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Sammanfattning
Detta är en rapport av ett examensarbete i Energiteknik, vilket har gjorts i form av en 
energikartläggning av företaget Martinsons Trä AB i Bygdsiljum. Vidare är detta arbete en del i NV 
Eko (ett näringslivsinriktat samverkansprojekt riktat direkt till företag och kommuner i Norr- och 
Västerbotten).  Syftet med rapporten är att ge en djupare bild av hur energin används på Martinsons 
Trä AB:s sågverk i Bygdsiljum, genom att kartlägga energianvändningen på företaget, mer specifikt 
elanvändningen. Vissa prioriteringar gjordes utifrån produktionen, och delar av fabriken kartlades. 

För att kartlägga användningen av elektricitet har mätningar gjorts, data inhämtats och samråd med 
anställda hölls. 

Årsanvändningen uppskattades genom att mäta momentan elanvändning och sedan använda dessa 
siffror för beräkningar av totala användningen.

Resultat av detta arbete innefattar statistik över kartlagda fabrikers elanvändning samt en rad 
åtgärdsförslag. På fabriken finns ett antal maskiner som skulle behöva service eller helt och hållet 
bytas ut.

Sågfabrikerna (tumstationen, intaget, såglinjen, råsorteringen samt spånhanteringen) beräknades 
använda 30 % årligen  av den inköpta elektriciteten. Limträfabrikerna (Limträ 1, Limträ 2, Limträ 3 
och Limträ 4) använder motsvarande 18 % och torkarna 40 %.
Vidare framräknades att det årligen används 23 GWh totalt på Martinsons Trä AB:s anläggning i 
Bygdsiljum.

Investering av ett nytt befuktningssystem i Limträ 2 är något som behöver ses över. Tumstationens 
transformatormatning behöver översyn, med en separation av matning till nämnda fabrik, där 
Limträ 2 respektive Limträ 3 separeras från transformator 11.
Vidare behövs översyn samt ersättning och ombyggnad av vissa maskiner inom Limträ-fabrikerna, 
samt att elanvändningen bör loggas mera kontinuerligt och noggrant.



Abstract
This is a report of a master thesis in energy technology and has been done by mapping energy usage 
of the company Martinsons Trä AB. Furthermore, this thesis is a part of NV Eko. The purpose of the 
report is to give a wider image of how energy is used at Martinsons sawmill in Bygdsiljum by 
mapping specifically and especially the use of electricity in this case. Certain priorities were made, 
from a production view, and parts of the factory were mapped.

Measurements were made in order to map the usage of electricity, data has been collected and 
interviews were conducted. 

The results of this work are statistics over the mapped factories due to the usage of electricity in the 
these, together with a number of suggestions of improvements. Such suggestions were that some 
machines need an oversight or replacing.

The use of electricity in the factories handling the raw material saw processing was calculated to be 
approximately 30 % of the electricity bought yearly. The factories concerned with the refining 
process use a corresponding 18 % and the drying facility uses 40 % of the totalt electricity yearly.
It was also calculated that in total, Martinsons sawmill in Bygdsiljum uses 23 Gwh.

The investment of a new moisturising system in the second refining factory (4 in total) needs to be 
looked into. An oversight of the one of the saw processing factories transformer is needed and the 
feeding of electricity to the second refining factory needs to be separated from said transformer. 
Above mentioned measurement needs to be done with transformer 11 as well, separating the second 
from the third refining factory:s feeding.
Furthermore an oversight and replacing of certain machines within the refining factories is needed 
and also a more continuous logging of electricity usage should be implemented.
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1. Inledning
Detta arbete är en del i ett näringslivsinriktat samverkansprojekt riktat direkt till företag och 
kommuner i Norr- och Västerbotten (NV Eko). Mer specifikt är denna rapport en 
energikartläggning av Martinsons Trä AB:s sågverk i Bygdsilijum. Rapporten avser att ge en bild av 
användningen av elektricitet på valda delar av anläggningen.
Således är energikartläggningen i denna rapport ett led i Martinsons Trä AB:s önskan att verka mer 
energieffektiviserande i sin produktion.

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1980-talet publicerades rapporten ”Our common future”, som tar upp vikten av att globalt 
arbeta för att hushålla med miljömässiga, ekonomiska och sociala resurser (WCED, 1987). 
Rapporten beskriver det arbete som genomfördes av World Commission on Environment and 
Development, en kommitté som var tillsatt av FN. Detta arbete påskyndade diskussionerna om 
behovet av att arbeta för hållbart hushållande med resurser, ytterst för att tillgodose möjligheter för 
kommande generationer att ta del av dessa resurser (WCED, 1987). 

I detta globala arbete för en mer hållbar utveckling, är arbetet för ett mer effektivt sätt att använda 
vår energi en viktig del. På nationell nivå är detta ett område som prioriteras, inte minst inom 
Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2004). I dagens samhälle behöver vi allt mer 
energieffektivisera vårt leverne. Ett stort led i detta är givetvis att en av de stora användarna, 
industrin, ser över sin användning av den alltmer begränsade energin.
Företag vill stärka sin konkurrenskraft, förbättra miljöarbetet och i och med detta minska sina 
kostnader. För att hjälpa till med detta har Energimyndigheten infört PFE, programmet för 
energieffektivisering (Energimyndigheten, 2004). Det riktar sig till energiintensiva företag inom 
industrin, med förutsättningen att de arbetar strukturerat med energifrågor och genomför 
energisparande åtgärder. 
Bakgrunden till PFE är att skatten på processrelaterad el år 2004 höjdes från 0 till 0.5 öre/kWh. Ett 
deltagande i programmet reducerar denna höjning (Energimyndigheten, 2004).

En del i arbetet med PFE är energikartläggning och analys, och därför har jag som examensarbete 
valt att göra en energikartläggning av ett stort sågverk i Västerbottens län; Martinsons Trä AB. 
Denna energikartläggning är sålunda ett exempel på hur ett företag på lokal nivå kan bidra till en 
mer hållbar utveckling genom att nyttja energin så effektivt som möjligt (WCED, 1987; 
Energimyndigheten, 2004).

1.1.2 Tidigare energistudier
Tidigare energikartläggningar av Martinsons Trä AB har gjorts, och i dagsläget är en relativt stor del 
av anläggningen genomgången med hänsyn till effektivisering, även om vissa förbättringar skulle 
kunna göras på utvalda delar. Till största delen är torkarna inte försedda med återvinning, med 
undantag för de som installerats senast.

En energikartläggning gjordes år 2006 av Carl Bro AB inom ramen för Programmet för 
Energieffektivisering. Denna kartläggning kom bland annat fram till att ett antal motordrifter 
behövdes bytas ut. Dessutom framkom behovet av en rad ventilationsrelaterade åtgärder, såsom 
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värmeåtervinning och behovsstyrning.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att kartlägga energianvändningen på Martinsons Trä AB:s anläggning i 
Bygdsiljum. Kartläggningen avgränsas till utvalda delar med fokus på, för produktionen, viktiga 
användare och prioritetsnivån grundar sig på en lista som sammansattes i början utav arbetet i 
samråd med Robert Boström, elchefen på företaget. 

Vidare är syftet att de åtgärdsförslag som presenteras skall bidra till en förbättrad energianvändning 
samt minskade energirelaterade kostnader.

1.3 Problembeskrivning
Arbetet i denna rapport är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat 
samverkansprojekt, ägt av Norrbottens energikontor AB, NENET, riktat direkt till företag och 
kommuner i Norr- och Västerbotten, med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som finansiärer. 
Det huvudsakliga målet är att öka den befintliga verksamheten inom miljödriven affärsutveckling 
och skapa nya företag och arbetstillfällen inom miljödriven affärsutveckling.

Projektet skall stärka näringslivet i Norr- och Västerbotten samt dess ställning inom det 
internationella och nationella arbetet för minskad klimatpåverkan.

Den del av projektet som var högst relevant för detta examensarbete är energikartläggningar med 
skriftlig rapportering och beskrivning på åtgärdsförslag av 10 företag i Västerbotten.

En energikartläggning ämnar ge uppdragsgivaren en bild av hur energianvändningen ser ut hos 
denna. Som resultat skall beslut kunna fattas, baserade på framtagen statistik och uppgifter, som för 
företaget innebär ett mer effektivt nyttjande av energi, utan att kompromissa med produktionen.

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier där huvudkontoret ligger i 
Bygdsiljum och med starka rötter i bygden. Inom koncernen finns det olika specialområden 
fördelade på ett antal separata bolag. Dessa innefattar bland annat sågverk med limträproduktion 
och företag inom träbroar och byggsystem med massiva trästommar.

Det finns idag totalt ca 400 anställda och den ungefärliga monetära omsättningen ligger idag på en 
miljard kronor.

1.4 Avgränsningar
Med hänsyn till arbetets omfattning gjordes vissa avgränsningar i ett tidigt skede av projektet. I 
samråd med berörda parter beslutades att fokus skulle läggas på företagets elanvändning utifrån de 
prioriteringar som tas upp i syftesdelen. Detta medförde att rapporten omfattar 
produktionsrelaterade maskindrifter och att exempelvis värme och ventilation inte analyserades.

Kartläggningen av elanvändningen var primärt fokus. De största användarna är justeringen, 
torkningen, såglinjen och vidareförädlingen. I den här rapporten kommer sågfabrikerna, där 
tumstation, intag, råsortering, spånhantering och såglinje ingår, samt limträfabrikerna 
(vidareförädling) att behandlas mest ingående. Justering (justerverk) och panna ingår i 
kartläggningen vilka också har valts enligt de kriterier som gäller för prioriteringslistan.
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2. Martinsons Såg AB
På anläggningen i Bygdsiljum, som i grunden är ett sågverk, sysslar man utöver 
huvudverksamheten med vidareförädling. Virket som processas här blir till limträ- och 
massivträkonstruktioner.  Utöver det levereras även balkar, broar, telestolpar och 
bjälklagskonstruktioner av massivträ mm.

Årligen tas emot ungefär 500 000 m³ timmer. 

Produktion: 230 000 m³ sågat virke.

Omsättning: 1 miljard kronor.

2.1 Byggnader och verksamhet 
Anläggningen i Bygdsiljum består av följande huvuddelar: sågverk, råsortering, virkes-och 
kammartorkar, justerverk, magasin/lager, verkstad, impregnering, panncentral samt 
kontorsbyggnader.

En schematisk bild över produktionslinjen visas nedan i figur 1.

Figur 1. Produktionslinjen.

Det mottagna timret sorteras i tumstationen. Efter att det har blivit sorterat går timret vidare till 
såglinjen, där det sågas upp med sågklingor.

Därefter torkas det i fabrikens torkar (16 kammartorkar och 6 vandringstorkar).

När det är torkat går virket vidare till justeringen, där det åtskiljs beroende på om det skall 
exporteras eller vidareförädlas.

Inför vidareförädlingen hyvlas, sorteras och böjfasthetssorteras virket.

Limträ-linjen, består av fyra delfabriker; Limträ 1, Limträ 2, Limträ 3 och Limträ 4 (fortsättningsvis 
LT1, LT2, LT3 och LT4). I dessa vidareförädlas det sågade virket till limträprodukter, som bland 
annat används i träbroar och husbyggnadader. 
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Nedan i figur 2 visas ett rullband i en av limträfabrikerna.

Figur 2. Rullband i en av limträfabrikerna.

Sågfabrikerna består av ett flertal delfabriker. De som i analysen sågs som individuella delar är 
tumstationen, intaget, såglinjen, råsorteringen samt spånhanteringen.

2.2 Arbets- och produktionstider
På sågverket går personalen enkel- eller dubbelskift beroende på produktionsbehovet, extraskift 
under semestertider samt kvälls- och helgskift kan förekomma.

2.3 Energitillförsel
I dagsläget köps el från Skellefteå Kraft. Den används i huvudsak till maskiner för produktion, 
belysning, kontorsverksamhet samt mindre drifter. Med drifter menas sålunda maskinerna som 
används i fabrikerna (såsom rullbandet i figur 2, hädanefter drifter). En viss del av den inköpta 
elektriciteten åtgår även till kyla- och värmetillverkningsprocessen. 

Fjärrvärme eller extern oljeeldning nyttjas inte; den värme som används produceras av företaget 
själva.

Med hjälp av egenproducerat spån produceras i egen biobränslepanna värme i form av hetvatten. 
Största delen av denna värme åtgår till produktionen. Resterande används till lokalvärme och 
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ventilation. En del av denna värme säljs till närliggande företag. 

Fabriksområdets transportfordon (truckar, traktorer, bilar osv) använder diesel och bensin.
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3. Metod
I kartläggningen ingick fem huvudmoment; beskrivning av anläggningen, kartläggning av aktuell 
energianvändning, energianvändning på kort sikt, energianvändning på lång sikt samt sökande efter 
åtgärder för energieffektivisering (Energimyndigheten, 2004).

När anläggningen skulle beskrivas användes t.ex. analysverktyg som blockscheman som beskriver 
processer och produktionslinjer. Information av intresse var här materieflöden (råvara och produkt), 
energianslutningar (el, bränslen), medier (ånga, tryckluft), produktflöde med mellanflöden och 
andra eventuella materialflöden (rest- och biprodukter).

Den aktuella energianvändningen kartlades med tillgängliga uppgifter om t.ex. installerad effekt och 
driftstider. Faktorer som konjunkturläge och betydande driftsavbrott påverkar energianvändningen 
och togs därför med i presentationen.

I presentationen ingick anläggningens energiflöden, brutto- och nettotillförsel samt försäljning av 
energi, energibalanser med nettotillförsel av energi och variationer i energianvändningen.

I slutändan åsyftade kartläggningen och analysen att förbättra anläggningen ur energisynpunkt.

3.1 Genomförande
Metoderna med vilka data togs fram till denna kartläggning var olika. För att erhålla värden på den 
el som matas till olika delar av Martinsons Trä avlästes, i de fall det varit möjligt, transformatorerna 
med hjälp av en enkel lcd-display. I de fall en display inte fanns att tillgå användes en sk. tång-
amperemeter för att erhålla ett värde på matad elektricitet. Detta gjordes tillsammans med Robert 
Boström, elchef, på Martinsons Trä AB. Värdet på matad elektricitet kopplades samman med 
driftstiden (endast i form av längd på skiften i fallet transformatorvärde).

Sedan togs produktionsanvändningen fram och detta är den användning av elektricitet som strikt går 
till produktionen av de varor man producerar. Den togs fram genom insamling av uppgifter om 
installerad effekt (antal maskiner och deras effekt) sammankopplat med relevant driftstid och 
eventuell belastningsfaktor (användes i analysen av sågfabrikerna och är ett mått på den belastning 
den installerade effekten lägger på utrustningen). Detta gjordes med hjälp av Robert, men även 
andra anställda med insyn i specifika fabriker.

En jämförelse av de erhållna transformatorvärdena gjordes med produktionsanvändningen. Här 
visade sig differenser, som kan tillskrivas eventuella förluster. 

Då en mer total analys av energianvändningen gjordes så nyttjades Skellefteå Kraft AB:s 
internetbaserade kundtjänst. Där finns möjligheten att samla in värden på den inköpta elen för de 
datum man själv väljer. Med vetskap om hur utvalda delar av hur Bygdsiljum-anläggningen har gått 
under de utvalda perioderna kunde värden för dessa erhållas. Med hjälp av de värdena kunde 
därefter en bild över en delfabriks energianvändning målas upp.

I en energikartläggning ingår fem huvudmoment; beskrivning av anläggningen, kartläggning av 
aktuell energianvändning, energianvändning på kort sikt, energianvändning på lång sikt samt 
sökande efter åtgärder för energieffektivisering (Energimyndigheten, 2004).

När anläggningen skulle beskrivas användes t.ex. analysverktyg som blockscheman som beskriver 
processer och produktionslinjer. Information av intresse är här materieflöden (råvara och produkt), 
energianslutningar (el, bränslen), medier (ånga, tryckluft), produktflöde med mellanflöden och 
andra eventuella materialflöden (rest- och biprodukter).
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Den aktuella energianvändningen kartlades med tillgängliga uppgifter om t.ex. installerad effekt och 
driftstider. Faktorer som konjunkturläge och betydande driftsavbrott påverkar energianvändningen 
under det aktuella året, och togs därför med i presentationen.
I presentationen ingår anläggningens energiflöden, brutto- och nettotillförsel samt försäljning av 
energi, energibalanser med nettotillförsel av energi och variationer i energianvändningen. 

I slutändan åsyftar en kartläggning och analys att förbättra anläggningen ur energisynpunkt. 
Åtgärderna är ofta en investering i ny eller förbättrad utrustning, processintegration, 
produktionsprocess eller förbättrade styr- och reglersystem (Energimyndigheten, 2004). 

3.1.1 Limträ-fabrikerna
Analysen av elanvändningen i limträ-fabrikerna genomfördes på liknande sätt som den av 
sågfabrikerna i och med att uppskattad energianvändning (installerad effekt inklusive arbetstimmar 
och belastning på årsbasis) jämfördes mot avlästa transformatorvärden. Fasta belastningar togs med 
i beräkningarna. Således var produktionsvärdena i fokus. 
Utifrån detta erhölls en skillnad, som kan tillskrivas eventuella förluster.

Data från samtliga maskiner/energianvändare samlades in och sammanställdes. Varje enskild 
maskin/användare dokumenterades således, med tillhörande effekt och drifttid.

Utifrån detta kunde en energianvändning som enbart produktionen står för tas fram. Det är alltså 
den el som endast används till framställningen av träprodukterna. 
Den framtagna produktionsanvändningen av el ställdes mot värden som togs fram vid representativa 
tillfällen (utifrån bedömning av elchefen). Vid de utvalda tillfällena avlästes värden på 
användningen (kW) vid aktuell transformator. I vissa fall har en enkel avläsning på en display varit 
möjlig, men då så inte varit fallet användes en sk. tång-amperemeter. 

Tillhörande driftstid togs sedan med i beräkningarna för att kunna jämföra mot tidigare omnämnda 
produktionsanvändning (tagen från maskiner/användare istället för den, från transformator matade 
elektriciteten). Driftstiden är dock helt skiftbaserad i fallet transformatorvärde. Med detta menas att 
den är hela skiftets längd, till skillnad från de tillfällen då produktionsanvändningen togs fram, då 
istället driftstiden var beroende av maskinernas faktiska gång under skiften. Hur de går 
analyserades i samråd med kunniga inom respektive fabrik, och varierade för olika maskiner 
beroende på i vilken del i produktionskedjan de sitter. 

Vissa maskiner går, av nödvändighet, konstant, medan andra stannar av emellanåt då de inte 
behövs. T.ex. ett rullband, som det i figur 1 nedan, kanske bara går 40 % av skifttiden samtidigt som 
en kap går 60 % av tiden.

När differensen mellan den beräknade energianvändningen (utifrån installerad effekt och driftstid) 
och transformatorvärdena gjordes uppstod vissa problem. Det visade sig uppstå negativa värden för 
förluster gällande LT2 och LT3. Problemet löste sig dock då de två nämnda delfabrikerna slogs 
ihop. Denna hopslagning var nödvändig, då elektricitet matas till ett par användare inom LT2 från 
LT3:s transformator. Den här typen av matning sker även på andra ställen hos Martinsons, men går, 
som synes, att till viss mån förbise genom lösningar som i det här Limträ-fallet.
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3.1.2 Sågfabrikerna
Insamlandet av data gjordes vid varje delfabriks transformator i början av arbetet. Denna datamängd 
uppdaterades senare (feb 2011), men då med mätningar över en veckas tid. Då dessa värden är mer 
aktuella användes de i den här kartläggningen istället. I vissa fall var en enkel avläsning på en 
display möjlig. Då det inte gick användes en sk. tång-amperemeter. De värden som användes 
bedömdes vara representativa för den sammantagna årsanvändningen av elchefen. De avlästa 
värdena kopplades också samman med driftstid per år, för att således kunna jämföras mot 
produktionsanvändningen. 

Vidare samlades data över samtliga maskiner/användare (installerad effekt) i delfabrikerna in. Den 
kopplades samman med relevant driftstid (utifrån längd på skiften). Det togs även hänsyn till 
procentuell driftstidsfaktor, vilket är den tid man faktiskt kör maskinerna, samt en viss 
belastningsfaktor. Sistnämnda representerar den belastning som ligger på utrustningen av den 
installerade effekten. Dessa faktorer var gällande för samtliga maskiner inom en fabrik. Alltså, alla 
maskiner inom exempelvis intaget fick samma belastningsfaktor tilldelad.

Då sågfabrikerna analyserades uppskattades respektive fabriks (tumstation, intag osv) fasta 
elanvändning, procentuellt, utifrån total elanvändning. Detta gav en uppskattning, som 
förhoppningsvis bedöms vara representativ för den faktiska användningen. Anledningen till denna 
uppskattning är att en och samma transformator ger elektricitet till både de fasta belastningarna 
(belysning, kompressorer, kylning samt ventilation) och spånhanteringen.

Med alla mätvärden och relevanta data insamlade jämfördes energianvändningen från 
transformatorn med den beräknade energianvändningen (utifrån installerad effekt). Varje delfabriks 
fasta belastning, p.g.a. nämnda svårigheter, uppskattades utifrån procentuell energianvändning av 
sågfabrikernas totala. Dvs. såglinjen, som står för drygt halva energianvändningen, fick 
motsvarande mängd av fasta belastningen och så vidare.

Differensen mellan den fasta belastningen och den beräknade energianvändningen togs fram vid 
tumstationen som ett mått på eventuell förlust.
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4. Resultat 
Här sammanfattas kartläggningens resultat. Först presenteras de övergripande resultaten, varpå mer 
ingående resultat från olika fabriker behandlas.

4.1 Årsanvändning

Värden över ett helt års inköpt elektricitet är sammanställda. En bild av dessa ges av grafen i figur 
3. 

Figur 3. År 2010 användes elektricitet på Martinsons Trä AB enligt denna graf.

Värdena är hämtade från Skellefteå Kraft ABs hemsida.
Man ser tydligt i figur 3 minskningen av elanvändning under semesterperioden juni-juli. Dessutom 
syns det att det inte är några tvära minskningar, då torkarna står på en bit in i juni. Användningen 
håller sig runt 20-23 MWh, förutom under semestertiden.
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4.1.1 Sammanställning av totala energianvändningen
För individuella delar (Lokal) är användningen av elektricitet uträknad. En lista över den 
sammantagna elanvändningen på Martinsons Trä AB presenteras nedan.

Tabell 1. Lista över energianvändningen.

Lokal Energi (MWh)

Barkmaskin/sågintag (T15) 1260

Fast belastn. Sågl. Spånh./kyla/vent (T10) 1380

Råsortering (T7) 312

Såglinje (T16, T17, T18) 2780

Tumstation (T13) 513

Torkar 9400

Belysning ventilation&råsort, bel. vent.&förråd,  
bel, vent&verkstad

720

Kontor 200

Limträ 4130

Pannor (hetvattenproducerande) 800

Justerverk 1160

Summa 22600

Summan stämmer väl överens med användningen 23000 MWh hämtad från Skellefteå Kraft för år 
2010. Denna användning är alltså det avlästa värdet som erhölls för samtlig inköpt elektricitet det 
aktuella året.
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4.2 Produktionslinjen
Resultaten för produktionslinjen presenteras i detta avsnitt, med energibalanser och tillhörande data.

I figur 4 nedan beskrivs en förenklad energibalans för produktionslinjen.

Figur 4. Förenklad årsbaserad energibalans.

Samtliga siffror i figur 4 är på årsbasis. De gula ingående rutorna är ingående transformatormatad 
el. De gröna rutorna för timmer och spån är även de på årsbasis. Utgående lila ruta från pannan är 
producerat hetvatten, och respektive från torkning är hetluft. 

Sågfabrikerna, dvs. tumstationen, intaget, såglinjen, råsorteringen samt spånhanteringen, som hade 
hög prioritet enligt prioriteringslistan, vilket nämns i syftesdelen, använder näst mest elektricitet på 
Martinsons anläggning i Bygdsiljum. De står för ungefär 30 %, ca 7000 MWh, av den totala 
årsanvändningen om 23 GWh. Värdet 7000 MWh är summan av delfabrikernas användning, 
uträknade genom att multiplicera momentan effekt med driftstid samt belastningsfaktor.

Limträfabrikerna, i figur 4 tillsammans benämnda vidareförädling, hade också hög prioritet i denna 
kartläggning. Dessa står för sammanlagt 18 %, ca 4130 MWh, av Martinsons inköpta elanvändning. 
Detta är framräknat på samma sätt som för sågfabrikerna i stycket ovan. 

De klart största el-användarna på anläggningen i Bygdsiljum är dock torkarnas fläktar, i figur 4 
benämnda torkning, som av prioritetsskäl inte kom att omfattas av den här kartläggningen. Ungefär 
40 %, ca 9400 MWh, av inköpt el används här. Dessa värden är erhållna på samma sätt som för 
sågfabrikerna och limträfabrikerna i styckena ovan.
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4.3 Limträfabrikerna
Nedan visas figur 5, som är en energibalans av limträfabrikerna. 

Figur 5. En energibalans för limträfabrikerna.
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Överst i figur 5 ses en sammanfattning för samtliga limträfabriker med deras mängd momentant 
transformator-matade elektricitet (första värdet), energianvändning på årsbasis (andra värdet) samt 
volymen sågat virke som åtgår till limträproduktionen. Som synes resulterar detta i 47000 
kubikmeter limträprodukter per år, vilket resulterar i ett spill om cirka 2000 kubikmeter, som 
återvinns som flis.

Flödet för fabrikerna är inte redovisat i figuren med samtliga maskiner (rullband, sågar etc.). De 
som är med i figuren är de som använder 5 % eller mer utav elektriciteten som går till produktion i 
respektive fabrik (på årsbasis). Vissa maskiner är uppdelade i flertalet separata smådrifter (t.ex. 
flertalet småmotorer i en större maskin), vilket tydliggjorts med motsvarande antal gula rutor 
ovanför respektive maskins benämning. T.ex. använder skarvmaskinen i Limträ 1 7% av sagda 
fabriks energi.

Jämförandet mellan den matade elektriciteten och den som används till produktionen gav skillnader 
som kan tillskrivas eventuella förluster, eller sådant som helt enkelt inte kan tillskrivas maskinernas 
produktionsanvändning. Dessa skillnader ger en procentuell ”förlust” på 18 % avseende LT1, 15 % 
för LT2 & 3 samt  17 % för LT4.. Detta motsvarar 290, 241 respektive 85 MWh. 
Den matade elektriciteten är den som köps in. Elektriciteten som används till produktionen är 
framräknad från installerad effekt multiplicerad med driftstid samt belastningsfaktor.

En approximation kan göras baserad på avläst transformatorvärde. Således kan Limträ 2 
uppskattningsvis tillskrivas 6 %, motsvarande 666 MWh i figur 5, och Limträ 3 resterande 9 %, 
motsvarande 990 MWh, av den sammantagna förlusten för de båda. Denna uppdelning är gjord 
baserad på vardera fabriks (LT2 & 3) andel av den sammanslagna summan för transformatormatade 
elektriciteten för de två.
LT4 har 2010 ”gått på lågvarv”, emedan produktefterfrågan varit begränsad.
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4.3.1 Energianvändning i Limträfabrikerna
En analys av Limträs totala energianvändning gjordes. 

Värden hämtades från Skellefteå Krafts internetbaserade avläsningstjänst för företagets kunder, och 
de som jämfördes är tagna från olika perioder. Detta för att erhålla representation av enbart Limträ-
fabrikernas användning. 

Således lästes värden av för en period då samtliga justerverk, torkar, såglinje, panncentral och 
samtliga limträ gick som vanligt (5/7-9/7 2010). Sedan lästes värden av för en period då samtliga 
fabriker, minus limträ, återigen gick (12/7-16/7). Skillnaden mellan dessa värden utgör den 
approximerade energianvändningen Limträ-fabrikerna står för, och de är synliggjorda i figur 6 
nedan.

Figur 6. Limträfabrikernas energianvändning under en semesterperiod (5/7-9/7 2010 ).

Värdena för energianvändningen är hämtade med en början vid tidpunkten 00:00. Således är punkt 
nummer 7 på x-axeln klockan 06:00 osv.

Värdena vid 25 (klockan 10:00) kan ses i grafen som en dipp. Generellt kan spikar ses vid klockan 
12:00, vilket är precis efter lunchen, då produktionen drar igång igen. 

I grafen ses också en trendlinje, som visar på en ökad energianvändning den veckan datat är hämtad 
från. Användningen är klart lägre än jämfört med annan tid, utanför semestern. Det varierar förvisso 
beroende på när under denna semestertids mätperiod ett värde tas från, men det skiljer ungefär 700-
800 kWh. Vidare är det svårt att få ett heltäckande värde, då energianvändningen är för hela Limträ-
fabrikerna. LT2 & LT3 går enkelskift nämligen, och det gör inte LT1 och LT4.
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4.3.2 Limträ 1
Limträ-fabriken har sex maskiner som står för 5 % eller mer av energianvändningen inom denna 
delfabrik, och ett gränsfall om 4.8 %. Dessa är skarvmaskinen, stora planhyveln, lilla planhyveln, 
spånfilter södra samt två delar av spånfilter norra. Gränsfallsdriften är en del av spånfilter norra, 
som i sig består av 4 maskiner totalt. 
Vid framräknandet av dessa siffror jämfördes energianvändningen för respektive maskin (erhållen 
genom att multiplicera effekt med driftstid samt effektfaktor) med summan av alla maskiners 
energianvändning inom denna fabrik.

Alla de maskiner som, var för sig, står för 5 % eller mer av användningen i LT1 är, inte helt oväntat, 
viktiga för produktionen. Det framkom att bland dessa finns utrymme för förbättringar. Bland annat 
är skarvmaskinen produktionsbegränsande och stora planhyveln skulle behöva ersättas helt och 
hållet (stor maskin, 60 kW), då den nuvarande är gammal och sliten.
Vidare skulle ett visst antal fler maskiner behöva service. Lilla planhyvel skulle höja produktionen 
om den fick ny automatstapel och fräs 1 & 2 skulle kunna behöva viss ombyggnad. En helt ny kap 
skulle också behövas.

Skarven är i dagsläget den största produktionsbegränsningen och en tillbyggnad av en större 
folieringsmaskin skulle ytterligare öka flödet. 

Mer allmänt visade det sig att fler cnc-maskiner (av typen hundegger), som är ett slags datorstyrda 
sågar, skulle snabba på produktionen. En hundegger motsvarar en investering om ca 1.6 miljoner 
kronor.
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4.3.3 Limträ 2
På LT2 har det huvudsakligen framkommit att befuktningssystemet, som ses i figur 7, skulle behöva 
bytas ut. Detta skulle enligt en offert, som företaget tidigare erhållit, kunna spara in 75 MWh.

Figur 7. Limträ 2:s befuktningssystem.

Vidare återfinns här inte lika många betydande maskiner som i LT1, men de är större. Fyra stycken 
står för 5 %, eller mer, av energianvändningen. Dessa är hf:en (en slags ugn) och spånfläktarna. 
Sistnämnda består av fyra separata maskiner, varav tre bedöms som stora. Den största står för hela 
27 % och hf:en står för 17 % av energianvändningen inom LT2. 
På samma sätt som för föregående fabrik erhölls dessa siffror genom att jämföra samtliga maskiners 
energianvändning (framräknad genom att multiplicera maskinens effekt med driftstid samt 
effektfaktor) mot den enskildas. 
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4.3.4 Limträ 3
LT3 har sju stycken maskiner som, var för sig, står för 5 % av fabrikens totala energianvändning. 
Dessa är skarven, 'hf':n (samma typ som återfinns i LT2), balkhyveln, hydral samt spånutsuget. 

Liksom med många andra maskiner består spånutsuget av ett flertal separata delmaskiner. Tre av 
dessa faller inom 5 %-gränsen för använd energi, och en upptar hela 15,7 %.  
Dessa siffror är framräknade, som för tidigare delfabriker, genom att jämföra individuella maskiners 
energianvändning med summan energianvändning för samtliga maskiner. Maskinernas effekt har 
multiplicerats med driftstiden samt effektfaktorn.

Ytterligare en märkbart stor maskin finns, och det är hf:en. Den står för 16,5 % av LT3:s 
energianvändning. Ett av dess två aggregat ses i figur 8.

Figur 8. Ett av två aggregat tillhörande hf:en.
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4.3.5 Limträ 4
Fem maskiner som står för 5 % eller mer av energianvändningen återfinns i LT4. Dessa är hfpress, 
bandputs, två stycken delmotorer av spånhanteringen (består totalt av fyra) samt hundegger. Två 
stycken av dem omfattar 19 % vardera. Dessa är hfpress, en av delmaskinerna i spånhanteringen 
samt hundegger. 
En individuell maskins energianvändning (effekt multiplicerat med driftstid samt effektfaktor) 
jämfördes med summan för samtliga maskiner inom delfabriken för att erhålla dessa siffror.
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4.4 Sågfabrikerna
En analys av såglinjens energianvändning gjordes. Sågfabrikerna består av ett flertal delfabriker, 
som använder 30 % av den totalt inköpta elen årligen.

Nedan visas figur 9, som är en energibalans för sågfabrikerna.

Figur 9. Energibalans för sågfabrikerna.

I figur 9 ovan är elanvändningen redovisad i form av momentant transformatormatad elektricitet. 
De gröna ingående rutorna för timmer och spån & flis avseende volym är årsbaserade.

Den största elanvändaren är såglinjen, vilket faller sig naturligt, då det är här allt inkommande virke 
sågas inför vidare produktion. Den står för drygt hälften av den årliga elanvändningen inom 
sågfabrikerna. Därefter kommer intaget och spånhanteringen med drygt 24 % respektive 11 % av 
användningen av el inom Sågfabrikerna. Detta är framräknat genom transformatormatad el för 
respektive delfabrik ställt emot totalt transformatormatad el för samtliga delfabriker.

4.4.1 Intag
Sett utifrån sågfabrikernas totala energianvändning nyttjar intaget totalt ca 24 % av energin. Inom 
intaget finns inte så många större enskilda maskiner. Tre stycken upptar vardera över 5 % av 
fabrikens totala energianvändning; rotreducerare, barkrotor samt barkriv. Den första och sista står 
vardera för 18 % av intagets energianvändning. Dessa siffror är framräknade från individuella 
maskiners effekt multiplicerad med driftstid och effektfaktor, vilka i sin tur jämfördes med summan 
av samtliga maskiners energianvändning inom delfabriken.
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4.4.2 Såglinje
I såglinjen återfinns sex stycken maskiner som är 5 % eller mer utav fabrikens totala användning av 
energi per år. Dessa är ZD1 reducerare 1, ZD2 reducerare 1, F2 profilaggregat, S1 såg, F4 
profilaggregat och s2-klyvsåg. Alla håller sig runt 10 % vardera, bortsett från den sistnämnda 
maskinen, som står för 17 % av såglinjens energianvändning. Dessa siffror är framräknade på 
samma sätt som för intaget.

4.4.3 Råsortering
När det gäller råsorteringen finns i princip enbart flertalet småmaskiner, men tre stycken upptar 
omkring 5 % av den totala användningen inom råsorteringen. Dessa är två likadana sortertransport 
master och hydral paketutlämning. Detta är framräknat på samma sätt som för föregående 
delfabriker.

4.4.4 Spånhantering 
Fabriken spånsortering har fem maskiner som vardera står för 5 % eller mer av energin som årligen 
används där. De är skruv100, hugg, skruv160, skruv170 och elevator flis. Av dessa sticker huggen 
ut som den som står för överlägset mest energianvändning. Huggen använder 29 % av fabrikens 
användning årligen. Även här är resultaten framräknade som för ovanstående delfabriker.

20



4.5 Biopannan
I figur 10 visas en skiss över energibalansen på årsbasis för biopannans hetvattenproduktion och 
dess flöde. Av ~83000 MWh går 25-30 % uppskattningsvis till värme och ventilation. Av denna 
andel går 33 % till värme och resterande 66 % till ventilation. År 2010 såldes ca 700 MWh till de 
närliggande företagen Umesläp och Norrlandsvagnar. Resten går till produktionen/torkarna samt 
uppvärmning av lokalerna, med majoriteten till förstnämnda.

Figur 10. Energibalans för Biobränslepannan och värmedistributionen från denna.

Elektriciteten som används av pannan går, utöver belysning och dyl., till elmotorer, hydralmotorer, 
fläktar och pumpar.
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4.6 Nattförbrukning under semestertid
När hela elkonsumtionen betraktades framkom en differens mellan energianvändningen och en 
nollnivå, till synes utan bakgrund. Insamlade värden för semestertid pekar på en ”tomgång” 
motsvarande ungefär 350 kWh/h, i den meningen att inget annat går nattetid. Produktionen stod 
således stilla, men ändå kunde denna elanvändning observeras, och i figur 11 visas en graf över den.

Figur 11. Energianvändning under semestertid.

Värdena i figur 11 är avlästa under perioden  28/7-6/8 för Justerverket (drift veckodagar 07:00-
16:00), vilket är förklaringen till topparna i grafen. De infinner sig under veckodagar, och visar på 
produktion.
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4.7 Analys av justerverkets energianvändning 
En analys av justerverkets energianvändning gjordes.

En bild av hur fabriken använder energi togs fram. Dessa värden presenteras nedan i figur 12. Den 
vågräta axeln illustrerar antalet timmar under semesterperioden. Värdena för justerverkets 
energianvändning hämtades från Skellefteå Kraft för en period av 10 dygn under tiden 28/7-6/8, då 
produktion gick mellan klockan 07.00 och 16.00 måndag till fredag.

Räknat utifrån ett medel om 550 MWh stämmer detta väl med vad man bör få ut från den 
installerade effekten, med endast 150 kWh i skillnad. 

Figur 12. Justerverkets energianvändning under semestertid(28/7-6/8, 07:00-16:00).

I figur 12 ses tydliga toppar varje dag med drift vid klockan 12:00, just efter lunchstoppet.

En trend på ytterligare en topp i användningen kan ses, och den uppträder klockan 18:00, varpå 
användningen sjunker gen, till en slags grundnivå (~350 kWh/h), trots att fabriken ej går nattetid.

23



4.8 Investeringar
De föreslagna åtgärderna presenteras med tillhörande investeringskostnader. Även relaterade 
miljövinster är medtagna och jämförda med nämnda kostnader.

Tabell 2. Investeringar och besparingar.

Åtgärd Ev. 
energibesp
aring 
(kWh/år)

Ev. 
monetär 
besparin
g (kkr/år)

Investering 
(Mkr)

Årskostnad/Ann
uitet (kkr/år)

Utsläppsminskn
ing (kg CO2/år)

Stora 
planhyveln

10530 7,9 2 206 1000

Lilla 
planhyveln

16200 12,2 2 206 1620

Kap 1500 1,1 1 103 150
Folierings
maskin

0,5 51,2

CNC-
maskin, typ 
hundegger

1,6 165

Den årliga kostnaden för respektive investeringar är beräknad med en avskrivningsperiod på 15 år 
samt en ränta på 6 %.

Utifrån energibesparingsvinst kan inte nyinvesteringarna rättfärdigas, men det finns potential för 
produktionsökningar.
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5. Diskussion
Det är positivt att sammanräkningen av totala energianvändningen stämmer väl överens med det, 
från leverantören, erhållna värdet. Det visar på att det går att ha en god översyn över användningen, 
även om loggningen skulle underlätta energieffektiviserande.

Det uppmätta värdet för tumstationen i sågfabrikerna visade sig inte stämma överens med det som 
matas, vilket kan ses som ett problem. Dock kan avvikelsen ha sin grund i att eldriven värme till en 
lastbilsvåg matas från samma transformator som matar tumstationen. Under mätperioden var det 
tillräckligt kallt (slutet av februari) för att all värme skulle varit påslagen på lastbilsvågen och 
tumstationen. Värdet från den första mätningen, som är drygt 60% av det senare, användes istället, 
då det bedömdes vara mer korrekt.  

5.1.1 Limträ
Siffrorna för förluster för respektive delfabriker är avsevärt mycket högre än motsvarande för 
sågfabrikerna, där de ingående delfabrikerna i regel är inom klart acceptabel felmarginal.

Vad som bör beaktas är dock att LT1 går dubbelskift, LT2 & 3 enkelskift, vilket skulle kunna vara 
en orsak till en högre andel förlust för förstnämnda.

På Limträ 3 fungerar befuktningen inte riktigt som den ska, så den skulle behöva ses över. Gällande 
spånsug/spånfilter i samma fabrik bör eftergångstider (maskiner går ibland en bit in på raster/icke-
produktionstid) eventuellt ses över, då de, exempelvis under luncher och fika står stilla en kort 
stund, varpå de skall dras igång igen.

5.1.2 Energianvändningen i limträfabrikerna
I och med att värden från olika tidpunkter jämfördes erhölls ett ungefärligt resultat för 
energianvändningen och det förekommer avvikelser, vilka kan ses, i form av ”noll-värden” i figur 
10. Förklaringen är att det finns fall då energiskillnaden mellan mätserierna blivit negativ till följd 
av att mätserierna är från olika tidpunkter. Då energianvändningen inte kan bli negativ sattes dessa 
värden till noll vid beräkningen av densamma.

5.1.3 Nattförbrukning 
Gällande nattförbrukningen kan en viss del av den förklaras. Bland annat finns 110-150 kW i 
kompressorer för luftbefuktningen, och de måste gå konstant.
Sedan finns datormaskiner som står för 15 kW och en stor cirkulationspump för värmen på 75 kW. 
Datorerna och cirkulationspumpen går, likt luftbefuktningen, också dygnet runt. Detta lämnar dock 
100 kW, men en viss del av den, till synes icke-förklarliga nattförbrukningen, kan förklaras, se 
nedanstående stycke.

5.1.4 Analys av justerverkets energianvändning 
En trend på ytterligare en topp i användningen kan ses, och den uppträder klockan 18:00, varpå 
användningen sjunker igen, till en slags grundnivå (~350 kWh/h), trots att fabriken ej går nattetid.
Detta har troligtvis att göra med det som till viss del förklarar nattförbrukningen under föregående 
rubrik.
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5.2 Åtgärdsförslag
Här presenteras en rad förslag på åtgärder/förbättringar. Många är baserade på att t.ex. en maskin 
blivit gammal och sliten och således behöver bytas ut. 
Andra förslag grundar sig i svårigheter som uppkom under arbetet. 

5.2.1 Allmänt
Företaget föreslås sätta kontinuerlig loggning vid transformatorer, för att erhålla statistik över hur 
olika delar av företaget använder el över tid. Förslagsvis bör denna loggning kunna avläsas på 
internet.

Transformatormatningen till tumstationen skulle behöva ses över, då det är oklart exakt vilken 
mängd elektricitet som matas just till den delen av sågfabrikerna. Det matas, som tidigare nämnts, 
även el till värme vid en lastbilsvåg i närheten från samma transformator.

Transformatorn som matar elektricitet till spånhanteringen inom sågfabrikerna (T10) matar även el 
till fasta belastningar för hela sågfabrikerna. Detta gör det svårt att se vad som faktiskt går till 
spånhanteringen och de fasta belastningarna. 

På Martinsons finns vidare matning av el till några användare inom LT2 från LT3:s transformator, 
T11. Detta gjorde det nödvändigt att slå ihop dessa två fabriker i kartläggningen. Således blev det 
också nödvändigt att uppskatta de två fabrikernas individuella förlust.

5.2.2 Limträ
LT1
Stora planhyveln skulle behöva ersättas helt. Den är en stor maskin för denna fabrik med effekten 
60 kW.
En ny innebär en investering om 2 Mkr, och sparar tack vare ett nytt motorsystem minst 20 % 
energi.

För att höja produktionen skulle lilla planhyveln behöva ersättas med en ny. En likvärdig 
investering för denna hyvel som för stora planhyveln gäller även för denna. Vad som ytterligare 
skulle snabba på produktionen är fler cnc-maskiner (av typ Hundegger, som finns på LT4). En 
sådan innebär en investering om ca 1.6 miljoner kronor.

En helt ny kap skulle också behövas. Den nuvarande är dock specialbyggd med peklaser och 
tillverkas inte idag. En ny kap innebär en investering om 1 Mkr. För att kompensera för peklasern 
på den gamla behöver man antingen manuellt markera med fluoriserande krita före kapen eller 
investera i en scanner. Den sistnämnda kostar 2.5 Mkr. 
Den nya föreslagna kapen är dubbelt så snabb som den gamla.

Tillbyggnad av en större folieringsmaskin skulle sannolikt öka produktionsflödet. En investering 
om 550 000 kr krävs här. Den nya maskinen har en matningshastighet som är 20 % högre än den 
gamla.

Vidare är skarven produktionsbegränsande i nuläget, och en översyn av denna kan vara fördelaktig 
då den står för över 5 % av energianvändningen.

LT2
På LT2 skulle befuktningssystemet behöva bytas ut. Enligt en offert skulle man på detta byte kunna 
tjäna 75 MWh, vilket i CO2-utsläpp motsvarar 7500 kg. 
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LT3
Befuktningen på LT3 fungerar inte riktigt som den ska och skulle således behöva ses över. 

Dessutom skulle eftergångstiderna för spånsug/spånfilter behöva en översyn. Inom fabriken är de 
stora maskiner, och de står ibland stilla korta tider under raster och dylikt, varpå de strax dras igång 
igen.

5.2.3 Kostnader åtgärdsförslag
Vad som bör beaktas är att återbetalningstiden är framräknad endast med hänsyn till 
energibesparingen. Det vill säga, utan att ta hänsyn till det ytterligare inkomstbringande 
effektiviserandet i produktionslinjen. Till exempel är den nya kapen dubbelt så snabb enligt 
försäljare. Dessutom är det viktigt att se till de miljöfrämjande vinsterna. Man besparar miljön 
belastningen av mängden utsläpp som åstadkoms nu.
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6. Slutsatser
De klart största elanvändarna hos Martinsons Såg är torkarna, limträfabrikerna samt sågfabrikerna.
Vid en sammanställning av framräknade värden för total elanvändning får man en siffra som 
stämmer väl överens med värdet för totalt levererad el från elleverantören.

När produktionen inte är igång finns ändå mätbar elanvändning (nattetid). Stor del av denna går 
dock att förklara med kända användare, vilket är bra.

Det finns ett antal maskiner/drifter som behöver bytas ut. Framförallt två stycken planhyvlar två 
stora investeringar, som dessutom skulle ge stora miljövinster. Vidare är bytet av en kap i gott syfte 
för produktionshastigheten. Fler maskinbyten som höjer produktionen är också av vikt.
Att dessutom sätta kontinuerlig loggning vid samtliga transformatorer skulle väsentligt underlätta 
kontrollen av elanvändningen.
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