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Sammanfattning

Denna rapport är skriven på Caverions lokalkontor i Falkenberg och undersöker möjligheten 
till en sänkning av energianvändningen på luftaggregatet TA/FA 1006 på Carlsbergs 
anläggning i Falkenberg, gentemot vilka Caverion har ett serviceavtal där man bland annat 
hjälper till att försöka energioptimera de anläggningar man jobbar på. Då fläktarna i 
luftaggregat TA/FA 1006 idag går med en till synes stor överkapacitet kunde man redan i 
tidigt skede anta att det fanns möjlighet till förbättringar. Syftet med rapporten är att utreda 
om en investering i frekvensomvandlare för sänkning av fläktarnas varvtal kan generera en 
besparing för Carlsberg som motiverar den initiala investeringskostnaden. 

Rapporten innehåller information om de mätningar och beräkningar som utförts samt redogör 
för diverse antaganden som varit tvungna att göras då det under arbetets gång gång visat sig 
saknas information om hur frekvensomvandlare påverkar energianvändningen. I rapporten 
finns även information om lokalens beskaffenheter ifråga om personalstyrka, area och 
uppvärmningsmetod. Alla dessa faktorer påverkar i slutändan hur stort luftflöde man kan anse
nödvändigt.

Efter inledande mätningar och analys av resultaten har det kunnat fastställas att en  
investering av den typ som nämnts ovan skulle kunna sänka energianvändningen på ett sådant
sätt att investeringen skulle visa sig lönsam inom en tvåårsperiod vilket i sin tur med största 
sannolikhet innebär att en ombyggnation av aggregatet kommer företas. 

Nyckelord: Frekvensomvandlare, Energieffektivisering
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1. Inledning 

Detta examensarbete företas på Caverions kontor i Falkenberg. Det skrivs i samband med en 
tio veckors praktik som avslutning på utbildningen Högskoletekniker i energi- och 
processteknik på Campus Varberg. Projektet som företas handlar om energieffektivisering på 
Carlsberg i Falkenberg.

Caverion har ett stort serviceavtal med Carlsberg och sköter därmed underhåll av värme-, kyl-
och ventilationsanläggningar i deras lokaler i Falkenberg. Inom Carlsberg (liksom all industri)
strävar man efter att minska de löpande kostnaderna för exempelvis energianvändning. Därför
finns en önskan att där så är möjligt energieffektivisera driften av anläggningarna. På 
ventilationssidan finns ofta möjligheten att göra detta genom att med hjälp av 
frekvensomvandlare sänka varvtalet på de fläktmotorer som används i aggregaten. Detta 
bidrar dels till lägre elförbrukning, och dels till lägre uppvärmningskostnad då mindre volym 
luft behöver värmas upp. I rapporten granskas möjligheten att reglera ner varvtalet på fläkten i
aggregat TA/FA 1006 (tilluftsaggregat/frånluftsaggregat 1006) och den möjliga vinsten ur 
både energi- och ekonomisynpunkt. Denna fläkt ger idag ett iögonfallande högt luftflöde, till 
vilket anledningen måste utredas och utvärderas. Det kommer därmed tas fram en enklare 
kostnadskalkyl på vad det skulle kosta att installera en styrkrets på aggregatet för att på så sätt
kunna bedöma tiden det tar för investeringen att ”betala sig” (Söderberg 2016a).

Syftet med rapporten är att utvärdera om en frekvensstyrning av fläktarna ger en märkbar 
minskning av förbrukad effekt, samt om denna besparing gör investeringen ekonomiskt 
försvarbar.

2. Metod och material 

De största källorna till information för rapporten är intern information om aggregatet 
TA/FA1006 på Carlsbergs anläggning Kvarteret Rönnhagen 5, Falkenberg samt information 
som samlats in genom mätningar och intervjuer med- och handledning av personal från 
Caverion. Som referensvärden för hur frekvensstyrning påverkar effektförbrukningen hos 
fläktmotorn har ett liknande aggregat TA/FA 1009 på nämnda Carlsberganläggning använts. 
Detta då denna information varit svår att få tag på via tillverkarna av frekvensstyrningen

3. Presentation av Caverion

3.1 Företagsbeskrivning

Caverion är ett företag som bilades år 2013 genom en separation av olika segment inom YIT 
Group. Företaget finns representerat i 12 länder i Nord- och Centraleuropa. Inom Caverion 
finns närmare 17 000 anställda varav ca. 4 000 i Sverige, fördelat på ca. 100 orter runt om i 
landet. Från kontoret i Falkenberg utgår 9 anställda.

Företagets verksamhet består i att designa, installera, förvalta och utveckla användarvänliga 
och energieffektiva lösningar för industrier och fastigheter. Kontoret i Falkenberg har hand 
om service av anläggningar på exempelvis Carlsberg, Stora Enso och Strandbaden, men även 
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på mindre anläggningar i bostadsrättsföreningar och liknande. Företaget omsatte, 
internationellt, 2.4 miljarder euro år 2015 (Caverion 2016c; Caverion 2016d; Rosin 2016). 

3.2 Miljöarbete 

”Caverion skapar och förvaltar användarvänliga och energieffektiva fastighetstekniska system
samt erbjuder industriella tjänster och facility managment . Våra styrkor ligger i vår tekniska 
kompetens, kundorienterade service och vårt breda utbud av tjänster som täcker alla 
fastighetstekniska system genom anläggningens hela livscykel.” (Caverion 2106f). Dessa mål 
uppnås genom att man upprättar miljömål, informerar och motiverar medarbetare att arbeta på
ett miljösäkert sätt, genom att föreslå energibesparande åtgärder för kunder för att minska 
deras miljöpåverkan. Självklart följs och uppfylls gällande miljölagstiftning och andra legala 
krav som ställs på företaget och dess verksamhet.

Det praktiska miljöarbetet omfattas bland annat av en strävan efter att minska mängden avfall 
genom förbättrade produktionsmetoder och inköp. Det avfall som ändå uppkommer ska i 
första hand försöka återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand lämnas till deponi. 
I sin strävan efter att minska utsläppen jobbar man inom Caverion aktivt med att försöka 
upprätthålla en modern, bränslesnål, vagnpark samt försöker samordna sina godstransporter.

Caverion är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2004 (Caverion 2016e; Caverion 
2016f)

3.3 Arbetsmiljöarbete

”En säker och trygg arbetsmiljö är högsta prioritet och ingen medarbetare inom Caverion ska 
behöva känna oro för sin hälsa då man går till sitt arbete”(Caverion 2016a). För att säkerställa
en god arbetsmiljö görs kontinuerliga riskbedömningar för att förebygga ohälsa, arbetsskador 
och olycksfall i arbetet. Både anställda och inhyrd personal ska ha kunskaper anpassade för 
respektive roll för att kunna utföra uppgiften säkert ur ett arbetsmiljöperspektiv. Lagstiftning 
och partsöverenskommelser är minimikrav i dessa sammanhang. Den anställde har själv 
yttersta ansvaret för sin egen säkerhet, man måste själv avgöra om det är säkert att utföra 
arbetsuppgiften. På detta sätt jobbar Caverion mot en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor.

Caverion är certifierade enligt OSHAS 18001 (Caverion 2016a; Caverion 2016b).

4. Mätningar och beräkningar 

4.1 Mätningar och beräkningar TA/FA-1006

Mätning av tryck på tilluftskanalen gjordes för att kunna kontrollera data från Carlsbergs 
arkiv (se bilaga 1 och 2). Dessa mätningar visade på ett tryck på 193 Pa i tilluftskanalen, 
vilket genom avläsning av diagrammet i bilaga 1 samt användande av den formel som 
presenteras där för beräkning av flödet verkar bekräfta data ur luftflödesprotokollet (se bilaga 
2).
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Det gjordes även mätningar på faserna in till fläktmotorn för att fastställa strömförbrukningen 
hos motorerna vilka visade på en strömförbrukning på 14,6- respektive 11,2 A som ett 
medelvärde över tre faser.

4.2 Beräkningar av tilluftsbehov

Beräkning av behovet på tilluft är beräknat enligt följande:  T*0,35 l/s.m2+T*7,0 l/s.p. T är 
tilluftsfaktorn baserat på lokalens användningsområde och l/s.p är liter/sekund och person i 
lokalen (Enberg 2009). Tilluftsfaktorn T sattes vid beräkningarna till 3,4l/s.m2  vilket är 
rekommenderat värde för exempelvis mekaniska verkstäder eller montagehallar. Detta då 
någon specifik T-faktor för lagerlokaler inte kunde hittas.

Aggregatet betjänar en yta om ca. 1 100 m2 och i lokalen vistas maximalt 20 personer då man 
på detta lager övergått till självgående truckar. Med dessa siffror som grund beräknades ett 
tilluftsbehov på 1785 l/s fram. Detta värde väckte en del frågor då det framgår i Bilaga 2 att 
anläggningen har ett betydligt högre flöde än så (6118 l/s). Efter att ha funderat på 
anledningen till detta kom två möjliga scenarion fram. Dels har lokalen tidigare haft större 
personalstyrka då det när aggregatet installerades fortfarande var manuell lagerhantering i 
lokalen, dels framkom det att tilluften ihop med lagerförd produkt (som vid utlastning på 
lagret håller en temperatur på 20-22°C) är enda uppvärmningskällan i lokalen. Man använder 
alltså tilluften som värmebärare, vilket kräver större mängd tillförd luft i lokalen (Bengtsson 
& Söderberg 2016).

Ett lämpligt tilluftsflöde vore runt 5 000 l/s då man i lokalen vill upprätthålla en temperatur 
om 18°C (Bengtsson 2016). Detta flöde uppnås vid ett varvtal hos fläkten som motsvarar en 
frekvens på 41 Hz enligt beräkningar baserade på affinitetslagarna som säger att luftflödet är 
helt i relation till fläktens varvtal. Motorns varvtal finns angivet i luftflödesprotokollet (se 
bilaga 2) och genom detta fastställdes poltalet på motorn till fyra poler och eftersläpningen till
3%. En 4-polig asynkronmotor med 3% eftersläpning uppnår vid 41 Hz ett varvtal på 1 190 
rpm. 

4.3 Mätningar för referens på TA/FA-1009

Eftersom det saknades data för hur fläktmotorns effektförbrukning förändras med minskat 
varvtal (sänkt frekvens), så företogs mätningar på ett annat liknande aggregat för att fastställa 
referensvärden och ge en fingervisning på hur frekvensen styr effektbehovet. Dessa mätningar
företogs genom att manuellt gå in och reglera frekvensen och läsa av den momentana 
effektförbrukningen hos fläktmotorn på TA/FA-1009. Vid en frekvens på 50 Hz förbrukade 
motorn i detta aggregat 2,75 kW, vid 45 Hz förbrukades 2,07 kW och vid 42 Hz förbrukades 
1,82 kW. Detta är följaktligen en sänkning av energiförbrukningen på 25- respektive 34%. 
Denna procentuella sänkning användes sedan för beräkningar på aggregatet TA/FA-1006.

5. Sammanställning av beräkningar och resultat

Här följer en sammanställning av de resultat som fastställts genom mätningar och beräkningar
för att se om det finns utrymme för förbättringar och hur stora dessa då skulle kunna bli.
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5.1 Effektbehov uppvärmning

För uppvärmning av tilluften åtgår idag en effekt på 79,9 kW beräknat utifrån formeln 
m*cp*ΔT. Här räknas på ett ΔT på 10°C baserat på en önskad rumstemperatur på 18°c och en
normalårstemperatur för regionen på 8°C (Jensen & Warfvinge 2001)
Genom en minskning av luftflödet ner till föreslagna 5000 l/s skulle då enligt samma formel 
effektbehovet för uppvärmning minska till 65,3 kW. 

5.2 Effektbehov fläktmotorer

Genom mätningar på andra aggregat har det framkommit att det genom frekvensstyrning av 
fläktmotorn finns möjlighet att sänka effektbehovet hos den samma med 34%. Man kan 
approximativt anta att effektbesparingen är procentuellt lika stor för de två olika motorerna 
som undersökts (Rosin 2016).

Motorerna i TF/FA-1006 har idag en strömförbrukning på 14,6- respektive 11,2 A, detta ger 
en effektutveckling på mellan 6,9- och 8,2 kW för TA-fläkten och mellan 5,4- och 6,2 kW för
FA-fläkten. Anledningen att man får ett spann mellan de möjliga effekterna beror på 
respektive motors effektfaktor, cosφ, vilken varierar med belastningen på motorn. Information
om hur effektfaktorn hittades i datablad på Grundfos hemsida (Grundfos 2016a&b). 

För att få ett realistiskt närmevärde på det sänkta effektbehovet beräknades ett snitt på de båda
tillförda effekterna och därefter sänkningen som snittet av effekterna vid reducerat varvtal 
genom att beräkna tillförd effekt vid 25- och 34% reducering vid både 8,2 kW och 6,9 kW 
(för TA-fläkten, för FA-fläkten se värden ovan). Detta gav ett medelvärde för tillförd effekt 
efter reducering på 5,3 kW för TA-fläkten och 4,1 kW för FA-fläkten. Anledningen till att 
använda effektvärdet även för 25% reducering är för att ge utrymme för viss justering och 
ändå kunna leverera utlovad besparing (Rosin 2016).

5.3 Möjlighet till besparing

Om effektbehovet minskar enligt tidigare beräkningar kan man vid normaldrift väntas spara in
ca 34 100 Kwh/år på drift av fläktmotorer och ca 126 000 Kwh/år genom minskat 
värmebehov. För att detta ska kunna sättas i relation till något och utvärderas ur en 
kostnadssynpunkt måste installationskostnaden för frekvensomvandlare beräknas och sättas i 
relation till besparingen den kan generera. 

En kostnadskalkyl togs fram i samarbete med J. Söderberg på Caverion och ligger bifogad 
som bilaga 3. I denna ges en totalkostnad för Carlsberg på ca 67 500 kr. Vid ett möte den 
20/4-2016 tillfrågades J. Palmgren på Carlsberg om deras energikostnader men inget exakt 
svar gavs. Däremot bekräftades det att det för beräkningarnas skull kunde antas ett pris på 
0,50 kr/kWh för drift av fläktmotorer och 0,20 kr/kWh för uppvärmningen. Det lägre priset 
per kWh i uppvärmning kommer sig av att mycket värme ur produktionen återvinns samt att 
man fermenterar restprodukter och använder i en naturgaspanna på anläggningen (Palmgren 
2016)

Denna information visar på att en investering i frekvensomvandlare och styrkrets skulle kunna
betala sig för företagets del inom en period på två år. Ytterligare möjlighet till besparing ges 
dessutom då det med frekvensomvandlare installerat går att ändra driftskaraktären på 
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fläktmotorerna efter behovet. Detta skulle kunna möjliggöra reducerad drift under de timmar 
på dygnet då lokalen är helt obemannad.

6. Diskussion

Projektet har varit betydligt mer komplicerat än jag först trodde. Detta då det i vissa fall 
funnits bristfällig information att tillgå. Jag misstänker också att jag under arbetets gång har 
överanalyserat lite gentemot hur man kanske skulle gått till väga om man jobbade mer 
regelbundet med den här typen av uppgifter. En aspekt som vållade en del funderingar var den
till synes stora överkapaciteten i systemet som först verkade föreligga. En annan var den 
svårighet som uppkom var när man ville ta reda på hur sänkt frekvens på en elmotor ändrar 
effektbehovet, vilket till slut ledde till att mätningar på ett annat aggregat samt diverse 
antaganden måste göras. Dessa antaganden har verifierats och kan anses rimliga enligt min 
handledare på arbetsplatsen.

7. Slutsats 

Enligt de beräkningar som gjorts och presenteras framkommer, i mitt tycke, att där finns 
uppenbara fördelar med att installera frekvensomvandlare på det undersökta aggregatet. En 
besparing för Carlsberg på 42 250 kr/år med dagens energipriser är fullt möjlig. Därtill finns 
möjligheten att tidsstyra aggregatet så att fläktens varvtal minskar ytterligare under de timmar 
lokalen är obemannad vilket ger möjlighet till ytterligare besparingar. Sett till 
investeringskostnaden som beräknats till ca 67 500 kr så skulle investeringen ge pay-off inom 
en tvåårsperiod vilket gör lösningen attraktiv för Carlsberg som kan sänka sina 
energikostnader och även minska sin miljöpåverkan. Ur miljöhänseende är det för mig 
personligen svårt att avgöra hur stor den egentliga vinsten är, men jag är av den åsikten att all 
minskning av våran energiförbrukning är positiv, varför detta projekt även har en positiv 
inverkan på miljön.     
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