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Sammanfattning 

Tekniska verken i Linköping är en del av drygt 230 000 kunders vardag och levererar 

tjänster som gör livet enklare och mer bekvämt. De erbjuder bland annat elnät, fjärrvärme, 

fjärrkyla, hantering av avfall, biogas och elhandel.  Gärstadverket är ett av företagets 

kraftvärmeverk vilken består av flera anläggningar där främsta bränslet är 

avfall. Produktionsanläggning KV61 är en av dessa anläggningar där ett stort antal stora 

och små elförbrukare finns. Som avslutning på utbildningen Elkraftingenjör vid 

Mittuniversitetet görs här ett examensarbete om 15hp i syfte att för företaget minska sin 

egenförbrukning av energi och därmed bidra till mindre miljöpåverkan.  

Uppdraget består i en kartläggning över energiförbrukningen samt en kostnads- och 

energieffektiviseringsberäkning för konvertering av befintlig belysning till LED-

belysning. 

Arbetet har utförts genom beräkningar på styrsystemets lagrade data samt med egna 

mätresultat från mätningar på objekt i anläggningen. För kartläggningen presenteras detta 

i form av tabeller, grafer och beskrivande text och avslutas med ett resultat som visar att 

förbrukningen för år 2018 uppgick till ca 14 GWh. Elproduktion för samma år uppgick till 

ca 91 GWh. För beräkningar till belysningsuppdraget har egna mätningar och befintlig 

dokumentation över belysningssystemet sammanställts. Som resultat visar att 880 

armaturer av typen industrilysrör som förbrukar 75 W kan bytas ut mot 

belysningsarmaturer i LED som förbrukar 55 W. Anläggningen har även armaturer av 

typen högtrycksnatrium, med olika märkeffekt, som kan bytas ut mot betydligt mer 

energibesparande alternativ i LED. Totalt fås en besparing av 422 922 kWh för ett år, om 

alla belysningspunkter byts ut. Detta är en investering som har en återbetalningstid på 

4,29 år med den prisbild som är vald. 

Som slutsats ges att för att minska osäkerheten vid beräkning av energiförbrukning bör 

objekt kompletteras med energimätare och att byta ut belysningen anses vara en god 

investering. 
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Abstract 

Tekniska verken in Linköping is a part of 230 000 customers´ everyday life, and they 

deliver services that make life more simple and comfortable. Tekniska verken offers an 

electrical grid, remote heating and cooling, recycling of all your garbage, production of 

biogas and electrical power. Gärstadverket is one of Tekniska verken´s heating and power 

plants where the main fuel source is garbage and other waste. Production plant KV61 at 

Gärstadverket is a facility where we find many large and small sources of power 

consumption which are needed for production. My student thesis, 15hp, for the electrical 

power engineering program at Mittuniversitetet will focus mainly on reducing the internal 

power consumption at Gärstadverket KV61 which will make Gärstadverket as a power 

plant more environmental friendly. 

 

My mission consisted of mapping the plant´s energy consumption, along with costs- and 

energy efficiency calculations for replacing the current indoor lighting with LED.  

 

My work is based on logged data from the facility and also from personal measurements 

on objects inside the plant. Results are presented in charts, graphs and explained in text. 

The presentation shows that energy consumption for 2018 was 14 GWh and energy 

production for 2018 was 91 GWh. 

 

My calculations on the current lighting system are based on my own measurements and 

documentation from the facility. The result shows that 880 fluorescent light armatures 

using 75 W each could be replaced by LED armatures using 55 W each. At the plant, there 

is also high-pressure sodium lighting that could be replaced with LEDs. The total savings 

for one year could be approximately 422 922 kWh. The investment will pay for itself in 

4,29 years. 

 

In conclusion, it would be good if more objects had energy meters to increase accuracy 

when making calculations. Investment in a new lighting system is also recommended. 
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Terminologi 

Aggregat En komplett anläggningsdel t.ex. Frekvensomriktare-Motor-

Pump 

Candela Mått för ljusintensitet 

Lumen Mått för ljusstyrka 

Lux Mått för totala ljusstyrkan i ett rum  

Kelvin Mått för färgtemperatur 

Mottrycksturbin Ångturbintyp i kraftvärmeverk där ångan utnyttjas i turbinen 

för elproduktion 

Objekt Avgränsad anläggningsdel, t.ex. en motor 

Profibus Kommunikation via busslinga 

Revision ” upprustning av anläggning” 

Ärvärde Det faktiska värdet från en reglerkrets, i rapporten använt för 

att beskriva det faktiska varvtalet/frekvensen på motorer. 

Förkortningar 

   

IL*  Belysningsarmaturer av typen industrilysrör, finns i klass 1 till 5 

IP* Isolationsklass, ett mått på kapsling av elektrisk eller elektronisk 

utrustning 

HN* Belysningsarmaturer av typen högtrycksnatrium, finns klass 1 till 5 

KV61 Kraftvärmeverksanläggning 61 

LED Light Emitting Diode 

MaVa Matarvattenpump 

THD Total Harmonic Distorsion 
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Notation 

 

P Effekt 

Pn Nominelleffekt (även andra nominella storheter) 

Pbn Belastningsförluster 

P0 Tomgångseffekt 

S Skenbar effect 

U Huvudspänning  

I Ström 

Itot Absolutbeloppet av strömmen 

Imag Magnetiseringsströmmen 

Iaktiv Den aktiva delen av strömmen 

F Frekvens 

fp.u Frekvens angiven i per-unit 

N Varvtal 

ns Synkront varvtal 

N Lindningsvarv 

ɸ Flöde 

K Konstant 

𝛈 Verkningsgrad 

𝛈% Verkningsgrad angiven i procent 

ϕ Fasvinkel 
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1 Introduktion 

Som avslutning på utbildningen Elkraftingenjör, 180hp vid Mittuniversitetet har ett 

examensarbete om 15hp genomförts under perioden 1 april till 5 juni 2019. Detta har 

utförts vid Tekniska verken i Linköping, se figur 1 nedan, som ett samarbete mellan Lena 

Hasselgren, Mittuniversitetet, och Isak Carlsson, Luleå Tekniska Universitet. Det 

gemensamma arbetet har bestått i en elanvändningskartläggning, sedan har eget arbete 

utförts i varsin del där olika förbättringsförslag undersökts.  

 

Figur 1. Bild på Gärstadverket, anläggning KV61 

1.1 Bakgrund och motivering 

Tekniska verken i Linköping erbjuder bland annat elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av 

avfall, biogas och elhandel. Bolaget bildades redan 1902 och levererade el för första gången 

i september 1903 i Linköping. 1958 startades sopförbränning kopplat till 

kraftvärmeproduktion, vilket blev ett första steg mot att se avfall som en användbar resurs. 

Idag hanterar Tekniska verken hushållsavfall från Linköping och flera andra kommuner 

samt även många typer av industriavfall i ett komplext system som innefattar 

materialåtervinning, biologisk återvinning och energiåtervinning.  

Ett av Tekniska verkens kraftvärmeverk är Gärstadverket som består av flera anläggningar 

där främsta bränslet är avfall. Den äldre delen av Gärstadverket består av tre pannor och 

de båda nyare anläggningarna av en panna vardera. Panna 4 hör till produktionsanläggning 

KV61 (kraftvärmeverksanläggning 61), och togs i drift 2004. Där produceras 470 GWh 
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värme och 109 GWh el per år [1]. Det är med fokus på anläggning KV61 som arbetet 

kommer upprättas. 

Gärstadverket har ett stort antal stora och små elförbrukare, som värmare, motorer, 

tryckluftskompressorer, belysning mm. För att effektivisera egenförbrukningen av 

elektrisk energi behöver anläggningen inventeras med avseende på energiförbrukning och 

i förekommande fall effektiviseras alternativt bytas ut eller byggas om. 

Företaget Tekniska verken omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag, lag 

2014:266 från 1 juni 2014. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet och 

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen [2].  

En energikartläggning ska omfatta hela företagets energianvändning i syfte att få fram en 

representativ bild av hur företagets energianvändning ser ut och ge förslag på åtgärder för 

att spara energi och effektivisera energianvändningen. En kartläggning ska genomföras av 

personer med särskild kompetens, antingen av en certifierad energikartläggare eller inom 

ett certifierat energi- eller miljöledningssystem. Energikartläggningen ska resultera i en 

rapport. Energikartläggningen börjar med en övergripande beskrivning för att kartlägga 

företagets verksamhet i sin helhet där all energianvändning ska ingå, förutom eventuella 

avgränsningar. Sedan ska en detaljerad energikartläggning göras där endast den betydande 

energianvändningen ska ingå tillsammans med förslag på åtgärder och besparingar. Med 

mätningar eller beräkningar ska företaget kvantifiera de olika energianvändarna [2]. 

Energimyndigheten menar att:  

Det går att hitta besparingar inom samtliga delar av en verksamhet men att det finns 

områden där kostnadseffektiva energiåtgärder ofta återfinns och som ser nästan likadana 

ut på alla typer av företag. Kostnadseffektiv besparingspotential för energi finns ofta 

inom tryckluft, ventilation, beteendeförändringar i driftsätt och belysning [3]. 

De krav som finns på en energikartläggnings mätning är att enligt förordningen ska 

energianvändningen ska vara aktuell, spårbar och uppmätt. Upplösningen på mätningen får 

företagen bestämma själva men förbrukningen ska vara uppmätt på totalen [4]. 

Då uppdraget för examensarbetet är begränsat till endast en anläggning i företaget samt att 

tiden för utförandet är begränsad kommer resultatet bli en övergripande energikartläggning 

med avseende på större elförbrukare. Detta projekt är ett första steg till den planerade 

energikartläggningen för panna 4/KV61 [5] och för examensarbetet är det den största 

ingående delen. 

Anläggning KV61 togs i drift 2004 och den belysning som finns idag är nu 15 år gammal 

och i behov av utbyte. Den största delen av belysningens energiförbrukning utgörs av 

armaturer av typen högtrycksnatrium och industrilysrör. Underhållsbehovet anses vara 
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stort på den befintliga belysningen och då en ny anläggning byggdes 2016 bredvid denna 

upplevs det gulare ljuset missmatchande med den nya anläggningens vitare ljus. Båda 

anläggningarna ligger utmed E4:an i Linköping och det visuella uttrycket är en viktig del 

för företaget. Idag finns möjlighet att installera LED-belysning med mindre 

energiförbrukning och underhållsbehov.  

 

1.2 Mål 

Målet är att inventera och kartlägga större energiförbrukare i produktionsanläggning KV61 

samt ge underlag för konvertering av befintlig belysning till LED-belysning.  

Uppdraget enligt uppdragsbeskrivningen för examensarbetet består av att visa balansen 

mellan producerad och egenförbrukad energi samt fördelningen mellan de olika 

transformatorkretsarna och dess belastning. För belysningen inom block KV61 ska tas 

fram en kostnads- och energieffektivitetsberäkning för utbyte av befintlig belysning till 

LED-belysning samt undersöka alternativa styrmetoder och ljuskällor. 

Syftet är att minska egenförbrukningen av energi och därmed bidra till mindre påverkan på 

miljön. Syftet mot universitetet är att upprätta ett examensarbete som uppfyller kraven för 

examination.  

1.3 Avgränsningar  

Då Energimyndigheten har utförandekrav på mätningar till en energikartläggning, som 

examensarbetets tidsram inte kan uppfylla, bestäms att bara större objekt i anläggningen 

ska undersökas trots att det finns en stor mängd mindre objekt också. Detta även för att 

uppdraget inte beskrivs specifikt som att en regelrätt energikartläggning ska göras utan en 

inventering och kartläggning av större energiförbrukare. Förbrukningen för år 2018 har 

beräknats med en matematisk modell. Exaktheten av dessa beräkningar är svårt verifiera 

då inget finns att kontrollera mot. En betydande avgränsning är därför noggrannheten på 

resultaten då dessa inte går att verifiera.   

Den ekonomiska aspekten som presenteras för ett utbyte av belysningen kan se annorlunda 

ut vid upphandlingar. Dock är de priser som anges i rapporten tagna från leverantörer som 

skulle kunna vara aktuella vid en investering. Viktigt är att resonemanget vara tillämpbart 

även om det vid en verklig investering inte blir exakt samma ekonomiska resultat.  

Belysningsanläggningen består av två huvudsystem, arbetsbelysning och nödbelysning. 

Nödbelysningen är ett eget system som fungerar bra och har liten förbättringspotential så 

denna kommer inte behandlas vid beräkningar gällande utbyte till LED-belysning i denna 

rapport. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Att upprätta en övergripande kartläggning av energiförbrukningen per 

transformatorgrupp samt kostnads- och energieffektivitetsberäkning på byte av befintlig 

belysning till LED-belysning. 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppbyggd av en inledande del med beskrivning av examensarbetet, dess 

bakgrund, mål och begränsningar. För förståelse av genomförandet finns en del för teori 

och en del för metod med tillvägagångssätt och beskrivning av de mätmetoder som 

tillämpas. Genomförandet av arbetet presenteras i två olika kapitel, ett för kartläggningen 

och ett för belysningen. Resultatet presenteras i slutet av respektive avsnitt. Egna insamlade 

mätvärden som utgör underlag för beräkningar finns i bilagor till rapporten för att göra 

denna mer lättläst. De Excelfiler med mätvärden som är tagna ur anläggningens styrsystem, 

som graferna skapas utifrån, kommer inte bifogas rapporten. Slutligen diskuteras resultatet 

och slutsatser presenteras. 

1.6 Bidrag 

Examensarbetet är utfört som ett samarbete mellan två studenter som tillhör olika 

universitet. Då kraven för hur examensarbeten ska presenteras ser olika ut för studenterna 

kommer arbetet resultera i två rapporter. I dessa kommer finnas delar som är lika då det 

funnits gemensamt arbete samt för att kunna ge en förståelse för de beräkningar som gjorts 

i rapporten. Från universiteten har krav ställts på viss del enskilt arbete under 

examensarbetet och detta blir unika delar i de båda rapporterna. Till Tekniska verken 

kommer lämnas båda rapporterna.  

Uppdraget bestod i tre olika delar, kort beskrivet som en kartläggning av 

energiförbrukningen, en undersökning om hur ett byte av befintlig belysning till LED-

belysning har för påverkan samt en del med förslag och effektiviseringsåtgärder för 

anläggningen. De mätningar som har utförts i anläggningen har gjorts tillsammans i 

elsäkerhetssyfte. Den övergripande uppdelningen av uppdraget är att Lenas del består av 

belysningen och Isaks del av förslag till effektiviseringsåtgärder. Kartläggningen görs 

gemensamt men metodkapitel 3.1 är gjort av Isak. 
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2 Teori 

2.1 Pannans övervaknings- och styrsystem 

Anläggningen styrs av ett överordnat styrsystem av modell ABB 800xA. Via profibus 

(kommunikation via busslinga) är objekten ute i anläggningen länkade och vidareförmedlar 

data till styrsystemet. De signaler som är utvalda att lagras i styrsystemet är även lagrade 

på historikservrar i fem år. Då alla signaler som finns att tillgå i t.ex. frekvensomriktare 

inte lagras i styrsystemet, finns det stundtals begränsningar i hur väl de kan användas för 

att återge historiska förhållanden. I många fall har de dock varit den enda tillgängliga 

informationen att gå på för att kunna ge en generell bild av elförbrukningen för KV61. 

De lagrade värdena som används i rapporten har överförts ifrån historikservern till Excel 

som timmedelvärden för att enklare kunna hanteras.   

2.2 Kombiinstrument EMA 10H, megacon 

Ställverken är utrustade med EMA 10H instrument som är konstruerat för att övervaka, 

styra, lagra och analysera alla elektriska variabler i ett distributionsnät. EMA 10H utför 

även övertonsanalys upp till 31: a övertonen [6]. 

De mätvärden som valts att avläsas är ström, spänning, aktiv och reaktiv effekt, 

effektfaktor, cosϕ, energi per månad och år samt övertonshalt. Dessa data presenteras per 

ställverk i bilaga 1. Datum för avläsning antecknas. Figur 2 nedan visar en bild på 

instrumentpanelen. 

 

Figur 2. Multiinstrument Megacon EMA10 
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2.3 Manöverpanel, Vacon, i frekvensomriktare 

Frekvensomriktarna i anläggningen är utrustade med Vacons manöverpanel [7] vilken 

utgör länken mellan frekvensomriktaren och användaren. Manöverpanelen har en display 

för parameterinställning och avläsning av värden. Då möjlighet till trip-mätning (mätning 

av energiförbrukning) finns i frekvensomriktaren har denna funktion använts för att skapa 

data över energiförbrukningen för objektet. Alla storheter som presenteras i displayen 

skickas inte till styrsystemet så egna anteckningar har varit nödvändiga för att få största 

möjliga underlag till beräkningarna. Figur 3 nedan visar en bild av panelen. 

 

 

Figur 3. Vacon manöverpanel 

 

2.4 Fluke 435 Series II Three Phase Energy and Power Quality 
Analyzer  

Mätinstrument Fluke 435 [8] är ett instrument för realtidsmätning och loggning över tid. 

Mätinstrumentet har trefas effektlogg och kompatibilitet med datorprogramvara Power 

Log Classic 4.6, för mätning och presentation av elkvalitet och energi. Instrumentet är ett 

testverktyg för att genomföra energistudier och grundläggande el-kvalitetsloggning. 

Instrumentet används i detta arbete för att logga spänning, ström och effekt samt notera 

övertonshalten ifall denna skulle komma till användning. Inställningen som använts vid 

loggning är 1-minuts medelvärden oftast över ett dygn. Nedan i Figur 4 visas hur det 

faktiska mätinstrumentet ser ut. 
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Figur 4. Mätinstrument Fluke 435 Series II 

 

2.5 Belysning 

För belysningen presenteras här en kortfattad teoridel för bakgrundsinformation och för en 

förståelse för den energibesparing som LED-belysning idag ger möjlighet till. 

LED (Light Emitting Diode) är en lysdiod som endast leder ström i en riktning, för att ge 

ljus behöver därför lysdioden likström. LED innehåller inga skadliga ämnen som bly, 

kvicksilver eller halogengas och är därför miljövänlig. Led avger heller ingen UV- eller 

IR-strålning och skadar därmed inte ljuskänsliga objekt. LED har lång livslängd, i 

förhållande till äldre belysningsteknik, och avger mindre värme. Dock är den i behov av 

kylning då värme förkortar dess livslängd. Ljusstyrka mäts i Lumen som är ett mått på 

ljusflödet som ljuskällan avger. Den totala ljusstyrkan i ett rum mäts i Lux. Lumen och Lux 

kan härledas ur Candela, som är intensiteten i lysdioden. Färgtemperatur anges i Kelvin 

(K), ju högre Kelvin desto kallare ljus [9]. 

Enligt Belysningsbranschen [10] finns en stor energisparpotential med LED-belysning, de 

menar att jämfört med armaturer med T8-lysrör (traditionellt lysrör) sparas 50 % energi 

med LED-armaturer utan styrning, 75 % sparas om armaturerna har dagsljusstyrning och 

hela 90 % sparas om armaturen har både dagsljusstyrning och närvarokontroll. De påstår 

också att en belysningsanläggning som är 10 till 15 år gammal ofta drar fem gånger så 

mycket energi som en ny [11]. 

Då styrning av belysningen har så stor påverkan på energiförbrukningen beskrivs nedan de 

vanligaste reglermetoderna. 

Dagsljusstyrning, eller konstantljusstyrning, innebär att ljuset i lokalen hålls konstant till 

en i förväg inställd nivå. En ljussensor känner av om infallande dagsljus ökar eller minskar 

och justerar belysningen med att dimma ljusflödet upp eller ner.  Närvarostyrning innebär 
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att belysningen slås på automatiskt när en närvaro känns av i lokalen. När ingen närvaro 

känns dimmas belysningen ner eller släcks helt beroende på önskemål. Med 

frånvarostyrning menas att någon slår på belysningen men när ingen närvaro längre känns 

av släcks eller dimmas ljuset automatiskt ner igen [12]. 

För Tekniska verken och gällande anläggning som har ett stort naturligt ljusinsläpp i många 

lokaler på grund av de stora fönsterfasaderna finns stor potential för energibesparing med 

enbart dagsljusstyrning. Det är dock viktigt att för arbetsmiljön följa belysningskraven 

enligt svensk standard SS-EN 12 464-1:2011 [13]. 

De armaturer som väljs vid ett utbyte måste lämpa sig väl för den miljö som anläggningen 

har. Det gäller både ett högre krav på att klara värme och ha rätt isolationsklass.  

IP66 är en isolationsklass för att vara dammtät och ha skydd mot kraftiga vattenstrålar, dvs 

vatten som sprutas mot kapslingen får inte ha skadlig inverkan på armaturen. För IP67 

gäller även att armaturen ska klara kortvarig nedsänkning i vatten. Idag finns även 

armaturer i isolationsklass IP44 installerade i anläggningen och dessa har krav på skydd 

mot inträngande av fasta föremål med 1,0 mm i diameter eller större samt skydd mot 

överstrilning med vatten [14]. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att kunna presentera den inventering 

och energikartläggning av större energiförbrukare som uppdraget består i. 

3.1 Teoretisk metod för att räkna om strömtrend till effekt  

Under arbetets gång uppdagades att det inte är helt enkelt att med säkerhet bestämma 

förbrukning i form av elektrisk effekt baserat på de data som finns tillgängliga. Med de 

historiska data som finns tillgängliga för frekvensomriktarstyrda laster, upprättas ett försök 

till räknemetod som med lite teoretisk tillrättaläggning använder värdena för ärvärde och 

motorström. För att kunna uppskatta förbrukad effekt ur dessa data måste vissa saker redas 

ut. 

 

Elektrisk effekt beräknas enligt effektformeln: 

 

 
𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 (3.1) 

 

För motorströmmen (𝐼) används värden från strömtrenden som finns lagrad för objekten. 

 

Spänningen (𝑈) från frekvensomriktaren beror på frekvensen, sjunker frekvensen under 

märkfrekvensen för motorn sänks även spänningen. Anledningen till detta är att behålla ett 

konstant förhållande mellan spänning och frekvens. Förhållandet mellan spänning och 

frekvens ska vara konstant för att inte flödet i motorn ska överskrida det den är konstruerad 

för. Det kan utläsas ur transformatorformeln (som även går att tillämpa på 

asynkronmotorn), att om förhållandet mellan spänning och frekvens är konstant är även 

flödet konstant [15]: 

 

𝑈 = 4,44 ∙ 𝑓 ∙ 𝑁 ∙  �̂� =>
𝑈

𝑓
= 𝑘 ∙ �̂� 

(3.2) 

 

Frekvensomriktarens utspänning kan därför ses som ett linjärt beroende av frekvensen upp 

till märkfrekvens på motorn. Detta illustreras i Figur 5 nedan: 
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Figur 5. Spänningens beroende av frekvensen 

 

Spänningen som matar motorn vid ett visst driftfall kan därför med hjälp av ärvärdet 

angivet i p.u av märkfrekvensen fås ur: 

 

 𝑈 = 𝑈𝑛 ∙ 𝑓𝑝.𝑢 (3.3) 

 

 

Formeln gäller endast för driftfallet upp till och med märkfrekvensen. Mer generellt kan 

funktionen beskrivas: 

 

 𝑈 = 𝑈𝑛 ∙  𝑚𝑖𝑛{1, 𝑓𝑛} (3.4) 

 

 

Fasvinkeln i en asynkronmotor varierar med belastningen. Den fasvinkel som avläses från 

märkskylten gäller endast vid märklast. Hur fasvinkeln varierar exakt är olika för olika 

motorstorlekar/konstruktion men fasvinkelns beroende av uteffekten beskrivs av bland 

annat av referenserna [15, 16, 17]. 

 

Fasvinkelns beroende på uteffekt kan illustreras generellt som i Figur 6 nedan. 
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Figur 6. cosφ beroende av last upp till märkeffekt 

 

Anledningen till att fasvinkeln ändras vid låg belastning är att magnetiseringsströmmen i 

motorn är nära konstant, medan den totala motorströmmen varierar med belastningen. ABB 

anger i sin ”technical handbook” [18] att i området där frekvensomriktare verkar med 

konstant flöde kan man approximativt anta att magnetiseringsströmmen för motorn är 

konstant samma som vid märklast. 

Med denna approximation kan man upprätta följande formel: 

 

 𝐼𝑚𝑎𝑔.  ≈  𝐼𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜑𝑛) 

 

(3.5) 

 

Magnetiseringsströmmen i motorn är vinkelrät mot den aktiva strömmen [18]. Den totala 

motorströmmen blir då hypotenusan mellan de två vektorerna enligt strömtriangel i Figur 

7 nedan: 

 

 

Figur 7. Magnetiseringsströmmen är vinkelrät mot den aktiva strömmen  

Varierar sedan motorströmmen till följd av skillnad i belastning påverkas fasvinkeln av 

vinkeln mellan den aktiva motorströmmen (den som uppstår av uttagen effekt) och 

magnetiseringsströmmen (den reaktiva strömmen, approximerad till konstant). Ett 

förhållande mellan motorströmmens förändring och fasvinkel kan då beskrivas av: 
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cos 𝜑 = cos (arcsin (

𝐼𝑚𝑎𝑔.

𝐼𝑡𝑜𝑡
)) 

(3.6) 

 

Enligt denna teori drar motorn som lägst magnetiseringsströmmen och detta vid en 

fasvinkel som är noll. Utan att gå djupare i resonemanget, kan man se att approximationen 

kommer att sluta fungera om den totala motorströmmen sjunker under värdet för 

magnetiseringsströmmen [19]. En liten del aktiv ström kommer motorn dock alltid att dra, 

för att överkomma friktionsförluster etc. För att kunna tillämpa räknesättet antas att under 

en fasvinkel på 0,1 kommer motorn aldrig att arbeta. Se även [19]. 

 

När de ingående parametrarna i effektformeln härletts med ovan teori, kan man anta att det 

svarar för effekten i en punkt direkt efter frekvensomriktaren i nätet. För att definiera 

effekten för ett helt objekt (motor och drivsystem), så tillkommer att ta hänsyn till 

verkningsgraden i frekvensomriktaren. Den exakta verkningsgraden i frekvensomriktaren 

är svår att uppskatta. De frekvensomriktare som är monterade på KV61 är tillverkade av 

Vacon. Vacon ägs av Danfoss som beskriver verkningsgraden generellt som i Figur 8 

nedan [20]: 

  

 

Figur 8. Generell verkningsgrad för frekvensomriktare 

Figur 8 påvisar de tendenser som Danfoss beskriver [20]. Vid lågt varvtal påverkas 

verkningsgraden negativt och när lasten även är låg är detta ännu mer signifikant. Vad som 

syns tydligt är att ner till 50 % varvtal är verkningsgraden konstant och oberoende av 

lasten. Vid beräkningar kommer en fast verkningsgrad på 95 % att antas. 

 

I ovanstående teori går det genomgående att se att vid högre last och högre varvtal är 

förändringarna i cosφ respektive verkningsgrad små. Vid lägre last och varvtal kommer 

dock deras inverkan att bidra till känslighet i resultatet. Metoden kommer att användas med 

försiktighet genom rapporten, men ändå fungera som stöd för att uppskatta förbrukningen. 
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Ingen hänsyn har heller tagits till hur eftersläpningen påverkar skillnaden mellan frekvens 

och varvtal. 

 

Ett räkneexempel för att beskriva räknesättet i Excel finns att se i Bilaga 4. 

 

 

3.2 Metod för att beräkna energiförbrukning baserat på mätvärden 

Som komplement till ovan beskriven metod för att beräkna effektförbrukningen har 

frekvensomriktarnas trip-mätare nollställts och avlästs vid ett flertal tillfällen. Dessa 

avläsningar blir beroende av driftfallet vid tillfället för avläsningen. Då driften av många 

aggregat ligger på en jämn nivå både under året och under användandet, så används denna 

avläsning för att uppskatta förbrukningen. I vissa fall har det dock inte gått att med någon 

större säkerhet anta nivåer för effektförbrukningen. Bidragande till detta har varit att vissa 

aggregat helt enkelt inte har varit i full drift under tiden för genomförandet av arbetet. 

 

I vissa fall har även mätningar utförda i ställverket används för att räkna ut en 

årsförbrukning. Detta delvis för att annan historik inte har funnits att tillgå, men även i 

vissa fall för att kunna jämföra med resultatet av avläsning och uträkning enligt teoretisk 

metod. 

 

För de flesta aggregaten har ett medelvärde av förbrukning vid drift antagits multiplicerat 

med antalet drifttimmar för 2018. Detta då de flesta aggregat antingen går fullt eller är helt 

avstängda. Några undantag från detta kommer behandlas annorlunda. Även denna metod 

har sina begränsningar, men den är den bästa att använda för att kunna presentera 

förbrukningen som komplement till andra metoder.   

 

3.3 Metod för kartläggningen 

Energikartläggning är en genomgång av den energi som årligen tillförs och används i ett 

företags verksamhet och kan ligga till grund för förslag på åtgärder som kan hjälpa 

företaget använda energin på ett effektivare sätt [2]. Energikartläggningar kan dock variera 

kraftigt i hur de utformas med avseende på tillgång till tid, förväntningar, noggrannhet och 

målet med kartläggningen. Som energimyndigheten beskriver kraven för en 

energikartläggning måste förbrukningen vara uppmätt på totalen. På grund av den tidsram 

som finns för examensarbetet är omfattningen satt till att göra en övergripande kartläggning 

av energiförbrukningen per transformator samt de största förbrukande objekten. Som gräns 

för vad som är stora motorer har i första hand de över 100 kW valts. I vissa fall har även 

mindre förbrukare tagits med då dessa har varit av specifikt intresse, t.ex. tryckluft och 

belysning. Kartläggningen är vald till att studera energiflöden för år 2018, i vissa fall har 
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även mätningar under arbetets gång genomförts. Det senare för att kunna styrka 

omräkningar till energiförbrukning utifrån data från de objekt där endast strömtrender finns 

att tillgå. Då driften av anläggningen är relativt stabil kan då de uppmätta värdena användas 

till att styrka den beräknade förbrukningen under 2018.  

Det första steget i kartläggningen är förberedelser, detta för att få en övergripande bild av 

anläggningen och de objekt som ska studeras.  För att lokalisera objekten i anläggningen 

och få en anläggningskännedom används dokumentationen för anläggningen. För att få en 

uppfattning om hur olika objekt används har driftcentralens dator nyttjats. Denna har 

koppling till det överordnade styrsystemet för anläggningen och från detta går att se trender 

för motorström mm. 

Sedan görs insamling av data via mätningar med mätinstrument Fluke 435 samt 

ställverkens och frekvensomriktarnas displayer för att ha som grund till beräkningar av 

effekt och energiflöden. Anläggningens styrsystem lagrar för vissa objekt enbart ström och 

ärvärde (ärvärde för varvtal/frekvens, fortsatt kallat ärvärde), inte energi och effekt. Dessa 

lagrade medelvärden, som är per timbasis, ligger till grund för trendkurvor och summering 

av energiförbrukningen.  

Noggrannhetskrav har inte satts för kartläggningen. Då det visat sig att tillgången till data 

varierat en del för olika objekt görs energiberäkningar även utifrån egna mätvärden. Det 

kan medföra avvikelser på den totala energiförbrukningen för dessa objekt. Det är ändå 

viktigt att få med dessa objekt men resultatet får ses med visst överseende. 

Mätresultat och avläst data från displayer presenteras i bilaga 1 medan effektberäkningar, 

energiberäkningar samt trendlinjer som skapas i Excel utifrån styrsystemets lagrade data 

redovisas under respektive avsnitt. Det resultat från mätningar som är relevant för 

beräkningarna används i presentationen av kartläggningen när behov föreligger.  

Beräkningar av drifttimmar, effekt och energiförbrukning görs som tidigare nämnts i Excel, 

i Bilaga 4 visas ett verkligt exempel på tillvägagångssätt och metod. Grafer som presenteras 

i rapporten skapas i Matlab för att få en ren och överskådlig presentation. Värden läses in 

i Matlab från Excel via ett skript som byggts för att ge alla grafer samma designmässiga 

utseende. Detta med undantaget grafer tagna från instrumentet Fluke 435. Dessa har dock 

bearbetats för att uppnå ett liknande utseende. 
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3.4 Metod för beräkning av lönsamheten av ett belysningsutbyte 

 

Genom att studera dokumentationen för belysningsanläggningen kan en övergripande 

presentation om vilka armaturer/belysningspunkter som är aktuella vid ett utbyte ges. 

Beräkningarna för utbytet görs utifrån den idag installerade belysningen som ett utbyte 

belysningspunkt till belysningspunkt. I många fall kan förmodligen färre LED-

belysningsarmaturer ersätta befintliga lysrörsarmaturer men i vilken omfattning kräver 

vidare analys och därför tas detta inte i beaktande.  

Den totala installerade effekten kan beräknas och mätningar i belysningscentralerna ger en 

god uppfattning om vilken nivå dagens belysningsstyrning har, dvs i vilken omfattning 

styrningen sänker energiförbrukningen. Detta för att kunna beräkna vad de nya 

belysningspunkterna kan komma att kosta i elförbrukning per år. 

Investeringskostnaden för ny belysning baseras på kontakt och samtal med leverantörer. 

Denna kostnad är inte definitiv men används i beräkningen. Möjlighet till justering av 

parametrar ges i ett Exceldokument som används för beräkningar och presentation av 

resultat. Detta dokument tillfaller Tekniska verken efter avslutat arbete och kommer inte 

bifogas i sin helhet i rapporten, däremot visas dess resultat i slutet av kapitlet för 

belysningen.   

Elpriset till beräkningarna sätts till 850 kr/MWh enligt egna uppgifter på Tekniska verken. 

Underhållskostnaden per år för den befintliga belysningen baseras på föregående års 

kostnader. Omkring 6 veckors arbetstid, dvs 240 arbetstimmar per år läggs ner på underhåll 

av belysningen och därtill tillkommer inköp av reservdelar som exempelvis lysrör, drivdon 

och kupor. Timkostnaden för arbetet sätts till 433 kr och för att uppskatta en 

underhållskostnad även för den nya LED-belysningen så antas två veckors arbetstid per år. 
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4 Genomförande 

4.1 Kartläggning 

I början av detta kapitel beskrivs anläggningen för att ge en uppfattning om denna och de 

transformatorer som matar energiförbrukarna. Presentationen av energiförbrukningen ges 

per transformator under vilka de största objekten sett till installerad effekt presenteras. Efter 

detta presenteras elproduktionen för KV61 för samma år. Denna kartläggning ges för år 

2018 och resultatet presenteras sist i kapitlet. 

4.1.1 Anläggningsbeskrivning 

Gärstadverkets anläggning KV61 kan ses i en övergripande skiss i Figur 9 nedan. För 

fortsatt förståelse av uppbyggnaden och de presenterade anläggningsdelarna görs en kort 

beskrivning.  

 

 

Figur 9. Nätschemaskiss över KV61 

  

Gärstadverket KV61, producerar el via generator 2 till överliggande 130 kV 

högspänningsnät. Detta sker genom transformator T2 med omsättningen 11/130 kV.  

 

Inkommande elförsörjning till KV61 är ansluten i högspänningsställverk 061.723A001, 

vilket är ett SF6 kompaktställverk från ABB (12 kV). 

Vidare från högspänningsställverket matas 7 krafttransformatorer (sammanfattade i Tabell 

1 nedan); T001, T002 och T003 försörjer varsitt lågspänningssällverk på 0,4 kV samt 
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normalt, via brytare, även ett reservkraftsställverk. De största aggregaten försörjs från egen 

transformator, T004 försörjer rökgasfläkten, T005 och T006 försörjer fjärrvärmepumparna 

och T007 försörjer kylmaskinen. Varje transformator skyddas primärt av reläskydd ABB 

REX521.  

 

Lågspänningsställverk 061.731A001 matas från transformator T001 och försörjer 

rökgasrening och fastighet med normalkraft. Ställverk 061.731A002 matas från 

transformator T002 och försörjer pannan med normalkraft. Ställverk 061.731A003 matas 

från transformator T003 och försörjer panna och reservkraftsställverk 062.732A001 med 

normalkraft. Reservkraftställverket matas vid normaldrift från ställverk 061.731A003, men 

via nätbrytare kan det kopplas om att försörja de prioriterade förbrukarna från ett 

reservkraftaggregat. De tre lågspänningsställverken är dimensionerade för att kunna klara 

av att sektioneras om och matas från två av tre transformatorer [21]. 

   

 

Tabell 1. Sammanfattning av transformatorgrupper 

Transformator Märkdata Försörjning 

T001 11/0,4 kV; 1600 kVA Lågspänningsställverk 731A001 

T002 11/0,4 kV; 1600 kVA Lågspänningsställverk 731A002 

T003 11/0,4 kV; 1600 kVA Lågspänningsställverk 731A003 

T004 11/0,72 kV; 1250 kVA Frekvensomriktare för rökgasfläkt 332P701 

T005 11/0,72 kV; 1000 kVA Frekvensomriktare för fjärrvärmepump 511P011 

T006 11/0,72 kV; 1000 kVA Frekvensomriktare för fjärrvärmepump 511P021 

T007 11/0,4 kV; 1000 kVA Kylmaskin 731A004 

 

 

4.1.2 Egenförbrukning 

All elanvändning för KV61 går genom högspänningsställverk 061.723A001. För att kunna 

definiera egenförbrukningen har punkten nedanför transformatorerna relaterats till, där det 

finns historik att tillgå samt möjlighet till mätningar. Nedan följer förbrukningen 

presenterad för respektive transformatorgrupp. 

 

 

Transformator T001 

Ställverk 061.731A001 försörjer rökgasrening och fastighet, t.ex. ventilation och 

variatoruttag. Ställverket är utrustat med multiinstrument Megacon EMA10H, beskrivet i 

kapitel 2.2 ovan. I detta mäts bland annat energiförbrukning, men årsvis redovisning finns 
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inte i denna specifika version av instrumentet. På grund av detta är energiförbrukningen 

för 2018 avläst via styrsystemet till 3 089,38 MWh (samma information som skulle visats 

på skärmen). Avlästa värden och mer detaljer kan ses i Bilaga 1, Tabell 1. Från styrsystemet 

tas även en trend för momentan effektförbrukning som redovisas i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Effekttrend för ställverk 061.731A001, år 2018 

I Figur 10 ovan kan man se hur effekten varierar under året, det man ser direkt i figuren är 

hur det tycks finnas två fasta nivåer på förbrukningen. En högre under vinterhalvåret och 

en lägre under sommaren. Denna större konkreta förändring går som senare kommer visas 

med stor del att härleda till hur vissa anläggningsdelar används mera under vintertid. Det 

andra utstickande fenomenet är hur trenden ligger på en fast nivå under slutet av augusti 

till slutet september. Detta fenomen är återkommande i historiken för 2018 och härleds 

med största sannolikhet till någon form av mättekniskt fel. Den mer naturliga 

nertrappningen av förbrukningen som sker innan, beror på revisionsperioden under 2018 

för KV61 var förlagd till augusti månad. Från och med den 11:e september ska dock pannan 

ha eldats upp igen. Då det bara handlar om 11 dagar, vilket kan anses försumbart för en hel 

årsförbrukning, har detta bortsetts ifrån. 

Större aggregat som är anslutna till ställverk 061.731A001 sett till installerad effekt är 

Kondensatpumpar 061.436P050 och P060 (250 kW vardera) och fjärrvärmepump 

061.511P701 (160 kW). 

Kondensatpumparna används vid behov för att utvinna mer fjärrvärme ur rökgaserna från 

pannan. Dessa används växelvis där P050 är den som används mest, vilket framgår av 

motorströmtrenden i Figur 11 nedan (P050 blå). 
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Figur 11. Motorströmmen för de båda kondensatpumparna 

Direkt i Figur 11 ovan kan man se hur det är under vinterhalvåret som pumparna används. 

Det man också ser är att strömmen vid drift ligger på en stabil nivå mellan 250 och 300 A. 

Detta motsvarar ungefär 60 till 70 % av märkströmmen 438 A. Ärvärdet under drift ligger 

större delen av drifttillfällena mellan 80 och 90 %.  

Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året, först med den 

teoretiska metoden och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare 

tid. Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att multiplicera med de 

drifttimmar som ärvärdet är större än noll, samma avlästa timmedelvärde har antagits för 

båda aggregaten. Tabell för avlästa värden finns i bilaga 2. 

 

För kondensatpumparna har det varit svårt att läsa av värden under drift över någon längre 

tid. Detta på grund av att under perioden för arbetet är drift av pumparna sällsynt. Dock 

har värden för kortare perioder används för att kunna redogöra för ett medelvärde under 

drift, samma värde har använts för båda aggregaten. 

 

Nedan i Tabell 2 redovisas förbrukningen 2018 för de båda kondensatpumparna. 

 

Tabell 2. Årsförbrukning för kondensatpumpar. 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 

061.436P050 209 MWh 304 MWh 

061.436P060 93 MWh 116 MWh 
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Fjärrvärmepump 061.511P701 pumpar fjärrvärme internt i rökgasreningsanläggningen. 

Hur driften för pumpen varierar för året går att se av strömtrenden redovisad i Figur 12 

nedan. 

 

Figur 12. Motorströmmen för Fjärrvärmepump 701 

I Figur 12 ovan ser man samma tendens som med kondensatpumparna att pumpen används 

mest under vinterhalvåret. Till skillnad från kondensatpumparna är pumpen inte helt 

avstängd under resterande del utav året, utan går ner till en nivå som i figuren ses ligga 

strax över 100 A. Märkströmmen för motorn är 287 A, i figuren framgår det hur strömmen 

nästan uteslutande ligger under 50 % av denna med två korta undantag under april. 

Då motorströmmen är låg vid båda nivåerna är detta ett tydligt exempel på hur metoden 

för beräkning av cosφ blir svår att tillämpa. För att göra en uppskattning av förbrukningen 

har följande genomförts. En mätning på utgående kablar i ställverket har genomförts under 

perioden 15/5 till 16/5. Ett medelvärde av denna mätning är 3,6 kW. 

Under en kortare tid under perioden för avläsningen i frekvensomriktaren i bilaga 2, tabell 

1, har fjärrvärmepumpen körts vid ärvärde motsvarande det vid den högre nivån för 

motorström, se bilaga 6. Denna förbrukning antas för perioderna med högre motorström. 

Årsförbrukningen för fjärrvärmepumpen redovisas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Årsförbrukning för fjärrvärmepump P701 

Aggregat Omräknade uppmätta värden 

061.511P701 67 MWh 
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Transformator T002 

Ställverk 061.731A002 försörjer pannan (pannrelaterade förbrukare) och är utrustat med 

Megacon EMA10H multiinstrument. Den uppmätta energiförbrukningen för 2018 är 

1 457 MWh, fler avlästa data finns i Bilaga 1, Tabell 2. Den momentana 

effektförbrukningen för året presenteras i en trendlinje på samma sätt som för tidigare 

ställverk, denna ses i Figur 13 nedan. 

 

 

Figur 13. Effekttrend för ställverk 061.731A002, år 2018 

I Figur 13 går det att se hur effekten stundtals är nära noll, när pannan är släckt under 

revisionsperioden och under kortare stopp under året, då sker inget större effektuttag ur 

061.731A002. Samma tendens som för resterande trender uppstår i slutet av 

revisionsperioden.  

Större aggregat sett till installerad effekt anslutna till 061.731A002 är primärluftsfläkt 

061.331F001 (250 kW) och tryckluftskompressor 061.631F021 (80kW). 

Primärluftfläktens syfte är att förse förbränningen i pannan med luft. Detta aggregat arbetar 

vid nära maximalt varvtal så länge pannan är igång, varvtalet varierar mellan 80 och 95 %.  

I Figur 14 påvisas även hur motorströmmen ligger stabilt kring 70 till 80 % av 

märkströmmen på 430 A för primärluftsfläkten. 
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Figur 14. Motorströmmen för primärluftsfläkten 

Med hjälp av beräkningar i Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året, 

först med den teoretiska metoden och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden 

under en kortare tid. Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att 

multiplicera med de drifttimmar där ärvärdet är större än noll. Tabellen med avlästa värden 

finns i bilaga 2. 

 Nedan i Tabell 4 redovisas förbrukningen 2018 för primärluftsfläkten. 

 

Tabell 4. Årsförbrukning för primärluftsfläkt. 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 

061.331F001 1019 MWh 1101 MWh 

 

Tryckluftskompressorn ansluten till detta ställverk arbetar växelvis med ett likadant 

aggregat i ställverk 061.732A001. Dessa två växlar dygnsvis mellan varandra och då dessa 

är identiska till modell antas att förbrukningen är den samma oavsett vilken som är i drift. 

För att uppskatta årsförbrukningen för kompressorn finns ingen relevant historiktrend att 

tillgå. Därför har antagandet gjorts att efterfrågan på tryckluft är konstant under året. En 

dygnsmätning har genomförts för motsvarande kompressor ansluten till 061.732A001 se 

kapitel 4.2.3. Av denna mätning beräknas årsförbrukningen för tryckluftskompressor 

061.631F021, årsförbrukningen redovisas nedan i Tabell 5. 
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Tabell 5. Årsförbrukning för tryckluftskompressor F021 (se F011). 

Aggregat Omräknade uppmätta värden 

061.631F021 200 MWh 

 
 

Transformator T003 

Ställverk 061.731A003 försörjer panna och reservkraftsställverk 061.732A001, där 

prioriterade förbrukare är anslutna. Ställverk 061.731A003 är utrustat med multiinstrument 

Megacon EMA10H från vilken energiförbrukningen för år 2018 kan utläsas till 4 195 

MWh. Detta är den totala förbrukningen för året för båda ställverken då de vid normal drift 

är ihopkopplade till en enhet. Avlästa värden och mer detaljer kan ses i Bilaga 1, Tabell 3. 

Effektförbrukningen för ställverken visas för 2018 i Figur 15 nedan. 

 

Figur 15. Effekttrend för ställverk 061.731A003 och 061.732A001, år 2018 

 

Större aggregat under detta ställverk är MaVa-pumparna (Matarvattenpumparna) och 

sekundärluftsfläkten. Övriga större laster valda att ta upp är belysningen för hela 

fastigheten och två kompressorer. 

 

MaVa-pumpar är de aggregat som pumpar vatten in i pannan som senare förångas. För 

redundans finns det två aggregat monterade som används växelvis, 061.440P011 och 

061.440P021.  

Mava-pump P011 är den pump som under 2018 har varit i drift minst och P021 mest. 

Anledningen till att P021 är den som i huvudsak använts är motorn till P011 är i dåligt 
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skick.  Ur styrsystemet har värden för ärvärde och motorström använts för att förklara 

förbrukningen. Motorströmmen för de båda objekten återges i Figur 16 nedan (P021 röd). 

 

 

Figur 16. Motorströmmen för de båda MaVa-pumparna 

Märkeffekten för de båda motorerna som driver pumparna är 355 kW och ärvärdet vid drift 

väldigt stabilt mellan 90 och 95 %. I Figur 16 kan man tydligt se att motorströmmen 

mestadels ligger kring 500 A vilket motsvarar mer än 80 % av märkströmmen, som är 

604 A. 

 

Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året, först med den 

teoretiska metoden och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare 

tid. Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att multiplicera med de 

drifttimmar som ärvärdet är större än noll, samma avlästa timmedelvärde har antagits för 

båda aggregaten. Tabell för avlästa värden finns i bilaga 2. 

 

Nedan i Tabell 6 redovisas förbrukningen 2018 för de båda MaVa-pumparna. 

 

Tabell 6. Årsförbrukning för MaVa-pumpar. 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 

061.440P011 285 MWh 300 MWh 

061.440P021 1 717 MWh 1 786 MWh 

 

 

Sekundärluftsfläkt 061.331F002 används tillsammans med primärluftsfläkten för att 

tillföra luft till förbränningen. Till skillnad mot primärluftsfläkten arbetar denna vid ett 
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mycket lägre varvtal och effekt, relativt installerad kapacitet. En trend över 

motorströmmen för 2018 visas i Figur 17 nedan. 

 

 

Figur 17. Motorströmmen för sekundärluftsfläkten 

I Figur 17 ovan kan man se hur motorströmmen ligger på en nivå mellan 70 och 80 A under 

större delen av året. Denna ström är så pass mycket lägre än märkströmmen 265 A att 

metoden för att beräknat cosφ inte kommer ge tillförlitliga resultat.  

Av de avlästa värdena i bilaga 2 kan man se att medelförbrukningen per dygn är 

282,5 kWh. Denna förbrukning multipliceras med de dagar sekundärfläkten antas ha varit 

i drift och resulterar i en årsförbrukning som presenteras i Tabell 7 nedan. För detta 

aggregat har även en mätning på utgående kablar i ställverket genomförts. Detta under en 

del av perioden för avläsningen från frekvensomriktaren. Två dagar av denna mätning 

redovisas i Figur 18 nedan. 
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Figur 18. Effekttrend för sekundärluftsfläkt 061.331F002 

Under dagarna för mätningen kan man tydligt se hur den momentana förbrukningen ligger 

på en stabil nivå. För tiden för mätningen beräknas en medelförbrukning per dygn till 

332 kWh. Även denna översätts till ett helt års drift och redovisas i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Årsförbrukning för sekundärluftsfläkt. 

Aggregat Omräknade avlästa värden Omräknade uppmätta värden 

061.331F002 83 MWh 98 MWh 

 

 

Två tryckluftskompressorer är anslutna till detta ställverk. Den som är i drift växelvis med 

den som är ansluten till ställverk 061.731A002 heter 061.631F011. På denna har mätningar 

under ett dygn genomförts. Denna mätning visas i Figur 19 nedan. 
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Figur 19. Effekttrend för tryckluftskompressor 061.631F011 under ett dygn 

 

För det dygn man i figuren ovan ser att kompressorn har varit i drift uppgår förbrukningen 

till 1225 kWh. Beräknas årsförbrukningen baserat på antagandet att luftförbrukningen över 

tid är konstant, uppgår årsförbrukningen av 061.631F011 till vad som redovisas i Tabell 8 

nedan. Här har perioden för revision och den tiden strax därefter inte tagits med. 

 

Tabell 8. Årsförbrukning för tryckluftskompressor F011. 

Aggregat Omräknade uppmätta värden 

061.631F011 200 MWh 

 

 

Den andra tryckluftskompressorn, 061.631F031, är en mindre kompressor för 

instrumentluft till anläggningen. Denna kompressors förbrukning har mätts under ett dygns 

tid, mätningen redovisas i Figur 20 nedan. 
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Figur 20. Effekttrend för instrumentluftskompressor 061.631F031 

 

 

Mätningen av effekten är utförd under en uppstart av pannan. Det går därför att i figuren 

se två tydliga nivåer av effektförbrukning, en lägre nivå vid stillestånd och en högre nivå 

vid full drift. Den högre nivån är jämförbar med nivån vid den kortare mätningen redovisad 

i Bilaga 1, Tabell 11.  

Av dygnsmätningen tillsammans med momentan mätning, antas två nivåer för effekt-

förbrukningen och en förbrukning för hela året redovisas i tabell Tabell 9 nedan. 

Årsförbrukningen är baserad på när pannan är stoppad eller ej och perioden för revision är 

lik andra aggregat ej medräknat.  

 

 

Tabell 9. Årsförbrukning för tryckluftskompressor F031 

 Aggregat Medel låg nivå  Medel hög nivå Total årsförbrukning  

061.631F031  24,2 kW  29,9 kW  221 MWh  

 

 

Energiförbrukningen för belysningscentralerna består i både belysning och uttag men 

endast en av de tre centralerna har förbrukning på uttagen enligt de mätningar som gjorts. 

I fortsättningen används ändå ordet belysning för att beskriva förbrukningen. Då inga 

mätvärden för belysningen finns med i styrsystemet har årsförbrukningen baserats på 

mätningar. Mätningar har gjorts både momentant och över tid, dock som längst under 48 

timmar. Mätning i ställverk 061.732A001 på de tre belysningscentralerna visar en 
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förbrukning på totalt 84,6 kW momentant. All data som noterades under dessa mätningar, 

samt tidpunkt för mätningen, kan ses i Bilaga 1, Tabell 8, 9 och 10. 

 

Dygnsmätning har gjorts av belysningscentralerna som har styrning, dvs central 101 och 

103 då central 102:s styrning är ur funktion, se detaljer i bilaga 5. Detta för att få fram 

dygnsförbrukningen då styrningen påverkar förbrukningen olika under dygnet. Resultat för 

förbrukningen för belysningen ses i Tabell 10 nedan. Antagande om att belysningen är på 

lika mycket varje dag hela året, sommar som vinter, har fått göras då ingen mätning kunnat 

utföras vintertid eller under längre tid. 

 

Tabell 10. Förbrukning för belysningen 

Belysningscentral Momentan förbrukning Dygnsförbrukning Årsförbrukning 

061.732A101 26,5 kW 613,5 kWh 223,9 MWh 

061.732A102 45,6 kW 1 094,4 kWh 399,5 MWh 

061.732A103 12,5 kW* 319,5 kWh 116,6 MWh 

Summa 84,6 kW 2 027,4 kWh 740 MWh 
* Den momentana förbrukningen är uppmätt i auto-läge för belysningen. Vid mätning i handläge (forcerat 

läge) är momentanförbrukningen 25,3 kW vilket visar betydelsen av styrningen. 

 

 

Transformator T004 

Rökgasfläkt 061.332F701 är det enskilt största aggregatet sett till installerad effekt som 

tillhör KV61 (870 kW). Motorn tillhörande detta aggregat driver fläkten som suger 

rökgaserna från förbränningen i pannan genom hela systemet. Detta aggregat är ensamt 

anslutet till transformator T004. Likt tidigare behandlade aggregat går det ur styrsystemets 

historik att ta fram trender för motorström och ärvärde. Motorströmstrenden för 2018 

redovisas nedan i Figur 21. 
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Figur 21. Motorströmmen för rökgasfläkten 

I Figur 21 ovan ser man tydligt hur det uppstår två nivåer på motorströmmen. En nivå under 

drift som pendlar i storleken av 700 och 900 A och en nivå mellan 300 och 400 A som 

intas i stunder då pannan är avstängd. Till det tillkommer korta stunder under året som 

aggregatet antas helt avstängt.  

 

Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året. Först med den 

teoretiska metoden och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare 

tid. Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att multiplicera med de 

drifttimmar som ärvärdet är större än 60 %, 60 har valts då det avgränsar värdena vid hög 

ström mot de vid låg ström. En specifik avläsning har genomförts under ett kortare stopp 

av anläggningen, en tabell för avläsningen finns i Bilaga 3. En tabell för avlästa värden vid 

full drift finns i Bilaga 2. 

Av avläsningarna antas två fasta medelvärden, ett för full drift och ett för låg drift. Dessa 

multipliceras med drifttimmarna över respektive under ärvärdet 60 %. 

 

Nedan i Tabell 11 redovisas de teoretiska respektive uppräknade resultaten. 

 

Tabell 11. Årsförbrukning för rökgasfläkten. 

Aggregat Omräknade avlästa värden Omräknade uppmätta värden 

061.331F002 4 460 MWh 4 807 MWh 
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Transformator T005 och T006 

Fjärrvärmepump 061.511P011 arbetar växelvis med fjärrvärmepump 061.511P021. Dessa 

är anslutna till varsin transformator och likt tidigare aggregat går det att få motorströmtrend 

och ärvärde från styrsystemet. Motorströmmen för de båda aggregaten redovisas nedan i 

Figur 22. 

 

 

Figur 22. Motorströmmen för fjärrvärmepumparna P011 och P021 

 

I Figur 22 ovan ser man hur motorströmmarna för de båda objekten pendlar kring ett värde 

på 300 A under större delen av året, under sommaren är dock strömmen stundtals högre. 

Vid stopp av anläggningen stängs även fjärvärmepumparna av och strömmen ses då gå ner 

till noll.   

 

Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året. Först med den 

teoretiska metoden och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare 

tid. Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att multiplicera med de 

drifttimmar som ärvärdet är större än noll, samma avlästa timmedelvärde har antagits för 

båda aggregaten. Tabell för avlästa värden finns i bilaga 2. Årsförbrukningen presenteras i 

Tabell 12 nedan. 

Tabell 12. Årsförbrukning för fjärrvärmepumpar 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 

061.511P011 211 MWh 355 MWh 

061.511P021 131 MWh 159 MWh 
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Transformator T007 

Till transformator T007 är kylmaskinen för anläggningen ansluten. Här är den ursprungliga 

kylmaskinen i dåligt skick och därför används i nuläget temporära kylmaskiner i containrar 

(detta har även varit fallet under hela 2018). För denna anläggningsdel finns ingen historisk 

data lagrad. Dock finns det likt de tidigare behandlade ställverken ett EMA10H instrument 

installerat på nedsidan transformatorn. Från detta instrument avläses årsförbrukningen och 

redovisas i Tabell 13 nedan. 

 

Tabell 13. Årsförbrukning för kylmaskin. 

Aggregat Avläst värde 

061.731A004 294 MWh 

    

 

 

  

4.1.3 Produktion 

Gärstadverket i Linköping är en anläggning för omvandling av avfall till energi i form av 

el och värme. Panna 4 tillhör anläggning KV61 och är en avfallseldad ångpanna som 

används till både värme och elproduktion. 

Elproduktion sker med hjälp av en mottrycksturbin kopplad till en generator, som för KV61 

benämns G2, se Figur 9. Produktionen sker direkt ut mot Vattenfalls regionnät dit 

Gärstadverket är anslutet via Tekniska verkens mottagningsstation M3. Generatorn har en 

egen transformator som på uppsidan ansluter mot 130 kV-nätet.  

Panna 4 har en totaleffekt på 68 MW. I Figur 23 nedan beskrivs produktionen översiktligt. 

För mer värmeutvinning finns rökgaskondensering och värmepump, vilket visats hur det 

påverkar egenförbrukningen i kapitel 4.2.1. För som utryckt i [5] åstadkomma ”maximal 

flexibilitet i energioptimering” finns en ångledning mellan pannorna 1 till 3 och panna 4. 

Denna tillför kontinuerligt en mindre del ånga som inte har producerats från eldningen i 

just panna 4. Hur detta tillskott påverkar produktionen baserad på just KV61:s 

egenförbrukning har inte utretts närmare.   
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Figur 23. Gärstadverkets produktionskapacitet, KV1, panna 4 

För produktionen av el-energi från G2 finns det mätning i debiteringspunkten mot 

Vattenfalls elnät. Produktionen ligger på en hög nivå under hela året som ses i trendgrafen 

i Figur 24 nedan. 

 

 

Figur 24. Producerad effekt generator 2, 2018 

 

Enligt produktionsrapport för KV61 var den totala produktionen för generator G2 år 2018 

90 917 MWh. Detta värde kommer att användas för att visa balansen mellan produktion 

och egenförbrukning. 
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4.2 Belysning 

Uppdraget att ta fram en kostnads- och energieffektivitetsberäkning för utbyte av befintlig 

belysning till LED-belysning beskrivs i detta kapitel. Först beskrivs anläggningens 

belysningssystem och genomförandet av beräkningarna. Beräkningarna görs i ett Excel-

dokument där möjlighet att justera parametrar som priser, drifttimmar och märkeffekt på 

valda belysningsarmaturer finns. Detta dokument tillfaller Tekniska verken efter 

examensarbetets slut och bifogas inte här. Dock presenteras resultatet i slutet av detta 

kapitel. 

För anläggning KV61 finns dokumentation över installerad belysning. Utifrån det 

materialet kan övergripande information om hur det ser ut med belysningen idag, hur 

mycket installerad effekt som finns och hur belysningsbehovet ser ut, sammanställas. 

Mätningar i belysningscentraler och ställverk visar hur dagens förbrukning och ljusstyrning 

ser ut och metoden för mätning sker enligt övriga mätningar med multiinstrument Fluke 

435. Vid mätningen antecknas effekt, spänning och ström samt övertonshalten. 

Den 6 mars 2019 hölls ett möte på Elektroskandia (el- och teknikgrossist) i Linköping med 

utbildning, information och förslag på belysningsarmaturer som passar för ändamålet i 

anläggningen. Utifrån denna information tillsammans med information från telefonsamtal 

med Rikard Cederblom, Ramqvist Lightning, den 21 maj 2019, ges förslag på armaturer 

som kan ersätta befintlig belysning samt andra parametrar i beräkningen såsom inköpspris, 

effekt, livslängd mm. 

För styrning och anpassning ges antagna värden som baseras på dagens belysningsstyrning 

samt möjlighet till förbättrad styrning i och med nya möjligheter som tillkommer med 

LED-belysningsarmaturer.  

Det krav som Tekniska verken ställer på belysningen är att anläggningens utrymmen ska 

förses med ett bra ljus. Vid händelse av nätavbrott ska nödbelysning gå in och ge 

erforderligt ljus för att de personer som då vistas i anläggningen ska kunna ta sig ut. 

Belysningsanläggningen består således av två huvudsystem, arbetsbelysning och 

nödbelysning. Då nödbelysningen är en egen del och ett fungerande system med liten 

förbättringspotential kommer denna inte behandlas här. Belysningen som system består i 

huvudsak av centraler, tryckknappar, strömbrytare, armaturer, styrutrustning och 

nödbelysningsaggregat [22]. 

Figur 25 nedan är en översiktbild över belysningscentralerna och dess matning från 

lågspänningsställverket. 
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Figur 25. Översiktsbild belysning 

Arbetsbelysningen försörjs från tre centraler 061.732A101, 061.732A102 och 

061.732A103. Samtliga centraler är reservkraftsmatade, dess placering och installerad 

belysningseffekt ses i  

Tabell 14 nedan. Nödbelysningen är med i tabellen för att visa den totala installationen i 

anläggningen men som tidigare nämnts kommer denna inte beröras av eventuellt utbyte till 

LED-belysning i denna kartläggning. 

Enligt dokumentationen för anläggningen [23] är total installerad effekt för belysningen ca 

120 kW. Då är beräkningen inte gjord på armaturernas märkeffekt utan en effekt som är 

lite uppskriven. Hur denna uppskrivning av effekten är gjord finns inte beskrivet i 

dokumentationen men den antas vara gjord av anledningen att armaturerna faktiskt har en 

lite högre förbrukning än vad märkeffekten anger. Denna effekt benämns i fortsättningen 

förbrukningseffekt. 

 

Tabell 14. Översikt av belysningseffekt och fördelning i centraler 

Installerad 

förbrukningseffekt [W] 

Central Placering, central 

36 120 061.732A101 Belysning Telerum, rum 405 

46 435 061.732A102 Belysning Pannhall, rum 220 

35 194 061.732A103 Belysning Ställverk, rum 243 

1 136 061.733A101 Nödbelysning Telerum, rum 405 

824 061.733A103 Nödbelysning Ställverk, rum 243 

Total installerad 

förbrukningseffekt: 

119 709 W  



Kartläggning av Tekniska verkens kraftvärmeverksanläggning KV61 

Lena Hasselgren  2019-05-24 

36 

 

 

Den effekt som presenteras i tabellerna är märkeffekt och-/eller förbrukningseffekt men 

belysningen har idag styrning i alla centraler utom i pannhallen där denna är trasig. Den 

styrning och uppbyggnad av arbetsbelysningen som finns idag består i dagsljussensorer, 

styrt ljus i två nivåer via tryckknapp, steglöst styrt ljus via jalusibrytare/manöverpanel, 

tryckknappar och även fast ljus. På insida dörr i centralerna sitter omkopplare för 

inställning av låg- och hög nivå på den styrda belysningen [22]. I senare presenterade 

mätresultat kan ses att styrningen ger förbrukningsbesparing. 

Belysningen i anläggningen består till största del av två olika typer, belysningsarmaturer 

av typen högtrycksnatrium och armaturer av typen industrilysrör. Dessa utgör tillsammans 

88 % av den totala andelen installerad belysningseffekt och det är dessa som presenteras 

här. 

Belysning av typen högtrycksnatrium finns i olika varianter, i Tabell 15 nedan ses de olika 

varianterna samt dess antal. 

Tabell 15. Belysningsarmaturer av typen högtrycksnatrium 

Armaturtyp Antal 

[st] 

Märkeffekt 

[W] 

Förbrukningseffekt 

[W] 

Total förbrukningseffekt 

[W] 

HN1 13 150 160 2 080 

HN2 67 250 280 18 760 

HN3 33 400 431 14 223 

HN4 5 70 85 425 

HN5 42 70 85 3 570 

Summa 160   39 058 

 

Belysningsarmaturer av typen industrilysrör finns i fyra olika varianter som alla har 

märkeffekten 2x36 W men av olika fabrikat och-/eller kapslingsklass. Det finns även en 

variant med märkeffekt 2x18 W. Antal, typ och kapslingsklass kan ses i Tabell 16 nedan. 

I tabellen presenteras förbrukningseffekten för armaturerna.  
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Tabell 16. Belysningsarmaturer av typen industrilysrör 

Armaturtyp Antal 

[st] 

Förbruknings-

effekt [W] 

Total 

förbruknings-

effekt [W] 

Kapslings-

klass 

Fabrikat 

IL1 53 75 3 975 IP44 8234 Allroundline 

Opal 

IL2 97 75 7 275 IP44 8234 Allroundline 

Klar 

IL3 553 75 41 475 IP67 8296 PCA ECO 

Helplastarmatur 

IL4 173 75 12 975 IP67 8296 HF 

Helplastarmetur 

IL5 4 40 160 IP44 8234 Allroundline 

Klar 

Summa 880  65 869   

  

För att få ytterligare uppfattning om hur förbrukningen ser ut med befintlig belysning och 

nyinstallerad LED-belysning gavs en möjlighet till mätning av energiförbrukningen. Under 

perioden för examensarbetet genomgick nämligen verkstaden ett belysningsutbyte från 

högtrycksnatrium 150 W till LED-armaturer 77 W. Verkstaden har 14 installerade 

belysningsarmaturer, vid mättillfället var två redan utbytta och 6 ur funktion. Den uppmätta 

förbrukningen var 1 130 W. Om alla 14 armaturer fungerat och lyst hade förbrukningen 

för verkstaden varit 2 277 W enligt beräkning nedan. 

1130 𝑊 − 2 ∗ 77 𝑊 = 976 𝑊 

976 𝑊

6
= 163 𝑊 

163 𝑊 ∗ 14 = 2277 𝑊 

De 6 armaturerna av typen högtrycksnatrium antas dra 976 W tillsammans om de två redan 

installerade LED-armaturerna drar enligt märkeffekt 77 W per styck. Det medför att de per 

styck drar 163 W. 

Den uppskrivning av effekten som är gjord i dokumentationen för anläggningen säger just 

att dessa armaturer har effekten 160 W istället för märkeffekt 150 W, vilket stämmer bra 

med denna mätning och beräkning av dess förbrukning. Mätning efter utbytet gav att 

förbrukningen nu endast är 800 W för verkstaden, och denna gång kunde kontrolleras att 

all belysning fungerar och lyser. Således fås en besparing momentant på 1 477 W. Då även 

möjlighet till mätning av övertoner fanns gjordes en anteckning av detta, innan visade 
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THDU (Total Harmonic Distorsion) ett värde på 6,7 % och efter utbytet uppmättes 5,4 %. 

Detta är dock inte närmare undersökt. 

Kostnaden för varje armatur eller ljuskälla presenteras som ett inköpspris enligt de källor 

som funnits, dessa med möjlighet till viss rabatt då det handlar om en så stor mängd vid en 

eventuell investering. Där uppgift om rabatt redan finns presenteras detta i 

Exceldokumentet. I slutänden vid eventuell investering kan detta komma att ändras.  

Mätningar på befintlig belysning ger att drifttimmarna för belysningen per år är 6 714 

timmar. Central 101 visade vid mätning att nuvarande styrning sänker energiförbrukningen 

med en faktor 0,7 och central 103 med en faktor 0,5, dvs med hälften. Central 102 har i 

dagsläget ingen ljusstyrning utan förbrukar 100 % av sin installerade effekt. Genom att 

beräkna hur många procent av belysningen som ligger på respektive central och 

tillsammans med den grad styrningen påverkar energiförbrukningen beräknas de 

drifttimmar som belysningen är igång per år, med ett helt år som 8760 timmar. Den nya 

belysningen beräknas tillföra ljusstyrning även på den central som idag inte har styrning 

och som utgångspunkt beräknas att styrningen tillför en halvering av drifttimmarna per år, 

dvs 8760 / 2 = 4380. Det ges i beräkningsmodellen, Exceldokumentet, möjlighet att 

påverka denna siffra för den som vill se hur belysningsstyrningen påverkar resultatet. 
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5 Resultat 

5.1 Resultat för kartläggningen 

Under genomförandet av kartläggningen har det visats att förbrukningen per transformator 

ser ut enligt Tabell 17 nedan. För de transformatorer som försörjer fler än ett aggregat 

presenteras de valda större objektens förbrukning även i relation till totalen, i procent. I 

cirkeldiagrammen nedan fås en bild av denna fördelning. 

Tabell 17. Sammanställning av förbrukning och produktion, KV61 

Transformator Aggregat Årsförbrukning 

2018 enligt 

teoretisk metod 

[MWh] 

Årsförbrukning 

2018 enligt 

avläsning och-

/eller mätning 

[MWh] 

Andel 

av 

totalen 

T001 Ställverk 

061.731A001 

 3 089,38  

 Kondensatpump 

061.436P050 

209 304 8,3 % 

 Kondensatpump 

061.436P060 

93 116 3,4 % 

 Fjärrvärmepump 

061.511P701 

 67 2,2 % 

T002 Ställverk 

061.731A002 

 1 457  

 Primärluftsfläkt 

061.331F001 

1019 1101 72,8 % 

 Tryckluftskompressor 

061.631F021 

 200 13,7 % 

T003 Ställverk 061.731A003 + 

061.732A001 

 4 195  

 MaVa-pump 061.440P011 285 300 7 % 

 MaVa-pump 061.440P021 1 717 1 786 41,8 % 

 Sekundärluftsfläkt 

061.331F002 

 83/98 2,2 % 

 Tryckluftskompressor 

061.631F011 

 200 4,8 % 

 Instrumentsluftskompressor 

061.631F031 

 221 5,3 % 

 Belysningscentraler 

061.732101-103 

 740 17,6 % 

T004 Rökgasfläkt 061.332F701 4 460 4 808  

T005 Fjärrvärmepump 

061.511P011 

211 355  

T006 Fjärrvärmepump 

061.511P021 

131 159  

T007 Kylmaskin 061.731A004  294  

Produktion Generator 2  90 917  
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Balansen mellan egenförbrukningen och produktionen för KV61 vissa nedan i Figur 26. 

Värden redovisade för förbrukningen är baserade på den teoretiska metoden, medelvärdet 

av de båda metoderna och metoden baserad på mätvärden. 

 

Figur 26. Balans mellan egenförbrukning och produktion, KV61 

  

  

I Figur 27 nedan redovisas förbrukningsfördelningen mellan de olika transformatorerna.  

 

 

Figur 27. Förbrukningsfördelning mellan de 7 transformatorerna, KV61 
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Det går att se hur den enskilt största förbrukningen sker ifrån rökgasfläkten. Det går 

även att se att fjärrvärmepumparna och kylmaskinen utgör en liten del av förbrukningen.   

I följande figurer visas hur stor del av årsförbrukningen för respektive ställverk de 

underliggande kartlagda aggregaten utgör, baserat på medelvärdet. 

  

 

Figur 28. Förbrukningsfördelning för ställverk 061.731A001, KV61 

 

Figur 29. Förbrukningsfördelning för ställverk 061.731A002, KV61 
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Figur 30. Förbrukningsfördelning för ställverk 061.731A003 och 061.732A001, KV61 

 

Av figurerna går att se att kartläggningen beskriver en omfattande del av förbrukningen på 

KV61. 
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5.2 Resultat för belysningen 

Med vald metod och genomförande för uppdraget görs beräkningar för ett eventuellt utbyte 

av nuvarande belysning till LED-belysning i form av bla kostnader, besparingar och 

återbetalningstid vilket presenteras här i resultatet. 

Om alla belysningspunkter byts ut blir den totala investeringskostnaden 1 911 600 kr. 

Förbrukningen med befintligt belysningssystem är 704 829 kWh per år enligt de uppgifter 

om förbrukningseffekt som använts. Med LED-belysning är den årliga förbrukningen 261 

907 kWh vilket skulle ge en energibesparingen på 442 922 kWh per år. Den årliga 

energikostnaden med LED-belysning beräknas till 222 620 kr. Jämfört med vad som 

beräknas vara dagens energikostnad på 599 104 kr ger det en besparing på 376 484 kr per 

år. Om man därtill tar med den underhållskostnad som belysningen har per år blir den totala 

besparingen 445 764 kr. Det medför en återbetalningstid för investeringen på 4,29 år. 

I nedan Tabell 18. Resultat av energiförbrukning per år för befintlig och ny belysning kan ses 

detaljer från resultatet angående energiförbrukningen. 
 

Tabell 18. Resultat av energiförbrukning per år för befintlig och ny belysning 

Befintlig 

belysning 

Energi-

förbrukning 

per år 

Ny LED-

belysning 

Energi-

förbrukning 

per år 

Besparing 

energi-

förbrukning 

Lysrör 75 W 442 791 kWh LED 55 W 211 992 kWh 230 799 kWh 

HN1 150 W 13 955 kWh LED 77 W 4 384 kWh 9 571 kWh 

HN2 250 W 125 860 kWh LED 75 W 22 010 kWh 103 850 kWh 

HN3 400 W 95 421 kWh LED 120 W 17 345 kWh 78 076 kWh 

HN4 70W 2 851 kWh LED 30 W 657 kWh 2 194 kWh 

HN5 70 W 23 951 kWh LED 30 W 5 519 kWh 18 432 kWh 

Totalt 704 829 kWh  261 907 kWh 442 922 kWh 
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I nedan Tabell 19 nedan kan ses detaljer från resultatet angående energikostnaden. 

Tabell 19. Resultat av energikostnaden per år för befintlig belysning och ny belysning 

Befintlig 

belysning 

Energikostnad 

per år 

Ny LED-

belysning 

Energikostnad 

per år 

Besparing 

energikostnad 

Lysrör 75W 376 372 kr LED 55 W 180 193 kr 196 179 kr 

HN1 150 W 11 861 kr LED 77 W 3 727 kr 8 134 kr 

HN2 250 W 106 981 kr LED 75 W 18 708 kr 88 273 kr 

HN3 400 W 81 108 kr LED 120 W 14 743 kr 66 365 kr 

HN4 70 W 2 424 kr LED 30 W 558 kr 1 866 kr 

HN5 70 W 20 358 kr LED 30 W 4 691 kr 15 667 kr 

Totalt 599 104 kr  222 620 kr 376 484 kr 

 

Om man jämför energiförbrukningen före och efter ett utbyte mot den totala förbrukningen 

som var under 2018 kan man se att innan utbyte utgjorde belysningen ca 17 % av den totala 

förbrukningen på ställverk 3 (061.731A003 + 061.732 A001) från vilka centralerna matas 

från. Efter byte till LED står belysningen för ca 6 % av den totala förbrukningen i 

ställverket. 

Det som mest påverkar investeringens utfall är inköpskostnaden och den minskade 

energikostnaden men även drifttimmarna och underhållskostnaden. Den styrning som den 

nya belysningsanläggningen får möjlighet till är viktig att planera och implementera då det 

betyder mycket för den totala energikostnaden. Investeringen i den tid en ny 

belysningsstyrning kräver kommer med stor sannolikhet återbetala sig då investeringen 

görs för många år framöver. Enligt ljuskällornas egen livslängd (om man utgår från den 

ljuskälla som har kortast livslängd på 50 000 timmar) och nivån på styrningen som valts 

kommer anläggningen ha en hållbarhet på minst 11,4 år.  
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Att påpeka i detta läge är de observationer som gjorts i anläggningen. I fullt dagsljus, i 

lokaler där stort naturligt ljusinsläpp förekommer, är ljuskällorna tända. Man kan inte 

komma ifrån att störst besparing fås om belysningen släcks, se Figur 31 nedan. 

 

 

Figur 31. Gång mellan KV61 och KV50 i fullt dagsljus 
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6 Diskussion 

Enligt vad som beskrevs i uppdraget för examensarbetet har målen blivit uppfyllda, en 

övergripande kartläggning av de större objekten är presenterad per transformatorgrupp och 

beräkningar har gjorts på ett eventuellt utbyte av belysningen. För detta presenteras både 

kostnader och energibesparing.  

Ganska snart under arbetets gång märktes att det fanns svårigheter i att beräkna 

energiförbrukningen för kartläggningen. Detta då tillgång till data såg olika ut och på grund 

av att ingen möjlighet till kontroll av resultatet fanns. Dessutom har denna del tagit mer tid 

i anspråk än vad som först var tänkt. I efterhand, när kunskap och erfarenhet är lite större, 

inses att mätningar skulle planerats och gjorts under längre tidsintervall. Dock anser vi 

båda att vi utifrån förutsättningarna gjort ett grundligt arbete och en bra uppskattning av 

energiförbrukningen. 

Om det funnits övervakning över förbrukningen för aggregat och objekt hade det funnits 

värden att jämföra våra beräknade resultat emot och vi hade kunnat avläsa dessa direkt och 

förmodligen aldrig stött på dessa svårigheter. En ren avläsning av instrument hade dock 

inte gett den fördjupning i ämnet som det nu blev. Vilket hade varit synd. 

För en detaljerad kartläggning måste alla aggregat och mindre objekt i anläggningen ingå, 

detta är förmodligen ett väldigt omfattande arbete om inte möjlighet till energiförbrukning 

kan avläsas i styrsystemen. Enligt Energimyndigheten kan ett undantag vara att objekt med 

liten effektiviseringspotential inte behöver ingå i kartläggningen. Detta blir då ett 

ställningstagande, vad är det värt i arbetsinsats för resultatet?  

De metoder som använts för beräkningar och presentation av förbrukningen har tillkommit 

under arbetets gång, då det märktes att inte direkta beräkningar utifrån ström och spänning 

räcker för att beräkna effekten för frekvensomriktarstyrda laster. Metoderna behövdes då 

vissa objekt visade sig arbeta vid en mycket låg belastning som är långt från märklast. Det 

var inget som kunde ha planerats i förtid. Metoderna är väldigt noga uttänkta för dessa 

beräkningar, endast mer tid hade gett ytterligare metoder för att kunna ge fler resultat att 

jämföra de andra resultaten med.  

För uppdraget med belysningen har det varit enklare. Det enda som skiljer mellan en första 

planering av arbetet och slutresultatet är att resultatet är lite mer kort och koncist. Detta är 

dock en fördel för de som ska ta del av arbetet det då det vid en eventuell upphandling ändå 

är en leverantörs förslag som ges. Man kan dock tydligt se fördelen med LED-belysning i 

effektivitet och den återbetalningstid som presenteras medför att det är en rimlig 

investering att göra då energibesparingen är så stor. Sen kan förstås att ett utbyte av 

belysning kan ske i flera steg. Tanken med Exceldokumentet är att kunna se utfallet av ett 

utbyte även på delar av belysningssystemet.  
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6.1 Samhälleliga aspekter 

Tekniska verken är ett innovativt företag som själva beskriver att i en värld full av 

utmaningar där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och där miljö- och 

klimatförändringar är ett faktum, vill de ta ett ansvar. De vill visa vägen och utveckla nya, 

smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo. [24] 

Tekniska verken är en elproducent som visar vägen för att minska elförbrukningen och att 

använda el mer effektivt. De inför själva inventeringar och metoder för att minska sin 

egenförbrukning. De sätter då mål för företaget som är klimatmässiga och hållbara. De är 

positiva till ny teknik och bättre lösningar och genom sin storlek är de en förebild för ett 

land som Sverige då de inspirerar andra att göra samma sak. 

6.2 Etiska aspekter 

Genom att tänka på sin egenförbrukning och sätta in resurser för att minska onödig 

konsumtion visar Tekniska verken att man inte ska slösa med resurser. Att inte göra av 

med mer än man behöver. El är en gemensam tillgång i Sverige som de som har råd ändå 

inte ska använda mer av än nödvändigt. På så sätt räcker det till alla.  
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7 Slutsats 

Gällande kartläggningen så är det presenterade resultatet gjort utifrån de förutsättningar 

som funnits. Här kan inte avgöras hur nära resultatet ligger den verkliga 

energiförbrukningen då inget finns att jämföra med. Att ändå ha gjort en genomgång av de 

valda objekten visade sig vara viktigt då vi kan visa att energiförbrukning inte är direkt i 

proportion med strömförbrukning. De driftvärden som finns att tillgå för de olika objekten 

i anläggningen i de allra flesta fall strömvärden, inte effekt och energi. 

Om en riktig kartläggning enligt Energimyndighetens anvisningar ska göras borde 

energimätningar införas i kontrollsystemet för att minimera osäkerheten för beräknad 

förbrukning vs verklig förbrukning. Det är dock upp till företaget att avgöra om en sådan 

investering skulle vara lönsam. Driften i anläggningen är överlag stabil och ger inte 

utrymme till någon vidare förändring.  

För att följa Energimyndighetens krav för energikartläggningar måste energiförbruknings-

mätningar göras under ett helt år om inte undantag kan göras. Även vid införda 

effektiviseringsåtgärder, såsom ett belysningsutbyte, är det viktigt att kunna basera 

förändringens resultat i konkreta mätresultat. Här finns inte utrymme för någon stor 

osäkerhet i mätningar då energibesparingen kanske inte är så stor men ändå av betydelse. 

Som energikartläggning är detta arbetes resultat även lite för övergripande då anläggningen 

innehåller en väldigt stor mängd mindre objekt som inte tagits hänsyn till. Dessa objekt 

kan även de ha potential för energieffektivisering, förmodligen i liten skala men som kan 

ha betydelse pga mängden objekt. En kartläggning på den nivån skulle dock ta mycket tid 

och arbete som säkert inte skulle ge lönsamhet om man tar hänsyn till arbetskostnaden. Att 

däremot vid inköp och installation av nya objekt komplettera utrustningen med 

energimätning vore en rekommendation. 

Gällande belysningen är resultatet mer konkret. Det visar en investeringskostnad, 

besparingen som fås i energiförbrukning och en återbetalningstid för investeringen. Visst 

kan parametrar som priser och effekt komma att förändras i offerter från leverantörer men 

underlaget som ges ger möjlighet till justeringar för att jämföra utslaget. En viktig del att 

ta hänsyn till vid en investering är livslängden på armaturer och ljuskällor. I beräkningen 

är livslängden satt till 50 000 timmar, vilket är den kortaste livslängden för de olika 

ljuskällorna. Uppgifter finns även om att livslängden är 78 000 timmar för ljuskällorna och 

detta är viktigt att ta i beaktande inför en investering. Det påverkar hela 

belysningsanläggningens hållbarhet och underhållskostnad. Slutsatsen som 

beräkningsunderlaget ger är att en investering i LED-belysning är en bra investering. 
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7.1 Framtida arbete 

Arbetet med energikartläggningen, eller inventeringen av större energiförbrukare, är bara 

ett första steg. Här finns mer att undersöka, beräkna och påvisa. 

För det fortsätta arbetet gäller att planera för de objekt som ska tas med i kartläggningen, 

här även mindre objekt än vad som undersökts i detta examensarbete. Sedan måste längre 

mätningar göras för att kunna få en verklig uppskattning av förbrukningen. 

För belysningen då det redan finns planer om att denna ska bytas ut kan detta göras i 

etapper medan mätningar och-/eller observationer av effekten studeras. Att få med en bra 

ljusstyrning bör planeras in i projektet.  
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Bilaga 1 

Värden från mätningar och avläsningar på objekt 

 

Tabell 1. Mätvärden för ställverk 061.731A001, 2019-04-10 

061.731A001  Mätdatum: 2019-04-10 

Info: EMA10 Version: 5.05V 

Momentanvärden    

Spänning: 402 V   

Ström: 762 A   

Effekt: 463 kW Reaktiv effekt: 246 kVAr 

Effektfaktor: 0,87 cosϕ: 0,88 

Energi    

2018-01-01: 45 058,00 MWh 2018-12-31: 48 147,38 MWh 

Totalt för året: 3 089,38 MWh   

Övertonshalt    

THDU: 3,3 % THDI: 17 % 

 

Tabell 2. Mätvärden för ställverk 061.731A002, 2019-04-10 

061.731A002  Mätdatum: 2019-04-10 

Info: EMA10 Version: 5.10.M.W 

Momentanvärden    

Spänning: 405 V   

Ström: 375 A   

Effekt: 235 kW Reaktiv effekt: 83 kVAr 

Effektfaktor: 0,88 cosϕ: 0,93 

Energi    

Februari 2019: 141 066 kWh Mars 2019: 154 535,2 kWh 

2018: 1 457 012 kWh   

Övertonshalt    

THDU: 3,5 % THDI: 35 % 
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Tabell 3. Mätvärden för ställverk 061.731A003 och 061.732A001, 2019-04-10 

 

061.731A003 + 

061.732A001 

 Mätdatum: 2019-04-10 

Info: EMA10 Version: 5.11.2B5 

Momentanvärden    

Spänning: 408 V   

Ström: 1,2 kA   

Effekt: 660 kW Reaktiv effekt: 200 kVAr 

Effektfaktor: 0,93 cosϕ: 0,95 

Energi    

Februari 2019: 415 504,2 kWh Mars 2019: 489 915.3 kWh 

2018: 4 194 764,0 kWh   

Övertonshalt    

THDU: 5,3 % THDI: 20 % 

 

 

Tabell 4. Mätvärden för kylmaskin 061.731A004, 2019-04-23 

061.731A004  Mätdatum: 2019-04-23 

Info: EMA10 Version: 5.10.AW 

Momentanvärden    

Spänning: 406 V   

Ström: 211 A   

Effekt: 110 kW Reaktiv effekt: 26 kVAr 

Effektfaktor: 0,74 cosϕ: 0,74 

Energi    

Februari 2019: 18 820 kWh Mars 2019: 22 373,3 kWh 

2018: 294 344,6 kWh   

Övertonshalt    

THDU: 1,2 % THDI: 2,7 % 
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Tabell 5. Mätvärden för MaVa-pump 061.440P011, 2019-04-26, mätt i ställverk 061.732A001 och 

frekvensomriktare 

MaVa-pump: 061.440P011  Mätdatum: 2019-04-26 

Effekt: 317 kW 329 kVA PF = 0,93 cosϕ = 0,98 

Ström: 480 A    

Övertonshalt*: THDU: 5,7 % THDI: 29 % 

Mätning i 

frekvensomriktare: 

    

385 V 545 A 48,2 Hz 83% 

märkeffekt 

88% 

märkmoment 

* Övertoner spänning i fallande ordning: 5, 11 

Övertoner ström i fallande ordning: 5, 7, 11. Lite 2 och 4. 

 

Tabell 6. Mätvärden för sekundärluftsfläkt 061.331F002, 2019-04-29, mätt i ställverk 061.731A003 och 

frekvensomriktare 

Sekundärluftsfläkt: 061.331F002  Mätdatum: 2019-04-29 

Effekt: 14,4 kW  PF = 0,76 cosϕ = 0,99 

Ström: L1 = 26 A L2 = 25 A L3 = 28 A N = 3 A 

Övertonshalt*: THDU: 5,9 % THDI: 77 % 

Mätning i 

frekvensomriktare: 

    

155,5 V 77 A 19,36 Hz 7,3 % 

märkeffekt 

20 % 

märkmoment 

1158 rpm Märkskylt motor: cosϕ = 0,90   

* Övertoner spänning i fallande ordning: 5 

Övertoner ström i fallande ordning: 5, 7, 3, 2, 4, 11, 13 

 

Tabell 7. Mätvärden för primärluftsfläkt 061.331F001, 2019-04-29, mätt i ställverk 061.731A002 och 

frekvensomriktare 

Primärluftsfläkt: 061.331F001  Mätdatum: 2019-04-29 

Effekt: 150 kW  PF = 0,90 cosϕ = 0,98 

Ström: L1 = 231 A L2 = 232 A L3 = 235 A N = 28 A 

Övertonshalt*: THDU: 2,9 % THDI: 44 % 

Mätning i 

frekvensomriktare: 

    

346 V 310 A 43,4 Hz 56 % 

märkeffekt 

63,4 % 

märkmoment 

1288 rpm Märkskylt motor: cosϕ = 0,87   

* Övertoner ström i fallande ordning: 5, 7, 11 
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Tabell 8. Mätvärden för belysningscentral 061.731A101, 2019-04-25, mätt i ställverk 061.732A001 

Belysningscentral 061.731A101 (Telerum) Mätdatum: 2019-04-25 

Effekt: 26,5 kW 28,7 kVA PF = 0,91  

Ström: L1 = 44,2 A L2 = 41,1 A L3 = 23,3 A N = 17,9 A 

Övertonshalt*: THDU: 6,0 % THDI: 48 % 

* Övertoner för spänning, i fallande ordning: 5, 11, 7, 13, 17 

Övertoner för ström, i fallande ordning: 11, 17, 5, 7, 3, 13, 9 

 

Tabell 9. Mätvärden för belysningscentral 061.731A102, 2019-04-25, mätt i ställverk 061.732A001 

Belysningscentral 061.731A102 (Pannhall) Mätdatum: 2019-04-25 

Effekt: 45,6 kW 47,8 kVA PF = 0,95  

Ström: L1 = 67 A L2 = 63 A L3 = 66 A N = 20,4 A 

Övertonshalt*: THDU: 6,2 % THDI: 32 % 

* Övertoner för spänning, i fallande ordning: 5, 11, 13, 7, 9, 17, 3 

Övertoner för ström, i fallande ordning: 11, 17, 13, 5, 3, 7, 9 

 

Tabell 10. Mätvärden för belysningscentral 061.731A103, 2019-04-25, mätt i ställverk 061.732A001 

Belysningscentral 061.731A103 (Ställverk, autoläge) Mätdatum: 2019-04-25 

Effekt: 12,5 kW 14,0 kVA PF = 0,91  

Ström: L1 = 21,9 A L2 = 21,7 A L3 = 16,3 A N = 9,4 A 

Övertonshalt*: THDU: 5,8 % THDI: 49 % 

* Övertoner för spänning, i fallande ordning: 5, 11, 13, 7, 17 

Övertoner för ström, i fallande ordning: 11, 17, 5, 7, 3, 13, 9 och lite 2. 

Vid omställning till on-läge för belysningen, dvs ingen reglering, avläses effekten till 25,3 kW. 

Tillbaka igen i autoläge ger 15,8 kW (pga. uppstart av armaturer). Det visar att ljusregleringen 

minskar förbrukningen med hälften, vid mättid 12.00 torsdag 25/4. 

 

Tabell 11. Mätvärden för tryckluftskompressor 061.631F031, 2019-05-02, mätt i ställverk 061.732A001 

Kompressor: 061.631F031  Mätdatum: 2019-05-02 

Effekt: 30,2 kW 34,2 kVA PF = 0,88 cosϕ = 0,88 

Ström: L1 = 49,1 A L2 = 49,0 A L3 = 49,5 A N = 0,4 A 

Övertonshalt*: THDU: 6,0 % THDI: 11,7 % 

*Övertoner mest på 5 och 11 för både spänning och ström. 
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Tabell 12. Mätvärden för tryckluftskompressor 061.631F011, 2019-05-02, mätt i ställverk 061.731A003 

Kompressor: 061.631F011  Mätdatum: 2019-05-02 

Effekt: 55,9 kW 60 kVA PF = 0,88 cosϕ = 0,98 

Ström: L1 = 86 A L2 = 83 A L3 = 82 A N = 1,3 A 

Övertonshalt*: THDU: 5,6 % THDI: 45 % 

* Övertoner spänning i fallande ordning: 5, 11, 13 

Övertoner ström i fallande ordning: 5, 7, 11, 13, 17, 3 
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Bilaga 2 

Mätning av energiförbrukning, trip-mätare på frekvensomriktare.  

Nollställning 29/4 14.00, första avläsning 30/4 sedan enligt tabellen nedan. Alla avläsningar kl 14:00. Resultatet presenteras i kWh. 

  

Trip-

mätare, Frekvensomriktare  

Avläst  

30/4  

Avläst  

2/5  

Avläst  

3/5  

Avläst  

6/5  

Avläst 

8/5  

Avläst   

9/5  

Avläst 

10/5  

Avläst 

13/5  

Kommentar  

MaVa P011  0  0  164  164  164  164  164  164  Värde för P021 antagits  

MaVa P021  7 085  21 380  27 972  49 410  63 660  70 850  77 940  99 470  Stabil drift, Pålagt de timmar som 

P011 gått. 

=> (99 470 + 164)/14 dagar/2 h => 

296,5 kWh  

Kondensatpump P050  0  0  0  2 033  2 033  2 033  2 033  3 320  Samma värde som för P060  

Kondensatpump P060  0  0  2 526  2 526  7 536  7 536  7 536  7 536  Kontrollerat mot drifttimmarna 

för 0 till 2526 kWh, 19 

timmar fulldrift avläst i styrsystem 

=> medelförbrukning 133 kWh/h  

Primärluftsfläkt  3 761  11 415  15 035  26 302  33 680  37 390  41 080  52 240  Stabil drift, 52 240 / 14 dagar / 

24 h=> 155,5 kWh/h  

Sekundärluftsfläkt  276  845  1 117  1 964  2 520  2 812  3 096  3 955  Stabil driftmedel per dygn 3 955/14 

= 282,5 kWh   

Fjärrvärmepump P011  1 561 300  4 730 000  6 292 000  7 413  0  1 750  3 484  9 042  Får frispel vid 

stillestånd (röd). Stabil drift 8/5 till 

13/5, medel 1808 kWh per 

dygn 75,3 kWh/h antagits  

Fjärrvärmepump P021  1 813  5 482  7 635  3 612 000  1 055  1 581 600      Samma värde som P021  

Fjärrvärmepump P701  25  77  390  733  1 420  1 447  1 473  1 742  Se bilaga 6 (fjärrvärmep701)  

  

Rökgasfläkt F701  17 488  53 960  69 780  121 670  154 150  171 860  189 420  242 410  Stabil drift, 242 410/14/24 

= 721,5 kWh/h  
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Bilaga 3 

Tabell 1. Avlästa värden för rökgasfläkt vid låg last: 

Avläst/nollställd 07:21 08:21 09:21 10:21 

Förbrukning 0 kWh 60 kWh 70 kWh 80 kWh 

Frekvens 23,77 Hz 11,8 Hz* 11,8 Hz 11,8 Hz 

*11,8 Hz är det värde rökgasfläkten antar oftast under låg last, 10 kWh/h. 

 

Figur 1. Graf där svarta streck illustrerar tidpunkter för avläsning  
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Bilaga 4 

Räkneexempel Excel 

 

 

Beräkning av inringad rad: 

𝐼𝑛 = 430 𝐴, cos 𝜑 = 0,87, 𝑈𝑛 = 0,4 𝑘𝑉,  

1-timmes medelvärde för ström och ärvärde till spänning och cosϕ: 

𝑈 =  𝑈𝑛 ∗ 𝑓𝑝𝑢 = 0,4 ∗ 93,91 = 0,377 𝑘𝑉 

(𝐼𝑚𝑎𝑔 = 𝐼𝑛 ∗ sin 𝜑𝑛) 

cos 𝜑 = cos(arcsin (
𝐼𝑚𝑎𝑔

𝐼
)) = cos (arcsin (

212,01

349,72
)) = 0,795  

Räknas ihop med effektformeln: 

𝑃 =  √3 ∗ 0,377 ∗ 349,72 ∗ 0,795 ≈ 182 𝑘𝑊 

Denna rad har sedan summerats med resterande året och tagits genom verkningsgraden 

för frekvensomriktaren (satt till 0,95). 

(Är strömmen lägre än I_mag sätts cos fi till ett fast värde på 0,1 med hjälp av ett IF-

villkor i excel)  
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Bilaga 5 

Denna bilaga visar grafer över dygnsmätning i belysningscentraler 

061.732A101 och 061.731A103 

 

Belysningscentral 061.732A101, över natt 

 

Belysningscentral 061.732A103, över natt. 

Tabell över dygnsmätning på belysningscentraler 

Belysningscentral Dygnsförbrukning Mätdatum 

061.732A101 613,5 kW 2019-05-10 – 2019-05-12 

061.732A103 319,5 kW 2019-05-09 – 2019-05-10 
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Bilaga 6 

Fjärrvärmepump 701 

 

18,8 av 24 h har varit vid varvtal motsvarande hög last, år 2018 

Låg last 3,6 kWh/h   

Hög last:  

2/5 – 3/5, gått 18,8 h  

390 – 77 = 313 kWh 

313, varav 5,2h låg last á 3,6 kW => 18,72 kWh  

313 -18,72 kWh =294,28 kWh 

(294,28/18,8)* 24 = 375,7 kWh/dygn 

=>15,7 kWh/h 


