
El- jämfört med 
dieselkompressorer
En 5-i-fokus-guide som hjälper dig göra det bästa valet!



El- jämfört med dieselkompressorer
Beslutet att välja en el- eller dieselmotor för att driva en 
portabel luftkompressor har hamnat i hetluften på grund 
av den senaste utvecklingen inom fordonsindustrin. Både 
den brittiska och den franska regeringen har föreslagit att all 
försäljning av nya diesel- och bensindrivna bilar ska förbjudas 

Här följer fem punkter du bör tänka på när du väljer att köpa eller hyra  
en el- eller dieseldriven portabel luftkompressor:

5-I-FOKUS
Kompressorer

till 2040, som en åtgärd för att stimulera övergången till elfordon, med målet att 
skydda människors hälsa och den globala miljön.

Motståndare till åtgärden i Storbritannien hävdar att den nuvarande batteritekniken 
har begränsningar och att det extra elbehovet för laddning av fordon skulle leda till 
en ohållbar ökning på ca 30 gigawatt av det nationella brittiska elnätets nuvarande 
topp på 61 gigawatt.

1. Initialkostnad jämfört med 
användningskostnad 
Dieselmotorer har blivit upp till 25 procent dyrare 
under de senaste fem åren, men samtidigt har 
deras teknik och prestanda ökat dramatiskt. 
Det är allmänt vedertaget att ett eldrivet 
alternativ kostar mindre att köpa, men den 
fördelen är inte relevant om det inte finns någon 
strömförsörjning på arbetsplatsen. 

För ett projekt med förbättring av infrastruktur i 
stadsmiljö finns det troligen en fast strömkälla. 
Däremot är det inte troligt att ett avlägset 
beläget nybygge har tillgång till elnätet. 

Ett ytterligare stöd för att välja dieseldrivna 
luftkompressorer är att många nu även har 
en inbyggd generator. Det är självfallet inte 
möjligt med en elektrisk enhet, som beroende 
på platsen måste drivas med en generator. 
Med detta i åtanke borde ett dieseldrivet 
alternativ vara en mer mångsidig lösning för 

nybyggnationer på avlägsna platser. Men på 
många stora arbetsplatser installeras numera 
en generator som standard, och i så fall är valet 
enklare, eftersom en eldriven kompressor då 
bara går att ansluta till generatorn.

 

2. Säkerhet och flytt
Elektriska enheter är alltid säkrare. Det finns 
ingen risk för brännskador från heta delar, såsom 
avgasrör eller ljuddämpare, och i farliga miljöer 
behöver inte brandfarligt bränsle transporteras 
runt. Dessutom finns det miljöaspekter, såsom 
att risken för markkontaminering på grund av 
dieselspill undviks. 

En elektrisk enhet kanske är säkrare 
sammantaget, men å andra sidan behöver 
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ETT DIESELDRIVET ALTERNATIV  
ÄR EN MER MÅNGSIDIG LÖSNING 
FÖR NYBYGGNATIONER PÅ 
AVLÄGSNA PLATSER



dieselmaskiner inte anslutas till eluttag, och 
elkablar som ligger på arbetsplatsen kan utgöra 
en snubbelrisk om de inte hanteras effektivt. 
Det är också viktigt att se till att kablarna är 
av rätt kvalitet för att undvika att isoleringen 
lossnar så att det finns risk för exponering av en 
strömförande ledning.

Eldrivna maskiner är i allmänhet mindre eftersom 
det inte behövs någon bränsletank, kylare eller 
internkylare. När det gäller lika-för-lika-modeller 
är körvikten motsvarande för el och diesel 
eftersom elmotorer är relativt tunga. Dessutom 
har dieseldrivna kompressorer inga kablar som 
behöver dras ur och hanteras när maskinen 
behöver flyttas. 

Tidigare var elektriska maskiner inte konstruerade 
med flytt runt arbetsplatsen i åtanke. De var mer 
lämpade för att bara ställas ner och köras. Men 
idag erbjuder modeller av båda typerna samma 
detaljer för att underlätta flytt: hjul, lyftöglor och 
urtag för gaffeltruck.

3. Service
Eftersom elektriska enheter inte har några 
motordelar som ska bytas vid service kan 
serviceintervallen förlängas till det fyrdubbla. 
Rutinunderhållet av motorn är en enkel procedur 
och kräver bara smörjning.

För en dieselenhet har däremot 
underhållskostnaderna under hela livstiden 
typiskt legat på minst en euro per timme. 
Den summan har dock börjat minska eftersom 
tillverkarna har jobbat på att förenkla och 
förkorta underhållsrutinerna. Med de senaste 
typerna av dieseldrivna kompressorer går det 
nu att ha serviceintervall på från 250 till upp till 
1000 timmar, eller en gång vartannat år.  

4. Effektivitet och autonomi
Låt oss börja med ett typiskt exempel. 
En nätansluten elektrisk kompressor på  
7 m3/min (250 cfm) förbrukar typiskt 38 Kwh 
el, vilket med ett elpris på 0,25 euro per Kwh 
motsvarar en kostnad på 9,5 euro per timme. 
Motsvarande dieselmaskin som används i 
Europa drar typiskt 13,2 liter bränsle per timme, 
vilket med en bränslekostnad på 1 euro per liter 
motsvarar 13,2 euro per timme

Det är helt klart att en av de viktigaste 
variablerna när man jämför de två teknikerna 
är de ständigt växlande priserna på el och 
diesel, som skiljer sig kraftigt mellan regioner 
och kan förändra kostnadsmodellen ovan 
dramatiskt. Du bör också tänka på att för en 
elkompressor som drivs med en generator 
på arbetsplatsen och inte från elnätet blir 
dieselförbrukningen motsvarande som med en 
dieseldriven kompressor.

En annan faktor att ta hänsyn till är att 
bränsleeffektiviteten kan variera kraftigt mellan 
olika tillverkare, både för diesel- och eldrivna 
kompressorer. En dieselkompressor med en 
effektiv Tier 4-motor som är optimerad genom 
inbyggnad av ett avancerat kompressorelement 
drar mycket mindre bränsle än en som inte har 
konstruerats för att samverka på samma sätt. 
Även tumregeln att en dieseldriven motor blir 
effektivare ju större den är kan vara bra att ha i 
åtanke. En större motor drar givetvis mer bränsle 
än en liten, och därför kan besparingarna bli 
större beroende på elpriset och om dieselmotorn 
har optimerad prestanda. 

Det är ingen tvekan om att argumenten för 
att använda elektriska maskiner kommer att 
stärkas om bränslepriserna fortsätter stiga. 
Kostnaden för att köra elektriska enheter varierar 
beroende på motorns storlek, men den posten 
kommer sannolikt att sjunka i takt med att nya 
högeffektiva modeller lanseras som klarar högre 
märkeffekter. Dessutom har elektriska maskiner 
normalt en stor fördel framför motsvarande 
dieselvarianter som drivs med Tier 2- eller Tier 
3-motorer, som primärt används i länder som 250 1000 
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inte har lika stränga utsläppskrav som Europa 
och Nordamerika.

Hela ägandekostnaden måste beräknas som 
en del av inköpsprocessen, och där måste 
även restvärdet tas med. För dieseldrivna 
luftkompressorer finns en väletablerad marknad 
för begagnat, och en stor del av restvärdet gäller 
motorn. Portabla elektriska luftkompressorer är 
däremot inte lika beprövade och etablerade på 
andrahandsmarknaden. Därför behöver du ta 
rimlig hänsyn till den faktorn för driftbudgeten.

5. Buller och utsläpp
När det gäller miljöhänsyn är eldrivna 
kompressorer självklara vinnare. Elektriska 
maskiner kan vara upp till fem decibel tystare 
än dieseldrivna.

Vissa hävdar att elkompressorer är utsläppsfria. 
Det är tekniskt korrekt i någon mening, men för 
att köras måste de anslutas till en strömkälla 
som i sig genererar CO2. Detta är en viktig 
faktor att överväga eftersom processen 
att producera tryckluft inte är den mest 
energieffektiva. Du kan minska CO2-utsläppen 
från tryckluftsproduktionen betydligt om du väljer 
en effektiv kompressor.

Dieselmotorer producerar dessutom kväveox-
ider (NOx) och andra föroreningar som har 
samband med klimatförändringen och påverkar 
människors hälsa. Av det skälet har stater och till-
verkare investerat stora resurser i att få fram rena 
dieselmotorer. Men de kan aldrig bli lika rena som 
elmotorer när det gäller utsläpp av växthusgaser.
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Not till läsaren:  
Många av de värden som visas är medelvärden. Faktiska tekniska specifikationer för produkterna kan skilja sig beroende på tillverkare och geografisk region.

Slutsats
Det finns inget svar som är rätt eller fel. 
Skillnaderna mellan de två teknikerna 
beror i huvudsak på tillgången till ström 
och på energikostnaderna. I båda fallen 
skiljer sig driftskostnaderna för en elmotor 
eller en Tier 4-dieselmotor avsevärt mellan 
tillverkare – detta ska alltid analyseras 
noga före ett köp. Utgå aldrig ifrån att 
kostnaderna är ungefär desamma. 

Elektriska portabla maskiner vinner 
mark på de fyra stora framväxande 
utvecklingsmarknaderna Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina (BRIC) på grund 
av förbättringar av elinfrastrukturen, relativt 
låga elpriser och eftersom elkompressorer 
har ett lägre initialt inköpspris. Däremot är 
diesel fortfarande föredraget i större delen 
av Europa, Nordamerika, Mellanöstern 
och Afrika på grund av kraftkällans 
oberoende och prestandan hos de senaste 
reglerade dieselmotorerna.

Framtidsperspektiven för tryckluftssektorn 
innebär samma utmaningar som för 
många andra branscher, med en övergång 
till renare energikällor. Framstegen inom 
eldrivna lösningar, batteriteknik och 
förnybar energi kommer säkert att spela roll 
i framtiden. Det är sant att el typiskt ger 
ökad effektivitet och lägre driftskostnader. 
Men gå igenom de punkter som tas upp i 
artikeln och ta inte för givet att diesel inte 
är det bästa valet för slutanvändningen. 
I dag kan det faktiskt vara så.
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