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Var används energin i mjölkproduktionen?

› Mjölkning med kylning och varmvatten till diskning nära en tredjedel.
› Utfodring och foderberedning nära lika stor del som mjölkning.
› Belysning och ventilation tillsammans en tredjedel.
› Utgödsling ofta liten del.
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Användning – Mjölkproduktion

• Varje gård är unik
• Varje gård behöver analyseras 

enskilt
• Stor variation i energibehov 

över dygnet och året

24 lösdriftsladugårdar kartlagda av LRF Konsult i Energikollen 2008

Robot
250 - 57 kor

Karusell
180 kor

Grop
300 – 70 kor



Var används energin i mjölkproduktionen?
5 st lösdriftsgårdar som besöktes 2013-14 



Mjölkning

Energianvändare i mjölkningen
› Mjölkkylning
› Tankdisk
› Anläggningsdisk
› Varmvattenberedare
› Vakuumpump
› Mjölkpump
› Tryckluftskompressor
› Påfösargrind
› Högtryckstvätt
› Tvättmaskin



Mjölkning

› Vakuumpump
› Mjölkkylning
› Förkylning

› Värmeåtervinning
› Varmvatten till diskning



Vakuumpump

› Frekvensstyrning av varvtalet är vanligt idag.
› Besparingar på 30-50% med frekvensstyrning jämfört med strypning. 
› Disken kräver dubbelt kapacitet som mjölkning.
› Besparing är alltså ungefär
hälften av elförbrukningen 
under mjölkning.



Vakuumpump

› Rengör vakuumregulatorn
› Välj frekvensstyrd vakuumpump
› Låt inte vakuumpump värma tankrum
› Ta vara på värmeenergin från vakuumpumpen



Automatisk mjölkning

› Energianvändningen



Energianvändning mjölkrobotar
Energianvändningen på de senare modellerna
› VMS classic

› 28,2 kWh/ ton mjölk

› VMS V300
› 25,1 kWh/ ton mjölk

› Lely A4
› singelbox med ångrengöring ca 18000 kWh/ år 
› dubbelbox ca 16000kWh/år

› Lely A5
› singelbox med ångrengöring ca 15300 kWh/ år (Borträknat värmning av vatten ca 8000 kWh/ år)
› dubbelbox ca 13 500kWh/år

› GEA
› 1-box ca 14,6 kWh/ ton mjölk 
› 2-box ca 12,5 kWh/ ton mjölk
› 3-box ca 11,2 kWh/ ton mjölk



GEA single-box



Mjölkkylning

› Svårt att mäta och bedöma kylningens energianvändning
› Beror av:

› Mjölkmängd som ska kylas
› Temperatur på mjölken som kommer in i tanken
› Temperatur runt kondenson
› Dammbeläggning på kondensorn



Mjölkkylning

Uppskatta enligt nedan:
Riktvärden per ton mjölk
Omgivningstemp. 10 grader 12 kWh/ton mjölk

15 grader 14 kWh/ton mjölk
20 grader 16 kWh/ton mjölk
25 grader 18 kWh/ton mjölk

Öka om kondensorn är dåligt rengjord



Kylning av mjölken före tanken

Förkylning med kallvatten 
Exempel mjölken kyls från 35 grader till 17 grader.
35-17 = 18 grader av totala behovet på (35-4) 31 grader

=> 58 procent av behovet
Förkylningen klarar av en stor del av kylbehovet, ofta minst 50 procent om 
kallt vatten finns. 
› Uppskattad mjölktemperatur

› Förhållande 2:1 – från 4 till 6˚C över vattentemperaturen
› Förhållande 1:1 – från 6 till 10˚C över vattentemperaturen



Kylning av mjölken före tanken

Kortare kyltid ger mindre värme i motorrum
Mindre kondens på vattenrör?
Högre mjölkproduktion om vattnet används till dricksvatten för korna?



Fördel med uppvärmt vatten till kor

› Studier visar att optimal temperatur på dricksvattnet för kor är 
17˚C.  Studier visar att det ger en ökad avkastning på 1,3% 
jämfört med vatten 10˚C. 

EFFECTS OF DRINKING WATER TEMPERATURES ON WATER INTAKE AND MILK YIELD OF TIED-UP DAIRY COWS
MONICA ANDERSSON Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences S-750 07 Uppsala (Sweden)



Plattkylare



Plattkylare



Bufferttankar för dricksvatten



Rörkylare



Rörkylare



Rörkylare



Kylaggregat



Tankar med förvärmt vatten



Tankar med förvärmt vatten



Värmeåtervinning från mjölkkylning

Normalt slösas energin ut i 
luften via kondensorn.

Plattvärmeväxlare placerad för 
kondensorn överför värmen till 

tappvarmvatten 

Vattnet cirkulerar mellan vvx
och lagringstanken

Varmt vatten 
värms ytterligare 

i VVB.

Varmvatten (45-55°C) 
lagra I lagringstanken. 

Kylmedia transporteras runt i systemet 
med hjälp av en kylkompressor 

Värmen från mjölken förs 
bort med hjälp av kylmedia 
som cirkulerar I systemet



Värmeåtervinning från mjölkkylning



Värmeåtervinning från mjölkkylning
med förkylning



Värmeåtervinning från mjölkkylning
med förkylning



Var använda det värmda vattnet

› Förvärmt vatten till VVB
› Golvvärme i personalrum
› Värme vid robot
› Värma dricksvatten



Vatten och elförbrukning



Vatten och energibehov för att värma

› Det går åt 1,16 Wh per liter vatten för att höja vattentemperaturen 
en grad

› 1,16 kWh/ m3 för att höja temp en grad.



Åtgärder mjölkning/diskning

› Gör ren kondensor
› Håll nere temp i tankrum och runt kondensorn
› Förkyl mjölken
› Återvinn värme från mjölkkylning till varmvatten

› Även vatten till robotarnas VVB
› Återvinn värme från diskvatten?
› Isolera mjölkledningen
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