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SAMMANFATTNING 
Syftet  med  examensarbetet  var  att  finna  specifika  effektiviseringsåtgärder  för 
energianvändningen vid Skanskas betongfabrik på Svartberget utanför Umeå  samt att  ta  fram 
generella riktlinjer  för energianvändningen på Skanskas samtliga betongfabriker med avseende 
på  effektiviseringsåtgärder.  Energianvändningen  som  analyserades  utgjordes  av  energin  som 
användes  vid  de  processer  och  verksamheter  som  fanns  på  betongfabriksområdet  och  som 
användes i eller i anslutning till betongproduktionsprocessen.  
 
På betongfabriken utanför Umeå genomfördes en energikartläggning varvid  två effektbalanser 
skapades,  en  för  elanvändningen  och  en  för  eldningsoljeanvändningen.  Resultatet  av 
energikartläggningen vid betongfabriken utanför Umeå visade att den största delen eleffekt, 25 
procent,  gick  till  driften  av  betongfabrikens  uppvärmningssystem  och  hela  72  procent  av 
effekten från uppvärmningssystemets eldningsoljeförbränning gick förlorad som värmeförluster.   
 
Med ett nytt uppvärmningssystem och  förbättrad täthet av betongfabrikens  lokaler och bättre 
isolerade spirorör beräknades energin  från eldningsoljeanvändningen kunna minska med drygt 
50  procent  årligen.  Även  elanvändningen  på  fabriken  kan  minskas  om  ett  nytt 
uppvärmningssystem  tas  i  bruk  då  energin  från  eldningsoljeanvändningen  ersätter  eleffekten 
som  går  till  de  eldrivna  värmefläktarna  (12  procent  av  total  eleffekt)  och  värmestavarna  (14 
procent av total eleffekt).  
 
För  Skanskas  övriga  betongfabriker  genomfördes  en  energiinventering  med  uppföljande 
telefonintervjuer  för  att  undersöka  vilka  fabriker  som  hade  högre  respektive  lägre 
energianvändning  och  vad  skillnaderna  dem  emellan  berodde  på.  Resultatet  av 
energiinventeringen  och  telefonintervjuerna  som  gjordes  för  Skanskas  övriga  betongfabriker 
visade att  fabrikerna med nya  fabrikslokaler och med ett uppvärmningssystem  från Polarmatic 
hade  absolut  lägst  energianvändning.  Det  framgick  även  att  energianvändningen  på 
betongfabrikerna är starkt beroende av hur ballasten som används vid betongtillverkning värms 
upp.  
 
Fördelaktigast är att tillföra betongen största delen energi genom varmt vatten istället för varm 
ballast då den senare medför större värmeförluster.  För minskad energianvändning är det även 
viktigt  att  fabrikslokalerna  är  tätade  och  spirorören  isolerade  samt  att  fabrikslokalerna  inte 
tillförs för mycket underhållsvärme då dessa inte behöver hålla någon komforttemperatur.  
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ABSTRACT 
The aim of  the master’s  thesis  report was  to  find specific measurements  for  improved energy 
usage  at  Skanska’s  concreting  plant  outside  Umeå  and  to  develop  generalized  guidelines 
concerning  improved  energy  usage  for  all  the  concrete  plants  in  Sweden  belonging  to  the 
management of  Skanska. The energy usage  that was analyzed  consisted of energy used  in all 
processes  and  activities  belonging  to  the  concrete  plant  site  and  that  was  used  in  or  in 
connection with the concrete production process.  
 
For  the  concrete  factory  outside Umeå  an  energy  audit was  conducted  in  order  to map  the 
energy use from which two power balances were created, one for the electricity use and one for 
the effect spent by heating oil. The results of energy audit at the concrete plant outside Umeå 
revealed  that  the  largest amount of electric power, 25 percent, went  to  the operation of  the 
concrete plant’s heating system and a total of 72 percent of power from fuel oil combustion  in 
the heating system disappeared as heat losses.  
 
With  a  new  heating  system  and  improved  sealing  of  the  concrete  plant  buildings  and  better 
insulated pipes  it was calculated that the energy from fuel oil combustion could be reduced by 
about 50 percent annually. Also  the electricity usage at  the plant  is  reduced  if a new heating 
system is adopted due to energy from fuel oil combustion replaces electrical output that goes to 
the  electric  heating  fans  (12  percent  of  the  total  electrical  output)  and  the  heating  rods  (14 
percent of the total electrical output). 
 
For the remaining concrete plants an energy inventory was carried out followed up by telephone 
interviews. The purpose was  to  investigate which plants had higher and  lower energy use and 
what  the differences  between  them depended  upon.  The  result  of  the  energy  inventory  and 
telephone  interviews  showed  that plants with new premises and with a heating  system  from 
Polarmatic had the  lowest amount of energy usage. It also showed that energy use  in concrete 
plants is closely dependent on how the aggregate used in concrete production is heated.  
 
Most profitable is to provide the concrete the largest amount of energy by adding heated water 
instead of heated aggregate due to latter results in greater heat losses. For reduced energy use, 
it  is also  important that the premises are well sealed and that the pipes are well  isolated. The 
premises  should  not  either  be  heated  too  much  when  they  do  not  need  to  maintain  a 
comfortable indoor temperature.   
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ORDLISTA 
 
Aerotemper  Vatten‐ eller ångburen fläktluftvärmare (element med fläkt) 

Ballast  Stenmaterial i olika fraktionsstorlekar som används för att tillverka betong

Ballastficka  En ficka (vanligen kubformad) där ballast förvaras 

Betongvinter  Se vinterperiod 

Delprocess  Primär produktionsprocess vars aktivitet förädlar betongen till kunden 

Lastplatta  Område  där  betongbilarna  är  parkerade för  påfyllnad  (lastning)  av  färsk 
betong 

Markficka  Byggnad  inbyggd  i  en  slänt  (marken)  där  ballasten  förvaras  eller 
transporteras via till ballastlagret 

Markvärme  Område som värms upp med värmeslingor

Processvatten  Uppvärmt eller ouppvärmt vatten som används  i del‐ eller stödprocesserna 
vid betongtillverkning 

Silo  Cylinderformat förvaringskärl för ballast, vatten eller cement 

Spolplatta  Område där betongbilarna tvättas (spolas rena) från betong 

Stödprocess  Sekundär process som främst har en intern ”kund” på betongfabriken 

Vinterbetong  Betong som tillverkas på betongfabrikerna under vinterperioden. Betongen 
har tillförts extra energi så att den inte skall frysa vid gjutning utomhus 

Vinterperiod  Infaller  då  utomhustemperaturen  är  lägre  än  5  oC.  Datumet  för 
vinterperioden  varierar mellan  fabrikerna.  För  de  flesta  fabrikerna  infaller 
vinterperioden från början av oktober till sista april 

Värmeslingor  Elslingor som ligger under marken för att generera markvärme 

Värmestavar  Eluppvärmda  stavar  som  sitter  på  utsidan  av  en  ballastficka  så  att  denna 
hålls varm 

Turboånga  Rökgaser  som  fuktats  med  avdunstat  vatten.  (En  av  Polarmatics  två 
driftlägen vid ballastuppvärmning) 

Årsbetong  Mängden betong som tillverkas under hela året
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1 INLEDNING 
Betong  är  sedan  flera  tusen  år  tillbaka  ett  material  som  tillverkades  och  användes  vid 
byggnadskonstruktioner.  Dess  formbara,  hållfasta  och  beständiga  egenskaper  gör  den  väl 
lämpad till många ändamål och speciellt till bärande konstruktioner. Idag utgör betong ett av de 
vanligaste byggnadsmaterialen i vårt samhälle, omkring 8‐9 miljoner ton betong används årligen 
i Sverige och uppskattningsvis finns det 500 miljoner ton inbyggt i våra broar, vägar och bostäder 
(Sveriges Byggindustrier, 2001).  
 
Den  största  delen  av  kommersiell  betongtillverkning  sker  vid  betongfabriker.  Som  vid  alla 
industriella  processer  krävs  energi  till  produktionsprocesserna  (delprocesserna)  och 
stödverksamheterna.  På  betongfabriker  tillverkas  betong  året  om men  under  vinterperioden 
används  betydligt  mer  energi  vid  fabrikerna.  En  anledning  till  att  mer  energi  konsumeras 
vintertid är att värme måste tillföras betongen för att undvika att den skall frysa vid gjutning och 
för att  säkerhetsställa en god hållfasthetstillväxt. Den extra energin  som  idealt måste  tillföras 
betongen  vintertid  motsvarar  dock  inte  den  verkliga  ökningen  av  energianvändningen.  Att 
undersöka var den  resterande energin  tar vägen är ett måste  för att  sänka den onödigt höga 
energiåtgången.  
 
Skanska  är  ett  internationellt  företag  inom  projektutveckling  och  byggrelaterade  tjänster.  År 
2010 förfogade de över 21 betongfabriker i Sverige. Skanska är ett företag som jobbar aktivt för 
att minska företagets klimatpåverkan och har därför beslutat att utreda hur energianvändningen 
ser ut på deras betongfabriker så att betongverksamheten kan energieffektiviseras. 
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1.1 Syfte och målbeskrivning 

Syftet  med  examensarbetet  var  att  finna  specifika  effektiviseringsåtgärder  för 
energianvändningen vid Skanskas betongfabrik på Svartberget utanför Umeå  samt att  ta  fram 
generella riktlinjer  för energianvändningen på Skanskas samtliga betongfabriker med avseende 
på effektiviseringsåtgärder. Syftet uppnåddes genom följande mål: 
 
1) Göra en generell beskrivning av hur betongfabriker är uppbyggda, hur betongtillverkning på 

betongfabriker  går  till  och  beskriva  de  övergripande  material  och  energiflödena  på 
betongfabriker (se kapitel 3‐5) 

 
2) Identifiera och beskriva de huvudsakliga energikrävande processerna och deras funktion på 

betongfabriken på Svartberget utanför Umeå (se kapitel 6 Betongfabriken på Svartberget) 
 

3) Kvantifiera  energiflödena  på  Svartbergets  betongfabrik  (se  kapitel  7  Energikartläggning  ‐ 
Svartberget) 

 
4) Föreslå effektiviseringsåtgärder  för energianvändningen  vid betongfabriken på  Svartberget 

(se kapitel 8 Energieffektiviseringsåtgärder ‐ Svartberget) 
 

5) Ta  fram  generella  riktlinjer  för  Skanskas  samtliga  betongfabriker  med  avseende  på 
energieffektivisering (se kapitel 11 Riktlinjer för energieffektivisering) 

1.2 Avgränsningar 

Vid energikartläggningen på  Svartberget  inkluderades alla energikrävandeprocesser  (både del‐ 
och  stödprocesser)  och  verksamheter  som  finns  på  fabriksområdet  och  som  används  i  eller  i 
anslutning till betongproduktionsprocessen.  

Fastän det är oklart huruvida den yttre  förvaringen av ballasten som beskrivs  i kapitel 3 tillhör 
betongfabriksområdet  på  Svartberget  eller  den  närliggande  bergkrossanläggningen  inkluderas 
den  ändå  i  systemgränsen  på  grund  av  att  ballastens  temperatur  vid  den  yttre  förvaringen 
påverkar mängden energi som måste tillföras vid betongtillverkning. 

För energin som används för uppvärmning av spolvattnet föreslås  inga effektiviseringsåtgärder. 
Anledningen  beror  på  att  mätningen  av  spolvattenförbrukningen  och  temperaturen  på 
spolvattnet  på  betongfabrikerna  är  knapphänta.    Detta  medför  att  beräkningar  rörande 
förbrukningen av energi vid spolvattenanvändning och således möjligheten till att uppskatta den 
potentiella effektiviseringen försvåras.  

Rapporten behandlar  inte  i någon  större utsträckning  förslag på energieffektiviseringsåtgärder 
som  rör  skötseln,  underhållningen  och  hanteringen  av  vanligt  förekommande  industriella 
processer  och maskiner  som  till  exempel motorer,  lufttrycksystem,  ventilation,  pumpar, med 
mera. 
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1.3 Metod 

Litteraturstudie 
Information  som  handlar  om  energieffektivisering  på  betongfabriker  är  mycket  sparsmakat. 
Anledningen  antas  antingen  bero  på  att  industrierna  som  tillverkar  betong  väljer  att  inte 
offentliggöra  undersökningar  kring  energianvändningen  och  energieffektiviseringar  eller  så  är 
området  i  sig  relativt outforskat. Däremot  finns det en  stor mängd  litteratur och  information 
kring  hur  industriella  processer  generellt  kan  energieffektiviseras.  Dessa  energiåtgärder 
behandlar  främst  skötseln  och  effektivisering  av  stödprocesser  på  industrier,  till  exempel 
underhåll  av motorer,  lufttrycksystem,  ventilation,  pumpar, med mera.  Avsikten med  denna 
rapport  är  inte  att  studera  sådana  stödprocesser  för  att  finna  energieffektiviseringsåtgärder 
eftersom  det  redan  finns  många  riktlinjer  gällande  skötseln  av  dessa.  Avsikten  är  att  finna 
energieffektiviseringsåtgärder  som  är  specifika  för  betongtillverkning  (dess  delprocesser  och 
stödprocesser) som är karaktäristiska för betongfabriker. Av den anledningen baseras resultaten 
i  rapporten  till  största  delen  på  studier  i  fält  (studiebesök  och  energikartläggning),  insamlad 
statistik och information (energiinventering och telefonintervjuer). 

Studiebesök 
Ett studiebesök på Skanskas betongfabrik i Solna genomfördes för att erhålla en generell bild av 
hur betongtillverkning går  till och  vilka processer och  verksamheter  som  finns  i anslutning  till 
betongproduktion.  

Energikartläggning 
Energikartläggningen I Umeå utfördes vintern 2011 mellan torsdagen den tredje februari till och 
med  tisdagen  den  åttonde  februari.  Energikartläggningen  genomfördes  genom  att  el‐  och 
eldningsoljeförbrukningen  under  dessa  dagar  dokumenterades.  Mätningen  av 
eldningsoljeförbrukningen skedde  timvis och var uppkopplad mot en  internettjänst som via en 
webbsida  visade  historik  över  eldningsoljeförbrukningen.  Elanvändningen  dokumenterades 
genom att elmätaren på  fabriken avlästes varje morgon  innan produktion och varje dag efter 
produktionsslut vilket medförde att förbrukningen erhölls både under produktion och då  ingen 
betong tillverkades. På fabriken kartlades även de processer som drog el respektive Eo1 separat 
varefter den dokumenterade förbrukningen av el och Eo1 fördelades över de olika processerna. 
Två effektbalanser skapades därtill, en med avseende på elförbrukningen och en med avseende 
på eldningsoljeförbrukningen.  
 
Fördelning av värmeförlusterna mellan betongfabrikernas byggnader uppskattades med hjälp av 
en värmekamera vilket medförde att byggnadernas temperaturer erhölls vilka sedan användes i 
beräkningarna för värmeförluster, se Bilaga 1. 

Energiinventering 
Energiinventeringen  för de övriga betongfabrikerna gjordes med hjälp av ett  frågeformulär där 
de  ansvariga  vid  fabrikerna  fick  fylla  i  betongproduktionsmängden  och  energianvändningen 
fördelat över el‐ och eldningsoljeförbrukning under 2010, se Bilaga 2 (Bilaga 2 är ej publicerad). 
De ansvariga vid betongfabrikerna kontaktades sedan per telefon där ytterligare frågor ställdes 
rörande  deras  produktion  och  energikonsumtion,  se  Bilaga  3.  Riktlinjerna  utarbetades  sedan 
med  avseende  på  analysen  av  energiinventeringen  och  de  svar  som  erhölls  vid 
telefonintervjuerna. 
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Beräkningar 
Under energikartläggningen uppskattades hur mycket energi som  idealt gick åt  för att  tillverka 
betong. Denna  uppskattning  gjordes  genom  att  ett  Excelprogram  togs  fram  där  den  tillförda 
mängden energin till vattnet och ballasten beräknades med hjälp av entalpibalanser, se Bilaga 4. 

Övrigt  
För  att  finna  processrelaterade  effektiviseringsåtgärder  för  energianvändningen  vid 
betongfabriken  på  Svartberget  utvärderades  och  jämfördes  två  uppvärmningssystem  från  två 
olika fabrikörer. 
 
Till riktlinjerna har även en checklista utarbetats. Syftet med checklistan är att de ansvariga för 
betongfabrikernas  energianvändning  kan  använda  denna  som  ett  underlag  då  de  vill  få  en 
överblick av hur energianvändningen på betongfabrikerna ser ut. Checklistan kan även användas 
av  dem  som  jobbar  på  betongfabrikerna  om  de  själva  vill  undersöka  vilka  åtgärder  som  kan 
vidtas på betongfabriken för att effektivisera energianvändningen (se Bilaga 5). 
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2 BETONGENS BESTÅNDSDELAR 
Betong består huvudsakligen av cement, vatten och ballast  (stenmaterial  i olika kornstorlekar) 
och  erhåller  en  densitet  på  cirka  2  400  kg/m3  då  dessa  blandas  samman.  Beroende  på 
betongreceptet  varierar  förhållandet  mellan  de  ingående  beståndsdelarna  men  ett  vanligt 
blandningsförhållande i volymdelar är en del vatten, en del cement, två delar sand och tre delar 
sten,  se  Figur  1.  En mindre mängd  tillsatsmedel  används  även  vid  betongtillverkning  för  att 
modifiera  dess  fysikaliska  egenskaper  såsom  arbetbarhet,  frostbeständighet  och 
hållfasthetsutveckling (BetongBanken, 2010). 
 

 
Figur 1 – Materialfördelning i betong fördelade över volymprocent (vm‐%) (Nationalencyklopedin, 2011)  

2.1 Blandning av betong 

När  betongen  tillverkas  blandas  ballasten,  vattnet,  cementen  och  eventuella  tillsatsmedel 
tillsammans i en stor roterande cylindrisk trumma som kallas för betongblandare. Då vatten och 
cement  blandas  bildas  något  som  kallas  för  cementpasta. Det  är  denna  bandning  som  håller 
samman och binder  ihop ballastfraktionerna.  (Nationalencyklopedin, 2011) När  cementen och 
vattnet blandas samman  i betongblandaren  frigörs värme  (kemiskt bunden energi  i cementen) 
som påverkar betongens  tillstyvnande och hållfasthetsutveckling. Strax efter att betongen har 
blandats är den  fortfarande arbetbar och  kallas då  för  färsk betong men  inom några  timmar, 
beroende på hur väl värmen i betongen isoleras, börjar betongen stelna. (Gillberg, et al., 2001) 

2.2 Tillverkning av betong vintertid 

Den  färska betongens  temperatur är en viktig parameter vid betonggjutning och därför måste 
även  utomhustemperaturen beaktas  vid  betongtillverkning. Då  utomhustemperaturen  är  5  oC 
eller lägre infaller betongvintern. Under betongvintern räcker inte värmen till som frigörs under 
vatten‐cement  reaktionen  för  att  säkerhetsställa  en  god  hållfasthetstillväxt.  För  låga 
utomhustemperaturer medför dels en risk att betongen fryser och dels en risk att betongen får 
en  låg formrivningshållfasthet. Om betongen fryser  innan den har självtorkat fås en permanent 
hållfasthetsförlust  på  50‐85  %  (Färdig  Betong,  2011)  och  om  betongen  får  en  låg 
formrivningshållfasthet  kan  ras  och  deformationer  uppstå  vid  avlägsnandet  av 
betonggjutningsformen (Färdig Betong, 2011b).  
 

Sten
43 vm‐%

Sand
29 vm‐%

Cement
14 vm‐%

Vatten
14 vm‐%
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För  att  skärhetsställa  en  god  hållfasthetstillväxt  under  betongvintern  måste  betongen  vid 
leverans överstiga 10 oC. För att uppnå denna temperatur värms ungefär en tredjedel av vattnet 
upp som används vid betongblandning  till 70‐90  oC  (Bäckman, 2011).  I de  flesta  fall önskas en 
betongtemperatur mellan 15‐25  oC vilket uppnås genom att både värma vattnet och ballasten. 
(Färdig Betong, 2011a).  
 
För  att  generera  värmen  som  tillförs  vattnet  och  ballasten  används  en  värmepanna  och  ett 
uppvärmningssystem  som  bara  är  i  drift  vintertid  eftersom  det  endast  är  då  som  betongen 
behöver tillföras värme. Val av värmepanna och utformningen fabrikernas uppvärmningssystem 
antas i hög grad påverka energianvändningen på betongfabrikerna. 

3 BETONGFABRIKENS UPPBYGGNAD 
I följande avsnitt ges en generell beskrivning över betongfabrikers uppbyggnad med syftet att ge 
en  ökad  inblick  av  de  energikrävande  processer  och  verksamheter  som  behövs  vid 
betongproduktion.  Betongfabriken  som  illustreras  i  Figur  2  utgör  endast  ett  exempel  på  hur 
uppbyggnaden av en betongfabrik kan se ut. Stora likheter finns mellan de flesta fabrikerna men 
det skall dock understrykas att platsspecifika avvikelser förekommer vilket kommer att illustreras 
genom exemplet med Umeå som behandlas i avsnitt 6.1. 
 

 
Figur 2 – Illustration över betongfabrik (Hedman, 2011) 

Förvaring av ballast utomhus 
Av  logistiska  skäl  ligger  många  betongfabriker  i  anslutning  till  bergkrossanläggningar  vilket 
medför att ballasten  som  skall användas  i betongproduktionen  inte måste  transporteras  långa 
sträckor. På bergkrossanläggningen  förvaras ballasten utomhus  i stora högar uppdelade  i olika 
fraktionsstorlekar.  Från  dessa  högar  hämtas  ballasten  och  körs  till  betongfabrikens markficka 
(mottagningsficka), se Figur 2.  
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Markficka 
Markfickan är en fristående byggnad som oftast är  inbyggd  i marken eller  i en slänt, se Figur 3. 
Inuti markfickan finns en eller flera ballastfickor, se Figur 3, dit ballasten transporteras från den 
yttre  förvaringen  genom  att  toppen  på  markfickan  öppnas.  Från  markfickan  löper  ett 
transportband till ballastlagret som används för att transportera ballasten upp till ballastfickorna 
(fack  för  ballast)  i  fabriksbyggnaden,  se  Figur  2.  Vintertid  kan  det  vara  problematiskt  att 
transportera ballasten  från markfickan  till ballastlagret på grund av att ballasten  som  förvaras 
utomhus  delvis  kan  ha  frusits  samman  vilket  gör  att  ballasten  tenderar  att  åka  av 
transportbandet. För att förhindra avåkning är det vanligt att värme tillförs ballasten i markficka.  
 

 
  

Figur 3 – T.v. markficka (Foto författaren, 2011), t.h. Ballastficka  

Ballastlager 
När  ballasten  väl  har  transporterats  till  ballastlagret  fylls  den  på  i  olika  fickor  beroende  på 
ballastens kornstorlek. Hur många  fickor  som  finns  i  lagret och hur mycket ballast  som  ryms  i 
varje ficka varierar mellan betongfabrikerna. I dessa fickor lagras, värms och varmhålls ballasten 
vintertid. Innan ballasten transporteras till mellanlagret vägs de olika fraktionerna upp på vågar 
vilket medför att de rätta mängderna till betongblandningen erhålls. 

Mellanlager 
I mellanlagret  finns vågar  för cement, vatten och  tillsatsmedel, se Figur 2. Där vägs eller mäts 
cementen,  vattnet  och  tillsatsmedlet  upp  vilket  medför  att  de  rätta  proportionerna  till 
betongblandningen  erhålls.  Mellanlagret  är  placerat  ovanför  betongblandarrummet  vilket 
medför att ingredienserna enkelt kan hällas ner i betongblandaren. 

Blandarrum 
Då betongen skall blandas töms de uppvägda eller uppmätta materialen ner i betongblandaren. 
Betongblandaren  är en  stor  roterande  cylindrisk  trumma  som  vanligen har en  volymkapacitet 
kring 7‐9 kubikmeter. Tiden för att blanda en sats betong på 7 kubikmeter varierar men tar oftast 
inte  mer  en  några  minuter  innan  en  homogen  massa  fåtts.  Därefter  töms  den  färska 
betongmassan ner i betongbilen som transporterar den vidare till platsen för gjutning, se Figur 2. 

Pannrum 
I pannrummet finns en värmepanna som bara används vintertid till att värma vatten, se Figur 2. 
Det  varma  vattnet  används  till  betongtillverkning  och  till  spolning  av  betongbilar  och 

Ballast  

Ballastficka 
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betongpumpar. På vissa betongfabriker används det varma vattnet även till att värma ballasten 
och fabrikslokalerna. 

Spolplatta 
Betongbilarna  som  betongen  transporteras  i  rengörs  varje  dag  på  spolplattan 
(spolanläggningen),  se  Figur  2. De  flesta betongfabrikerna  återanvänder  inte  spolvattnet utan 
låter det rinna ner i ett avloppsrör. Under vintern då temperaturen är under 0 oC bildas det lätt is 
på  spolplattan  vilket  utgör  en  halkrisk.  Vissa  betongfabriker  har  därför  eldrivna  värmeslingor 
under  spolplattan  som  slås på då markområdet både  är  fuktigt och utomhustemperaturen  är 
minst nollgradig.  

Maskinrum 
Hela betongproduktionsprocessen övervakas från ett maskinrum. Maskinisterna (operatörerna) 
som arbetar med att  tillverka betongen  styr  från detta  rum vilka mängder av materialen  som 
skall  vägas  upp  och  blandas  i  betongblandaren  och  när  blandningen  ska  ske.  Exakt  vad 
maskinisterna  kan  styra  och  övervaka  från  kontrollrummet  skiljer  sig mellan  fabrikerna men 
oftast  har  de  nyare  fabrikerna  ett  bättre  automatiseringssystem  genom  vilken maskinisterna 
även kan styra tillförseln av värme till ballasten som förvaras i ballastlagret. 
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4 MATERIALFLÖDEN PÅ BETONGFABRIKER 
I detta kapitel beskrivs materialens  (ballast, vatten,  cement och  tillsatsmedlen) väg genom en 
betongfabrik fram till transporten av den färdiga betongprodukten, se Figur 4.  

 
Figur 4 – Materialflöden vid betongtillverkning 

Ballast 
Från  den  yttre  förvaringen  transporteras  ballasten  till  markfickan  där  den,  beroende  på 
betongfabrikens utformning av uppvärmningssystem, förvaras och värms upp eller transporteras 
via  innan  den  förvaras  och  värms  upp  i  ballastlagret. Om  ballasten  förvaras  och  värms  upp  i 
markfickan  finns  oftast  inget  ballastlager  utan  ballasten  transporteras  istället  direkt  till 
mellanlagret  efter uppvärmningen,  se  Figur  4.  I mellanlagret  förvaras ballasten  en  kort  stund 
innan den hälls ner i betongblandaren. 

Vatten 
Vattnet  som  används  i  delprocesserna  eller  i  stödprocesserna  tas  antingen  från  en  brunn  på 
fabriksområdet  eller  från  det  kommunala  vattenledningsnätet.  Det  uppvärmda  vattnet  som 
används för att tillverka vinterbetong värms upp då det leds via värmepannan till mellanlagret. I 
mellanlagret blandas det uppvärmda vattnet (varmvatten) med ouppvärmt vatten (kallvatten)  i 
en vattenvåg  vilket medför att  rätt mängd och  rätt  vattentemperatur  till betongproduktionen 
erhålls. Från vattenvågen hälls processvattnet ner i betongblandaren tillsammans med de övriga 
ingredienserna.  

Markficka  Ballastlager 

Mellanlager 

Transport 
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På  samma  sätt  värms  vatten  upp  som  används  till  att  spola  betongbilarna,  det  leds  via 
värmepannan  och  blandas  ut med  ouppvärmt  vatten  vilket medför  att  en  lagom  temperatur 
erhålls för att spola betongbilarna. På vissa fabriker används även uppvärmt vatten till att värma 
ballasten i markfickan eller för att värma fabrikslokalerna, (se Figur 4). 

Cement 
Cementen som används i betongproduktionen förvaras i höga cementsilosar på fabriksområdet, 
se  Figur 2 och  Figur 4.  Från  cementsilosarna  transporteras  cementen  till mellanlagret där det 
vägs upp och blandas med de övriga betongingredienserna i blandaren. 

Tillsatsmedel 
Tillsatsmedlet  som används  för att  tillverka betong  förvaras  i ett  tillsatsmedelsrum,  se Figur 2 
och Figur 4, varifrån det tas till mellanlagret och mäts upp innan det blandas i betongblandaren 
med  de  övriga  ingredienserna. Mängden  tillsatsmedel  som  används  vid  betongtillverkning  är 
mycket små och påverkar inte energianvändningen.  
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5 ENERGIFLÖDEN PÅ BETONGFABRIKER 
Vanliga energiflöden som  finns på betongfabriker beskrivs och  illustreras  i  följande avsnitt och 
har delats upp  i energi som kommer  från elnätet och energi som kommer  från  förbränning av 
Eo1. Energin som kommer från Eo1 används endast vintertid eftersom det bara är vid tillverkning 
av vinterbetong som varmt vatten och varm ballast behövs. Under sommaren räcker värmen till 
som genereras av vatten‐cement reaktionen. 

5.1 Energi från förbränningsolja 

Förbränningsoljan  som  används  i  värmepannorna  på  fabrikerna  är  Eo1.  Energin  från 
förbränningen av Eo1 används till att värma vattnet i värmepannan. Som tidigare nämnt används 
det varma vattnet till betongtillverkning och till spolning av betongbilar. På vissa betongfabriker 
används även det varma vattnet  till att värma ballasten och  fabrikslokalerna.  I Figur 5 ges en 
överskiktlig  bild  av  de  ändamål  dit  energi  från  förbränningsoljan  används.  Dessa  ändamål 
redogörs för i kommande stycken. 

 
Figur 5 – Illustration över ändamål på betongfabriker där energi från eldningsoljeförbränning används 

Vattenuppvärmning 
Vattnet  i  värmepannan  håller,  beroende  på  panna,  en  temperatur  på  70‐90  oC.  Pannvattnet 
värms  upp  då  vattentemperaturen  sjunker  under  ett  givet  börvärde.  Vattentemperaturen 
sjunker  då  det  sker  ett  energiuttag  vilket  inträffar  då  ouppvärmt  vatten  värmeväxlas  med 
pannvattnet.  Vattnet  i  pannan  används med  andra  ord  aldrig  i  produktionen  utan  fungerar 
endast  som  ett  medium  varifrån  energi  tillförs  från  eldningsoljeförbränningen  och  tas  ifrån 
genom värmeväxling av ouppvärmt vatten. Temperaturen på det ouppvärmda vattnet varierar 
beroende  på  varifrån  vattnet  tas  och  vilken  tid  på  året  det  används.  En  vanligt 
temperaturintervall på vattnet som tas från det kommunala ledningsnätet är mellan 4‐11 oC.   

Varmvatten till betongproduktion 
Under vinterperioden används varmt vatten i betongproduktionen. Ungefär en tredjedel av den 
totala vattenmängden som används vid en betongblandning utgörs av 70‐90 gradigt vatten och 
de resterande två tredjedelarna utgörs av ouppvärmt vatten som håller en temperatur på 4‐11 
oC.  
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Spolning av betongbilar 
Då  betongbilarna  och  betongpumpar  spolas  rena  på  spolplattan  används  vanligen  spolvatten 
som håller cirka 25‐30 oC. Det uppvärmda vattnet blandas med ouppvärmt vatten vilket medför 
att en  lagom temperatur erhålls. Om vattnet är för varmt påskyndas stelnandet av betong och 
rengöringen försvåras.  

Uppvärmning av ballast 
Vintertid då ballasten förvaras utomhus har den yttre delen av ballasthögen samma temperatur 
som  utomhustemperaturen.  Ballasten  från  den  inre  delen  av  ballasthögen  hålls  något  mer 
isolerad  från  kylan  och  har  därför  en  högre  temperatur  än  utomhustemperaturen.  Ballastes 
temperatur vid den yttre förvaringen (initiala temperatur) är viktig då den påverkar hur mycket 
energi som måste  tillföras ballasten  för att den skall  tinas och värmas upp  till den  temperatur 
som krävs för att vinterbetong skall tillverkas.  
 
Om ballasten är  frusen då den  fylls på  i markfickan  tinas ballasten antingen upp genom direkt 
eller  indirekt  värmetillförsel.  Vid  direkt  värmetillförsel  leds  värmen  in  i  fickan  där  ballasten 
förvaras. Värmen kommer oftast från rökgaser, varmluft eller genom att fickväggarna värms upp 
av värmestavar. Om ballasten värms upp  indirekt är det  självaste utrymmet  i markfickan  som 
varmhålls, vanligen genom värme som produceras  från elfläktar eller aerotemprar. Syftet med 
uppvärmningen  i markfickan är att tina ballasten vilket medför att transporten av ballasten till 
ballastlagret  underlättas  och  för  att  på  förhand  undvika  isbildning  i  ballastlagret.  Isbildning  i 
ballastlagret kan ske om ballastfickorna är stora och  fyllda med kall ballast. Rökgaserna, ångan 
eller varmluften som tillförs för att värma ballasten i ballastlagret riskerar då att kondensera och 
frysa till is då dessa strömmar genom ballasten. 
 
Under vinterperioden förvaras, värms och varmhålls ballasten vanligtvist i ballastlagret om detta 
inte görs  i markfickan. Hur ballasten värms upp  i ballast  lagret  skiljer  sig åt mellan  fabrikerna 
men  i  de  flesta  fall  tillförs  uppvärmd  luft  eller  rökgaser  från  förbränningen  av  Eo1  i 
värmepannan.  
 
De fabriker som leder rökgaserna från förbränningen av Eo1n har ett uppvärmningssystem från 
en tillverkare som heter Polarmatic. Rökgaser genereras bara då brännaren  i värmepannan går 
igång och bränner Eo1 vilket det gör då det sker ett energiuttag från värmepannan. Energiuttag 
sker  då  det  ouppvärmda  vattnet  värmeväxlas med  det  varma  pannvattnet,  till  exempel  vid 
betongproduktion eller då varmvatten används för uppvärmning av lokaler (aerotemprar).  
 
De  fabriker  som  leder  varmluft  till  ballastlagret  har  oftast  ett  äldre  uppvärmningssystem 
bestående  av  ett  varmluftsbatteri  varigenom  uppvärmt  vatten  värmeväxlas  med  kall 
utomhusluft  för att generera varmluft. Den varma  luften genereras när så önskas, det vill säga 
att tillförseln av varmluft till ballastlagret inte är beroende av ifall det sker ett energiuttag, som 
för fallet med rökgaserna. Ett energiuttag sker i det fall varmluft önskas och rökgaserna som då 
bildas vid förbränningen utgör en restprodukt och leds i detta fall ut genom en skorsten.   

Uppvärmning av lokaler 
På fabriker som använder Polarmatic uppvärmningssystem är det vanligt att de även  installerar 
vatten‐ eller ångburna aerotemprar för att värma upp fabriksbyggnadens lokaler. Aerotemprarna 
genererar värme från energin som finns i det uppvärmda vattnet.  
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5.2 Elenergi 

Elen  som  används  vid  fabrikerna  utgörs  både  av  el  som  går  till  betongtillverkningens 
delprocesser  och  stödprocesser,  se  Figur  6. Delprocesserna  på  betongfabriken  är  de  primära 
processer vars aktiviteter  förädlar betongen  till kunden. Stödprocesserna är de processer  som 
stödjer delprocesserna och som främst har en intern kund. På vissa betongfabriker tillförs ingen 
elenergi  till  delprocesserna  utan  endast  stödprocesserna  erhåller  elenergi.  Dessa  fabriker 
använder energi från värmepannan till att värma upp fabrikslokalerna. 
 

 
Figur 6 ‐ Illustration över ändamål på betongfabriker där elenergi används 

 
 
   

Delprocesser  

Stödprocesser

Elenergi 

T.ex.
Värma ballasten med hjälp av: 
‐ Elfläktar 
‐ Värmestavar 

T.ex.
‐ Kompressorn 
‐ Pumpar 
‐ Motorer 
‐ Disk 
‐ Belysning 
‐ Elektronik 
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6 BETONGFABRIKEN PÅ SVARTBERGET 
Skanskas betongfabrik utanför Umeå uppfördes vintern 2004/2005 men  är ursprungligen  från 
1994. Den var tidigare belägen i Märsta, drygt 4 mil norr om Stockholm. Idag står betongfabriken 
på Svartberget, en bergtäkt cirka en mil sydväst om Umeå.  

6.1 Betongfabrikens uppbyggnad 

Betongfabriken utgörs av  flera fristående byggnader, se Figur 7  för  foto av betongfabriken och 
Tabell  1  för  namnförteckning  över  byggnaderna  och  anordningarna  på  betongfabriksområdet 
samt syftet med dessa. Byggnaderna, anordningarna och produktionsprocesserna är  i stort sett 
desamma som vid uppbyggnaden 1994 förutom att en fristående maskinbyggnad har byggts på 
platsen för nummer 11 i fotografiet. 
  

 
Figur 7 – Betongfabriken i Umeå 

 
Från den yttre förvaringen (1) transporteras ballasten till markfickan (2). Toppen på markfickan 
öppnas och ballasten hälls ner  i en ballastficka. På ballastfickans  sidor  sitter värmestavar  som 
förhindrar att ballasten fryser fast i fickan och som även värmer ballasten något vilket medför att 
transporten (3) skall underlättas till ballastlagret (4), se Figur 8.  
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Figur 8 – Ballastficka i markfickan vars sidor är förklädd med värmestavar 

 
I  ballastlagret  finns  8  stora  ballastfickor  som  vardera  rymmer  cirka  100  m3  ballast. 
Ballastlagerbyggnaden  är  cirka  26 meter  hög  och  en  ballastficka  är  kring  20 meter.  Ballasten 
värms  upp  och  varmhålls  genom  att  varmluft  tillförs  fickorna  kontinuerligt.  Då  betong  skall 
tillverkas tas ballasten ut i botten på fickorna och vägs upp innan de transporteras vidare (5) till 
fabriksbyggnaden (6). I fabriksbyggnaden blandas ballasten tillsammans med cement, vatten och 
tillsatsmedel i en betongblandare. Därefter hälls betongmassan ner i trumman på en betongbil. I 
fabriksbyggnaden  finns  även  värmepannan  som  används  för  att  värma  vatten  som  i  sin  tur 
används för att tillverka betong, för att generera varmluft till ballasten i ballastlagret och för att 
spola betongbilarna på spolplattan (10). På Svartbergets betongfabrik används inte varmvattnet 
till  att  värma  fabrikslokalerna  utan  dessa  utrymmen  varmhålls  genom  spillvärme  från 
delprocesserna och strategiskt utplacerade elfläktar.  
 

Tabell 1 ‐ Namnförteckning över tillhörande byggnader 

6.2 Uppvärmningssystemet 

Uppvärmningssystemet som används vid fabriken  inbegriper många tekniska komponenter och 
anses vara ett relativt komplext system i relation till dess funktion som i stort går ut på att värma 
och varmhålla vatten. (Åberg, 2011) En något förenklad funktionsbeskrivning och flödesdiagram 
av uppvärmningssystemet presenteras med avsikt att tydliggöra dess uppbyggnad och belysa de 
relevanta  flödena  och  typiska  temperaturer  på  det  varma  och  kalla  vattnet  som  används  i 
produktionen, se Figur 9.  
 

No.  Byggnad  Syfte
1  Yttre förvaring  Yttre förvaring av ballastfraktioner
2  Markficka  Mottagningsstation för ballast
3  Transportband 1 Transport av ballast från markfickan till ballastlagret 
4  Ballastlager  Lager för uppvärmning och varmhållning av ballast 
5  Transportband 2 Transport av ballast från ballastlagret till fabriksbyggnaden
6  Fabriksbyggnad  Uppvärmning av vatten och blandning av betong 
7  Verkstad  Provtagning av betongegenskaper
8  Cementsilo  Förvaring av cement
9  Vattencistern  Förvaring av vatten
10  Spolplatta  Rengöring av betongbilar
11  Maskinistbyggnad Styra och övervaka betongproduktionen 

Värmestavar 
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Figur 9 – Förenklat flödesdiagram över uppvärmningssystemet på Svartberget 

 
Från  cisternen  pumpas  kallt  vatten  till  stationsbyggnadens  matarvattentank  (MAVA‐tank). 
Vattnet  i  MAVA‐tanken  förvärms  med  varmånga  från  ångpannan  till  cirka  83  oC  innan  det 
transporteras vidare  till ångpannan där det värms upp ytterligare någon grad och varmhålls.  I 
anslutning  till  ångpannan  sitter  en  värmeväxlare  varigenom  kallt  vatten  från  cisternen 
värmeväxlas  med  det  uppvärmda  vattnet  från  ångpannan.  Vattnet  som  värmts  upp  genom 
värmeväxling med ångpannan transporteras vidare till en varmvattentank som fungerar som en 
buffert  inför  nästkommande  steg.  Från  varmvattentanken  transporteras  vattnet  vidare  till  en 
mellanlagertank  där  kallt  vatten  från  cisternen  tillsätts  för  att  erhålla  en  önskvärd 
vattentemperatur. Vattnet  i mellanlagertanken  används  sedan  antingen  till  betongproduktion 
eller  till  tvätt  av  betongbilar.  Från  ångpannan  tas  även  cirka  90  gradigt  varmvatten  som 
transporteras  till ballastlagret där det  värmeväxlas med  kall utomhusluft  för att erhålla 35‐45 
gradig varmluft som används till att värma och varmhålla ballasten.    

6.3 Ballastlagret 

Syftet  med  ballastlagret  är  att  lagra  och  varmhålla  ballasten  innan  den  skall  användas  till 
betongproduktion. Ballastlagret  rymmer  sammanlagt 800 m3 ballast  lika  fördelade på 8  fickor 
eller  4  silos,  en  silo  är  uppdelad  på  2  fickor,  se  Figur  10.  Tre  av  fickorna  (B1‐B3)  innehåller 
naturgrus och de övriga innehåller helkross i olika fraktionsstorlekar, se Tabell 2.  

Fabriksbyggnaden 

 
  MAVA‐tank  Ångpanna 

Cistern 

Varmvattentank Mellanlagertank 

Värmeväxlare

Värmeväxlare 

Kall 
utomhusluft 

Varmluft till 
ballast 

Till tvätt av 
betongbilar 

Till betong‐
tillverkning 

Varmånga 

Ballastlagret 

(oC)

14

83 

85

7 

7 7 

25 30 

85 

102
90

70

82
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Figur 10 ‐ Skiss över silosarna i ballastlagret och fördelning av ballastfraktionerna 

 

Tabell 2 ‐ Fördelning av ballastfraktionerna i fickorna samt temporär fukthalt 

 
För uppvärmning av ballasten  tillförs  fickorna varmluft  som håller en  snittemperatur på 35  oC 
under vinterperioden. Den tillförda luften värms upp genom värmeväxling med varmvatten från 
ångpannan, se Figur 9. Från värmeväxlaren transporteras varmluften till silosarna i varmluftsrör. 
Dessa varmluftsrör  löper  längs fickornas  innerväggar och  längs radien på silosarna där varmluft 
avges på  flera olika nivåer  i den nedre delen av silosen, se Figur 11. Den varmluft som  tillförs 
naturgruset är ett par grader varmare än varmluften som värmer de övriga ballastfraktionerna 
på  grund  av  den mindre  kornstorleken  som  gör  fraktionen  ”trögare”  att  värma  upp.  Större 
ballastfraktioner  skapar  hålrum  där  varmluften  enklare  kan  tränga  in  vilket  bidrar  till  en 
snabbare uppvärmning.  
 

Ficka  
(nr) 

Kornstorlek 
(mm) 

Fukthalt vikt‐%  
(kl:12.00 den 7 mars 2010) 

B1  0‐8  3,7
B2  0‐8  4,1
B3  0‐8  3,9
B4  8‐18 0,5
B5  8‐18 0,5
B6  16‐32 0,3
B7  8‐18 porfyr 0,3
B8  16‐32 0,3

B1  B2 

B3 B8 

B7 

B6  B5 

B4 

Vy uppifrån, totalt rymmes 800 m3

1 silo = 200 m3 
1 ficka = 100 m3 
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Figur 11 ‐ Principskiss över tillförsel av varmluft för ballastuppvärmning 

 
Temperaturen  på  ballasten  då  den  transporteras med  transportband  2  till  stationsbyggnaden 
beror främst på hur länge ballasten har legat i ballastlagret men också på utomhustemperaturen 
och dess  fukthalt. Uppskattningsvis  tar det  cirka en natt att värma upp ballasten  till önskvärd 
temperaturnivå. (Åberg, 2011) 
   

Hål i rör där 
varmluft sprutas in 
på olika nivåer 

Varmluftsrör 

Varmluft in  Varmluft in

Fickvägg 
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7 ENERGIKARTLÄGGNING - SVARTBERGET 
Energikartläggningen genomfördes under 6 dagar varav 2 produktionsfria helgdagar  i början på 
februari  2011.  Under  dessa  dagar  dokumenterades  hur  mycket  Eo1  och  el  som  gick  åt  på 
fabriken  samtidigt  som  elens  och  eldningsoljans  energiflöden  kartlades  separat.  Utifrån  de 
dokumenterade  energimängderna  och  kartläggningarna  skapades  energibalanser  för  elen  och 
eldningsoljan. Energibalanserna utgår  ifrån mängden energi  från el och Eo1  som  används per 
timme, det vill säga effektbalanser skapades för el‐ och eldningsoljeanvändningen vars resultat 
presenteras individuellt i följande avsnitt.  

7.1 Effektbalans el 

Under  tiden  för energikartläggningen uppskattades att medelvärdet  för elanvändningen under 
produktion  uppgick  till  175,5  kWh/h  (se  Tabell  3).  I  Tabell  3  och  Figur  12  presenteras 
eleffektbalansen  fördelad över användningsområden. Rubriken ”Avsnitt”  i  tabellen hänvisar  till 
det avsnitt där det förklaras hur varje effektmängd har beräknats och uppskattats.  
 

Tabell 3 – Effektbalans elanvändning 

  kW % Avsnitt
Använd eleffekt   175,5 100 7.1.1
 
Fördelning av eleffekt 
Uppvärmningssystemet 43,0 25 7.1.2
Effektbehov under produktion  34,5 20 7.1.1
Spolplatta  25,7 15 7.1.3
Värmestavar   24,0 14 7.1.4
Eldrivna värmefläktar  21,3 12 7.1.5
Kompressor  11,0 7
Lastplatta  10,3 6 7.1.3
Belysning  3,4 2 7.1.6
Övrigt  2,3 1 7.1.7

Summa  175,5 100
 

 
Figur 12 – Effektbalans el 

25%

20%

15%

14%

12%

6%
6% 2% 1% 25 % ‐ Uppvärmningssystemets pumpmotorer (43,0 kW)

20 % ‐ Effektbehov under produktion (34,5 kW)
15 % ‐ Spolplatta (25,7 kW)
14 % ‐ Värmestavar (24,0 kW)
12 % ‐ Eldrivna värmefläktar (21,3 kW)
6 % ‐ Kompressor (11 kW)
6 % ‐ Lastplatta (10,3 kW)
2% ‐ Belysning (3,4 kW)
1 % ‐ Övrigt (2,3 kW)
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7.1.1 Effektbehov under produktion 
Elanvändningen  kunde dokumenteras  genom  att  elmätaren  avlästes.  Elmätaren  avlästes  varje 
dag innan betongproduktionen påbörjades och efter att den avslutats. Detta medförde att både 
mängden  använd  elenergi  under  tiden  för  betongproduktion  och  då  ingen  betong  tillverkas 
(stand‐by läge) erhölls. Elanvändningen under produktionen och stand‐by läget dividerades med 
tiden  (timmarna)  för  dessa  lägen  vilket medförde  att  effekten  erhölls.  Den  dokumenterade 
elanvändningen under perioden för kartläggning presenteras i Tabell 4. 
 
Tabell 4 – Elanvändningen vid betongfabriken i Umeå under kartläggningsperioden 

Dag   Tors  Tors‐Fre   Fre  Fre‐Mån  Mån  Mån‐Tis  Tis 
Tid  05.00‐11.00  11.00‐06.30 06.30‐14.15 14.15‐11.00 11.00‐18.00 18.00‐05.50  05.50‐15.00

Driftläge  Produktion  Stand‐by Produktion Stand‐by Produktion Stand‐by  Produktion
Timmar (h)  6  19,5 7,75 68,75 7 12  9
Energi (kWh)  1077  2772 1347 9637 1177 1695  1626
Effekt (kW)  180  142 174 140 168 141  181
 
Dokumentationen visar att elanvändningen är mer eller mindre konstant under stand‐by  läget, 
den varierar endast med 2 kW mellan 140‐142 kW. Om medelvärdet av denna mängd effekt dras 
bort  från  medelvärdet  av  elanvändningen  under  tiden  för  produktion  fås  medelvärdet  av 
effektbehovet för produktionen, se Tabell 5.  
 

Tabell 5 – Uppskattat effektbehov under betongproduktion 

Effekt under produktion   (medelvärde)  175,5 kW
Effekt under stand‐by   (medelvärde)  ‐141 kW
Produktionens effektbehov  (medelvärde)  34,75 kW
 
Effektbehovet under produktion varierar mellan 27 kW till 40 kW och utgör den effekt som går 
åt för att driva de maskiner som endast är igång under betongproduktion. Dessa maskiner utgörs 
huvudsakligen av motorer till betongblandaren och till transportbanden.  

7.1.2 Uppvärmningssystemet 
På betongfabriken  finns ett uppvärmningssystem, kopplat  till ångpannan,  som används  för att 
transportera  processvattnet  till  olika  ändamål.  Processvattnet  transporteras  med  hjälp  av 
pumpar som drivs av elmotorer. Den sammanlagda effekten  från dessa motorer samt effekten 
från motorn till bränslepumpen presenteras i Tabell 6.  
 
Tabell 6 – Effekten på pumpmotorer (Åberg, 2011) 

Typ av pump   Effekt [kW]
Råvattenspump  5,5
Varmvattenspump  5,5
Matarvattenspump  11
Högtrycksslangpump  5,5
Cirkulationspump  11
Bränslemotorpump  4,5
Summa   43
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7.1.3 Markvärme 
På  betongfabriken  används markvärme  vid  spolplattan  där betongbilarna  spolas  rena  och  vid 
lastplattan där betongbilarna  fylls på med den  färska betongen  för att  förebygga halkolyckor. 
Effekten  på  spolplattan  är  25,7  kW  och  effekten  på  lastplattan  är  10,3  kW.  Lastplattan  styrs 
manuellt och har bara två lägen vilket är av eller på. Under hela vinterperioden är lastplattan på 
dygnet runt. Spolplattan är termostat‐ och fuktstyrd vilket  innebär att den genererar värme då 
utomhustemperaturen är under 0 oC samtidigt som det finns fukt på plattan. (Åberg, 2011) 

7.1.4 Värmestavar 
I markfickan finns 13 eldrivna värmestavar á 2 kW vars funktion är att förhindra att ballasten,  i 
synnerhet  naturgruset,  fryser  fast  vilket  försvårar  påfyllningen  och  transporten  av  ballasten. 
Värmestavarna är alltid på vintertid oavsett om ballast  fylls på  i markfickan eller ej.  I snitt fylls 
ballasten  på  under  2  timmar  per  dygn  (Åberg,  2011).  En  värmestav  var  under  tiden  för 
kartläggningen  trasig  och  därför  uppskattas  effektbehovet  till  24  kW  för  värmestavarna. 
Markfickan  innehåller även en eldriven värmefläkt på 2 kW (se Tabell 8) som även antas vara  i 
kontinuerlig drift. En effektbalans  gjordes på markfickan  vilket  visar  att nästan  all energi  som 
tillförs markfickan går  förlorad,  se Tabell 7 och Bilaga 1  för beräkningar, endast 2 kW  (tillförd 
effekt minus bortförd effekt) stannar kvar i byggnaden. 
 
Tabell 7 – Effektbalans markficka 

Tillförd effekt   kW   Bortförd effekt kW
Värmestavar  24   Läckage 14,4
Elfläkt  2   Konvektion och strålning 9,3
Summa  26   Summa 24
 
Anledningen till att nästan all den tillförda energin till markfickan går förlorad är att byggnaden 
är  mycket  otät.  Då  ballasten  fylls  på  i  markfickan,  snitt  2  timmar  dagligen,  hålls  taket  till 
markfickan öppen och när taket väl skall hållas stängt går det inte helt igen, se Figur 13.  
 

 
Figur 13 – T.v. Taket till markfickan är öppen för påfyllning av ballast, 2:a t.v. Taket till markfickan är i 

nerfällt läge, t.h. Foto med värmekamera då taket till markfickan är i nerfällt läge (Foto författaren, 2011) 

 
Även  öppningen  i markfickans  ena  sidovägg  varigenom  transportbandet  går,  se  Figur  14,  och 
dörren in till markfickan utgör otätheter, se Figur 15. 
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Figur 14 – Otäthet i markfickan på grund av öppning i sidoväggen för transportbandet 

 

 
Figur 15 – Otäthet kring markfickans dörr bidrar till ökade värmeförluster 

7.1.5 Eldrivna värmefläktar 
Fabrikens byggnader varmhölls genom eldrivna värmefläktar. Var på  fabriken elfläktarna  fanns 
vid  tiden  för kartläggningen samt deras effekt presenteras  i Tabell 8. Fler elfläktar hittades på 
fabriken  men  på  grund  av  att  dessa  inte  genererade  någon  värme  vid  tillfället  för 
energikartläggningen medtogs de inte. 
 
Tabell 8 – Elfläktarnas placering på betongfabriken och deras effektförbrukning 

Elfläktarnas placering  Effekt [kW]
Markficka  2
Blandarrum  9
Maskinistbyggnad  2,25
Cistern  2
Spolbod invid spolplattan  6
Summa  21,3

7.1.6 Belysning 
Belysningen på betongfabriken slås på och stängs av manuellt och utgörs av 36 watts  lysrör, se 
Tabell  9  för  lokaler  som  belyses  på  betongfabriken,  antal  lysrör  i  lokalerna  och  deras  totala 
effekt. Fastän belysningen slås på och stängs av manuellt har det  i effektbalansen antagits att 
alla lampor är på dygnet runt. I verkligheten är alla lampor inte påslagna samtidigt dygnet runt. 
Summan av eleffekten som presenteras  i Tabell 9 är således den teoretiskt högsta effekt dessa 
lampor förbrukar tillsammans. I verkligheten är kanske den förbrukade effekten 50‐70 % av den 
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teoretiskt  högsta  effekten.  Om  effekten  från  belysningen  uppskattades  till  70  %  av  den 
teoretiska maximala  förbrukade effekten  i elbalansen  skulle de  resterande 30 % antas  tillhöra 
posten ”Övrigt” från elbalansen. 
 
Tabell 9 – Belysningens totala effekt på betongfabriken fördelat per lokal 

Lokal  Antal rör  Effekt [kW]
Markficka  4  0,036
Ballastlager  24  0,036
Verkstaden  32  0,036
kompressorrum  4  0,036
Mellanlager  10  0,036
Blandarrum  12  0,036
Cistern  2  0,036
Spolplattan  2  0,036
Pannsystemet  4  0,036
Summa    3,38

7.1.7 Övrigt 
Övrigt utgörs av hushållsel som går till maskinistbyggnaden där det finns datorer, mikrovågsugn, 
elelement och belysningsarmaturer.  

7.2 Effektbalans eldningsolja 

Under tiden för energikartläggningen uppskattades att medelvärdet för effektanvändningen med 
avseende på eldningsoljeförbrukningen uppgick till 214 kW. I Tabell 10 och Figur 16 presenteras 
effektbalansen  från  eldningsoljeanvändningen  fördelad  med  avseende  på  slutanvändning.  I 
Umeå  används  endast  uppvärmt  processvatten  som  erhållit  sin  energi  från  eldningsoljan  till 
betongtillverkning, spolning av betongbilar och för uppvärmning av ballast i ballastlagret. En stor 
del av energin går dock förlorad på grund av värmeförluster. 
 
Anledningen  till  att  värmeförluster  har  uppskattats  och  beräknats  med  avseende  på 
eldningsoljeanvändningen  och  inte  för  elanvändningen  är  på  grund  av  att  den  producerade 
värmen  från elfläktarna antas vara mycket små  i  förhållande  till den värmemängd som skapas 
och transporteras bort från byggnaderna på grund av eldningsoljeanvändningen.  
 
Från rubriken ”Avsnitt” i Tabell 10 hänvisas det till det avsnitt i detta kapitel där det förklaras hur 
varje effektmängd har beräknats och uppskattats. Rubriken ”Bilaga” i Tabell 10 hänvisar till den 
bilaga där beräkningen och förutsättningar presenteras som ligger till grund för uppskattningen 
av varje effektmängd. 
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Tabell 10 ‐ Effektbalans eldningsoljeanvändning  

  kW % Avsnitt Bilaga
Använd värmeeffekt   214 100 7.2.1
 
Fördelning av värmeeffekt  
Luftläckage från:   7.2.3

Ballastlagret  51 24 7.2.2 Bilaga 1, avsnitt 1b)
Fabriksbyggnaden  28 13 Bilaga 1, avsnitt 1b)

Summa  79 37
 
Strålning och konvektionsförluster från: 7.2.4

Ballastlagret  58 27 7.2.2  Bilaga 1, avsnitt 2c)
Fabriksbyggnaden  15 7 Bilaga 1, avsnitt 2e)
Transportband 2  1 1 Bilaga 1, avsnitt 2d)

Summa  75 35
 
Betongtillverkning:  7.2.5

Ballastuppvärmning 34 16 Bilaga 4
Varmvatten till betong  9 4 Bilaga 4

Summa  44 20
 
Rökgaser  10 5 Bilaga 6
Spolvatten  6 3 Bilaga 7
Summa  214 100
 

 
Figur 16 – Effektbalans eldningsolja 

7.2.1 Eldningsoljeförbrukning 
Betongfabrikens eldningsoljeförbrukning är uppkopplat mot ett onlinesystem där användningen 
av Eo1 uppdateras timvis. Konsumtionen av Eo1 var lika stor under betongproduktionen och då 
det  inte  tillverkades  någon  betong,  se  Figur  17.  I  snitt  användes  515  liter  Eo1  i  timmen  på 
betongfabriken under kartläggningen vilket ger en värmeeffekt på 214 kW  (beräkningen utgår 
ifrån ett värmevärde på 9950 kWh/m3 Eo1) (Energihandboken, 2007). 
 

37%

35%

20%

5% 3% 37 % ‐ Luftläckage (79 kW)

35 % ‐ Strålning och 
konvektionsförluster (75 kW)

20 % ‐ Energi tillförd betongen (44 kW)

5 % ‐ Rökgaser (10 kW)

3 % ‐ Spolvatten (6 kW)
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Figur 17 – Förbrukning av eldningsolja i liter (y‐axeln) under perioden för energikartläggningen (x‐axeln) 

 
Anledningen till att förbrukningen av Eo1 är konstant över dygnen, oavsett om det pågår någon 
betongproduktion  eller  inte,  är  på  grund  av  att  det  hela  tiden  sker  ett  energiuttag  från 
ångpannan.  Energin  som  tas  från  ångpannan  går  till  att  värma  upp  ballasten  i  ballastlagret 
genom  att  uppvärmt  processvatten  värmeväxlas med  utomhusluft  vilket medför  att  varmluft 
erhålls  som  i  sin  tur blåses på ballasten med hjälp av varmluftsfläktar. Eftersom varmluft hela 
tiden genereras och blåses på ballasten medför det att ballasten inte bara värms upp utan även 
varmhålls.    Anledningen  till  att  värmetillförseln  sker  oavbrutet  och  inte  anpassas  efter 
produktionen  är  på  grund  av  att  uppvärmningssystemet  är  gammalt,  ineffektivt  och 
svårmanövrerat.  
 
Temperaturen  och  flödet  på  varmluften  som  tillförs  ballasten  går  inte  att  justera.  Enligt 
maskinisterna på betongfabriken fungerar varmluftsfläkten som bäst då termostaten är  inställd 
på en temperatur mellan 35‐45 oC. Om temperaturen sänks under 35 oC finns det en stor risk för 
att den  inte går att höja  igen på grund av att det bildas ett ånglås. Av den anledningen håller 
varmluftfläkten lägst en temperatur på 35 oC även om energibehovet inte är så stort. Mängden 
varmluft (varmluftsflödet) går inte heller att justera mer än att det går att reglera till vilka fickor 
varmluften skall  tillföras. Denna  reglering  sker manuellt genom en ”på och av ventil”. Att helt 
stänga  av  processen  för  ballastuppvärmning,  det  vill  säga  inget  processvatten  värmeväxlas  i 
ångpannan för att ledas till ballastlagret, är heller inte att föredra då det både är tidskrävande att 
stänga av och  starta processen  samt att det  finns en  risk  för att processen kan  strula då den 
startas upp igen (Åberg, 2011). 

7.2.2 Ballastlagret 
Av den totala energimängden  (från eldningsoljan) som per timme  förbrukas på betongfabriken 
går  68 %  till  ballastlagret  vilket  går  att  utläsa  från  Tabell  10.  Energin  som  per  timme  tillförs 
ballastlagret uppskattades genom summering av effektmängderna från Tabell 10 som utgörs av 
luftläckage från ballastlagret (24 %), strålning och konvektionsförluster från ballastlagret (27 %), 
transportband 2  (1 %) och ballastuppvärmning  (16 %). Av dessa 68 % hamnar endast 16 % där 
det  är  tänkt  att den  ska hamna, det  vill  säga  i ballasten. De  resterande 52 %  försvinner  som 
värmeförlusterna från ballastlagret (läckage, strålning och konvektion) 
 

Förbrukad mängd eldningsolja 
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Anledningen till energiförlusterna är i den storleksordningen är till största delen på grund av att 
energi  tillförs ballastlagret  kontinuerligt. Då ballasten  i ballastfickorna har  värmts upp  tills  att 
dess temperatur är  i termodynamisk  jämvikt med omgivningens, byggnadslokalens, temperatur 
kommer den värme som tillförs ballasten spontant ”vandra” till platser med en lägre temperatur. 
Eftersom ballastlagret  inte är välisolerat och relativt otätt kommer värmen att  ledas ut genom 
byggnaden och  värma upp den  kallare  luften utanför.  I  Figur 18  visas en bild på ballastlagret 
taget med en värmekamera. Bilden användes  till hjälp  för beräkning av värmeförlusterna  från 
byggnaden. Desto större strålning och konvektionsförlusterna är  från en byggnad desto sämre 
isolerad  är  byggnaden  och  desto  större  luftläckageförlusterna  är  desto  sämre  tätad  är 
byggnaden. I detta fall syns att den största energimängden leds ut via transportbandets öppning 
(läckage) och längs byggnadens knutar (strålning och konvektion). 
 

Figur 18 – Bild på ballastlagret med värmekamera (Foto författaren, 2011) 
 
En annan omständighet som också bidrar till att värmeförlusterna  i ballastlagret är stora är att 
fickorna  som  ballasten  förvaras  i  och  spirorören  som  varmluften  leds  igenom  inte  är  särskilt 
välisolerade. Om dessa hade varit välisolerade hade varmluften som tillförs ballasten till största 
delen  letts  uppåt  och  ut  genom  transportbandsöppningen,  inte  genom  byggnadsfasaden. 
Medeltemperaturen inne i ballastlagret ligger kring 25 oC och den enda värmekällan som finns i 
byggnaden är varmluften som leds genom spirorören och sprutas in i ballastfickorna.  I Figur 19 
nedan  ses  ett  foto  taget  på  ett  spirorör  i  ballastlagret med  digitalkamera  och  värmekamera. 
Spirorörets  yttre  temperatur  håller  samma  temperatur  som  varmluften  som  transporteras 
genom denna, vilket är ett tecken på att röret inte har en god isolering.  
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Figur 19 – Foto på spirorör i ballastlagret med digitalkamera och värmekamera (Foto författaren, 2011) 

7.2.3 Luftläckage 
Värmeförluster på grund av  luftläckage uppstår  i byggnader då skalet är otät. Otätheter utgörs 
av hål,  springor eller öppningar  i  fasaden och kan  till exempel hittas kring dörrar och  fönster. 
Otätheter kan också utgöras av att dörrar, fönster, luckor och tak står öppna eller mer specifikt 
av  hålen  i  byggnadsfasaden  varigenom  transportbanden  med  ballasten  leds.  Storleken  på 
värmeförlusterna  från  luftläckage  från ballastlagret och  fabriksbyggnaden uppskattades genom 
uteslutningsmetoden  vilket  innebar  att  först  beräknades  energin  som  gick  till  strålning‐  och 
konvektionsförluster,  betongtillverkning,  rökgaser  och  spolvatten  och  därefter  uppskattades 
värmeförlusterna  från  den  återstående  effektmängden. Den  kvarstående  effektmängden  som 
fördelades  mellan  betongfabriken  och  ballastlagrets  värmeförluster  på  grund  av  luftläckage 
uppgick  till 79 kW varav 51 kW kom  från ballastlagret och 28 kW  från  fabriksbyggnaden. Hur 
effektmängderna har uppskattats och beräknats är presenterat i Bilaga 1, avsnitt 1. 

7.2.4 Strålning- och konvektionsförluster 
Beräkningarna som ligger till grund för strålning‐ och konvektionsförlusterna presenteras i Bilaga 
1,  avsnitt  2.  För  att beräkna  strålning‐  och  konvektionsförluster  från  ett  objekt  eller byggnad 
måste storleken och medeltemperaturen på objektets eller byggnadens ytor  (som gränsar mot 
utomhusluften) uppskattas. Storleken uppskattades genom måttagning och medeltemperaturen 
uppskattades med hjälp av en värmekamera.   

7.2.5 Betongtillverkning 
Energin som uppskattades gå till betongtillverkningen utgörs av den ideala mängden energi (inga 
förluster) som tillfördes ballasten och vattnet under betongproduktion. För att beräkna energin 
som  måste  tillföras  ballasten  och  vattnet  för  att  betongen  skall  komma  upp  i  en  given 
temperatur måste  de  ingående  betongmaterialens  (ballast,  varmt  och  kallt  vatten,  cement) 
mängder och temperaturer vara kända. Mängderna erhölls genom att för varje betongblandning 
som gjordes medföljde en förteckning över materialmängderna där även den färska betongens 
temperatur var noterad. Således behövdes bara materialens temperaturer. Det ouppvärmda och 
uppvärmda  processvattnets  temperaturer  (kalla  och  varma  vattnet)  samt  den  ouppvärmda 
ballastens temperatur och cementens temperatur var på  förhand givna eller uppmätta. Endast 
temperaturen  som  ballasten  behövdes  värmas  upp  till  för  att  erhålla  den  noterade  färska 
betongtemperaturen  behövdes  uppskattas.  Uppskattningen  och  beräkningarna  som  ligger  till 
grund  för  den  ideala  mängden  energi  som  tillfördes  ballasten  och  vattnet  under 
betongproduktion presenteras i Bilaga 4.  
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8 ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER - SVARTBERGET 
I  följande  stycken  presenteras  vilka  åtgärder  som  bör  genomföras  för  att  minska 
energianvändningen på betongfabriken på Svartberget.  I de  flesta  fall uppskattas  storleken på 
den potentiella energibesparingen men för vissa fall görs ingen uppskattning då resultatet anses 
bli för godtyckligt.   

8.1 Elanvändningen 

De områden som anses ha god potential  för att energieffektiviseras är uppvärmningssystemet, 
spolplattan  och  lastplattan  (markvärme),  värmestavarna  (markficka)  och  de  eldrivna 
värmefläktarna. Att energieffektivisera de övriga områdena i elbalansen anses inte vara tillräkligt 
lönsamt  då  en  nyinvestering  antagligen  inte  skulle  medföra  en  ansenlig  förändring  av 
energiförbrukningen.  

8.1.1 Uppvärmningssystemet 
Den  största  mängden  el  som  används  går  till  att  driva  motorer  till  pumpar  tillhörande 
uppvärmningssystemet.  I  dagsläget  är  den  sammanlagda  motoreffekten  för  drift  av 
vattenpumpar och pump  till bränslemotor 43  kW  (Tabell 3). Ett byte  av uppvärmningssystem 
mot en nyare panna och system skulle med stor sannolikhet sänka dess elanvändning eftersom 
det nuvarande systemet både är gammalt (nästan 20 år) och enligt maskinisterna betydligt mer 
komplext  än  vad  det  behöver  vara  (Åberg,  2011).  Äldre  processer  har  vanligen  lägre 
verkningsgrader än nya processer på grund av den  tekniska utvecklingen och på grund av att 
gamla system med åren får försämrad verkningsgrad på grund av förslitningar.  

8.1.2 Markvärme 
Spolplattan  och  lastplattan  utgör  två markområden  som  värms  upp  för  att minska  risken  för 
halkolyckor. Dessa drar  tillsammans 36 kWh/h. Frågan är dock om halkrisken på plattorna kan 
undvikas genom en mer konventionell lösning, till exempel genom att områdena skottas fria från 
snö och sandas. En sådan lösning skulle generera en årlig energibesparing på drygt 183 000 kWh 
förutsatt att markvärmen är på dygnet runt under 212 dagar (212 dagar motsvarar dagarna för 
vinterperioden).   
 
Om en  sådan  lösning  inte anses vara  tillräkligt  säker  för att halkrisken  skall undvikas eller att 
arbetsinsatsen för att hålla områdena snö‐ och isfria blir för stora bör rutinerna för styrningen av 
markvärmen ses över. Det kanske räcker med att låta markvärmen vara på nattetid för att hålla 
områdena snö‐ och isfria.  En annan lösning med högre investeringskostnad är att bygga ett tak 
över markområdena med vindskydd vilket skulle medföra att de hålls fria från nederbörd.  

8.1.3 Värmestavar 
Det finns ett behov av att tillföra värme till markfickan vilket skulle medföra att ballasten inte är 
frusen då den transporteras till ballastlagret. Den största delen av energin som i dagsläget tillförs 
markfickan  går  dock  förlorad  på  grund  av  otätheter  i  byggnaden  och  på  grund  av  att  värme 
tillförs  då  det  inte  finns  någon  ballast  i  markfickan.  Energitillförseln  till  markfickan  kan 
effektiviseras  vilket  skulle medföra  att den hamnar där den  ska, det  vill  säga  i ballasten. Den 
första åtgärden bör vara att endast tillföra energi till markfickan då den  innehåller ballast. Den 
andra  åtgärden  hänger  ihop  med  en  större  åtgärd  som  bör  tas  på  fabriken  för  att  sänka 
energiförbrukningen  som  innebär  att  uppvärmningssystemet  på  betongfabriken  byts  ut  (se 
kapitel 8.2 för mer information). För markfickans del innebär en sådan åtgärd att ballasten värms 
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upp  med  hjälp  av  rökgaser  istället  för  värmestavar.  Genom  att  leda  rökgaserna  från 
eldningsoljeförbränningen  till  ballastlagret  då  ballasten  fylls  på  minskar  energiförbrukningen 
med 26 kWh/h vilket är dagens energiförbrukning. Anledningen till att tillförseln av rökgaser inte 
medför någon ökad energiförbrukning är att energin som finns i rökgaserna egentligen utgör en 
förbränningsrest och  skulle  i annat  fall om den  inte användes  för att värma ballasten  ledas ut 
genom en skorsten och helt gå till spillo.  

8.1.4 Eldrivna värmefläktar 
Den summerade eleffekten från elfläktarna utgör 21,3 kW, se Tabell 3. Nackdelen med elenergi 
är  att  den  är  en  förhållandevis  dyr  värmekälla  att  använda  som  påverkas  av  elmarknadens 
prissvängningar. Att byta ut de elfläktarna mot vatten‐ eller ångburna värmefläktar kan vara en 
god investering då dessa istället genererar energi från pannbränslet. Som tidigare nämnt föreslås 
ett byte av pannan och uppvärmningssystemet på betongfabriken. Den nya pannan bör vara av 
en  sådan  typ att det går att både elda med  fossila bränslen och biobränslen. Då kan valet av 
bränsle  anpassas  efter  marknadens  bränslepriser  och  möjligheten  finns  att  få  en  grönare 
energikonsumtion.  
 
Det  skall  dock  tilläggas  att  om  en  ny  panna  och  uppvärmningssystem  installeras  på  fabriken 
kommer sannolikt temperaturerna  i  lokalerna att sjunka då pannan och uppvärmningssystemet 
bör  vara  betydligt  mer  välisolerade  vilket  minskar  spillvärmemängden.  Effekten  på 
aerotemprarna bör då anpassas till uppvärmningsbehovet i lokalerna vilket egentligen är ganska 
lågt då dessa  inte kräver någon komforttemperatur. Kontrollen av betongtillverkningen sker till 
största  delen  från  en  fristående maskinistbyggnad  där  temperaturen  hålls  komfortabel.  Det 
räcker med att aerotemprarna värmer  fabrikslokalerna  till några plusgrader  för att undvika att 
maskindelar inte fryser.  
 
Det är även viktigt att beakta var  i fabriken aerotemprarna  installeras. Om dessa sitter nära en 
otäthet kommer de att generera värme mycket mer frekvent eftersom dess termostat känner av 
kalluftsflödet. Att se över  tätheten  i  fabriksbyggnaden är således den  första åtgärden som bör 
tas  för att sänka energiförbrukningen och  för att  inte aerotemprarna skall dra onödigt mycket 
energi. 

8.2 Eldningsoljeanvändningen 

Uppvärmning  av  pannvattnet  som  används  till  olika  ändamål  är  det  område  som  drar mest 
energi,  214  kWh/h  (se  Tabell  10),  och  som  har  störst  potential  att  energieffektiviseras.  Den 
totala  eldningsoljeanvändningen  uppskattas  kunna  halveras  om  följande  åtgärder  vidtas  vid 
fabriken: 
 

‐ En  ny  panna  och  uppvärmningssystem  installeras  med  bättre  verkningsgrad  än  den 
nuvarande och som har ett styrsystem som gör det möjligt att justera flödet av energi till 
ballasten vilket medför att ballastuppvärmningen kan anpassas efter behov (se kapitel 9) 

‐ Ballasten värms endast upp till 6 oC i ballastlagret 
‐ Ballastlagret håller en inomhustemperatur på 6 oC 
‐ Ballastlagret tätas och isoleras  
‐ Energin  i  betongen  tillförs  till  största  delen  från  uppvärmt  processvatten  istället  från 

uppvärmd ballast 
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De  områden  på  betongfabriken  där  energi  från  eldningsoljeförbränningen  används  och  som 
påverkas om en ny panna och uppvärmningssystem installeras är: 
 

‐ Uppvärmning av ballast i ballastlagret för betongtillverkning 
‐ Uppvärmning av varmvatten för betongtillverkning 
‐ Uppvärmning av varmvatten till spolning av betongbilar 

 
Utöver dessa områden föreslås ytterligare tre områden att förses med energi från pannbränslet 
istället för att elenergi skall användas, dessa områden är: 
 

‐ Uppvärmning av ballast i markfickan genom tillförsel av varmluft eller rökgaser 
‐ Uppvärmning av ballastlagerbyggnaden genom vatten‐ eller ångburna aerotemprar 
‐ Uppvärmning av fabriksbyggnaden genom vatten‐ eller ångburna aerotemprar 

 
Storleken  på  energieffektiviseringen  utifrån  områdena  beräknades  och  uppskattades  med 
avseende på  två olika uppvärmningssystem  från  två olika  fabrikörer, Polarmatic och Röbäcks. 
Resultatet av dessa beräkningar  (se Tabell 12)  jämfördes med eldningsoljeanvändningen under 
vintern 2010, se Tabell 11.  
 
Tabell 11 – Statistik över eldningsoljeanvändningen och betongproduktionen vinterperioden 2010 

Eo1 (m3)  Effektivt värmevärde Eo1 (kWh/m3) Eo1 (kWh) Betongproduktion (m3)
113  9 950 1 123 663 9 914

 
Resultaten visar att besparingen av eldningsoljeanvändningen uppgår till 51 % vid installation av 
Röbäcks uppvärmningssystem och  till 56 % vid  installation av Polarmatic uppvärmningssystem 
(se Tabell 12). Se Bilaga 8 för beräkningar och samtliga förutsättningar för att beräkningarna skall 
gälla. 
 
Tabell 12 – Uppskattad energianvändning på Svartberget vid byte av panna och uppvärmningssystem till 
fabrikat från Polarmatic och Röbäcks 

Områden som påverkas av installation av ny panna 
och uppvärmningssystem 

Polarmatic Röbäcks
kWh/vinterperiod  kWh/vinterperiod

Uppvärmning av ballast för betongtillverkning 28 454 (0)   32 975
Uppvärmning av vatten för betongtillverkning  100 754   112 845
Uppvärmning av ballast i markfickan   45 400 (0)   53 692 
Uppvärmning av vatten för spolning av betongbilar 22 724   25 451
Uppvärmning av ballastlagerbyggnaden 108 396  121 403
Uppvärmning av fabriksbyggnaden   181 559  203 346
Total energianvändning 494 379 (413 433)  549 712
Besparing (1 123 663 ‐ Total energianvändning) 629 284 (710 230)  573 951
   
Besparing (%)  56 (63)  51
Volymmängd (m3) (Total energianvändning)  50 (42)  55
Volymbesparing (m3)  63 (71)  58
() = energin i rökgaserna inkluderas inte i energianvändningen 
 
Anledningen till att det går åt mer energi och Eo1 om Röbäcks panna och uppvärmningssystem 
används är på grund av att deras panna har lägre verkningsgrad, se kapitel 9.  
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Energimängden  som  går  till  ”Uppvärmning  av  ballast  för  betongtillverkning”  i  Röbäcks  fall  är 
antagligen högre än vad som presenteras  i Tabell 12.  I beräkningen av hur mycket energi som 
behövs  till  uppvärmning  av  ballast  för  betongproduktion  beaktas  verkningsgraden  för  hur 
mycket av energin i rökgaserna/varmluften som leds in i fickorna slutligen hamnar i ballasten (se 
Bilaga  8).  Den  verkningsgraden  har  i  beräkningarna  samma  storlek  både  för  Polarmatic  och 
Röbäcks  och  baseras  på  information  från  kontaktpersonen  på  Polarmatic.  I  verkligheten  är 
verkningsgraden  lägre  för Röbäcks på grund av att  lufttrycket  som de använder  för att  tillföra 
rökgaser  till  ballasten  är  cirka  3‐4  gånger  lägre  än  det  lufttryck  som  Polarmatic  använder,  se 
kapitel  9.  Att  uppskatta  hur  mycket  lägre  verkningsgraden  i  Röbäcks  fall  är  antas  bli  för 
godtyckligt. 
 
Energimängderna  som  går  till  ”Uppvärmning  av  ballast  för  betongtillverkning”  och 
”Uppvärmning av ballast  i markficka” för Polarmatic har även satts till noll som markerats med 
parenteser i Tabell 12. Anledningen till att dessa energimängder är satta till noll är att rökgaser 
egentligen  utgör  restprodukter  från  förbränningen  av  eldningsoljan  och  skulle  kunna  sättas 
bortses  ifrån  då  energimängderna  jämförs  med  pannor  där  rökgaserna  leds  ut  genom  en 
skorsten. Både den nuvarande pannan på Svartberget  (vid  tiden  för energikartläggningen) och 
Röbäcks panna genererar rökgaser vid vattenuppvärmning som leds ut genom en skorsten. 
 
Energiåtgången  vid  posten  ”Uppvärmning  av  ballastlagerbyggnaden”  har  beräknats  med  en 
inomhustemperatur  på  6  oC  på  grund  av  att  den  största möjliga  energibesparingen  fås  om 
inomhustemperaturen  i  ballastlagret  är  likadan  som  ballastens  temperatur.  En  lägre 
inomhustemperatur medför  att  delar  av  energin  som  sprutas  in  i  ballastfickorna  via  rökgaser 
eller varmluft skulle,  i enlighet med termodynamikens andra huvudsats, spontant  ledas genom 
fickväggarna för att värma det kallare ballastlagerutrymmet vilket medför större energiförluster. 
En  högre  inomhustemperatur  skulle  innebära  en  onödig  energianvändning  eftersom 
ballastlagerbyggnaden inte behöver någon komfortvärme. Det är dock viktigt att personalen vid 
betongfabriker  förstår varför  temperaturen  i ballastlagret skall vara densamma som ballastens 
temperatur  eftersom  de  sköter  driften.  Det  kan  tänkas  att  personalen  i  annat  fall  höjer 
temperaturen i ballastlagret på grund av vana.  
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9 JÄMFÖRELSE AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM 
Två  olika  uppvärmningssystem  (panna  med  uppvärmningssystem)  från  två  olika  fabrikörer, 
Polarmatic  och  Röbäcks,  utvärderades  och  jämfördes  kvalitativt med  avseende  att  finna  den 
lämpligaste tekniken för uppvärmning av varmvatten, ballast och fabrikslokaler med den  lägsta 
energiåtgången för betongfabriken utanför Umeå.  
 
 
Uppvärmningssystemen  utvärderades  utifrån  egenskaper  som  antas  medföra  att 
energianvändningen  från  eldningsoljeförbränningen  minskar.  En  anledning  till  att 
energianvändningen från eldningsoljeförbränningen i Umeå var hög berodde på att tillförseln av 
varmluft  till ballastlagret var svår att reglera, se avsnitt 7.2.1. Av den anledningen bör ett nytt 
uppvärmningssystem  på  betongfabriken  kunna  styras  från  kontrollrummet  och  regleras  efter 
värmebehov. Pannans verkningsgrad bör också vara hög så att onödiga energimängder  inte går 
till spillo. Vidare bör det finnas möjlighet till att elda med pannbränsle som är biobaserat då det 
är ett önskemål från Skanska 
 
För att avgöra ifall uppvärmningssystemen uppfyller dessa egenskaper och hur de jämförelsevis 
står sig mot varandra genomfördes utvärderingen med avseende på fyra olika områden vilka är 
listade nedan. Utvärderingen av områdena  för varje uppvärmningssystem presenteras  i kapitel 
9.1  (Röbäcks)  och  kapitel  9.2  (Polarmatic).  I  kapitel  9.3  sammanfattas  utvärderingarna  och 
jämförs.  Avslutningsvis,  i  kapitel  9.4  presenteras  funna  för‐  och  nackdelarna med  respektive 
uppvärmningssystem med avsikt att ge en överskådligare jämförelse av uppvärmningssystemen.  

Områden som utvärderades för respektive panna och uppvärmningssystem 
• Pannornas kapacitet och pannbränsle 
• Pannornas uppbyggnad 
• Pannornas verkningsgrad 
• System för uppvärmning av ballast 

9.1 Röbäcks 

Röbäcks panna BIOHEAT är i dagsläget inte färdig eller testad. Den är dock utvecklad till den grad 
att  den  kan  byggas  om  en  beställning  görs.  Panna  konstrueras  efter  kundens  önskemål  på 
kapacitet och egenskaper. 

9.1.1 Pannans kapacitet och bränsle 
Röbäcks uppvärmningssystem kallas för BIOHEAT1600‐FB och utgörs av två brännare, en för Eo1 
vars maxkapacitet är 1 600 kW och en för biobränsle (t.ex. torv, pellets, flis eller briketter) vars 
maxkapacitet är 1 500 kW. Dessa två brännare kan köras samtidigt vilket då ger en maxkapacitet 
på 2 500 kW. 
 
Röbäcks  oljebrännare  kan  förses  med  tre  stycken  munstycken  (väljs  efter  behov)  som 
dimensionerar oljeflödet och därigenom kapaciteten. Biobrännaren är steglös men befinner sig 
alltid  i  så  kallat  fyreldningsläge  vilket  innebär  att  den  alltid  drar  5‐10  kg  bränsle/h  vilket 
motsvaras av 22,5‐50 kWh/h. 
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9.1.2 Pannans uppbyggnad 
BIOHEAT består av två värmeväxlare, en värmeväxlare som värmeväxlar förbränningsrökgaserna 
med vatten och en värmeväxlare som värmeväxlar förbränningsrökgaserna med luft, se Figur 28. 
Rökgaserna  leds  först  till  vattenvärmeväxlaren  och  värmer  upp  vatten  som  kan  användas  till 
uppvärmning  av  lokaler,  spolning  av  betongbilar  och  till  betongproduktion.  Därefter  leds 
rökgaserna till luftvärmeväxlaren för att värma upp luft som i sin tur användas för att värma upp 
ballasten  i ballastlagret och  i mottagningsfickan. Efter  luftvärmeväxlaren släpps de kvarvarande 
rökgaserna ut genom en skorsten. 
 
 

 
Figur 20 – Röbäcks panna BIOHEAT (Högdahl, 2011) 

 
Röbäcks  har  även  försett  pannan  med  ett  bypass‐ledning  förbi  vattenvärmeväxlaren  vilket 
medför  att  rökgaserna  direkt  kan  ledas  till  luftvärmeväxlaren.  Anledningen  till  att  de  har 
utformat denna funktion är att det skall finnas möjlighet att värma upp ballast utan att vattnet 
värms upp. Det är dock viktigt att det  finns ett kapacitetsläge på brännaren som genererar en 
energimängd som motsvarar den energimängd som  luftvärmeväxlaren ensam kan ta upp. Som 
exempel  är maxkapaciteten  för  Röbäcks  oljebrännare  1  600  kW. Om  vattenvärmeväxlaren  är 
dimensionerad för att ta upp 70 % av maxeffekten (d.v.s. 70 % verkningsgrad) kommer cirka 30 
%  av  effekten  i  rökgaserna  gå  till  luftvärmeväxlaren.  Luftvärmeväxlaren  har  då  på  förhand 
dimensionerats vilket medför att den kan ta upp dessa 30 %. Om pannan körs på maxeffekt och 
rökgaserna  leds  förbi vattenvärmeväxlaren kommer  luftvärmeväxlaren  fortfarande bara kunna 
ta upp 30 % av 1 600 kW och den resterande energimängden  försvinner ut genom skorstenen 
och  mycket  energi  går  förlorad.  För  att  detta  skall  undvikas  bör  ett  av  oljebrännarens 
munstycken generera den mängden olja som motsvarar luftvärmeväxlarens dimensioner.    
 
BIOHEAT  är  uppbyggt  i  moduler  där  brännaren  utgör  en  del,  vattentanken  och 
vattenvärmeväxlaren en del och luftvärmeväxlaren en del vilket gör att det är lätt att byta ut en 
del om den skulle gå sönder eller visa sig  inte fungera riktigt. Röbäcks framhåller detta som en 
fördel då det medför att det blir lättare att i efterhand byta ut delar i systemet ifall de visar sig 
inte fungera som de ska.   

Brännaren 

Förbränningskammaren 

Värmeväxlare rökgaser/vatten 

Värmeväxlare rökgaser/luft
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9.1.3 Pannans verkningsgrad 
BIOHEATs verkningsgrad ligger mellan 80‐90 %. Anledningen till att den inte är högre är på grund 
att det fortfarande finns energi kvar i rökgaserna som släpps ut genom en skorsten efter att de 
har värmeväxlats med luft. Enligt Röbäcks kan man som kund välja att direkt leda rökgaserna till 
ballastlagret eller mottagningsfickan utan  att  först  värmeväxla  rökgaserna med  luft. Detta  val 
görs  innan  installation  av  pannan  då  det  innebär  att  endast  en  värmeväxlare 
(vattenvärmeväxlaren) behövs. Om kunden väljer detta  förfarande uppskattas verkningsgraden 
på pannan öka till 98 % eftersom nästan all energi i rökgaserna då tas tillvara.  

9.1.4 Uppvärmning av ballast 
Tillförseln  av  varmluft  till  ballastfickorna  styrs  med  avseende  på  temperaturen  i  fickan. 
Operatören väljer vilka ballastfickor som skall tillföras varmluft. Systemet går ut på att det sitter 
flera  temperaturgivare  i en  ficka vilket medför att en medeltemperatur erhålls. Fickan har ett 
högsta och ett lägsta börvärde. Det högsta börvärdet motsvarar det högsta tillåtna temperaturen 
i fickan medans det lägre börvärdet motsvarar det lägsta tillåtna temperaturen i fickan. När det 
högsta börvärdet  i en  ficka är nådd stryps automatiskt tillförseln av varmluft till den  fickan. På 
samma sätt tillförs varmluft per automatik till en ficka då temperaturen sjunker under det lägsta 
börvärdet.  
 
För att tillföra varmluften till ballastfickorna använder Röbäcks luftfläktar som har ett lufttryck på 
0,08 bar. Röbäcks rekommenderar att värma de mindre ballastfraktionerna med varmluft istället 
för med  rökgaser då de mindre ballastfraktionerna  försvårar genomträngningen av  rökgaserna 
genom  ballasten.  Risken  finns  att  rökgaserna  trycks  ut  i  botten  på  ballastfickan,  se  Figur  29, 
istället för att dessa leds uppåt genom ballasten och ut i toppen på fickan, vilket skulle medföra 
en  risk  för  höga  koldioxidhalter  i  ballastlagret.  För  att  undvika  för  höga  koldioxidhalter  i 
ballastlagret  rekommenderar  Röbäcks  därför  att  rökgaserna  bör  värmeväxlas  med  luft. 
Nackdelen att  låta rökgaserna värmeväxlas med  luft är att mer energi går till spillo eftersom all 
energi i rökgaserna inte utnyttjas.  

 
Figur 21 – Varmluft som leds genom ballastfickan och varmluft som trycks ut i botten på fickan 
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9.2 Polarmatic  

Polarmatics  uppvärmningssystem  TURBOMATIC  är  ett  befintligt  och  beprövat 
uppvärmningssystem.  Polarmatic  har  levererat  sina  uppvärmningssystem  till  över  700 
anläggningar inklusive till anläggningar i Sibirien som måste tillverka betong vid betydligt kallare 
utomhustemperaturer än vad som uppkommer  i Norden. Skanska har även sex betongfabriker 
som  använder  sig  av  Polarmatics  uppvärmningssystem  som  bevisligen  gett  en  lägre 
energianvändning efter installation vilket särskilt gäller för de nyare fabrikerna. 

9.2.1 Pannans kapacitet och bränsle 
Polarmatics  uppvärmningssystem  kallas  för  TURBOMATIC  och  finns  tillgänglig  i  fem  olika 
standardklasser med varierande maxkapacitet. Polarmatics uppvärmningssystem som anses vara 
passande  för  betongfabriken  utanför  Umeå  kallas  för  TURBOMATIC  Standard  och  har  en 
maxkapacitet på 1 000 kW. Enligt produktbeskrivningen  för TURBOMATICen används naturgas 
eller  bränsleolja  som  bränsle  men  det  finns  även  möjlighet  att  elda  med  det  biobaserade 
bränslet Bio100 förutsatt att några komponenter i uppvärmningssystemets byts ut vilket medför 
att de inte tar skada av det biobaserade bränslet. 

9.2.2 Pannans uppbyggnad 
TURBOMATIC  har  två  driftslägen,  en  för  vattenuppvärmning  (se  Figur  30)  och  en  för 
ballastuppvärmning  (se  Figur  31).  Vid  driftsläget  för  vattenuppvärmning  går  cirka  90  %  av 
energin från pannbränslet till processvattnet genom värmeväxling med rökgaser. Resterande 10 
% av energin som finns  i rökgaserna  leds direkt till ballastlagret utan att värmeväxlas med  luft. 
Då rökgaserna inte värmeväxlas med luft får pannan en högre verkningsgrad eftersom nästan all 
energi  i  rökgaserna används. Uppvärmning av  fabrikslokalerna  sker antingen  via  separat  krets 
med separat värmeväxlare eller genom att cirkulera varmvattnet från varmvattentanken direkt 
till aerotemprarna.  
 
Vid  driftsläget  för  ballastuppvärmning  fuktas  rökgaserna med  avdunstat  vatten  och  bildar  så 
kallad turboånga. Vid detta driftsläge går 35 % av rökgasernas energi till vattnet och resterande 
65 % av energin  i  turboångan  leds  till ballasten  i ballastlagret och eller  till mottagningsfickan. 
Turboånga  används  vid  tillfällen då ballasten  är mycket  kall och  snabbt behöver  värmas upp. 
Detta gör pannan mycket flexibel för olika behov som kan uppstå på betongfabriken. 
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Figur 22 – Driftläge för vattenuppvärmning (Mannola, 2011) 

 

 
Figur 23 – Driftläge för ballastuppvärmning med turboånga (Mannola, 2011) 
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9.2.3 Pannans verkningsgrad 
Eftersom Polarmatic alltid använder  rökgaserna  till att värma upp ballasten  i ballastlagret och 
eller i mottagningsfickan vilket medför tas all energi till vara vilket ger en verkningsgrad på 98 %. 

9.2.4 Uppvärmning av ballast 
Polarmatic använder ett tidsinställt ”ventil‐system” för uppvärmning av ballasten vilket  innebär 
att  rökgaser  eller  turboånga  endast  tillförs  en  ficka  i  taget  (vilket  regleras  av  ventiler) med 
avseende  på  tiden  (vanligen mellan  30  sek  till  2 min)  istället  för  temperaturen,  se  Figur  32. 
Proceduren upprepar sig så länge det finns tillgång på rökgaser eller turboånga.  
 
Enlig Polarmatics behöver värme  inte tillföras en ballastficka totalt mer är några minuter  innan 
mängden varm ballast  finns  som behövs  till betongproduktion. Anledningen  till att det går  så 
snabbt att värma ballasten är att Polarmatics använder tryckluft från kompressorn för att tillföra 
turboångan/rökgasen  till  ballastfickorna.  Lufttrycket  som  bildas  av  kompressorn  och  som 
används  för att spruta  in  rökgaserna  i ballastfickorna uppgår  till cirka 0,3‐0,35 bar och är  flera 
gånger  högre  än  det  tryck  som  bildas  av  konventionella  luftfläktar.  Detta  antas medföra  att 
turboångan/rökgaserna  trycks  genom  ballasten mycket mer  effektivt  än  vad  som  görs med 
konventionella luftfläktar.  

 
Figur 24 – Skiss av Polarmatics ventilsystem för ballastuppvärmning 

 
Fördelen Polarmatics  system  för uppvärmning av ballast är att  turboångan/rökgaserna endast 
tillförs en ballastficka i taget under några minuter eller sekunder för att sedan värma ballast i en 
annan ficka. Under tiden som turboångan/rökgaserna inte tillförs en ballastficka hinner värmen i 
den fickan ledas in i ballasten vilket medför att temperaturen stabiliseras. Ballast har en relativt 
låg termisk diffusivitet (”tröghet”) vilket  innebär att den tar upp och  leder värme  långsammare 
än de material med högre  termisk diffusivitet  som  till  exempel  aluminium. Om  värme  tillförs 
kontinuerligt  till en  ficka är det  större  risk att den avlästa  temperaturen  inte överensstämmer 
med den faktiska temperaturen då värmen  inte ges tid att  ledas  in  i ballasten vilket medför att 
temperaturen  stabiliseras.  Den  avlästa  temperaturen  blir  då  högre  än  vad  den  faktiska 
temperaturen i ballasten är eftersom ballasten kan vara varm på utsidan men kall på insidan.   
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Av  denna  anledning  anser  Polarmatics  tillförseln  av  varmluft  inte  bör  styras  efter 
temperaturmätare då den avlästa  temperaturen  i  fickan  inte  representerar ballastens verkliga 
temperatur utan endast ger en  indikation på temperaturen  i närheten av mätaren. Om många 
mätare  används  som  tillsammans  ger  en  medeltemperatur  överensstämmer  fickans  avlästa 
temperatur i högre grad med ballastens temperatur men fortfarande så kan medeltemperaturen 
vara  något missvisande  och  därför  bör  temperaturmätarnas  lämpligast  endast  används  som 
indikatorer.  

9.3 Sammanfattning 

9.3.1 Pannornas kapacitet och pannbränsle 
Båda  pannorna  har  tillräkligt  hög  kapacitet  för  att  energibehovet  vid  betongfabriken  skall 
tillgodoses.  Röbäcks  har  en maximal  kapacitet  på  2  500  kW  och  Polarmatic  har  en maximal 
kapacitet  på  1  000  kW.  Det  maximala  effektbehovet  som  uppstod  på  betongfabriken  på 
Svartberget under energikartläggningen uppgick till knappt 400 kW, 181 kW från elanvändningen 
(se Tabell 4) och 214 kW från eldningsoljeanvändningen (se avsnitt 7.2.1). Att Röbäcks panna har 
kapaciteten att producera nästan den dubbla mängden energi i jämförelse med Polarmatics har 
ingen  signifikant  betydelse  då  det  inte  finns  några  indikationer  på  att  effektbehovet  på 
Svartberget kommer att öka. 
 
Det är även möjligt att använda biobränsle som pannbränsle  i båda pannorna. I Röbäcks panna 
går  det  även  att  använda  biobränsle  i  fast  form  såsom  pellets  och  briketter medans  endast 
biobränsle  i  flytande  form  går  att  använda  i  Polarmatics  panna.  Valmöjligheten  att  anpassa 
bränsletypen med avseende på bränslepriser är därför större om Röbäcks panna används. Det 
skall  dock  tilläggas  att  användandet  av  biobränslen  i  fast  form  sannolikt  medför  en  högre 
investeringskostnad och ökad skötsel av pannan då fasta biobränslen kräver en speciell förvaring 
samt att det genereras en större mängd restprodukter vid förbränningen.  
 
Röbäcks biobränslepanna stängs inte av under kortare perioder utan går i fyreldningsläge, under 
längre  perioder  (mer  än  20  minuter)  kan  dock  pannan  stängas  av.  Att  pannan  går  i 
fyreldningsläge under kortare tidsintervall behöver inte medföra att onödiga mängder energi går 
till spillo förutsatt att energi från pannan även används till att värma upp fabrikslokalerna eller 
att det finns ett behov av att leda värme till ballasten. Om dessa värmebehov är små eller sällan 
behövs kan dock fyreldningsläget medföra att onödiga mängder energi förbrukas.  

9.3.2 Pannornas uppbyggnad 
Röbäcks  panna  är  uppbyggd  i moduler  vilket  kan  vara  av  fördel  om  delar  av  pannan måste 
repareras  eller  bytas  ut.  Pannan  är  även  konstruerad  så  att  rökgaserna  från 
bränsleförbränningen värmeväxlas med luft som leds till ballastlagret för att värma upp ballasten 
till skillnad från pannan från Polarmatic där rökgaserna leds direkt till ballastlagret för att värma 
ballasten. En fördel med att låta varmluft värma ballasten istället för rökgaser är att risken för att 
det  skall  bildas  höga  koldioxidhalter  i  ballastlagret  undviks.  Ballastlagerbyggnaden  är  ingen 
byggnad där personal vistas under längre tid.  
 
Om  valet  görs  att  leda  rökgaser  direkt  till  ballastlagret  finns  möjligheten  till  att  installera 
koldioxidmätare. På så vis kan personalen på förhand avgöra om de bör vädra lokalen innan de 
vistas där.  
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Båda  pannorna  från  fabrikörerna  är  även  konstruerade  så  att  energimängden  som  går  till 
vattenuppvärmning  respektive  till  ballastuppvärmning  på  förhand  kan  styras  vilket  är 
fördelaktigt om ballasten behöver värmas upp snabbt.  

9.3.3 Pannornas verkningsgrad 
Den maximala teoretiska verkningsgraden på pannan från Röbäcks  ligger på cirka 85 % medans 
pannan från Polarmatic ligger på cirka 98 %. Anledningen till att Polarmatics panna har en högre 
verkningsgrad  är  på  grund  av  att  de  låter  rökgaserna  värma  ballasten.  Då  rökgaserna 
värmeväxlas med luft, som i Röbäcks fall, förloras en viss mängd energi vid värmeväxlingen. Att 
pannan har en hög verkningsgrad är viktigt ur energibesparingssynpunkt. 

9.3.4 Uppvärmning av ballast 
Verkningsgraden  vid  ballastuppvärmning,  det  vill  säga  hur  mycket  av  energin  som  tillförs 
ballasten från rökgaserna eller varmluften som slutligen hamnar i ballasten, antas vara högre för 
Polarmatics uppvärmningssystem. Anledningen beror på att  rökgaserna  tillförs ballasten under 
ett  mycket  högre  tryck  än  vad  Röbäcks  varmluft  görs.  Det  högre  trycket  som  skapas  av 
Polarmatics kompressorteknik, cirka 3‐4 gånger högre än vad som skapas av Röbäcks luftfläktar, 
antas medföra  att  rökgaserna  snabbare  trycks  in  och  sprids  i  silosen  och  värmer  upp  större 
mängder ballast.  
 
Om rökgaserna/varmluften håller ett för  lågt tryck då de sprutas  in  i silosen tränger de svårare 
igenom  ballasten  vilket  bidrar  till  att  värmen  fördelar  sig  mer  ojämnt,  särskilt  i  de  tätare 
fraktionerna,  och  detta medför  att  det  tar  längre  tid  att  värma  upp  ballasten  vilket  i  sin  tur 
medför att mer energi går till spillo och verkningsgraden blir lägre. Ett för lågt tryck medför också 
att risken är större att rökgaserna trycks ut i nedre delen av silosen genom någon otäthet och ut 
i lokalen istället för att ledas uppåt och ut genom toppen på ballastfickorna. 
 
Polarmatics tillför rökgaser en ficka i taget under kortare tidsintervall vilket medför att energin i 
rökgaserna  tillåts  ledas  in  i  ballasten  innan  ny  energi  tillförs.  Då  varmluft  tillförs  fickorna 
kontinuerligt som i Röbäcks fall hinner värmen inte ledas in i ballasten innan ny varmluft tillförs 
vilket antas medföra att mer energi än nödvändigt används. 

9.4 För- och nackdelar med uppvärmningssystemen 

9.4.1 Fördelar - Röbäcks 
 Möjlighet att  leda varmluft  istället  för  rökgaser  till ballastlagret vilket eliminerar  risken  för 
höga koldioxidhalter 

 Möjlighet att elda med flera olika biobränslen 

9.4.2 Nackdelar - Röbäcks 
 Om varmluft  leds  till ballastlagret  istället  för  rökgaser sänks verkningsgraden  från 98 %  till 
80‐90 % 

 Uppvärmningen  av  ballasten  antas  inte  vara  lika  effektiv  som  i  Polarmatics  fall  eftersom 
varmluften blåses in med hjälp av luftfläktar som generera ett lägre lufttryck.  

 Obeprövad  teknik,  pannan  är  inte  testad  och  färdig  i  dagsläget  vilket  skulle  göra 
betongfabriken  till en pilotanläggning vilket  innebär ett  större  risktagande. Betongfabriken 



40 
 

på  Svartberget  har  ganska  hög  betongproduktion  vintertid  vilket  gör  det  extra  viktigt  att 
uppvärmningssystemet fungerar bra 

 Användning  av  biobränslen  medför  en  investeringskostnad  då  ett  förråd  bör  byggas. 
Förbränning  av  biobränsle  medför  även  ökad  skötsel  och  tillsyn  av  pannan  och  ökad 
bränslehantering  

9.4.3 Fördelar - Polarmatic 
 Beprövad teknik, över 700 anläggningar inklusive Sibirien 
 Tekniken har bevisligen gett goda resultat åtminstone i de fall då de installerats på Skanskas 
betongfabriker 

 Bra  system  för  ballastuppvärmning  med  hög  verkningsgrad  på  grund  av  att  det  höga 
kompressortrycket säkerhetsställer att värmen sprids snabbt och effektivt i ballasten.  

 Hög pannverkningsgrad, 98 % 

9.4.4 Nackdelar - Polarmatic 
 Det går inte att använda fasta biobränslen som pannbränsle 
 Rökgaser tillförs ballastlagret 
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10 ENERGIINVENTERING AV SAMTLIGA BETONGFABRIKER 
Energistatistik  från  16  av  Skanskas  21  betongfabriker  användes  i  energianalysen,  se  Bilaga  2 
(Bilaga 2 är ej publicerad), och baseras på statistik från 2010. De fabriker som exkluderades från 
analysen  hade  inte  inrapporterat  all  statistik  som  behövdes.    Analysen  baseras  på mängden 
energi från eldningsoljeförbränningen som varje fabrik gjorde av med per kubikmeter tillverkad 
vinterbetong  jämfört med den  totala mängden  tillverkad vinterbetong samt mängden elenergi 
som  varje  fabrik  använde per  kubikmeter  årsbetong  (total mäng  tillverkad betong under hela 
året)  jämfört  med  den  totala  mängden  tillverkad  årsbetong.    Anledningen  till  att  analysen 
baserades på dessa enheter var på grund av att det antas att fabrikerna som har en jämförelsevis 
god energihushållning har en  låg energiförbrukning per kubikmeter  tillverkad betong samtidigt 
som de tillverkar lite betong totalt över året eller vinterperioden.  
 
Det  finns några  faktorer som påverkar hur mycket energi  (kWh Eo1) en  fabrik gör av med per 
kubikmeter vinterbetong och som inte är relaterad till hur energihushållningen på fabriken ser ut 
utan  är  beroende  av  betongfabrikens  geografiska  läge.  Dessa  faktorer  beror  på  yttre 
omsändigheter  bör  finnas  i  åtanke  då  energianvändningen  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter 
vinterbetong på olika betongfabriker  jämförs. Fabriker som  ligger  längre norröver har en  lägre 
årlig medeltemperatur vilket medför att vinterbetongen  i  snitt  tillverkas  för att hålla en högre 
temperatur och den  ingående temperaturen på ballasten och vattnet är  lägre och måste höjas 
desto mer.   Dessa  faktorer medföra att energianvändningen per kubikmeter vinterbetong bör 
vara något högre för de nordliga fabrikerna  jämfört med de fabriker som  ligger  i södra Sverige.  
Skillnaden  i  energianvändning  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter  vinterbetong  uppskattas  till  cirka  6 
kilowattimmar per kubikmeter vinterbetong, se Bilaga 9 för beräkningar och förutsättningar. 
 
I analysen särskiljdes även de  fabriker som har Polarmatic uppvärmningssystem  från de övriga 
med avsikten att öka synligheten för vilka produktionsbetingelser som medför hög respektive låg 
energianvändning per kubikmeter  tillverkad betong. Se Figur 25  för de  fabriker som medtogs  i 
analysen och som har Polarmatic uppvärmningssystem samt de fabriker som har konventionella 
uppvärmningssystem.  Ett  konventionellt  uppvärmningssystem  innebär  att  fabriken  inte  har 
Polarmatic  uppvärmningssystem.  Dessa  fabriker  värmer  inte  ballasten  med  rökgaser  och 
fabrikslokalerna  är  i  överlag  eluppvärmda.  Uppvärmningssystemets  uppbyggnad  kan  dock  se 
mycket olika ut mellan dessa fabriker men en gemensam nämnare som de flesta delar är att de 
värmer ballasten med varmluft. 
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Figur 25 – T.v. betongfabriker med Polarmatic uppvärmningssystem. T.h. Betongfabriker med konventionella 

uppvärmningssystem 

10.1 Konventionella uppvärmningssystem 

Energianvändningen  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter  vinterbetong  för  betongfabrikerna  med 
konventionella  uppvärmningssystem  presenteras  i  Figur  26.  Den  streckade  linjen  i  Figur  26 
markerar  trenden  i  energiförbrukning  (kWh  Eo1/m3  vinterbetong)  (x‐axeln)  mellan 
betongfabrikerna med  avseende på hur mycket  vinterbetong  varje  fabrik  totalt  tillverkade  (y‐
axeln). Trenden  illustrerar ett beroende mellan energianvändningen (kWh Eo1) per kubikmeter 
vinterbetong och den totala mängden tillverkad vinterbetong. Desto mer vinterbetong en fabrik 
totalt  tillverkar  desto  lägre  tenderar  deras  energianvändning  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter 
vinterbetong  vara.  Om  en  fabrik  har  en  god  energihushållning  och  ett  effektivt 
uppvärmningssystem där energin som används för att värma upp ballasten går att anpassa efter 
mängden  varm  ballast  som  för  tillfället  behövs  skall  dess  energiförbrukning  (kWh  Eo1)  per 
kubikmeter  vinterbetong  vara  oberoende  av  hur mycket  betong  som  total  tillverkas.  En  låg 
energianvändning  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter  vinterbetong  i  Figur  26 medför  således  inte  att 
fabriken har en god energihushållning. Med andra ord behöver Jönköping inte ha ett bättre och 
mer effektivt uppvärmningssystem än Söderhamn.  
 
Energianvändningen  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter  vinterbetong  bör  endast  påverkas  av  yttre 
faktorer som avgörs av betongfabrikens geografiska  läge. Variationen  i energianvändning  (kWh 
Eo1) per kubikmeter vinterbetong är för stor mellan fabrikerna i Figur 26 för att dessa endast kan 
förklaras av yttre faktorer. De fabriker som följer trendlinjen och de fabriker som ligger ovanför 
trendlinjen har med största sannolikhet ett ineffektivt uppvärmningssystem som inte styrs efter 
behov.  På  dessa  fabriker  både  värms  och  varmhålls  större mängder  ballast  än  vad  som  för 
tillfället behövs till produktionen.  
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Figur 26 – Mängden använd energi från eldningsoljeförbränning per kubikmeter tillverkad vinterbetong på 

betongfabriker med konventionella uppvärmningssystem 
 
Samma  trend  som  illustreras  i  Figur  26  uppvisas  bland  betongfabrikerna  med  avseende  på 
elanvändningen  per  kubikmeter  tillverkad  årsbetong,  se  Figur  27.  Fabrikerna  med  hög 
produktion  av  årsbetong  har  lägre  elenergianvändning  per  kubikmeter  årsbetong  och 
betongfabrikerna  med  låg  produktion  av  årsbetong  har  högre  elenergianvändning  per 
kubikmeter  årsbetong. Anledningen  till  att  trenden  för  elenergianvändningen  per  kubikmeter 
årsbetong  är  snarlik  trenden  för  energianvändningen  (kWh  Eo1) per  kubikmeter  vinterbetong 
beror på att en stor del av elen används till uppvärmningssystemets motorer vilket illustreras av 
elbalansen som gjordes för betongfabriken på Svartberget, se Tabell 3.   
 

 
Figur 27 ‐ Mängden använd elenergi per kubikmeter tillverkad årsbetong på betongfabriker med 

konventionella uppvärmningssystem 
 
Två  fabriker bryter från trenden som de andra  fabrikerna tenderar att uppvisa.   Dessa  fabriker 
har ringats in i Figur 26 och Figur 27 och utgörs av fabrikerna i Trollhättan och Piteå. Anledningen 
till att Trollhättan hade en låg energiförbrukning är på grund av att de inte har använt energi från 
eldningsoljan till att värma ballasten. På betongfabriken i Trollhättan har vinterbetong tillverkats 
genom  att  till  största  delen  tillföra  betongen  värme  genom  tillförsel  av  varmvatten.  Ur  ett 
teoretiskt  perspektiv  behöver  ballasten  bara  hålla  cirka  4  oC  för  att  20  gradig  betong  skall 
tillverkas. Ballasten på Trollhättans betongfabrik har  förvarats och  tinats upp  i ett ballastlager 
som  värmts  upp  av  två  stycken  aerotemprar  på  0,5  kW  vardera  vilket  har  räckt  för  att 
ballasttemperaturen skall komma upp i några plusgrader.  
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Anledningen till att Piteå har en jämförelsevis  låg energianvändning är på grund av att fabriken 
styrs  väldigt  effektivt  av  dess  personal.  Uppvärmningen  av  ballasten  anpassas  efter  behov. 
Ballasten värms upp med varmluft varje morgon tre timmar innan produktion varefter tillförseln 
av varmluft stängs av. På så vis erhåller de mängden varm ballast som behövs under dagen utan 
att de  tillför varmluft kontinuerligt. De har även bra  rutiner  för av och påslagning av eldrivna 
processer.    

10.2 Polarmatics uppvärmningssystem 

En tanke bakom Polarmatic uppvärmningssystem är att det skall gå att anpassa uppvärmningen 
av ballasten efter hur mycket varm ballast som behövs till betongproduktion. Till skillnad från de 
konventionella uppvärmningssystemen skall den totala mängden vinterbetong som varje fabrik 
tillverkar inte påverka hur mycket energi (kWh Eo1) som används per kubikmeter vinterbetong, 
se Figur 28 för resultatet av energianalysen. 
 

 
Figur 28 ‐ Mängden använd energi från eldningsoljeförbränning per kubikmeter tillverkad vinterbetong på 

betongfabriker med Polarmatic uppvärmningssystem 
 
Endast tre av de sju betongfabrikerna med Polarmatic uppvärmningssystem uppvisar ett tecken 
på att energianvändningen (kWh Eo1) är oberoende av mängden producerad vinterbetong, se de 
inringade  betongfabrikerna  i  Figur  28.  De  övriga  fyra  betongfabrikerna  har  betydligt  högre 
energianvändning  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter  vinterbetong.  Anledningen  till  att 
energianvändningen  (kWh Eo1) per kubikmeter vinterbetong på dessa  fyra betongfabriker  inte 
överensstämmer med det antagna mönstret antas bero på omständigheter  som  inte har med 
uppvärmningssystemets utformning att göra. Orsakerna antas bero på att dessa betongfabriker 
har  flera  aerotemprar  kopplade  till pannan  som  används  för  att  värma upp  fabrikslokalerna  i 
kombination med att fabriksbyggnaderna är gamla, se Tabell 13. 
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Tabell 13 – Sambandet mellan fabrikernas energiförbrukning (kWh Eo1) per kubikmeter vinterbetong (vb) 
och årsmodellen på pannan och fabriken samt antalet aerotemprar 

Fabrik   kWh Eo1/m3 vb  Årsmodell panna  Årsmodell fabrik   Antal aerotemprar 
Norrköping   17 2006  2006   0 
Gävle   23 2009  1990   2 
Vikan   24 2002  2002   4 
Rockneby   49 2007  1986   2 
Härnösand   57 1994  1994   2 
Uddevalla   83 2006  1965   5 
Vetlanda   86 2006  1969   4 
 
En gammal  fabrik är oftast sämre  isolerad och mindre  tät vilket medför högre värmeförluster. 
Om  sådana  fabrikslokaler värms med  termostatstyrda aerotemprar  finns det  risk  för att dessa 
drar onödigt mycket energi,  speciellt om de har hög effekt, eftersom aerotemprarna utsätts  i 
högre  grad  för  kall  utomhusluft. Uddevalla  och Vetlanda  har den  högsta  energiförbrukningen 
(kWh  Eo1)  per  kubikmeter  vinterbetong  samtidigt  som  de  har  de  äldsta  fabrikerna  och  flest 
aerotemprar. Att dessa  fabriker har ett relativt nytt uppvärmningssystem  från Polarmatic,  från 
2006,  medför  således  inte  att  energiförbrukningen  (kWh  Eo1)  per  kubikmeter  vinterbetong 
optimera. En jämförelsevis låg energiförbrukning (kWh Eo1) per kubikmeter vinterbetong fås om 
fabriken både har Polarmatic uppvärmningssystem  i kombination med en ny  fabrik. Det antas 
dock  att  om  en  ny  fabrik  skulle  byggas  innehållande  ett  annat  uppvärmningssystem  än 
Polarmatic skulle energianvändningen på dessa  fabriker  inte skilja mycket  från  fabrikerna med 
Polarmatics uppvärmningssystem. Förutsatt är dock att dessa  fabriker  installeras med ett nytt 
uppvärmningssystem där energin i rökgaserna används för att värma ballasten.  
 
Vad gäller elanvändningen per kubikmeter tillverkad årsbetong på fabrikerna så är den i överlag 
av  samma  storleksordning oberoende av den  totala produktionsmängden av årsbetong,  se de 
inringade  fabrikerna  i  Figur  29.  Anledningen  till  att  elanvändningen  (kWh)  per  kubikmeter 
årsbetong  är  ungefär  lika  stor  mellan  fabrikerna  och  betydligt  lägre  än  de  fabriker  med 
konventionella  uppvärmningssystem  (Figur  29)  antas  bero  på  att  elanvändningen  är  relativt 
oberoende  av  mängden  betong  som  produceras.  De  fabriker  med  Polarmatic 
uppvärmningssystem  har  i  överlag  nyare  pannor  och  uppvärmningssystem  vilket medför  att 
motorerna  som  används  i dessa uppvärmningssystem  antagligen  är effektivare och har högre 
verkningsgrad. De fabriker med Polarmatic uppvärmningssystem har även färre elfläktar, istället 
använder de vatten‐/ångburna aerotemprar för att värma upp lokalerna.  
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Figur 29 ‐ Mängden använd elenergi per kubikmeter tillverkad årsbetong på betongfabriker med Polarmatic 

uppvärmningssystem 

 
Endast två av fabrikerna har betydligt högre elanvändning per kubikmeter tillverkad årsbetong. 
Enligt kontaktpersonen på Uddevallas betongfabrik beror deras relativt höga elanvändning per 
kubikmeter  årsbetong  på  att  den  inrapporterade  statistiken  även  inkluderar  en  annan 
anläggnings elförbrukning som inte tillhör betongfabriken på grund av att de inte kunde särskilja 
mängden el som går till respektive anläggning. Enligt kontaktpersonen skall deras elförbrukning 
vara mycket lägre. Orsaken till Härnösands höga elförbrukning per kubikmeter årsbetong måste 
utredas ytterligare då det inte framkom under intervjuer vad som låg bakom denna. 
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11 RIKTLINJER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING  
Syftet med  kapitlet  är  att  presentera  generella  riktlinjer  för  energieffektiviseringsåtgärder  på 
betongfabriker och till att utgöra ett förklarande dokument till checklistan i Bilaga 5. Checklistan 
är tänkt att används som ett stöd i arbetet med att energieffektivisera betongfabrikerna. Genom 
att använda checklistan fås en överblick av betongfabrikens energianvändning och vilka områden 
och processer på betongfabriken som har god potential att energieffektiviseras. Rubriknamnen i 
checklistan  och  i  detta  kapitel  är  desamma  vilket medför  att  förklaringarna  till  punkterna  i 
checklistan lättare skall erhållas.   
 
Riktlinjerna  har  utarbetats  från  kunskaper  inhämtade  vid  energikartläggningen  på 
betongfabriken  utanför  Umeå  och  från  intervjuer med  kontaktpersoner  från  16  av  Skanskas 
betongfabriker.  Tanken  är  inte  att  presentera  energieffektiviseringsåtgärder  för  alla  möjliga 
processer  och  verksamheter  som  kan  tänkas  finnas  på  betongfabriker  utan  endast  för  de 
områden som under arbetets gång har påträffats som energikrävande och där det finns en god 
potential för energieffektivisering.    

11.1 Uppvärmning av lokaler 

Syftet med denna del är att utreda om betongfabrikens lokaler värms upp på ett energieffektivt 
sätt.  I  följande stycken presenteras några viktiga saker att beakta då en  lokal värms upp vilket 
medför att onödiga mängder energi inte går till spillo. 

11.1.1 Värm inte lokalen för mycket 
I  de  flesta  lokaler  på  en  betongfabrik  behöver  inte  inomhustemperaturen  hålla  någon 
komforttemperatur, det är  tillräckligt om  temperaturen  i  lokalerna  ligger på några plusgrader. 
Undantaget är  lokalen där betongprover görs, där  finns det särskilda krav, och  temperaturen  i 
lokalen där ballasten  förvaras  som  lämpligast bör  anpassas  till den  temperatur ballasten  skall 
hålla (se stycke 11.2.5 för mer information).  
 
Stora  energibesparingar  kan  göras  genom  att  sänka  och  anpassa  inomhustemperaturen  i 
betongfabrikens  lokaler.  Enligt  energimyndigheten  kan  värmekostnaderna  för  ett  vanligt 
bostadshus  minska  med  cirka  5  %  om  inomhustemperaturen  sänks  med  en  grad 
(Energimyndigheten, 2008). För betongfabriker vars  isolering och täthet är betydligt sämre än  i 
ett  vanligt  bostadshus  kan  antagligen  värmekostnaderna  minska  ännu  mer  om 
inomhustemperaturen sänks.  
 
Möjligheten till att spara en betydande mängd energi genom att anpassa inomhustemperaturen 
på betongfabrikerna antas vara stora på grund av att den i dagsläget inte verkar vara optimerad. 
Under  intervjuer  med  kontaktpersoner  på  betongfabrikerna  efterfrågades  vilken 
inomhustemperatur  olika  lokaler  vanligtvis  höll.    I  det  flesta  fall  baserades  svaret  på  en  stor 
osäkerhet  samtidigt  som  kontaktpersonerna  angav  relativt  höga  inomhustemperaturer, 
motsvarade komforttemperaturer, till svar.  
 

 

Se  Bilaga  5  ‐  Checklista  för  energieffektivisering,  punk  a  och  b  i  kapitel  1.1  och  1.2 för 
dokumentering  av  inomhustemperaturen  i  betongfabrikens  lokaler  och  inom  vilket 
temperaturintervall aerotemprarna och elfläktarna genererar värme eller hur ofta dessa är på
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11.1.2 Använd ett styrsystem 
För att optimera inomhustemperaturen på betongfabrikerna bör det ses över hur värmekällorna, 
elfläktar  och  aerotemprar,  styrs. Om  dessa  styrs manuellt  kan  det  löna  sig  att  investera  i  en 
termostat eller  timer. Lokaler  som värms upp genom  termostat‐ eller  timerstyrda värmekällor 
bör  även  utrustas  med  vanliga  temperaturmätare  för  att  säkerhetsställa  att  termostaterna 
fungerar som de ska. 
 

 

11.1.3 Värms lokalen i onödan? 
En annan aspekt att ta hänsyn till är ifall en lokal är utrustad med aerotemprar eller värmefläktar 
som egentligen inte behövs. Därför är det bra att ställa frågan vad syftet är med att en lokal är 
utrustad med en aerotemper eller elfläkt.  
 
Något att se över och undvika på de betongfabriker med Polarmatic uppvärmningssystem är att 
aerotemprar installeras i fabrikslokalerna i avsikt att en större mängd rökgaser skall produceras 
som används för att värma ballasten. Aerotemprar skall endast installeras i de fabrikslokaler där 
det finns ett uppvärmningsbehov. Om mer energi behövs för att värma upp ballasten än vad som 
skapas  av  rökgaserna  skall  driftläget  för  turboångan  användas.  Behovet  av  mer  energi  till 
ballastuppvärmning skall  inte  lösas genom att  installera fler aerotemprar vilket medför att mer 
rökgaser genereras. En sådan lösning är inte energieffektiv eftersom 90 % av energin som tas ut 
används till att värma upp  lokalerna och 10 % av energin hamnar  i rökgaserna och används för 
att värma upp ballasten. 
 

 

11.1.4 Värm inte hela världen 
Det  är  viktigt  att  beakta  var  elfläktarna  och  aerotemprarna  är  placerade  i  lokalen. Om  dessa 
sitter  i närheten  av ett  kalluftsdrag  som bland  annat  skapas av otäta dörrar och  fönster eller 
öppningar, springor och hål i fasaden kommer de, i det fall de är termostatstyrda, vara i mer eller 
mindre  kontinuerlig  drift. Och  om  aerotemprarna  eller  elfläktarna  har  en  hög maxeffekt  blir 
värmeförlusterna desto större eftersom kapaciteten att värma den inkommande kalluften också 
är större.  
 
En  indikation hur bra  tätad och  välisolerad en  fabrik  är  ges  av  fabrikens  tillverkningsår,  äldre 
fabriker  har  oftast  sämre  tätning  och  isolering.  Förr  i  tiden  var  det  inte  lika  viktigt med  god 
isolering och  tätning, energin  var billigare och hänsyn  till energieffektivisering  låg  inte  i  fokus 
som det gör  idag. Även under årens  lopp  försämras byggnadernas delar, dörrarna går  inte att 
stänga  som  förr  på  grund  av  förslitning,  olyckor  som  skadat  fasaden  kan  ha  inträffat,  och  så 
vidare. 
 
Genom att täta dörrar och fönster, öppningar, hål och springor  i fasaden kan stora besparingar 
göras med tanke på att tätning av lokaler utgörs av en engångskostnad samtidigt som den årliga 
och återkommande kostnaden  för värmeförluster minskar. Som exempel kan energiförlusterna 
från ballastlagret på betongfabriken utanför Umeå sänkas med cirka 84 % (från 51 kW, se Tabell 

Se  Bilaga  5  ‐  Checklista  för  energieffektivisering,  punkt  c  i  kapitel  1.1  och  1.2 för 
dokumentering av syftet med varmhållningen av lokalen 

Se  Bilaga  5  ‐  Checklista  för  energieffektivisering,  punkt  b  i  kapitel  1.1  och  1.2  för 
dokumentering av värmekällors styrsystem   
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10,  till  8,4  kW,  se  Bilaga  8)  genom  att  täta  ballastlagret  vilket medför  att  luftomsättningen 
motsvarar boverkets minimikrav för en lokal och genom att följa de förutsättningar som tas upp i 
Bilaga 8, avsnitt 2, gällande uppvärmning av ballast i ballastlagret. 
 
Speciellt viktigt är det att alltid stänga dörrar som leder ut, även om dessa bara står öppna i en 
halv minut kan det  leda till att elfläktar eller aerotemprar  i närheten av dörren sätts  igång och 
drar onödig energi. För att förhindra att dörrar och portar står öppna kan det vara en god ide att 
investera i port‐ och dörrstängare. 
 

 

11.2 Uppvärmning av ballasten 

Uppvärmningen  och  förvaringen  av  ballasten  påverkar  i  hög  omfattningen  betongfabrikernas 
energianvändning.  Fabriker med  stora ballastlager  som både  värmer och  varmhåller ballasten 
har betydligt högre förbrukning av Eo1 än de fabriker som endast värmer den mängd ballast som 
vid tidpunkten behövs till betongproduktionen, se kapitel 10.  
 
Några viktiga aspekter som påverkar energiförbrukningen vid ballastuppvärmningen är:  
 

‐ Vart ballasten värms 
‐ Tidpunkten för ballastuppvärmning 
‐ Mängden ballast som värms upp  
‐ Om ballasten både värms och varmhålls 
‐ Till vilken temperatur ballasten värms  

Hur ballastuppvärmningen kan anpassas efter dessa aspekter förklaras mer  ingående  i följande 
stycken.  

11.2.1 Värm ballasten på rätt plats vid rätt tidpunkt 
Utformningen av ballastförvaringen skiljer sig mellan betongfabrikerna. På vissa fabriker används 
markfickan endast som en hållplats för ballasten mellan den yttre förvaringen och ballastlagret. 
På  andra  fabriker  används markfickan  som  ett mellanlager  där  ballasten  antingen  värms  upp 
direkt  genom  att  varmluftsånga  eller  rökgaser  leds  in  till  fickan  eller  indirekt  genom  att 
utrymmet  i  markfickan  varmhålls.  Ibland  är  det  nödvändigt  att  indirekt  värma  ballasten  i 
markfickan för att förhindra att den fryser fast. 
 
Om elfläktar, aerotemprar eller värmestavar används  för att  förhindra att ballasten  skall  frysa 
fast bör  styrningen av dessa  ses över vilket medför att de endast genererar värme då  risk  för 
frysning  finns.  Lämpligast  bör  de  vara  termostatstyrda  och  endast  värma  utrymmen  som  är 
tätade. 
 
Det mest energieffektiva stället att värma ballasten på är i fabriksbyggnaden så nära, i tid, inpå 
betongblandningen som möjligt. Desto längre tid det tar från att ballasten värmts upp till att den 
används till betongblandning desto mer energi från ballasten hinner  ledas bort och således går 
mer  energi  till  spillo. Då  ballasten  värms  upp  i markfickan  försvinner  desto mer  energi  både 

Se  Bilaga  5  ‐  Checklista  för  energieffektivisering,  punkt  d  och  e  i  kapitel  1.1  och  1.2  för
dokumentering av aerotemprars och elfläktars placering i lokalen. 
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pågrund  av  att  det  tar  längre  tid  att  transportera  ballasten  till  fabriksbyggnaden men  även 
pågrund av att under transporten, som sker utomhus, sjunker ballastens temperatur ännu mer 
av kylan.  
 

 

11.2.2 Värm rätt mängd ballast 
Mängden ballast som värms upp skall motsvara den mängd som  för tidpunkten skall användas 
till betongproduktion. Om  stora mängder ballast  värms upp och  inte  används hinner  värme  i 
ballasten  ledas bort och energi  går  till  spillo. Hur  stor mängd  av ballasten  som  värms upp  är 
relaterat till hur länge ballasten värms därför är det viktigt att kunna styra värmetillförseln med 
avseende på tiden. Tiden det tar för en viss mängd ballast att värmas upp varierar beroende på 
ballastens  initiala temperatur, desto kallare ballasten är  initialt desto  längre tid tar det att höja 
dess temperatur. Kunskapen om hur lång tid det tar värma en viss mängd ballast med avseende 
på utomhustemperaturen går att uppskatta på teoretisk väg. Men på grund av att det är många 
parametrar som påverkar uppvärmningstiden uppskattas den lämpligast genom erfarenhet.  

11.2.3 Värm ballasten, varmhåll den inte  
En sak många betongfabriker har gemensamt är att de  inte bara värmer upp ballasten utan de 
även varmhåller den vilket  inte är energieffektivt. Energin som tillförs ballasten efter att denna 
har värmts upp till samma temperatur som omgivningens temperatur kommer spontant att flöda 
till utrymmen som är kallare. Eftersom ballastfickorna inte är helt täta eller särskilt välisolerade 
kommer värmen att antingen transporteras genom fickväggen eller uppåt, ut genom toppen på 
fickan,  i  enlighet  med  termodynamikens  andra  huvudsats.  Vilken  den  ideala 
uppvärmningstemperaturen för ballasten är beskrivs i avsnitt 11.2.4.  
 
Undantaget  från  denna  riktlinje  är  fabriker med  Polarmatic  uppvärmningssystem  som  leder 
rökgaserna  från  förbränningen till ballastlagret. Tillförseln av rökgaser till ballastlagret behöver 
inte regleras vilket medför att ballasten enbart värms eftersom rökgaser är en restprodukt från 
förbränningen och  skulle  i annat  fall  ledas ut genom en  skorsten och helt gå  till  spillo. Det är 
dock viktigt ur ett energieffektivitetsperspektiv att  inte plocka ut onödiga mängder varmvatten 
ur pannan genom att till exempel installera vattenburna aerotemprar bara för att producera mer 
rökgaser som används till ballastuppvärmningen. Om mer energi behövs för att värma ballasten 
är det energieffektivare att tillföra så kallad turboånga till ballasten strax innan produktion.  
 

 

11.2.4 Värm ballasten så lite som nödvändigt 
En  av  de  största  potentiellt  energisparande  åtgärder  betongfabrikerna  kan  göra  är  att  värma 
ballasten  till  en  mycket  lägre  temperatur  än  vad  som  görs  idag.  Istället  för  att  värma 
vinterbetongen genom att tillföra varm ballast bör betongen få den största delen av sin energi 
genom tillförsel av varmt vatten. Anledningen till att det är mycket mer energieffektivt att tillföra 
energi  till  betongen  från  varmt  vatten  istället  för  varm  ballast  är  på  grund  av  att 
värmeförlusterna vid ballastuppvärmning är många fler och mycket större, se Figur 30.  
 

Se Bilaga 5 ‐ Checklista för energieffektivisering, punkt a‐b i kapitel 2.2 för dokumentering av 
var och hur ballasten varmhålls 

Se Bilaga 5 ‐ Checklista för energieffektivisering, punkt a‐b i kapitel 2.1 för dokumentering av 
var och hur ballasten värms 
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Värmeförlusterna vid vattenuppvärmning uppstår i pannan då vattnet värms och i spirorören då 
vattnet  transporteras  till  betongblandaren.  Värmeförlusterna  i  pannan  utgörs  bland  annat  av 
strålningsförluster och  förbränningsförluster  (Alvarez, 1990, s.818) och  förlusterna  i spirorören 
bestar  bland  annat  av  lednings‐  och  konvektionsförluster.  Storleken  på  värmeförlusterna  i 
pannan beror dels på pannans årsmodell, äldre modeller har vanligen en  lägre verkningsgrad, 
och pannans utformning, antalet värmeväxlare som finns  i pannan medför att verkningsgraden 
sjunker. Storleken på värmeförlusterna  i  spirorören beror bland annat på  rörens  isolering och 
transportsträckans längd. 
 
Värmeförlusterna vid ballastuppvärmning i ett konventionellt uppvärmningssystem är desamma 
som  uppstår  vid  vattenuppvärmning  samt  att  det  tillkommer  förluster  då  varmvattnet 
värmeväxlas  med  luft  för  att  generera  varmluft  till  ballastuppvärmningen.  Värmeförluster 
uppkommer även  i spirorören då varmluften transporteras till ballastfickorna, vid överföring av 
energi  från  varmluften  till  ballasten  och  då  den  uppvärmda  ballasten  transporteras  till 
betongblandaren, se Figur 30. 
 
Förutom att värmeförlusterna är  större vid ballastuppvärmning är det även  svårare att värma 
upp  ballasten  än  vattnet  på  grund  av materialens  termiska  egenskaper.  Ballast  har  en  lägre 
termisk  diffusivitet  än  vatten  vilket  innebär  att  det  tar  längre  tid  för  ballasten  att  bli  varm, 
energin  leds  inte  in  i  ballasten  lika  lätt  som  energin  överförs  till  vattnet.  På  grund  av  denna 
”tröghet” som finns i ballasten mot att värmas i kombination med ballastfickor som är otäta och 
inte  lika  välisolerade  som  varmvattentanken  tenderar  en  större  del  av  energin  att  ledas  bort 
jämfört med om samma mängd energi skulle tillföras vattnet.       
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Figur 30 – Värmeförluster vid uppvärmning av vatten respektive ballast för betongproduktion 

 
Om vinterbetongen tillförs energi från varmvattnet  istället för varm ballast skall det räcka med 
att värma ballasten så att den håller en temperatur på cirka 4 oC då 20 gradig betong blandas, se 
Bilaga  10.  Anledningen  till  att  ballasten,  på  de  flesta  betongfabriker,  värms  upp  till  samma 
temperatur  som  betongen  skall  ha  efter  att  den  har  blandats  färdigt  är  på  grund  av  att 
maskinisterna  då  känner  en  större  trygghet  att  betongtemperaturen  blir  rätt. Maskinisterna 
måste kunna säkerhetsställa att betongens temperatur är densamma som kunden har beställt då 
den anländer till platsen för gjutning. Annars riskerar betongen vid gjutning att  frysa och  få en 
försämrad formrivningshallfasthet.  
 
Då ballasten  innan blandningen håller nästan  samma  temperatur  som betongen  skall ha efter 
blandningen blir  temperaturfluktureringen  inte  lika stor som  i det  fall ballasten håller en  lägre 
temperatur samtidigt som varmare vatten tillsätts. Låt säga att 20 gradig betong skall tillverkas, 
energin  till  betongen  kan  då  antingen  tillföras  genom  att  15‐20  gradig  ballast  blandas med 
30gradigt vatten (energi frigörs även genom cement‐vatten reaktion) eller genom att tillföra 4‐8 
gradig  ballast  som  blandas  med  70  gradigt  vatten.  Temperaturfluktureringen  innan 
betongtemperaturen  har  nått  jämvikt  är  mycket  större  för  den  senare  blandningen. 
Maskinisterna  upplever  temperaturfallet  som  ett  tecken  på  att  värmen  i  betongen  leds  bort 
mycket  snabbare.  Denna  känsla  är  dock  obefogad  och  har  ingen  vetenskaplig  grund.  Då 
vinterbetong  tillverkas  behöver  den  en  viss  energimängd  för  att  komma  upp  i  en  önskvärd 
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temperatur. Det spelar ingen roll om den största energimängden kommer från varmt vatten eller 
varm ballast. Det  som gör att värmen  i betongen upplevs  ledas bort  snabbare är på grund av 
ballastens termiska diffusivitet, eller ”tröghet” till att ta upp värme.  I början då det 70 gradiga 
varmvattnet  och  4  gradiga  ballasten  blandas  för  att  bilda  betong  är  temperaturen  hög men 
allteftersom värmen i vattnet tas upp av ballasten sjunker temperaturen allt snabbare.  
 
För att maskinisterna skall börja tillverka vinterbetong som får den största delen energi genom 
tillförsel av varmvatten och anamma detta energieffektivare sätt att tillverka betongen på krävs 
att  de  finner  en  trygghet  i  detta  förfarande.  För  att  åstadkomma  en  sådan  trygghet  bör 
personalen få förklaringar på de förutfattade meningar de bygger osäkerheten på.   

11.2.5 Anpassa inomhustemperaturen till ballastens temperatur 
Om 20 gradig betong skall tillverkas räcker det som tidigare nämnt att ballasten håller 4 oC då 
den  blandas  i  betongblandaren. Om  betongen  skall  hålla  en  högre  temperatur  kan  ballasten 
behöva hålla en högre temperatur än 4 grader. För att energitillförseln skall bli så effektiv som 
möjligt bör  inomhustemperaturen där ballasten värms upp hålla samma gradtal som ballasten. 
Om inomhustemperaturen är för låg tenderar värmen i ballasten att i större omfattning ledas ut 
genom  fickan  för  att  i  stället  värma  lokalen.  Det  finns  heller  ingen  anledning  till  att  låta 
inomhustemperaturen vara högre än ballastens temperatur eftersom  lokalen  inte kräver någon 
komforttemperatur. Om lokalen värms upp till mer än ballasten temperatur går endast energi till 
spillo. 
 
För  att  kunna  anpassa  lokalens  temperatur  till  ballastens  temperatur  måste  det  finnas 
värmekällor  i  lokalen  som  enkelt  kan  styras.  Optimalt  är  det  om  värmekällorna  är 
termostatstyrda  och  programmerade  efter  att  generera  samma  energimängd  som motsvarar 
uppvärmning av  lokalen till den temperatur ballasten för tillfället skall hålla. Det är dock viktigt 
som tidigare nämnt i avsnitt 11.1 att lokalen inte är otät eftersom värmekällorna då kommer att 
dra mycket mer energi än nödvändigt. 
 

 

11.3 Pannan och uppvärmningssystemet 

Beroende  av  vilken  panna  och  uppvärmningssystem  fabriken  är  utrustad  med  skiljer  sig 
möjligheterna att anpassa produktionen efter riktlinjerna om inga nyinvesteringar görs. Fabriker 
med äldre pannor och uppvärmningssystem har svårare att optimera produktionen lika effektivt 
som de med nyare pannor och uppvärmningssystem. Äldre pannor och uppvärmningssystem har 
omodernare  teknik  och  kan  vara  ganska  robusta  gällande  styrningen.  Som  i  fallet  med 
betongfabriken  utanför  Umeå  tillfördes  varmluft  kontinuerligt  till  ballastlagret  under  vintern 
utan  att  stängas  av  på  grund  av  att  tiden  för  starta  upp  systemet  ansågs  vara  för  lång. 
Termostaten till varmluftsbatteriet gick  inte heller att sänka för mycket på grund av risk för att 
systemet skulle börja strula.   
 
Fabriker med föråldrat uppvärmningssystem är oftast byggda under samma år eller tidigare som 
installationen  av  pannan  och  uppvärmningssystemet  gjordes.  Äldre  fabriker  är  oftast  också 
sämre  isolerade och mer otäta  än nya  fabriker.  En  gammal  fabrik  är därför ett  tecken på  att 

Se  Bilaga  5  ‐  Checklista  för  energieffektivisering,  punkt  c  i  kapitel  2.1  och  2.2  för 
dokumentering av ballastens uppvärmningstemperatur och lokalens inomhustemperatur 
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värmeförlusterna,  på  grund  av  konvektion,  ledning  och  luftläckage,  genom  fasaden  kan  vara 
ganska stora.  
 
Att  byta  panna  och  uppvärmningssystem  är  en  stor  investering  men  ifall  potentialen  för 
energieffektivisering visar sig vara tillräkligt stor kan en sådan investering i längden vara lönsam. 
  

 

11.4 Markvärme 

Många  fabriker  väljer  att  värma upp  spolplattan eller  andra markareor med hjälp  av eldrivna 
värmeslingor som  ligger under marken  för att undvika halkolyckor vintertid. Det kan dock vara 
svårt att anpassa  styrningen av markvärmen vilket  leder  till att markområdet värms  i onödan. 
Vanligtvis  slås  markvärmen  på  per  automatik  då  ytan  är  fuktig  och  kall,  till  exempel  vid 
nederbörd  eller  spolning  samtidigt  som  utomhustemperaturen  är  under  noll  grader. 
Markvärmen slås på automatiskt fastän bara en mycket liten del av markytan är fuktig och någon 
egentlig halkorisk inte finns vilket leder till att onödiga mängder energi går till spillo. 
 
Frågan är om markvärmen kan ersättas av någon annan  förebyggande åtgärd mot halkolyckor 
som inte är lika energikrävande. Många fabriker undviker halkrisken genom att området hålls väl 
sandat vintertid. Ett annat alternativ, om det finns möjlighet till att enkelt övervaka området, kan 
vara att markvärmen slås på och av manuellt. Det krävs dock att sådana rutiner är väl  invanda 
vilket skulle medföra att markslingorna  inte glöms bort att stängas av vilket  leder till att energi 
förspills. 
 

 

11.5 Mätning av energianvändningen 

För att på ett strukturerat och  resultatinriktat sätt energieffektivisera processer bör det  finnas 
information kring var den största mängden energi används och var de största energiförlusterna 
uppstår. Detta  görs  lämpligast  genom  att mäta och dokumentera energianvändningen. Under 
insamlingen av betongfabrikernas energistatistik  för 2010 visade det sig att en stor del av den 
redovisade statistiken var baserade på uppskattningar vilket antagligen gjordes på grund av att 
fabrikerna  saknar  rätt  mätutrustning  och  inte  förde  någon  dokumentation  över 
energiförbrukningen.  Nedan  beskrivs  områden  som  skulle  gynnas  av  att  få  förbättrade 
mätmetoder vilket medför att betongfabrikernas energiredovisning kan förbättras.   

11.5.1 Särredovisa elförbrukningen 
Elförbrukningen  som  redovisades  i  2010  års  energistatistik  utgjorde  i  vissa  fall  både 
betongfabrikens elanvändning och elanvändningen hos andra närliggande anläggningar. Det är 
ganska vanligt att betongfabriker delar tomt med andra anläggningar som också tillhör Skanska 
såsom  asfalt‐  eller  krossanläggningar.  Det  skulle  vara  bra  ifall  betongfabrikerna  kunde 
särredovisa  elförbrukningen  vilket medför  att  den  el  som  går  till  andra  produktionsprocesser 

Se Bilaga 5  ‐ Checklista för energieffektivisering, kapitel 4 för dokumentering av markvärme 
på fabriksområdet 

Se  Bilaga  5  ‐  Checklista  för  energieffektivisering,  kapitel  3 för  dokumentering  av  pannans 
årsmodell och fabrikens byggnadsår 
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eller  till kontor  som delas gemensamt med andra anläggningar  redovisas  för  sig och elen  som 
används direkt i anslutning till betongproduktionen och dess tillhörande verksamheter redovisas 
för  sig. Anledningen  till att det är bra att kunna  särredovisa dessa poster är dels  för att  få en 
bättre överblick till vart elen används men också på grund av att betongfabrikerna kommer få en 
bättre  placering  i  Skanskas  Gröna  karta  för  betong  där  endast  elanvändningen  som  går  till 
betongproduktion och dess tillhörande verksamheter behöver redovisas.  

11.5.2 Redovisning av bränsleförbrukningen fördelat över ändamål 
Pannbränslet används  för att värma vattnet  i pannan  som  i sin  tur används  till olika ändamål. 
Dessa  ändamål  kan  variera  mellan  fabrikerna  men  vanligtvist  används  varmvatten  till 
betongblandningen,  spolning  av  betongbilar,  uppvärmning  av  lokaler  och  uppvärmning  av 
ballasten. De  fabriker  som har Polarmatic uppvärmningssystem använder  inte varmvattnet  för 
att värma ballasten utan leder rökgaser till ballastlagret. Dessa fabriker använder dock i de flesta 
fall vatten‐ eller ångburna aerotemprar för att värma upp fabrikslokalerna. De fabriker som har 
ett annat uppvärmningssystem än Polarmatic använder oftast varmvatten  från pannan  för att 
värma upp ballasten gen om att låta varmt vatten värmeväxlas med luft.   
 
Vetskapen om hur mycket energi som faktiskt går åt till att värma vattnet fördelat på dessa olika 
produktionsändamål är liten vilket visade sig i 2010 års energistatistik då betongfabrikerna skulle 
redovisa hur mycket varmvatten de totalt hade använt från pannan och hur mycket varmvatten 
som hade använts för spolning av betongbilarna. Det är dock av stort intresse att få kunskap om 
hur  energin  fördelar  sig  över  olika  produktionsändamål  eftersom  det  då  blir  tydligare  vart 
energin tar vägen och var det  finns potential  för att effektivisera energianvändningen. Det kan 
dock vara ganska svårt att enkelt mäta hur mycket energi som går till varmvattnet som används 
för att värma fabrikslokalerna och ballasten. Lämpligast uppskattas dessa energimängder genom 
uteslutningsmetoden, det vill säga först uppskattas hur mycket energi som går åt till varmvattnet 
för  spolning  av  betongbilar  och  till  betongblandning  och  den  kvarvarande  mängden  utgör 
energin som går till att värma fabrikslokalerna och/eller ballasten. 
 
För att  få en god uppskattning på hur energin  från bränsleanvändningen  fördelar  sig på olika 
ändamål bör det installeras vattenmätare vid spolplattan för att mäta mängden vatten som går 
åt till spolning. Det bör även dokumenteras hur varmt vattnet är som används till spolningen då 
temperaturen kan skilja mellan betongfabrikerna.  
 
Information  rörande  mängden  varmvatten  som  används  till  betongblandning,  så  kallad 
doseringsstatistik,  finns antagligen på de  flesta betongfabrikerna. Det verkar dock  inte som att 
denna  doseringsstatistik  sparas  och  dokumenteras  vilket  den  bör  göras  om  energin  från 
bränsleanvändningen skall kunna fördelas över olika ändamål. 

11.5.3 Redovisa energiredovisningen 
Från insamlingen av betongfabrikernas energistatistik 2010 framgick det som tidigare nämnt att 
stora  delar  av  statistiken  var  baserade  på  uppskattningar.  Detta  framkom  dock  endast  om 
betongfabrikerna  själva  kommenterade  att  statistiken  byggde  på  uppskattningar, mörkertalet 
över  vad  som  bygger  på  uppskattningar  kan  alltså  vara  mycket  större  än  vad  som  har 
framkommit.  För  att  få  en  så  bra  energieffektivisering  som  möjligt  är  det  viktigt  att 
energistatistiken  bygger  på  faktiska  förbrukade  mängder  istället  för  uppskattningar.  Det  är 
därför bra om det  framgår  i betongfabrikernas redovisningar vad som har uppskattats och vad 
som faktiskt har mäts upp och förbrukats. Mängder som har uppskattats kan både ge för höga 
eller  för  låga värden vilket kan medföra att vissa åtgärder genomförs  som bygger på  felaktiga 
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statistiska grunder eller att vissa områden som behövs effektiviseras  förbises då de  inte syns  i 
statistiken.    Förslagsvis bör en metod  för  redovisning  av energistatistik  för betongfabriker  tas 
fram med  syfte  att  fungera  som  ett  stöd  för  och  underlag  till  betongfabrikerna  då  de  skall 
redovisa sin energistatistik.  
 
Det är dock viktigt att personalen vid betongfabrikerna inte uppfattar att bättre mätmetoder och 
tydligare anvisningar för energiredovisning inte beror på att de misstros i sin redovisning eller att 
de  med  hög  energianvändning  skall  straffas.  Syftet  med  förbättrade  mätmetoder  och  en 
tydligare  energiredovisning  är  till  för  att  de  skall  få  en  bättre  inblick  i  vilka  delar  av  deras 
produktion  som  kräver  mycket  energi  vilket  medför  att  de  själva  kan  arbeta  mot  en  mer 
energieffektiv produktion.    

11.5.4 Mjukvara för energieffektivisering 
Polarmatic  har  utvecklat  en  mjukvara  anpassad  till  deras  uppvärmningssystem  varigenom 
information  fås  om  hur  anläggningen  drivs  vilket  medför  att  driften  av  anläggningen  kan 
optimeras  och  mer  energi  sparas.  Mjukvaran  sammanställer  information  kring  hur 
energieffektivt  operatören  driver  uppvärmningssystemet.  Informationen  gäller  bland  annat 
mängden  energin  som  använts  till  att  värma  ballasten  och  till  att  värma  vattnet  som  går  till 
betongblandning  och  spolning  och  mängden  energin  som  går  till  uppvärmning  av  lokaler. 
Informationen ges och sammanställs per timme och dag och varje månad fås en rapport som ger 
en övergripande bild av betongfabrikens energikonsumtion.  
 
Energianvändningen  kan  även  samlas  in  från  alla  betongfabriker  genom  en  gemensam 
webbaserad  databas.  Energianvändningen  och  driften  av  betongfabrikerna  blir  då  lättare  att 
följa upp och det blir enklare att se och åtgärda hög energikonsumtion vid fabriker som orsakas 
av  felaktig  drift.  Personalen  på  betongfabrikerna  kan  även  jämföra  energikonsumtion  på  sin 
betongfabrik med andra betongfabrikers energikonsumtion med syfte att de som har en mindre 
god energihushållning kan lära av dem som har en bättre energihushållning.  

11.6 Utbildning av personal 

Under  intervjuer med kontaktpersonerna på betongfabrikerna, vanligtvis produktionscheferna, 
blev  det  tydligt  att  kunskaper  kring  energianvändningen  på  betongfabriken  i  överlag  var 
bristfälliga.  Genom  att  utbilda  och  engagera  personalen  i  energiarbetet  på  betongfabrikerna 
kommer  sannolikt  förändringar  lättare  lyckas  genomföras  och  driften  av  betongfabrikernas 
energianvändning förbättras.  
 
Förutom de riktlinjer som tagits upp  i detta kapitel skulle energieffektiviseringen kunna gynnas 
ytterligare  genom  att  personalen  på  de  betongfabriker  som  använder  Polarmatic 
uppvärmningssystem  få  djupare  kunskaper  hur  uppvärmningssystemet  skall  styras  på 
energieffektivaste  sätt.  Om  Polarmatic  uppvärmningssystem  används  på  rätt  sätt  skall 
energikonsumtionen per kubikmeter betong inte påverkas om produktionen ökar eller minskar. 
Ett  tecken  på  att  en  betongfabrik  har  ett  uppvärmningssystem  som  är  ineffektivt  är  att 
energikonsumtionen  per  kubikmeter  betong  minskar  då  betongproduktionen  ökar  och  på 
samma sätt ökar energikonsumtionen per kubikmeter betong då produktionen minskar.  
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11.7 Övriga riktlinjer 

De  riktlinjer som har  föreslagits  i detta kapitel utgör de områden som under arbetes gång har 
framkommit  som  betydelsefulla  ur  ett  energieffektiviseringsperspektiv.  Ambitionen  med 
riktlinjerna har inte varit att ge en komplett lista gällande åtgärder som kan genomföras för att få 
en bättre energihushållning på fabrikerna. Det finns många fler aspekter som inte har tagits upp 
och undersökts under arbetets gång men som även kan påverka energianvändningen. Några fler 
åtgärder som kan genomföras för att få en bättre energihushållning listas nedan:  

11.7.1 Belysning 
Det  kan  vara  en  god  idé  att byta ut  glödlampor mot  lågenergilampor  som drar  80 % mindre 
energi  och  räcker  10  gånger  längre  (Energimyndigheten,  2008).  För  att  säkerhetsställa  att 
belysningen inte är på i onödan kan närvarostyrning installeras.  

11.7.2 El allmänt 
Kompressorn, motorer och pumpar kräver stora mängder el för att kunna drivas. Optimering av 
dessa maskiner kan leda till stora energibesparingar. Det finns redan många framtagna riktlinjer 
kring hur dessa komponenter i ett industrisystem skall skötas. På Jernkontorets Energihandboks 
hemsida finns många goda råd gällande energieffektivisering av tryckluftssystem (Jernkontorets 
Energihandbok,  2007a),  elmotorer  (Jernkontorets  Energihandbok,  2007b)  och  pumpar 
(Jernkontorets Energihandbok, 2007c), se referenserna för mer  information kring hur dessa tre 
områden kan energieffektiviseras. 
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12 DISKUSSION  
I  kapitlet diskuteras effektbalansernas  rimlighet,  tiden  för  återbetalning  vid  investering  av ett 
nytt  uppvärmningssystem  på  Svartberget  och  förslag  på  framtida  arbeten  som  kan  vara  av 
intresse för de som arbetar inom betongindustrin. 

12.1 Effektbalansernas rimlighet 

De  två  effektbalanserna  som  genomfördes  vid  energikartläggningen  på  Svartberget  och  som 
presenteras  i kapitel 7.1  (Effektbalans elanvändning) och kapitel 7.2  (Effektbalans eldningsolja) 
antas  återspegla  en  tillräkligt  rimlig  bild  av  den  verkliga  effektanvändningen  på  Svartberget. 
Huruvida  effektbalanserna  är  tillräkligt  rimliga  eller  ej  har  inte  med  den  totala 
effektanvändningen att göra (175,5 kW för elen och 214 kW för oljan) utan med de ändamål som 
de  totala effektmängderna är  fördelade över. De  totala effektmängderna är uppmätta värden 
från  el‐  och  eldningsoljeanvändningen  och  är  således  reella  värden,  fördelningen  av  dessa 
baseras på antaganden, uppskattningar och beräkningar vilket ofrånkomligt  leder  till en större 
grad av osäkerhet.   Fastän effektbalanserna  innehåller en viss grad av osäkerhet antas de vara 
tillräkligt  små  och  återger  en  tillräkligt  rimlig  bild  av  fördelningen  av  effektanvändningen  på 
Svartberget.  
 
Vad gäller elbalansen  ligger osäkerheten  i hur stora elförlusterna är. Som vid alla energidrivna 
processer omvandlas en  viss mängd  av den  tillförda energin  till mekaniskt  arbete och en  viss 
mängd till värme. Det skulle vara av  intresse att undersöka hur stora värmeförlusterna är men 
det kräver dock att det finns elmätarutrustning för varje eldriven process på anläggningen eller 
att tiden uppskattas för då varje eldriven process är påslagen samt vid vilken effekt motorerna 
till processerna arbetar under.  
 
Vad  gäller  eldningsoljebalansen  utgörs  den  största  osäkerheten  inte  av  storleken  på 
värmeförlusterna  men  däremot  fördelningen  av  värmeförlusterna  mellan  byggnaderna. 
Storleken  på  strålning‐  och  konvektionsförlusterna  beror  bland  annat  på  byggnadsobjektens 
ytareor,  yttemperaturer  och  utomhustemperaturen.  Ytareorna  har  dels  mätts  upp  och  dels 
uppskattats utifrån fotografier. Yttemperaturen och utomhustemperaturen har uppskattats med 
hjälp av en värmekamera. På grund av att dessa parametrar som ligger till grund för beräkning av 
strålning‐ och konvektionsförlusterna har mäts upp antas de vara en relativt god uppskattning av 
verkligheten.  Fördelningen  av  luftläckageförlusterna  mellan  byggnaderna  innehåller  dock  en 
större grad av osäkerhet på grund av svårigheten  i att  lyckas uppskatta alla areor genom vilka 
det sker läckage.  
 
I beräkningen av fördelningen av luftläckageförluster mellan stationsbyggnaden och ballastlagret 
har endast stora areor medtagits som har varit lätta att finna och mäta. Om areorna för alla hål 
och  springor  kring  dörrar  och  fönster  medtagits  i  beräkningarna  skulle  antagligen 
luftläckageförlusterna  varit  något  större  för  stationsbyggnaden  (eftersom  den  byggnaden 
innehar flest dörrar och fönster) samtidigt som  luftläckageförlusterna skulle varit något mindre 
för ballastlagerbyggnaden. Det antas dock att  luftläckageförlusterna för stationsbyggnaden  inte 
skulle bli så mycket större att det skulle vara av betydande storlek eftersom den totala arean för 
springor kring dörrar och fönster sammanlagt utgör en relativt  liten area  jämfört med de stora 
areorna som medtogs i beräkningen.  
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Den osäkerhet som finns rörande fördelningen av effekten  i el‐ och eldningsoljebalansen antas 
vara  tillräkligt  liten  för att det  skall påverka  råden  för hur energianvändningen på Svartberget 
kan effektiviseras, vilka presenteras i kapitel 8. Råden bygger inte på den exakta kunskapen kring 
var  effekten  tar  vägen  på  fabriken  utan  baseras  på mönstret  som  effektbalanserna  uppvisar. 
Råden  skulle  inte  förändras  om  till  exempel  luftläckageförlusterna  vore  något  högre  för 
stationsbyggnaden och lägre för ballastlagerbyggnaden. Möjligen att råden även skulle innefatta 
ett  utbyte  eller  översyn  av  en  viss  eldriven  process  ifall  det  visade  sig  att  en  stor  del  av 
elanvändningen försvann i form av värmeförluster. Men på grund av svårigheter att mäta dessa 
inkluderas de inte.  
 
Det viktiga med effektbalanserna är  inte att de är 100 % korrekta, det viktiga är att de ger en 
tillräkligt  rimlig  bild  av  verkligheten  så  att  det  går  att  utläsa  var  de  största  potentialerna  för 
energibesparingar  finns.  Till  exempel  så  visar  effektbalansen  av  eldningsoljeanvändningen  för 
betongfabriken på Svartberget att den största delen av energin försvinner som värmeförluster. 
Energiinventeringen  av  Skanskas  övriga  betongfabrikerna  tyder  även  på  att  den  största 
besparingen fås om man både väljer att  investera  i ett nytt uppvärmningssystem  i kombination 
med  att  fabriksbyggnaden  är  bra  isolerad  och  tätad.  Att  endast  investera  i  ett  nytt 
uppvärmningssystem medför alltså inte att fabriken uppnår en optimal energieffektivisering, det 
krävs  även  att  byggnaderna  inte  släpper  igenom  för  mycket  värme.  Styrningen  av 
uppvärmningssystemet och hur energitillförseln  till betongen  sker är även  två viktiga aspekter 
för att hålla en låg energianvändning på betongfabriken.  

12.2 Kostnads- och känslighetsanalys 

I  Tabell  12  presenteras  uppskattad  energianvändning  på  Svartberget  vid  byte  av  panna  och 
uppvärmningssystem  till  fabrikat  från  Polarmatic  och  Röbäcks. Det  skulle  vara  av  intresse  att 
uppskatta hur  lång tid en sådan  investering återbetalar sig själv för att avgöra om den är rimlig 
eller inte. En investering som betalar sig själv inom dess ekonomiska livslängd antas vara lönsam. 
Den ekonomiska livslängden för ett uppvärmningssystem antas uppgå till 20 år med bakgrund av 
att många av Skanskas befintliga uppvärmningssystem togs i bruk under 1980‐talet.  
 
För att avgöra huruvida en  investering återbetalar  sig  själv  inom  sin ekonomiska  livslängd har 
den  sedvanliga  Payback‐metoden  (Pay  off‐metoden  eller  Återbetalningsmetoden)  använts. 
Grundinvesteringen  i  ett  nytt  uppvärmningssystem  antas  uppgå  till  2  miljoner  kronor, 
investeringens återbetalningstid beräknas med hänsyn till en kalkylränta på 4 % och värdet  för 
energin från oljan antas vara 0,5 öre per kWh. Under dessa förutsättningar tar det cirka 6,5 år för 
investeringen att återbetala sig själv om Polarmatics uppvärmningssystem installeras och drygt 8 
år  om  Röbäcks  uppvärmningssystem  installeras  (se  Bilaga  11  för  beräkningar).  Utifrån  dessa 
förutsättningar kan slutsatsen dras att en  investering  i ett uppvärmningssystem från bäggedera 
fabrikörerna är lönsamt.  

12.3 Förslag på framtida arbeten 

För  att  spara  energi  på  betongfabrikerna  kan  rökgaserna  från  förbränningen  av  eldningsoljan 
ledas  direkt  till  ballastlagret  i  syfte  att  värma  upp  ballasten.  Rökgaser  innehåller  dock 
föroreningar som kommer från det bränsle som används vid förbränningen. Dessa föroreningar 
hamnar i ballasten och således även i betongen. Då rökgaser redan har använts under många år 
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för att värma ballasten antas  föroreningarna  inte påverka betongens kvalitet  i någon märkbar 
utsträckning frågan är dock om dessa föroreningar kan påverka miljön där betongen används. 
 
Ett  område  som  kan  bidra  till  energibesparingar  som  inte  behandlades  i  rapporten  är 
spolvattenanvändningen. Beroende på  spolvattentemperaturen  skulle energi kunna återvinnas 
eller om det renas skulle vattnet kunna återanvändas i produktionen. 
 
Ett  annat  område  som  skulle  vara  av  intresse  att  undersöka  närmare  är  huruvida 
betongkvaliteten påverkas om vinterbetong tillverkas genom att varmt vatten blandas med kall 
ballast  istället  för  att  ljummet  vatten  blandas  med  uppvärmd  ballast  som  är  situationen  i 
dagsläget på de flesta betongfabriker (se kapitel 11.3.4). Kan det vara så att det varma vattnet i 
reaktion  med  cementen  påverkar  tiden  för  härdningsförloppet  och  således  den  slutliga 
betongkvaliteten?  
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BILAGA 1 - BERÄKNING AV ENERGIFÖRLUSTER 

1 Formel för luftläckageberäkning  
Effektförluster  på  grund  av  luftläckage    beräknas  med  hjälp  av  Ekvation  (1)  (Ekroth  & 
Granryd, 2006). 
 
  · · · ·   (1) 
 
Där     betecknar öppningen varigenom  luften strömmar.  I Tabell 14 definieras parametrarna 
som används i Ekvation (1). 
 
Tabell 14 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (1) 

Parameter  Mätetal Enhet  Definition
    [kW]  Effektförlust genom öppning  på grund av luftläckage
    [kg/m3]  Luftens densitet
    [m3/h]  Volymflödet genom arean för öppning   =  ·  

[m3/s] 
  0,29245 [m/s]  Se avsnitt b) nedan för hur lufthastigheten har 

uppskattats 
    [h]  Tiden som luften strömmar genom öppning   

    [K]  Temperatur inne = 273,15 [oC] 
    [K]  Temperatur ute  273,15 [oC] 
    [kW/kg K]  Luftens värmekapacitivitet

a) Markfickan  
Effektförlusterna,  ,  i  markfickan  på  grund  av  luftläckage  presenteras  i  Tabell  16  och 
beräknades med hjälp av Ekvation (1). Mätetalen till parametrarna som användes i Ekvation (1) 
för  markfickans  fall  presenteras  i  Tabell  15  och  Tabell  16.  Parametrarna  uppmättes  och 
uppskattades under energikartläggningen. 
 
Tabell 15 ‐ Definition av parametrarna som används för att beräkna effektförlusterna i markfickan 

Parameter  Mätetal  Enhet 
  1,3412  [kg/m3] 
  7  [oC] 
  ‐7  [oC] 
  0,00028  [kW/kg K] 

 
Tabell 16 – Effektförlusterna i markfickan på grund av luftläckage 

i  Avseende öppning vid   [m2]   Effekt,   [kW] 
1  öppet tak  10,89  2/24 5,02
2  stängt tak  0,4125  22/24 2,09
3  transportband 1  1,32  1 7,31

Summa 14,4
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b) Ballastlagret och fabriksbyggnaden 
Storleken på värmeförlusten på grund av  luftläckage  i ballastlagret och  stationsbyggnaden har 
uppskattats  genom  uteslutningsmetoden  vilket  innebär  att  alla  poster  i  energibalansen  för 
förbränningsoljan  var  beräknade  och  den  kvarstående  mängden  effekt  antogs  utgöras  av 
värmeförluster. Det som skall beräknas är hur stor del av luftläckageförlusten som kommer från 
ballastlagret  respektive  stationsbyggnaden.  Detta  görs  genom  att  uppskatta  lufthastigheten, 

 , för otätheternas sammanlagda area, ∑  från båda byggnaderna. Då lufthastigheten har 
uppskattats kan  luftläckageförlusterna  från  respektive byggnad uppskattas genom att effekten 
fördelas över byggnadernas areor för otätheter. Lufthastigheten beräknas med hjälp av Ekvation 
(1). 
 

 
∑

·∑ · · ·
 = 0,29245 [m/s]   (2) 

 
Mätetalen som använts i Ekvation (2) presenteras i Tabell 17. 
 
Tabell 17 – Mätetalen som användes för beräkning av Ekvation (2) 

Parameter  Mätetal  Enhet 
∑    79  [kW] 

  1,3412  [kg/m3] 
  1  [h] 

  25  [oC] 
  ‐7  [oC] 

  0,00028  [kW/kg K]
 
Areorna samt fördelningen av luftläckageförlusterna ges av Tabell 18. 
 
Tabell 18 – Luftläckageförluster från ballastlagret och fabriksbyggnaden 

i  Fabriksbyggnaden 
1  Hål för lyftmodul  0,1844 2,3
2  Hål cirkel baksida  0,05 0,6
3  Öppning transportband 2 in  2 25,3

Summa 28
i  Ballastlagret 
4  Öppning transportband 1 in  2 25,5
5  Öppning transportband 2 ut  2 25,5

summa 51
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2 Energiförluster på grund av stålning och konvektion 
Energiförluster på grund av strålning  och konvektion   beräknas med hjälp av Ekvation (3) 
och Ekvation (4) (Ekroth & Granryd, 2006). 
 

 
· · · ,

4
,

4 ·
1000   (3) 

   

 
· · ·

1000   (4) 

 
Där    betecknar ytorna varigenom värmen strålar eller leds. Ekvation (3) och (4) definieras av 
parametrarna som presenteras i Tabell 19. 
 
Tabell 19 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (3) och Ekvation (4) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
    [kWh] Energiförlust på grund av strålning från yta 
    [kWh] Energiförlust på grund av ledning från yta 
    [m2]  Area på yta   

,     [K]  Medeltemperatur på yta = 273,15 ,  [
oC]

,     [K]  Utomhustemperatur = 273,15 ,  [
oC] 

    [h]  Tid som energin strålar eller leds från yta   
    [W/m2K] Värmeövergångstal
  0,96    Emissivitet
  5,669 · 10‐8  [W/m2K4] Stefan–Boltzmanns konstant

 
I  Tabell  20  till  Tabell  24  presenteras  strålnings‐  och  konvektionsförlusterna  från markfickan, 
transportband 1, ballastlagret, transportband 2 och fabriksbyggnaden som beräknades under ett 
dygn och per  timme. Parametrarna  som  ligger  till grund  för beräkningarna presenteras även  i 
tabellerna  och  är  baserade  på  mätningar  som  gjordes  under  energikartläggningen
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a) Markfickan  
Tabell 20 – Strålnings‐ och konvektionsförlusterna från markfickan under ett dygn och per timme  

i  Objekt 
[m2] 

,
[oC]

,
[oC]  [h] [W/m2K]

 
[kWh]

 
[kWh] 

Total förlust/dygn
[kWh] 

Total effektförlust
[kW] 

1   Framsida 18,4 ‐11,1 ‐17,1 24 25 10,03 66,24  76 3,18
2   Dörr  1,6 ‐5,5 ‐17,1 24 25 1,74 11,14  13 0,54
3  Tak  12,25 ‐9,9 ‐12,3 22 25 2,53 16,17  19 0,78
4  Utan tak 10,89 ‐1,2 ‐12,3 2 5 1,00 1,21  2 0,09
5   Öppning transportband 1  1,32 7,3 ‐17,1 24 25 3,25 19,32  23 0,94
6  Långsida med transportband  16,18 ‐11,1 ‐17,1 24 25 8,82 58,25  67 2,79
7   Långsida hel 5,5 ‐11,1 ‐17,1 24 25 3,00 19,80  23 0,95

Summa   222 9,27

b) Transportband 1 
Tabell 21 ‐ Strålnings‐ och konvektionsförlusterna från transportband 1 under ett dygn och per timme 

i  Objekt   
[m2] 

,  
[oC] 

,
[oC]  [h] [W/m2K]

 
[kWh]

 
[kWh]

Total förlust/dygn
[kWh] 

Total effektförlust
[kW] 

8  Med ballast på 204,4  ‐0,1  ‐12,3 2 4 20,66 19,95 41 1,69
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c) Ballastlagret 
Tabell 22 ‐ Strålnings‐ och konvektionsförlusterna från ballastlagret under ett dygn och per timme 

i  Objekt
[m2]

,
[oC]

,
[oC]  [h] [W/m2K] 

 
[kWh]

 
[kWh] 

Total förlust/dygn
[kWh] 

Total effektförlust 
[kW] 

9  Sida med transportband 1 in  206 ‐10,1 ‐12,3 24 25  42,56 271,92 314 13,10 
10  Öppning transportband 1 in  2 2 ‐12,3 24 25  2,88 17,16 20 0,83 
11  Taket  64 ‐10,1 ‐12,3 24 25  13,22 84,48 98 4,07 
12  Sida med transportband 2 ut  206 ‐10,1 ‐12,3 24 25  42,56 271,92 314 13,10 
13  Öppning transportband 2 ut  2 2 ‐12,3 24 25  2,88 17,16 20 0,83 
14  Sida med luftinsläpp för varmluftfläkt 208 ‐10,1 ‐12,3 24 25  42,97 274,56 318 13,23 
15  Motsatt sida till luftinsläppet för varmluft 208 ‐10,1 ‐12,3 24 25  42,97 274,56 318 13,23 

Summa  1 402 58,41 

d) Transportband 2 
Tabell 23 ‐ Strålnings‐ och konvektionsförlusterna från transportband 2 under ett dygn och per timme 

i  Objekt  
[m2] 

,  
[oC] 

,
[oC]  [h] [W/m2K]

 
[kWh]

 
[kWh]

Total förlust/dygn
[kWh] 

Total effektförlust
[kW] 

16  Med ballast på 98,84  15  ‐2 2 4 16,01 13,44 29 1,23
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e) Fabriksbyggnaden 
Tabell 24 ‐ Strålnings‐ och konvektionsförlusterna från fabriksbyggnaden under ett dygn och per timme 

i  Objekt
[m2] 

,
[oC]

,
[oC]  [h] [W/m2K]

 
[kWh]

 
[kWh] 

Total förlust/dygn
[kWh] 

Total effektförlust
[kW] 

17  Långsida ingångssida  85,5 ‐11,6 ‐12,3 24 25 5,57 35,91 41 1,73
18  Kortsida (sida för lastplatta)  45 ‐11,6 ‐12,3 24 25 2,93 18,90 22 0,91
19  Hål för lyftmodul 0,1844 ‐10 ‐12,3 24 25 0,04 0,25 0,3 0,01
20  Kortsida (transportband 2)  43 ‐11,6 ‐12,3 24 25 2,80 18,06 21 0,87
21  Långsida baksida 85,3 ‐8,2 ‐12,3 24 25 33,20 209,84 243 10,13
22  Hål cirkel baksida 0,05 44,1 ‐12,3 24 25 0,36 1,69 2 0,09
23  Fyrkant baksida 0,15 37,2 ‐12,3 24 25 0,91 4,46 5 0,22
24  Öppning transportband 2  2 ‐7 ‐12,3 24 25 1,01 6,36 7 0,31
25  Tak  55 ‐11,6 ‐12,3 24 25 3,58 23,10 27 1,11

Summa  369 15,37
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BILAGA 2 - ENERGISTATISTIK 2010 
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BILAGA 3 - INTERVJUFRÅGOR 
Vid telefonintervjuerna med kontaktpersonerna på respektive betongfabrik användes frågorna i 
Tabell  25  som  utgångspunkt  för  samtalen.  Beroende  på  svaren  av  intervjuerna  ställdes 
följdfrågor  av  skiftande  karaktär.  Dessa  följfrågor  presenteras  inte  i  Tabell  25.  En 
sammanfattning  av  varje  intervju  gjordes men  presenteras  inte  i  rapporten  då  det  skulle  bli 
alldeles för omfattande. 
 
Tabell 25 – Intervjufrågor till kontaktpersonerna på Skanskas betongfabriker  

Angående typ av panna och uppvärmningssystem
1) Typ av panna 
2) Årsmodell panna 
3) Årsmodell fabrik 
4) Hur värms ballasten upp på fabriken
Angående varmhållning av fabrikslokalerna 
5) Antal aerotemprar kopplade till pannan
6) Var i fabriken är de placerade 
7) Vad är aerotemprarnas effekt 
8) Hur styrs aerotemprarna 
9) Hur många elfläktar finns på fabriken
10) Var i fabriken är elfläktarna placerade
11) Vad är elfläktarnas effekt 
12) Hur styrs elfläktarna
13) Hur ofta är elfläktarna på 
14) Finns markficka 
15) Hur stor är markfickan 
16) Finns ballastlager 
17) Hur stort är ballastlagret 
Angående elförbrukningen 
18) Används värmeslingor 
19) Vad är värmeslingornas effekt 
20) Hur styrs värmeslingorna 
21) Hur ofta är värmeslingorna på 
Övrigt 
22) Vad är vinterbetongens medeltemperatur under vinterperioden
23) Är det svårt att värma ballasten till rätt temperatur
24) Uppstår isbildning i ballastlagret 
25) Är det höga koldioxidhalter i ballastlagret 
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BILAGA 4 - IDEAL ENERGIANVÄNDNING VID 
BETONGTILLVERKNING 
Två  termodynamiska  ekvationer  användes  (Ekvation  (5)  och  Ekvation  (6))  (Ekroth & Granryd, 
2006) för uppskattningen av hur stor den idealt tillförda energimängden till ballasten och vattnet 
behöver  vara  för  att  betongen  skall  komma  upp  i  rätt  temperatur.  Ekvation  (5)  motsvarar 
mängden energi som måste tillföras ett material för att dess temperatur skall öka från  ö  till 

 . 
 
  ∆ · ö ·   (5) 
 
Ekvation (6) motsvarar den inre energin som ett material har, 
 
  · 273,15 ·   (6) 
 
Parametrarna i ekvation (5) och ekvation (6) definieras i Tabell 26. 
 
Tabell 26 – Definition av parametrarna till Ekvation (5) och Ekvation (6) 

Parameter  Enhet  Definition
∆    [kWh]  Mängden energi som tillförs materialet
   [kg]  Materialets vikt

   [K]  Materialets temperatur efter energitillförseln = 273,15 +   [oC]
   [oC]   

ö    [K]  Materialets temperatur före energitillförseln = 273,15 +  ö  [oC]

ö    [oC]   
   [kWh/kg K]  Materialets specifika värmekapacitet
   [kWh]  Materialets inre energi
   [oC]  Materialets  temperatur  då  det  är  i  termodynamisk  jämvikt  med 

omgivningen 
 
Dessa  ekvationer  användes  i  ett  Excelprogram,  se  Figur  32.  För  varje  betongblandning  som 
gjordes  vid  fabriken  under  perioden  för  energikartläggning  användes  Excelprogrammet.  
Resultatet  av  hur  mycket  energi  som  måste  tillföras  ballasten  och  vattnet  inför  varje 
betongblandning vilket medför att betongen kommer upp  i rätt temperatur presenteras  i Figur 
31.  I Figur 31 är betongens  temperatur  (rad C) känd eftersom betongtemperaturen noterades 
efter  varje  betongblandning.  Den  temperatur  som  ballasten  behövde  värmas  upp  till  (rad  B) 
vilket medför att betongtemperaturen överensstämde med den noterade betongtemperaturen 
var  en  okänd  variabel  som  togs  fram med  hjälp  av  Excelprogrammet  (se  Figur  32,  C21).  Då 
ballastens uppvärmningstemperatur var fastställd erhölls den idealt tillförda mängden energi till 
ballasten  för  betongproduktion  (rad  E,  Figur  31).  Slutligen  summerades  de  tillförda 
energimängderna till vattnet och ballasten och fördelades sedan över det totala antalet timmar 
för produktionsdagarna vilket medför att effekten  (tillförd energi  till ballasten och vattnet per 
timme) erhölls (se ruta D60 och E60 i Figur 31)  
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73 
 

 
Figur 31 ‐ Idealt tillförda energimängder till vattnet (kolumn D) och ballasten (kolumn E)  

 
De  röda  numeriska  värdena  i  Excelprogrammet  (se  C)  är  variabler  och  fylldes  i  för  varje 
betongblandning. Alla parametrar, förutom den temperatur som ballasten måste värmas upp till, 
var på  förhand uppmätta eller givna. De  svarta numeriska värdena är kopplade  till ekvationer 
och är beroende av parametrarnas och variabelns storlek. Ekvationerna som gömmer sig bakom 
de  svarta  numeriska  värdena  presenteras  i  Tabell  27.    I  Tabell  28  definieras  några  av 
beteckningarna som används i Excelprogrammet (Figur 32). De två rödmarkerade rutorna i Figur 
32 är den energi  som måste  tillföras ballasten och vattnet vilket medför att betongen  får  rätt 
temperatur  (ruta  E24  i  Figur  32). De  numeriska  värdena  som  presenteras  i  Excelprogrammet 
motsvarar den första betongblandningen (leverans 1) som ägde rum 2011‐02‐03 (Se Figur 31).  
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Figur 32 ‐ Excelprogrammet för beräkning av ideal energimängd som måste tillföras vattnet och ballasten vilket medför att betongen erhåller rätt temperatur 
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Tabell 27 – Ekvationerna till Excelprogrammet i Figur 26 

 

Tabell 28 – Beskrivning av beteckningar i Excelprogrammet 

Beteckning  Beskrivning av beteckning
Späd  Extra vatten som tillförs betongblandningen
U  Materialets inre energi (kWh)
Delta_Q  Tillförd mängd energi (kWh)
Blötvikt  Ballastens vikt inklusive vattnets vikt i ballasten
Torrvikt  Ballastens vikt exklusive vattnets vikt i ballasten
C  Grader Celsius (oC) 
Cp  Specifik värmekapacitet

Vatten 
C4  =C3+C2 
C5  =C4+D14+D15+C18 
D4  =C4*(273,15+B2)*G6 
Cement 
D8  =C8*(273,15+B8)*G2 
D9  =C9*(273,15+B9)*G2 
Ballast 
C12  =(D14/D12)*100
D15  =D13*C13/100
E12  =D12‐D14 
E13  =D13‐D15 
E14  =D14 
E15  =D15 
F12  =E12*(273,15+B12)*G4 
F13  =E13*(273,15+B13)*G3 
F14  =E14*(273,15+B14)*G6 
F15  =E15*(273,15+B15)*G5 
Ångpannan 
D18  =C18*(273,15+B18)*G9 
E18  =C18*(B18‐B2)*G8 
Ballastuppvärmning 
B21  =E21/(D21*(D12+D13))‐273,15
D21  =1/(D14+D15+E12+E13)*(G4*E12+G3*E13+ (D14+D15)*G6)
E21  =F12+F13+F14+F15 
F21  =D21*(D12+D13)*(C21‐B21) 
Betongblandare 
B24  =D4+D8+D9+F12+F13+F14+F15+D18+F21
C24  =C5+C8+C9+E12+E13 
D24  =1/(C5+C8+C9+E12+E13)*((G6+G7)/2*C5+G2*C8+C9*G2+G3*E13+E12*G4) 
E24  =B24/(C24*D24)‐273,15 
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BILAGA 5 - CHECKLISTA FÖR 
ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER 
Checklistan  är  tänkt  till  att  utgöra  ett  stöd  för  de  som  arbetar med  energieffektivisering  av 
betongfabriker. Genom att använda checklistan fås en övergripande bild av energikonsumtionen 
på fabriken vilket medför att områden där energianvändningen är onödigt hög kan ringas in och 
åtgärdas. Syftet med varje kapiteldel i checklistan förklaras i kapitlet för riktlinjer (se kapitel 11). 
Där  ges  även  råd  till  vad  som  bör  eftersträvas  och  vad  som  kan  göras  för  att  effektivisera 
energihushållningen. Som ett illustrerande exempel har checklistan till viss del fyllts i. 

1 Uppvärmning av lokaler  

1.1 Aerotemprar/värmefläktar 

a. Ge varje aerotemper ett nummer och ange dess effekt, på vilken plats eller i vilken lokal den 
finns och temperaturen på platsen/i lokalen  

Aerotemper nr.  Effekt (kWh)  Plats/lokal Temp. Plats/lokal (oC)
1  20  Ballastlager i fabriksbyggnaden 17 

   
   
   

 
b. Ange hur aerotempern styrs, manuellt eller per automatik. Om den styrs manuellt ange i 

snitt hur ofta den är på (Drift) och om den styrs per automatik ange inom vilket 
temperaturintervall den genererar värme 

Aerotemper nr.  Manuell  Drift (h/dygn) Automatisk  Temp. intervall (oC)
1    X 15‐20 

       
       
       

 
c. Ange syftet med varmhållningen 

Aerotemper nr.  Syfte
1  Hålla inomhustemperaturen och ballasten varm
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d. Sitter aerotempern i närheten av en dörr, ett fönster, en springa, en öppning i fasaden eller 
dylikt? 

Aerotemper nr.  Ja  Nej 
1  X   

     
     
     

 
e. Om svaret är ja på ovanstående fråga, beskriv föremålet och avståndet till föremålet 

Aerotemper nr.  Beskrivning
1  Sitter ca 5 meter från transportbandsöppningen som är ca 1 m2 stort 

   
   
   

 
f. Summera antalet aerotemprar och deras effekt 

Summa antal aerotemprar  Summa effekt (kWh)
   

1.2 Elfläktar 

a. Ge varje elfläkt ett nummer och ange dess effekt, på vilken plats eller i vilken lokal den finns 
och temperaturen på platsen/i lokalen  

Elfläkt nr.  Effekt (kWh)  Plats/lokal Temperatur i lokal (oC)
1  2  markficka 10 

   
   
   
 
b. Ange hur elfläkten styrs, manuellt eller per automatik. Om den styrs manuellt ange i snitt hur 

ofta den är på (h/dygn) och om den styrs per automatik ange inom vilket temperaturintervall 
den genererar värme 

Elfläkt nr.  Manuell  Drift h/dygn Automatisk  Temp. intervall (oC)
1  X  24  
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c. Ange syftet med varmhållningen 

Elfläkt nr.  Syfte
1  Förhindra att motorn till transportbandet skall frysa

   
   
   

 
d. Sitter elfläkten i närheten av en dörr, ett fönster, en springa, en öppning i fasaden eller 

dylikt? 

Elfläkt nr.  Ja  Nej 
1  X   

     
     
     

 
e. Om svaret är ja på ovanstående fråga, beskriv föremålet och avståndet till föremålet 

Elfläkt nr.  Beskrivning
1  2m från en otät dörr och 4 meter från transportbandsöppning på 1m2

 
 
 

 
f. Summera antalet elfläktar och deras effekt 

Summa antal elfläktar  Summa effekt (kWh)
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2 Uppvärmning och varmhållning av ballasten 

2.1 Uppvärmning 

a. Kryssa i de rutor som motsvarar platsen/platserna där ballasten värms upp 

    Markficka 
    Fristående ballastlagerbyggnad 

  Ballastlager i fabriksbyggnaden 
     Annan____________________ 

 
b. Ange platsen/platserna där ballasten värms upp från föregående fråga och kryssa i de rutor 

som motsvarar det/de medium eller installation som värmer upp ballasten  

Plats  Rökgaser Turboånga Varmluft  Värmestavar
Markficka  X  

     
     
     

 
c. Ange platsen/platserna där ballasten värms upp från fråga a och ange platsens/platsernas 

inomhustemperatur, totala lagerkapacitet och om möjligt den uppvärmda ballastens 
medeltemperatur  

Plats  Inomhustemp. (oC) Lagerkapacitet (ton eller m3)  Temp. ballast (oC)
Markficka  10  90 m3 25 

   
   
   

2.2 Varmhållning 

a. Kryssa i de rutor som motsvarar platsen/platserna där ballasten varmhålls 

    Markficka 
    Fristående ballastlagerbyggnad 

  Ballastlager i fabriksbyggnaden 
     Annan____________________ 
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b. Ange platsen/platserna där ballasten varmhålls från föregående fråga och kryssa i de rutor 
som motsvarar installationen/installationerna som direkt eller indirekt varmhåller ballasten  

Plats  Aerotemper Elfläkt Rökgaser  Varmluft
Ballastlager i fabriksbyggnaden  X  
   
     
     

 
c. Ange platsen/platserna där ballasten varmhålls från fråga a och ange platsens/platsernas 

inomhustemperatur, totala lagerkapacitet och om möjligt den uppvärmda ballastens 
medeltemperatur  

Plats  Inomhustemp. (oC) Lagerkapacitet (ton/m3)  Temp. ballast (oC)
Ballastlager i 

fabriksbyggnaden 
17 120 m3 20 

     
     
     

3 Panna och uppvärmningssystem 
 
a. Ange vilken panna (panntyp, fabrikör) som används:_________________________________ 
 
b. Ange pannans årsmodell:_______________________________________________________ 
 
c. Ange vilket år fabriken byggdes:_________________________________________________ 

4 Markvärme 
 

a. Finns markvärme på betongfabriken 

  Ja     Nej   
 
b. Namnge varje område med markvärme och ange dess effekt och hur de styrs, manuellt eller 

per automatik. Om den styrs manuellt ange i snitt hur ofta den är på (h/dygn) och om den 
styrs per automatik ange med avseende på vad den regleras (fukt/temperatur/tid). Ange 
även arean för uppvärmning 

Namn  Effekt (kW) Manuell (h/dygn) Automatisk   Area (m2)
Spolplatta  15 000  Fukt och 

temperatur 
20

Lastplatta  10 000  10  
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BILAGA 6 - EFFEKTIINNEHÅLL I RÖKGASER 
Energiinnehållet i rökgaserna som släpps ut vid förbränning av Eo1 på Svartbergets betongfabrik 
har beräknats med hjälp av Ekvation (7)‐(9) (Jernkontorets Energihandbok, 2007d). 
 

 
· ·

  (7) 
 
   1 ·   (8) 
 
   ·   (9) 
 
Parametrarna i och resultaten av Ekvation (7)‐(9) presenteras i Tabell 29. 
 
Tabell 29 – Definition av parametrar i Ekvation (7)‐(9) och resultatet av Ekvation (7)‐(9) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
   11,3  [kW]  Energiinnehållet i rökgasen
   0,021  [m3]  Mängden bränsle 

   11 979  [nm3/mängd 
bränsle] 

Rökgasvolymen per mängden bränsle (verklig mängd 
rökgas) 

   158  [kJ/nm3]  Rökgasens entalpitet

0   10 091  [nm3/m3]  Teoretisk mängd rökgas
   1,2  1  Luftfaktor

0   9 438  [nm3/m3]  Teoretisk mängd luft
   11 326  [nm3/m3]  Verklig mängd luft

 
Luftfaktorn ( ) som används  i Ekvation (8)‐(9) har givits mätetalet 1,2 som hämtats ur tabellen 
på  Jernkontorets Energihandboks hemsida  (2007f). Luftfaktorn erhålls genom att bränsletypen 
(olja) och andelen (volymprocent) av koldioxid alternativt syrgas i bränslet är känd. Bränslet som 
används  är  Eo1 och  andelen  koldioxid  är  13 % då  stökiometrisk  fullständig  förbränning  antas 
(Jernkontorets Energihandbok, 2007e).  
 
Den  verkliga  mängden  luft  ( )  samt  den  verkliga  mängden  rökgasvolym  ( )  erhålls  då  den 
teoretiska mängden  luft  ( 0) och den  teoretiska mängden  rökgas  ( 0) är  känd. Den  teoretiska 
mängden  luft är 9 438 nm3/m3 Eo1 och den teoretiska mängden rökgas är 10 091 nm3/m3 Eo1 
förutsatt att stökiometrisk fullständig förbränning skett (Jernkontorets Energihandbok, 2007e).  
 
Rökgasens  entalpitet  fås  ur  en  Excel‐fil  som  finns  på  Jernkontorets  Energihandboks  hemsida 
(2007e).  Rökgasens  entalpitet  är  158  kJ/nm3  rökgas  under  förutsättningen  att 
rökgastemperaturen  är 140  oC,  luftfaktorn 1,2 och energiinnehållet avser endast den  sensibla 
värmen,  det  vill  säga  den  mätbara  värmen.  Rökgastemperaturen  erhölls  under 
energikartläggningen.  
 
Mängden bränsle  ( )  som  förbrukades  i  snitt per dygn under  tiden  för energikartläggningen 
uppgick  till 515  liter Eo1  (se kapitel 7.2.1, Figur 17) vilket motsvarar en  förbrukning av Eo1 på 
0,021 m3/h. 
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BILAGA 7 - EFFEKTINNEHÅLL I SPOLVATTEN 
Effektinnehållet i spolvattnet, det vill säga energin som i snitt per timme tillförs spolvattnet, har 
beräknats med hjälp av Ekvation (10), 
 

  ∆ · ö ·
    (10) 

 
I Tabell 30 presenteras definitionen av parametrarna, parametrarnas mätetal och resultatet av 
Ekvation (10). 

Tabell 30 – Definition av parametrarna i Ekvation (10) samt resultatet av Ekvation (10) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
∆    6,1  [kW]  Mängden energi som per timme tillförs spolvattnet
   7000  [kg]  Spolvattnets vikt

   298,15  [K]  Spolvattnets  temperatur  efter  energitillförseln  = 
273,15 +   [oC] 

   25  [oC] 

ö    280,15  [K]  Spolvattnets  temperatur  före  energitillförseln  = 
273,15 +  ö  [oC] 

ö    7  [oC] 
   0,001162778  [kWh/kg K] Spolvattnets specifika värmekapacitet vid 15 oC 
   24  [h]  Antalet timmar som energin fördelas över 

 
Spolvattnet tillförs i snitt 6,1 kWh/h. Spolvattnets vikt har uppskattats genom att det antagits att 
varje dag (exklusive helg) spolas 7 betongbilar och varje bil spolas med en kubikmeter 25 gradigt 
vatten  vilket  per  dag  ger  en  total  vattenförbrukning  på  7  000  kilogram.  Energiinnehållet  i 
spolvattnet används i en effektbalans varför den totala energin fördelas på antalet timmar under 
ett dygn. 
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BILAGA 8 - UPPSKATTAD ENERGIANVÄNDNING PÅ 
SVARTBERGET VID BYTE AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM 

1 Påverkade områden 
Energianvändningen  har  uppskattats  med  avseende  på  två  olika  pannsystem  från  två  olika 
fabrikörer,  Polarmatics  och  Röbäcks.  Installation  av  en  ny  panna  och  ett  nytt 
uppvärmningssystem  från dessa  fabrikörer  kommer  att påverka energitillförseln på områdena 
som presenteras  i Figur 33. Energin som genereras  från den nuvarande värmepannan används 
för  att  värma  vatten  som  går  till  uppvärmning  av  ballast  för  betongproduktion,  vatten  till 
betongtillverkning  och  vatten  till  spolning  av  betongbilar.  Om  en  ny  panna  och  ett  nytt 
uppvärmningssystem  installeras  kommer  energin  från  pannbränslet  även  att  användas  till  att 
värma  ballasten  i  markfickan  och  till  att  värma  fabrikslokalerna  och  lokalerna  i 
ballastlagerbyggnaden.  Detta  medför  att  användningen  av  elenergin  kommer  att  minska 
eftersom elfläktar ersätts med aerotemprar och värmestavarna i markfickan ersätts med värme 
från varmluft eller rökgaser som genereras då ett nytt uppvärmningssystem tas i bruk.  

 
Figur 33 – Områden som tillförs energi från pannbränslet vid det nuvarande uppvärmningssystemet och vid 

installation av ett nytt uppvärmningssystem 

a) Uppvärmning av ballast för betongtillverkning 
Energin  i bränslet som används  i pannan går som vanligt till att värma ballasten  i ballastlagret. 
Energitillförseln  till  ballastlagret med  dessa  nya  uppvärmningssystem  kan  dock  i  större  grad 
anpassas till uppvärmningsbehovet vilket sänker energianvändningen i ballastlagret. 
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b) Uppvärmning av vatten för betongtillverkning  
Som  vanligt  tillförs  varmvatten  till  betongproduktionen.  Ny  panna  och  uppvärmningssystem 
medför  att  verkningsgraden  ökar  vid  vattenuppvärmning  vilket  i  sin  tur  minskar 
energiförbrukningen. 

c) Uppvärmning av ballast i markfickan  
Det  är  även  tänkt  att  energi  från  pannbränslet  skall  ledas  till markfickan  i  form  av  rökgaser 
(Polarmatics) eller varmluft  (Röbäcks).  I sådant  fall behöver ballasten  i markfickan  inte värmas 
upp med elenergi från värmestavarna som tillförs kontinuerligt utan värms istället upp av energi 
från pannbränslet vars tillförsel går att justera vilket medför att energi bara tillförs då det finns 
ballast i fickan.  

d) Uppvärmning av vatten för spolning av betongbilar 
Som vanligt tillförs varmvatten till spolning av bilar. Ny panna och uppvärmningssystem medför 
att verkningsgraden ökar vid vattenuppvärmning vilket i sin tur minskar energiförbrukningen. 

e) Uppvärmning av ballastlagerbyggnaden 
Den energi aerotemprarna bör generera  i ballastlagret skall motsvara de nya värmeförlusterna 
(strålning,  konvektion  och  läckage)  som  beräknas  uppstå  efter  att  ballastlagret  har  tätats, 
spirorören  i ballastlagret  tilläggsisolerats,  och  genom  att  inomhustemperaturen  i ballastlagret 
anpassas efter ballastens temperatur som den skall ha inför betongproduktionen. 

f) Uppvärmning av fabriksbyggnaden  
Istället  för  att  värma  fabrikslokalerna med  elfläktar  bör  vatten‐  eller  ångburna  aerotemprar 
installeras. Den energi aerotemprarna bör  generera  i  fabriksbyggnaden  skall motsvara de nya 
värmeförlusterna (strålning, konvektion och läckage) som beräknas uppstå efter att en ny panna 
och uppvärmningssystem installerats och genom att inomhustemperaturen sänks. 

2 Förutsättningar för beräkningen  
Beräkningarna baseras på följande förutsättningar, 
 

‐ Samma betongmängd produceras som under vintern 2010, det vill säga 9 913,55 m3 
betong 

‐ Den färska betongens temperatur är 20 oC då denna antas vara medeltemperaturen för 
vinterbetongen under vinterperioden 

‐ Ballasten som blandas i betongblandaren har en temperatur på 4 oC. Den övriga 
mängden energi som behöver tillföras betongen så att den uppgår till 20 oC tillsätts via 
varmvattnet. Anledningen till att värma ballasten så lite som nödvändigt är att 
värmeförlusterna är mindre vid vattenuppvärmning än ballastuppvärmning.  Ifall det 
behövs extra energi till betongen går ballasten att värma upp ytterligare  

‐ Ballasten i ballastlagret värms upp från 0 oC till 6 oC. Det antas att ballasten tappar cirka 2 
oC i temperatur mellan transporten från ballastlagret till betongblandningen i 
fabriksbyggnaden 

‐ Temperaturen i ballastlagret är densamma som ballasten, det vill säga 6 oC 
‐ Ballasten i markfickan värms upp från ‐7 oC till 0 oC 
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‐ Polarmatics panna har en verkningsgrad på 98 % vid vattenuppvärmning 
‐ Röbäcks panna har en verkningsgrad på 87,5 % vid vattenuppvärmning 
‐ Energiförlusterna vid tillförsel av rökgaser/varmluft till ballastlagret uppskattas till 5 %. 

Den totala verkningsgraden för Polarmatics vid uppvärmning av ballast för 
betongproduktion blir då 93 % och för Röbäck 82,5 % 

‐ Energiförlusterna vid tillförsel av rökgaser/varmluft till markfickan uppskattas till 30 %. 
Den totala verkningsgraden för Polarmatics uppvärmningssystem blir då 68 % och för 
Röbäcks uppvärmningssystem 57,5 % 

‐ Spolning av bilar baseras på att det används 1 m3 25 gradigt vatten per bil. 7 bilar spolas 
per dag (exklusive helger) under vinterperioden. Vinterperioden uppskattas ha 151 
helgfria dagar. Vattnet värms från 7 oC till 25 oC. Verkningsgraden är den för 
vattenuppvärmning 

3 Energistatistik vintern 2010 
I Tabell 31 presenteras energi‐ och produktionsstatistik  för betongfabriken på Svartberget som 
gäller under vinterperioden 2010, se Tabell 32. 
 
Tabell 31 – Energi‐ och produktionsstatistik för betongfabriken på Svartberget under vinterperioden 2010 

EO1  
(m3) 

Effektivt värmevärde EO1 
(kWh/m3)

EO1 
(kWh)

Betongproduktion 
(m3)

112,931  9 950 1 123 663 9 913,55
 

Tabell 32 – Datum för vinterperioden på Svartberget år 2010 

Datum för vinterperiod 2010  Antal dagar Antal helgfria dagar
2010‐01‐01 – 2010‐04‐30 och 2010‐10‐01 – 2010‐12‐31 212 152

4 Uppskattat energibehov efter föreslagna åtgärder 
I Tabell 33 presenteras de uppskattade energibehoven vid betongfabriken då Polarmatics och 
Röbäcks uppvärmningssystem används  i kombination med  förutsättningarna som presenteras  i 
kapitel 2. Mängden energi i punkt a och punkt c i Tabell 33 har för Polarmatics satts till noll inom 
parantes  då  dessa  energimängder  kommer  från  rökgaserna  som  är  en  restprodukt  från 
bränsleförbränningen.  Om  dessa  energimängder  inte  räknas  med  minskar  den  totala 
energianvändningen och energibesparingen ökar. Beräkningarna i Tabell 33 presenteras i kapitel 
5. 
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Tabell 33 – Uppskattat energibehov vid byte till uppvärmningssystem från Polarmatic och Röbäcks 

Ändamål 
Polarmatics Röbäcks

kWh/vinterperiod kWh/vinterperiod
Uppvärmning av ballast för betongtillverkning 28 454 (0)  32 975
Uppvärmning av vatten för betongtillverkning  100 754  112 845
Uppvärmning av ballast i markfickan   45 400 (0)  53 692 
Uppvärmning av vatten för spolning av 
betongbilar 

22 724  25 451

Uppvärmning av ballastlagerbyggnaden 108 396 121 403
Uppvärmning av fabriksbyggnaden   181 559 203 346
Total energianvändning 494 379 (413 433) 549 712
Besparing (1 123 663 ‐ Total energianvändning) 629 284 (710 230) 573 951
Besparing (%)  56 (63) 51
Volymmängd m.a.p Total energianvändning (m3) 50 (42) 55
Volymbesparing (m3)  63 (71) 58

5 Beräkningar 
I  följande  avsnitt  a)  ‐  f)  presenteras  beräkningarna  som  ligger  till  grund  för  de  uppskattade 
energibehovet som presenteras i Tabell 33. 

a) Uppvärmning av ballast för betongtillverkning 
Mängden  verklig  energi  som  måste  tillföras  ballasten  vilket  medför  att  denna  erhåller  rätt 
temperatur inför betongblandningen vid en viss pannverkningsgrad ges av Ekvation (11) (Ekroth 
& Granryd, 2006).    

  ∆  ∆ · ö · , · · ö ·    (11) 

 
Parametrarna i Ekvation (11) definieras i Tabell 34. 
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Tabell 34 – Definition av parametrarna till Ekvation (11) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
∆      [kWh]  Mängden verklig energi som tillförs ballasten 
∆      [kWh]  Mängden ideal energi som tillförs ballasten 

     [%]  Pannans verkningsgrad
   5  [%]  Förlusterna vid värmeöverföringen från 

rökgaserna/varmluften till ballasten, det vill säga 
andelen tillförd värme som inte tas upp av ballasten 

   18 000 000  [kg]  Ballastens  vikt, 68 %  av betongens  volym utgörs  av 
ballast, = 0,68 · ·  

   9 913,55  [m3]  Betongens volym
   2650  [kg/m3] Ballastens densitet

     [K]  Ballasten temperatur efter energitillförseln = 273,15 
+    

   0  [oC] 

ö      [K]  Ballasten temperatur före energitillförseln = 273,15 + 
ö   

ö    6  [oC] 
   0,000246883  [kWh/kgK] Ballastens specifika värmekapacitet 

 
Mängden energi som måste tillföras ballasten med avseende på ovan definierade förutsättningar 
då Polarmatics och Röbäcks pannor och uppvärmningssystem används presenteras i Tabell 35. 
 

Tabell 35 – Mängden tillförd energi till ballasten 

Fabrikör    [%]  ∆   [kWh] ∆ [kWh]
Polarmatics  98  35 283 28 454
Röbäcks  87,5  35 283 32 975

b) Uppvärmning av varmvatten för betongtillverkning 
En kubikmeter 20 gradig betong innehåller idealt cirka 12 kWh om energitillförseln i markfickan 
bortses ifrån (se Bilaga 10). Om ballasten som tillförs betongblandningen har en temperatur på 4 
oC utgör den 17 % av den energi som måste tillföras den 20 gradiga betongen. Ytterligare 83 % 
energi  måste  då  tillföras  genom  varmvattnet.  Energin  som  måste  tillföras  varmvattnet  för 
betongproduktion beräknas genom Ekvation (12). 
 

  ∆  , · ·
  (12) 

 
Definitionerna av parametrarna från Ekvation (12) presenteras i Tabell 36. 
 
Tabell 36 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (12) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
∆      [kWh]  Mängden tillförd energi från varmvatten till en kubikmeter 20 

gradig betong  
   9913,55  [m3]  Den  totala  mängden  vinterbetong  som  tillverkades  på 

Svartberget 2010 
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Mängden energi  från varmvattenuppvärmning  som måste  tillföras mängden vinterbetong  som 
tillverkades under 2010 för varje uppvärmningssystem presenteras i Tabell 37. 
 

Tabell 37 – Tillförd energimängd till vattnet för tillverkning av 9 913,55 m3 20 gradig betong 

Fabrikör   [%]  ∆ [kWh]
Polarmatics  98  100 754
Röbäcks  87,5  112 845

c) Uppvärmning av ballast i markfickan 
För beräkning av nödvändig energitillförsel till ballasten i markfickan används Ekvation (13). 
 

  ∆  ∆ · ö · , · · ö ·
   (13) 

 
Definitionerna av parametrarna från Ekvation (13) presenteras i Tabell 38. 
 
Tabell 38 ‐ Definition av parametrarna som används i Ekvation (13) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
   30  [%]  förlusterna vid värmeöverföringen  från  rökgaserna/varmluften 

till ballasten, det  vill  säga andelen  tillförd värme  som  inte  tas 
upp av ballasten 

   0  [oC]  Ballastens temperatur efter tillförsel av rökgaser/varmluft

ö    ‐7  [oC]  Ballastens temperatur före tillförsel av rökgaser/varmluft
 
Övriga parametrar i Ekvation (13) är desamma som definieras i avsnitt 5a). Mängden energi som 
måste tillföras ballasten presenteras i Tabell 39. 
 
Tabell 39 – Mängden tillförd energi till ballasten i markfickan 

Fabrikör   [%]  ∆ [kWh]
Polarmatics  98  45 400
Röbäcks  87,5  53 692

d) Uppvärmning av varmvatten för spolning av betongbilar 
Energin som måste tillföras vattnet för spolning av bilar ges av Ekvation (14) (Ekroth & Granryd, 
2006). 
 

  ∆  ∆ · ö ·
   (14) 

 
Definitionerna av parametrarna från Ekvation (14) presenteras i Tabell 40. 
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Tabell 40 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (14) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
∆      [kWh]  Den verkliga mängden tillförd energi till 

varmvattnet för spolning av betongbilar 
∆        Den idealt tillförda mängden energi till varmvattnet 

för spolning av betongbilar 
     [%]  Pannans verkningsgrad

   1 064 000  [kg]  Vattnets vikt. (7m3 vatten används dagligen under 
vinterperioden som består av 152 helgfria dagar. 
Tvätt sker ej helger) 

     [K]  Ballasten temperatur efter energitillförseln = 
273,15 +   [oC] 

   25  [oC] 

ö      [K]  Ballasten temperatur före energitillförseln = 273,15 
+  ö  [oC] 

ö    7  [oC] 
   0,001162778  [kWh/kg K] vattnets specifika värmekapacitet vid 15 grader

 

Den verkliga mängden energi som måste tillföras vattnet för spolning av betongbilar presenteras 
i Tabell 41. 
 
Tabell 41 – Mängden tillförd energi till vattnet för spolning av betongbilar 

Fabrikör   [%]  ∆ [kWh]
Polarmatics  98  22 724
Röbäcks  87,5  25 451

e) Uppvärmning av ballastlagerbyggnaden 
I beräkningen av hur mycket energi som behövs för att värma ballastlagerbyggnaden förutsätts 
att  byggnaden  isoleras  och  tätas  samt  att  byggnaden  värms  upp  till  samma  temperatur  som 
ballasten  håller  i  byggnaden  vilket  är  6  oC. Genom  att  sänka  inomhustemperaturen,  täta  och 
isolera byggnaden minskar värmeförlusterna. De nya värmeförlusterna utgör dock den mängd 
energi som måste tillföras lokalen för att den skall hålla 6 oC, se Ekvation (15). 
 

  ∆ ∆ · &

   (15) 

 
Parametrarna i Ekvation (15) definieras i Tabell 42. 
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Tabell 42 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (15) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
∆      [kWh]  Den verkliga energimängden  som måste  tillföras ballastlagret 

för att lokalen skall hålla 6 oC 
∆      [kWh]   Den ideala energimängden som måste tillföras ballastlagret för 

att lokalen skall hålla 6 oC 
   5 088  [h]  Antal timmar under vinterperioden som värme måste tillföras 

(5 088 timmar motsvarar 212 dagar, se Tabell 33) 
&      [kW]  Värmeförlust på grund av strålning och konvektion 
     [kW]  Värmeförlust på grund av luftläckage

     [%]  Pannans verkningsgrad
 
Beräkningarna  för  de  nya  värmeförlusterna  på  grund  av  förbättrad  tätning  och  isolering  som 
ligger  till  grund  för  det  nya  energibehovet  i  ballastlagret  presenteras  i  följande  stycken. 
Resultatet för Ekvation (15) presenteras i Tabell 43. 
 
Tabell 43 – Energimängden som behövs för uppvärmning av ballastlagret med avseende på val av fabrikör 

Fabrikör   [%]   [kW] &  [kW] ∆ [kWh]
Polarmatics  98  8,38 12,5 108 396
Röbäcks  87,5  8,38 12,5 121 403

Luftläckageförluster i ballastlagret 
De  nya  luftläckageförlusterna  i  ballastlagret  på  grund  av  förbättrad  tätning  beräknas  med 
Ekvation (16) (Ekroth & Granryd, 2006) 

 
  · · · ·    (16) 

 
Resultatet av Ekvation (16) och parametrarna som används i Ekvation (16) definieras i Tabell 44. 
 
Tabell 44 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (16) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
   8,38  [kW]  Värmeförlust på grund av luftläckage 

   0,5  [ggn/h]  Antal luftomsättningar i lokalen per timme. 
Minimikravet är 0,5 ggn/h (Frico, 2011, s.115) 

   1 664  [m3]  Lokalens volym
   1,293  [kg/m3] Luftens densitet vid 0 0C
   6  [oC]  Lokalens inomhustemperatur
   ‐21,4  [oC]  Dimensionerande vinterutetemperaturen (Boverket, 

2009b) 
   0,000279167  [kW/kgK] Luftens specifika värmekapacitet vid 0 0C 
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Strålning- och konvektionsförluster i ballastlagret 
De  nya  strålning‐  och  konvektionsförlusterna  i  ballastlagret  på  grund  av  förbättrad  isolering 
beräknas med Ekvation (17) (Ekroth & Granryd, 2006) 

 

  & · ·
   (17) 

 

Resultatet av Ekvation (17) och parametrarna som används i Ekvation (17) definieras i Tabell 45. 
 

Tabell 45 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (17) 

Parameter  Mätetal Enhet  Definition
&    12,5 [kW]  Värmeförlust på grund av strålning och konvektion 
   896 m2  Ballastlagrets ytarea
   0,5 [W/m2K]  Högste tillåtna genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient för bostäder (Boverket, 
2009a, s.21) 

   6 [oC]  Lokalens inomhustemperatur
   ‐21,4 [oC]  Dimensionerande vinterutetemperaturen (Boverket, 

2009b) 

f) Uppvärmning av fabriksbyggnaden 
I beräkningen av hur mycket energi som behövs för att värma fabriksbyggnaden inkluderas ingen 
tätning  eller  isolering  av  byggnaden.  Luftläckageförlusterna  antas  vara  lika  stora  som  vid 
energibalansen  för  energikartläggningen.  Däremot  uppskattas  nya  strålning‐  och 
konvektionsförlusterna  på  grund  av  att  en  ny  panna  och  ett  uppvärmningssystem  antas  vara 
bättre  isolerad än de nuvarande. Anledningen  till att den nya  värmeförlusten uppskattas  från 
den gamla effektförlusten som beräknades uppkomma vid tiden för energikartläggningen är på 
grund av att den antas utgöra ett rimligt medelvärde under vinterperioden. Energin som behövs 
till fabriksbyggnaden för att denna skall hålla samma temperatur som i dagsläget ges av Ekvation 
(18).  
     

  ∆ ∆ · &

   (18) 

 
Parametrarna i Ekvation (18) definieras av Tabell 42. Beräkningarna för de nya värmeförlusterna 
på  grund  av  minskade  strålning‐  och  konvektionsförluster  som  ligger  till  grund  för  det  nya 
energibehovet  i  fabriksbyggnaden  presenteras  i  följande  stycken. Resultatet  för  Ekvation  (18) 
presenteras i Tabell 46. 
 
Tabell 46 – Beräknad energimängd för uppvärmning av fabriksbyggnaden  

Fabrikör   [%]   [kW] &  [kW] ∆ [kWh]
Polarmatics  98  28* 7  181 559
Röbäcks  87,5  28* 7 203 346
*Se Bilaga 1, kapitel 1b) 
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Strålning- och konvektionsförluster i fabriksbyggnaden 
Den nya värmeförlusten på grund av strålning och konvektion  i  fabriksbyggnaden beräknas på 
samma sätt som  i Bilaga 1, kapitel 2. Skillnaden är dock  i detta  fall att medeltemperaturen på 
fabriksbyggnadens  långsida (baksidan) har sänkts vilket medför att temperaturen motsvarar de 
övriga  delarna  av  byggnaden.  Anledningen  till  att  temperaturen  på  denna  del  av 
fabriksbyggnaden  sänkts  är  på  grund  av  att  bakom  denna  vägg  inne  i  fabriken  finns 
uppvärmningssystemet. Ett nytt uppvärmningssystem med bättre  isolering medför  således att 
värmeförlusterna minskar  liksom  värmetransporten  genom  väggen.  Väggens  nya  temperatur 
efter  att ett nytt uppvärmningssystem  installerats  antas därför motsvara de övriga  väggarnas 
temperaturer.  

I Bilaga 1  (kapitel 2, avsnitt g)) presenteras de gamla strålning och konvektionsförlusterna  från 
fabriksbyggnaden.  Den  nya  strålning‐  och  konvektionsförlusten  genom  fabriksbyggnadens 
långsida  (baksidan) och den nya  totala effektförlusten  från hela  fabriksbyggnaden på grund av 
strålning och konvektion presenteras i Tabell 47. 
 
Tabell 47 – Minskad strålning‐ och konvektionsförlust från fabriksbyggnaden på grund av bättre isolerad 
panna och uppvärmningssystem 

i  Objekt 
,  

[oC]

Total 
effektförlust

[kW]
21  Långsida baksida  ‐8,2 10,13
21  Långsida baksida  ‐11,6 1,72

Differens  8,41
Total effektförlust på grund av strålning och konvektion från fabriksbyggnaden   15,37

Minus differens  ‐8,41
Ny effektförlust på grund av strålning och konvektion från fabriksbyggnaden  6,97
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BILAGA 9 - ENERGIINNEHÅLL I BETONG BEROENDE PÅ 
FABRIKENS GEOGRAFISKA LÄGE 
I denna bilaga uppskattas hur stor skillnaden uppskattningsvis är i energitillförsel vid tillverkning 
av en kubikmeter betong på en  fabrik  i södra delarna av Sverige, med mildare utomhusklimat, 
jämfört med en  fabrik  i norra delarna  av  Sverige. Antalet  kWh  som  tillförs en  kubikmeter 20 
gradig  betong  är  uppskattat  i  Bilaga  10  för  fyra  olika  betongrecept.  Dessa  energimängder 
motsvarar  tillverkning  av  vinterbetong på en  fabrik  i  södra delarna  av  Sverige och benämns  i 
denna bilaga för Fall 1, se Figur 34. 
 
Energimängderna  som motsvarar  tillverkning  av  vinterbetong  på  en  fabrik  i  norra  delarna  av 
Sverige  beräknades  utifrån  samma  betongrecept  som  användes  i  Fall  1  och med  hjälp  av  ett 
liknande  Excel‐program  som  används  i  Bilaga  10  för  Fall  1. Men  på  grund  av  att  den  årliga 
medeltemperaturen är lägre i de norra delarna av Sverige är följaktligen vattnets och ballastens 
initiala temperaturer lägre. Materialkomponenterna (vattnet och ballasten) måste även tillföras 
mer  energi  då  en  lägre  utomhusmedeltemperatur  vanligen medför  att  den  färska  betongens 
temperatur måste vara högre vilket medför att betongen  inte hinner  svalna  för mycket  innan 
den  anländer  till  platsen  för  gjutning.  Skillnaden  i  förutsättningar  vid  beräkning  av mängden 
energi  som måste  tillföras  en  kubikmeter  betong  vid  betongtillverkning  på  en  fabrik  i  södra 
respektive norra delarna av Sverige presenteras  i Tabell 48.  I Tabell 48 presenteras även vilket 
cellnummer förutsättningarna motsvarar i Excel‐programmen. 
 
Tabell 48 – Skillnader i förutsättningar för beräkning av energitillförsel vid tillverkning av en kubikmeter 
betong i södra respektive norra delarna av Sverige 

Förutsättning  Södra Sverige (Fall 1) Norra Sverige  Cellnummer
Kallvattnets temperatur   (oC)  7 4  B2
Ballastens temperatur  (oC)  0 ‐10  B12 och B13
Betongens temperatur (oC)  20 22  E24
 
Eftersom  förutsättningarna  utgörs  av  olika  materialtemperaturer  måste  även  materialens 
specifika  värmekapaciteter  anpassas  vilket  medför  att  de  överensstämmer  med 
materialtemperaturerna.  Detta  medför  att  ekvationerna  i  Excel‐programmet  måste  justeras 
vilket medför att värmekapaciteterna blir de rätta. De ändringar som gjordes i Excel‐programmet 
för beräkning av energitillförsel för tillverkning av en kubikmeter betong för en betongfabrik i de 
norra  delarna  av  Sverige  presenteras  i  Tabell  49.  I  Tabell  49  presenteras  även motsvarande 
ekvationer  som  användes  i  Excel‐programmet  för  beräkning  av  energitillförseln  till  en 
kubikmeter betong för en betongfabrik i de södra delarna av Sverige. 
 
Tabell 49 – Skillnad i ekvationerna i Excel‐programmen för beräkning av energitillförsel vid tillverkning av en 
kubikmeter betong i södra respektive norra delarna av Sverige 

Cell
nr.  Ekvation (Norra Sverige)  Ekvation (Södra Sverige) 
D4  =C4*(273,15+B2)*((G6+G5)/2) =C4*(273,15+B2)*G6
D21  =1/(D14+D15+E12+E13)*(G4*E12+G3*E13

+ (D14+D15)*G5) 
=1/(D14+D15+E12+E13)*(G4*E12+G3*E13
+ (D14+D15)*G6) 

D24  =1/(C5+C8+C9+E12+E13)*(C4*((G5+G6)/2)
+(E14+E15)*G5+C18*G9+G2*C8+C9*G2+G
3*E13+E12*G4) 

=1/(C5+C8+C9+E12+E13)*((C4+E14+E15)*G
6+C18*G9+G2*C8+C9*G2+G3*E13+E12*G
4) 
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Skillnaden  i  energitillförseln  vid  tillverkning  av  en  kubikmeter  betong  i  de  norra  delarna  av 
Sverige  jämfört  med  de  södra  delarna  av  Sverige  med  hänsyn  till  förutsättningarna  som 
presenteras i Tabell 48 varierar från 5,6 kWh till 5,9 kWh beroende på betongrecept, se Figur 34. 
 
De  röda  numeriska  värdena  (kolumn  O  och  P)  i  Figur  34  är  framtagna med  hjälp  av  Excel‐
programmet som  illustreras  i Figur 35. Dessa värden har anpassats vilket medför att den färska 
betongens  temperatur är 20  oC och  så att ballastens  temperatur är 4  oC. De gröna numeriska 
värdena (kolumn K‐N och Q‐T) i Figur 34 är konstanta och hämtade från betongrecepten eller har 
valts, vilket gäller för betongens temperatur på 22 oC (kolumn S) och ballastens temperatur på 4 
oC  (kolumn T). De svarta numeriska värdena  (kolumn U‐Y) utgörs av enkla beräkningar  från de 
numeriska värdena i Figur 34. 
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Figur 34 ‐ Skillnad i energitillförsel vid tillverkning av en kubikmeter betong på en fabrik i södra delarna av Sverige (Fall 1) jämfört med en fabrik i norra delarna av 

Sverige 
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Figur 35 – Illustration av Excelprogrammet för beräkning av energitillförsel vid tillverkning av vinterbetong på en betongfabrik belägen i de norra delarna av Sverige
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BILAGA 10 - VINTERBETONGENS ENERGIINNEHÅLL 
Mängden  energi  som  idealt  tillförs  vinterbetong  är  beroende  av  vilken  temperatur  som 
betongens komponenter har innan de värms upp och vilken temperatur som den färdigblandade 
betongen skall hålla. Syftet med beräkningarna som presenteras i denna bilaga är att uppskatta 
hur mycket energi som idealt måste tillföras en kubikmeter 20 gradig betong och hur stor del av 
denna energimängd som måste tillföras via varmvattnet. Förutsättningarna för beräkningarna är 
att energin som tillförs ballasten motsvarar en temperaturhöjning av ballasten från 0 oC till 4 oC. 
Till  hjälp  för  beräkningarna  har  Excelprogrammet  som  presenteras  i  Figur  36  använts. 
Excelprogrammet  är  nästan  identiskt  med  det  som  presenteras  i  Bilaga  4  förutom  några 
modifikationer vilka är följande, 
 

 Värmekapacitiviteten för vattnet som finns i ballasten (F14 och F15) har getts ett värde som 
motsvarar en vattentemperatur på 0 oC (G5) istället för 7 oC (G6) 

 Ballastens initiala temperatur (B12 och B13) har satts till 0 oC 
 Ballastens slutgiltiga temperatur har satts till 4 oC (C21) 
 Ekvationen för betongens värmekapacitivitet (D24) har justerats med avseende på vattnets 
temperaturer. Den nya ekvationen för D24 är: 

 D24=1/(C5+C8+C9+E12+E13)*((C4+E14+E15)*G6+C18*G9+G2*C8+C9*G2+G3*E13+E12*G4)  
 Vattentemperaturen i pannan (B18) har satts till 85 oC på grund av att de nya pannorna antas 
ha bättre verkningsgrad och kunna generera varmare vatten 

För att uppskatta hur mycket energi  som  idealt måste  tillföras en kubikmeter betong och hur 
stor  del  av  denna  energi  som  kommer  från  varmvattnet  har  betongrecept  hämtade  från 
betongfabriken  på  Svartberget  använts.  Betongrecepten  och  resultaten  av  beräkningarna 
presenteras i Figur 37. Från Figur 37 går det att utläsa att den ideala mängden energi som tillförs 
en kubikmeter betong utifrån givna förutsättningar uppgår till cirka 12 kWh (rad X) och andelen 
energi som måste tillföras via varmvattnet utgörs av 83 % (rad Y). 
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Figur 36 – Illustration av Excel‐programmet för beräkning av energitillförsel för tillverkning av en kubikmeter 20 gradig betong    
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Figur 37 ‐ Den ideala mängden energi som tillförs en kubikmeter betong (rad X) och andelen energi som måste tillföras via varmvattnet (rad Y) 

De röda numeriska värdena  (kolumn O och P)  i Figur 37 är  framtagna med hjälp av Excel‐programmet som  illustreras  i Figur 36. Dessa värden har 
anpassats vilket medför att den färska betongens temperatur är 20 oC och så att ballastens temperatur är 4 oC. De gröna numeriska värdena (kolumn 
K‐N och Q‐T) i Figur 37 är konstanta och hämtade från betongrecepten eller har valts, vilket gäller för betongens temperatur på 20 oC (kolumn S) och 
ballastens temperatur på 4 oC (kolumn T). De svarta numeriska värdena (kolumn U‐Y) utgörs av enkla beräkningar från de numeriska värdena i Figur 
37. 
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BILAGA 11 – KOSTNADSANALYS 
Kostnadsanalysen genomförs med hjälp av Payback‐metoden som definieras av Ekvation (19), 
 

 
·

  (19) 

 
Parametrarna i Ekvation (19) definieras i Tabell 50. 
 
Tabell 50 – Definition av parametrarna som används i Ekvation (19) 

Parameter  Mätetal  Enhet  Definition
    [år]  Återbetalningstiden
  2 000 000  [kr]   Grundinvesteringen
    [kr/år] Årligt inbetalningsöverskott, se Tabell 2 
   4  [%]  Kalkylränta

 
Det årliga  inbetalningsöverskottet  Svartberget erhåller utgörs av den årliga energibesparingen 
(kWh) multiplicerat med  värdet  (kr/kWh)  för  energin  som  används. Värdet  för  energin  antas 
uppgå till 0,5 kr/kWh. Den årliga energibesparingen är beroende av vilket uppvärmningssystem 
(Polarmatic  eller  Röbäcks)  som  installeras  då  verkningsgraden  för  dessa  skiljer  sig  åt  vilket 
medför  att  olika  mängder  energi  används.  Se  Tabell  12  för  uppskattad  energibesparing  på 
Svartberget vid byte av panna och uppvärmningssystem till fabrikat från Polarmatic och Röbäcks. 
 
I  Tabell  51  presenteras  Svartbergets  årliga  inbetalningsöverskott  och  återbetalningstid  vid 
installation av uppvärmningssystem från Polarmatic respektive Röbäcks. 
 
Tabell 51 – Investeringens återbetalningstid beroende av val av fabrikör 

Fabrikör 
Pris olja 

[kr/kWh]

Årlig 
energibesparing 

[kWh/år]

Årligt 
inbetalningsöverskott 

[kr/år] 
Återbetalningstid 

[år]
Polarmatic  0,5 710 230 355 115  6,5
Röbäcks  0,5 573 951 286 976  8,3
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