatur kan användas till lokalkomfort genom direkt uppvärmning av lokaler alternativt förvärmning/värmning av tilluft via värmeväxlare.
Exempel på användningsområden för lågvärdig restvärme

• Lågtempererad restvärme kan användas för uppvärmning av bostäder i ett lågtempererat system. Under perioder då den lågtempererade värmen inte räcker till
kan den kompletteras med andra värmekällor.
• Värmeutvinning från kylsystem, tillvarata energin från kylmaskiner för användning i värmesystemet. Hur värmeutvinningen ska utformas beror på värme- och
kylsystemets utformning och fastighetens behov. Det är också beroende på
-	vad den utvunna energin ska användas till, i egna lokalen, i en annan
fastighet eller som fjärrvärme
- temperaturnivån i kylsystemets kondensor
- när den utvunna energin ska användas.
• För att möjliggöra energiutvinningen och optimera energianvändningen
behöver man synka kylsystemets och värmesystemets utformning, driftstrategier
och styrsystem. Det behöver göras i ett tidigt skede av projekteringen av
anläggningarna.
Värmelager för värmeåtervinning (eller värmeeffektutjämning)

För att undvika att värme går förlorad under sommarhalvåret kan det vara
aktuellt att införa ett effektivt säsongslager för värme.
Värmelagring kan vara en lösning när man har stor variation i värmetillgång och/
eller värmebehov, begränsade kylmöjligheter, någonstans att lagra värmen, och vill
vara resurseffektiv. Har man ett värmebehov vintertid kan man på så sätt flytta
värme från sommar till vinter.
Värmelagring kan genomföras på flera olika sätt. Exempel på värmelagring är:
• ackumulatortankar
• groplager och bassänger
• bergrumslager
• akvifärer
• borrhålslager
• saltlager.
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Läs mer
För mer information om effektreduktion och nyttjande av restvärme se det
fördjupade materialet Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande
av restvärme – en vägledning för bästa teknik som finns på Länsstyrelsen
Östergötlands webbplats under ”Publikationer”.
Läs mer om standardiserat och strukturerat energiarbete och nyckeltal i
vägledningen Företagets energitrappa på energimyndigheten.se/miljobalken.
Du kan läsa mer om nyckeltal för respektive bransch i de branschspecifika
vägledningarna. Här hittar du också fler exempel på energieffektiviserande
åtgärder och värmeåtervinning: Energieffektivisering i företag (stödprocesser
såsom belysning, ventilation, uppvärmning och tryckluft), Energieffektivisering
i gjuterier, Energieffektivisering inom ytbehandling, Energihushållning
i jordbruk, Energihushållning i livsmedelsindustri, Energihushållning i
träindustri.
För information om företag och leverantörer som tillhandahåller energitjänster och
tekniska lösningen för åtgärder som omnämns se till exempel eef.se. Här finns
också användbara mallar och checklistor för anbudsförfrågan, anbudsutvärdering
med mera.
Läs mer om att planera åtgärder i vägledningen Bättre åtgärdsplaner för
energieffektivisering, som du hittar på energimyndigheten.se/miljobalken och i
rapporten Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder, ET 2017:11.
Information om effektreducering av kyla och värme finns att läsa i rapporten:
”Effektreducering i lokalfastigheter”, Belok 2019
Läs mer om vad som är BAT i Reference Document on Best Available Techniques
for energy efficiency, Februari 2009 eller i den svenska sammanfattningen
”Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar:
Referensdokument om bästa tillgängliga teknik för energieffektivitet” Juni 2008.
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Denna produkt är framtagen inom projekt Branschvisa vägledningar, stöd
för energihushållning enligt miljöbalken, och ska stötta företag i arbetet med
energihushållning.
Projektet har tagit fram tre nya vägledningar för bästa teknik samt
kortversioner av dessa.
• Energihushållning i träindustri
• Använd energi mer effektivt i träindustrin (kortversion)
• Energihushållning i livsmedelsindustri
• Använd energi mer effektivt i livsmedelsindustrin (kortversion)
• Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme
• Använd energi mer effektivt genom effektreduktion och nyttjande
av restvärme (kortversion)
Du hittar dem på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats under ”Publikationer”.
Materialet följer liknande upplägg som tidigare framtagna branschvisa väg
ledningar inom projekt Incitament för energieffektivisering och kan med fördel
användas tillsammans med de metodstöd som du hittar på energimyndigheten.
se/miljobalken. Här hittar du fler branschvisa vägledningar för bästa teknik, en
guide för bättre åtgärdsplaner, en vägledning för strukturerat och systematiskt
energiarbete och filmer med goda exempel.
Projektet har genomförts i samverkan mellan Länsstyrelsen Östergötland,
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen Kalmar län, och är
finansierat av Energimyndigheten inom programmet för Lokal och regional
kapacitetsutveckling.

