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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att ta fram material till en elförbrukningsplan för SSAB i 

Luleå. Till grund för förbrukningsplanen har en rad effektiviseringsåtgärder undersökts för 

företagets olika hjälpsystem. Hjälpsystemen som berörts i detta arbete är motorvärmare, 

belysning, ventilation, pumpar, fläktar, transformatorer och till viss del elmotorer. En viktig 

avgränsning i arbetet har varit att studera enheter som kan fungera som ledande exempel vid 

framtida effektiviseringsarbete.  

Projektet resulterade i en mängd lämpliga effektiviseringsåtgärder med stor 

besparingspotential och kort återbetalningstid. För vissa hjälpsystem har fullständiga studier 

kunnat utföras medan det för andra endast har varit möjligt att göra uppskattningar av 

besparingspotentialen.  

Motorvärmarna är alltid igång då temperaturen är under 10°C. Här utvärderades möjligheten 

att införa styrning. Detta skulle reducera driftkostnaderna med ca 80 procent med en 

återbetalningstid på drygt två år. Totalt reduceras driftkostnaderna med närmare 1 miljon 

kronor per år vid åtgärd.  

Val av belysning och styrning skiljer sig stort mellan lokal och delområde. I 

kontorsbyggnader med äldre belysningsanläggningar har ett byte av ljuskälla påvisat störst 

effekt. Energikostnaderna reduceras vid denna åtgärd med 50 - 65 procent beroende på 

nuvarande situation och val av ljuskälla. I ställverk nås största energibesparingen genom 

införande av närvarostyrning. Åtgärden innebär en stor besparing till en väldigt låg 

investeringskostnad. Besparingspotentialen är starkt beroende av nuvarande ljusstyrning och 

användning och kan i bästa fall reducera kostnaderna med 83 procent. I verkstäder används en 

stor mängd kvicksilver- och metallhalogenlampor. Dessa lampor har en hög installerad effekt 

och har en lång upptändningstid vilket leder till att de sällan släcks. Till följd av detta kan 

både en effektivare ljuskälla och införande av styrning leda till stora besparingar. 

Tillsammans reducerar dessa åtgärder energikostnaderna med omkring 90 procent vilket för 

en enda byggnad innebär närmare 60 000 kr per år.  

Många av ventilationssystemen använder tidstyrning av fläktarna för att minimera 

driftkostnaderna. Denna åtgärd reducerar ett ventilationssystems driftkostnad med ca 60 

procent. Andra åtgärder som kan vidtas är att sänka tilluftstemperatur eller tilluftsflöde om 

dessa skulle vara för höga. Dessa åtgärder påvisar dock inte särskilt stor besparingspotential 

och kan vid oaktsamhet få negativa effekter.  

Pumpar och fläktar är, sett till de undersökta hjälpsystemen, stora elförbrukare som ofta är i 

drift året om. Vid konstanta förhållanden är en lämplig åtgärd att undersöka om maskinen 

fungerar optimalt eller om verkningsgraden med tiden försämrats. En höjning av 

verkningsgraden från nuvarande skick till optimalt resulterar i en genomsnittlig besparing på 

omkring 40 procent. Verkningsgradshöjningen kan ske med bättre underhåll, renovering eller 

byte av maskin. Vid stora flödesvariationer är införande av effektiv reglering istället den 



 

 

lönsammaste åtgärden. Hur stor reducering som kan nås beror på hur stor flödesvariationen är, 

desto större desto mer lönsamt.  

En transformator används till att transformera ström från en spänningsnivå till en annan. Det 

är viktigt att transformatorn har låga förluster för att så mycket som möjligt av elenergin som 

matas in ska kunna nyttjas. Att kontinuerligt byta gamla och överdimensionerade 

transformatorer till rätt dimensionerade lågförluststransformatorer är därför en viktig åtgärd. 

Ett byte reducerar driftkostnaderna med 40 procent och investeringen har en återbetalningstid 

på under två år. Totalt reduceras driftkostnaderna med närmare 150 000 kr per år. 

Detta arbete har givit en övergripande bild av vilken potential ett aktivt effektiviseringsarbete 

vid SSAB i Luleå har. Redovisat finns även förslag på fortsatt arbete inom de olika områdena 

för att vidare fördjupa sig i effektiviseringsarbetet.  

  



 

 

Abstract 
The aim of this master thesis was to help formulate an electrical consumption plan for SSAB 

in Luleå. The consumption plan is based on a number of efficiency measures which was 

investigated for various help systems. The help systems affected in this work are engine pre-

heaters, lightning, ventilation, pumps, fans, transformers and to some extent electric motors. 

An important delimitation for this work has been to study units that can act as leading 

examples for future efficiency work.  

 

The project resulted in a number of appropriate efficiency measures with great savings 

potential and a short payback period. For some help systems a full study has been performed 

while it for others only has been possible to estimate the potential savings.  

 

Engine pre-heaters are always running when the temperature is below 10°C. In this study the 

possibility of introducing controlling have been examined. This would reduce the operating 

costs by about 80 percent with a payback period of just over two years. The total operating 

costs can be reduced by nearly 1 million SEK per year with the proposed action.  

 

The current choice of lightning and controlling differ greatly between locals and subareas. In 

office buildings with older lightning systems a change of light source demonstrated the largest 

effect. With this measure, the energy costs are reduced with 50 - 60 percent depending on the 

current situation and the choice of light source. The substations reached the largest energy 

savings through the introduction of presence control. This measure results in large savings 

with a very low investment cost. The saving potential is strongly dependent on current 

lightning control and use and can at best reduce the costs by 83 percent. Workshops use a 

large amount of mercury- and metal halogen lamps. These lamps have a high installed effect 

and a long ignition time which means that they are rarely switched off. Because of this both 

the use of more effective light sources and the introduction of presence control lead to large 

savings. Together, these measures reduce the energy costs by about 90 percent, which for a 

single workshop results in nearly 60 000 SEK per year.  

 

A lot of the ventilation systems uses time control of the fans to minimize the operating costs. 

This measure reduces a ventilation systems operating cost by about 60 percent. Other 

measures that can be taken are to decrease the supply air temperature or the supply air flow if 

either of these is too high. However, these measures do not demonstrate any particularly large 

saving potential and carelessness may have negative effects.  

 

Pumps and fans are, in terms of the investigated help systems, large electricity consumers 

which often are in operation all year round. At constant conditions an appropriate measure is 

to investigate if the machines are performing optimally of if the efficiency has deteriorated 

over time. An increase of the efficiency from the current state to its optimum results in an 

average saving of about 40 percent. Efficiency increases can occur with better maintenance, 

renovation of replacement of the machine. If there instead is large flow variations the most 

profitable measure is to introduce an effective regulation method. How large of a reduction 

that can be achieved depends greatly on the flow variation, the greater the variation the more 

profitable.  

 

A transformer is used to transform current from one voltage level to another. It is important 

that the transformer have low losses so as much as possible of the electrical energy input can 

be taken out. To continuously replace old and oversized transformers with new low loss 

transformers is therefore an important measure. A replacement reduces the operating costs by 



 

 

40 percent and the investment has a payback period of less than two years. The total operating 

costs are reduced by nearly 150 000 SEK per year.  

 

This work has provided an overview of the potential of an active work with efficiency 

measures at SSAB in Luleå. Presented are also suggestions of future work in the various areas 

to further immerse in the efficiency work.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

SSAB grundades 1978 genom en sammanslagning av Domnarvets Jernverk i Borlänge, Norrbottens 

Järnverk i Luleå och Oxelösunds Järnverk i Oxelösund. Företagets vision är att skapa en starkare, 

lättare och mer hållbar värld. Ett viktigt steg i detta är företagets hållbarhetsarbete. SSAB jobbar 

kontinuerligt med förbättringar och effektiviseringar för att minska miljöpåverkan från 

stålproduktionen. Idag finns SSAB på tre orter i Sverige, Luleå, Borlänge och Oxelösund.  

Processerna vid SSAB Luleå använder årligen stora mängder kol som kemiskt reduktionsmedel. Av 

kolets totala energi kan ungefär en tredjedel återvinnas som energirika gaser. Dessa gaser används 

dels som recirkulerad energi i processerna och skickas dels vidare till Luleå Energi och Lulekraft 

för produktion av elektricitet och fjärrvärme. Elektriciteten köps tillbaka av SSAB Luleå medan 

fjärrvärmen från Luleå Energi används till att värma upp en stor del av byggnaderna i Luleå 

Kommun.  

SSAB Luleå förbrukar årligen ca 370 GWh elkraft, där ett fåtal förbrukare svarar för närmare 40 

procent av detta. Detta kan jämföras med den totala energiförbrukningen hos SSAB Luleå på 

11 000 GWh, där största delen består av kol. Resterande elkraft förbrukas av elmotorer som driver 

t.ex. pumpar och fläktar, belysning, ventilation och motorvärmare för att nämna några.  

Dagens situation med ett relativt lågt elpris i kombination med att Lulekraft, hälften ägt av SSAB 

Luleå och hälften av Luleå Kommun, levererar hela stålverkets behov av elektricitet gör att det 

saknas ett övergripande angreppssätt för att bli mer elkraftseffektiva. Detta trots att den elkraft som 

inte används vid SSAB Luleå kan säljas till externa kunder. Parallellt med detta saknas även en 

elkraftsförbrukningsplan för SSAB Luleå.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att göra SSAB Luleå mer elkraftseffektiva och genom detta 

sänka deras kostnader gällande elektricitet. Förslag på åtgärder för att bli mer elkraftseffektiva skall 

tas fram och en elförbrukningsplan för SSAB Luleå skall utformas. Rimligheten hos förslagna 

åtgärder skall utvärderas och för lämpliga åtgärder skall kostnadsbeskrivningar utföras. Notering 

skall göras för fall där stor effekt kan nås med måttliga åtgärder.  

1.3 Avgränsningar 

För att arbetet skall vara rimligt att utföras av en person, under tjugo veckor, kommer vissa 

avgränsningar att krävas. En första avgränsning är att arbetet kommer inrikta sig mot att utreda 

effektiviseringsmöjligheter hos så kallade hjälpsystem och inte i själva processerna.  Detta då det 

ofta är svårt och tidskrävande att sätta sig in i ett företags processer samt att det ofta är 

hjälpsystemen som svarar för den större delen av totala elkraftsförbrukningen.  

Enligt elkraftskartläggning utförd vid SSAB Luleå står fyra stora förbrukare, blåsmaskinen 

(masugnen), LD1 + LD2 avgasfläktar (stålverket) samt sugarna (koksverket) för närmare 40 procent 



 

12 

 

av den årliga elkraftförbrukningen. Dessa fyra enheter är komplexa och skulle vara väldigt 

tidskrävande att studera. En annan avgränsning är därför att examensarbetet inte kommer innefatta 

dessa.  

Då SSAB Luleå är en stor industri med många komponenter är det inte möjligt att studera alla 

enheter inom ett område. Därför blir en sista avgränsning att endast noggrant studera och följa upp 

utvalda enheter som kan fungera som ledande exempel vid fortsatt effektiviseringsarbete.   
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2 Teori 

2.1 Motorvärmare 

En motorvärmare är normalt placerat i ett fordon och används till att förvärma motorn. 

Motorvärmaren minskar både bränsleförbrukning, motorslitage och utsläpp av skadliga avgaser hos 

ett fordon. Motorvärmare kan minska bränsleförbrukningen med omkring 0,1 - 0,5 liter per kallstart 

samtidigt som avgasutsläppen minskar med 60 - 80 procent under de första fyra kilometrarna. [1] 

Om en motorvärmare är påslagen längre tid än nödvändigt innebär det dock en högre 

energiförbrukning än vad en kallstarts högre bränsleförbrukning skulle motsvara. En motorvärmare 

och kupévärmare har normalt en effekt på ca 500 och 1500 watt respektive. Ju varmare det är 

utomhus desto kortare tid behöver motorvärmaren vara igång. En motorvärmare uppvisar positiv 

effekt för utomhustemperaturer upp till +10
o
C. Rekommenderade inkopplingstider är 1.5 timme vid 

-15
o
C, 1 timme vid 0

o
C och ingen motorvärmare vid +10

o
C. [2]  

2.1.1 Styrning 

Genom att använda motorvärmare på ett effektivt sätt kan ett företag spara mycket pengar. Till hjälp 

finns idag en rad tekniska lösningar som förenklar ett effektivt användande. Den enklaste 

motorvärmarstyrningen är manuell tidsstyrning där föraren, via knappar på motorvärmaruttaget, 

ställer in avresetid och hur lång tid innan motorvärmaren skall starta. En mer avancerad 

motorvärmarstyrning bestämmer själv hur lång tid innan den skall starta beroende på 

utomhustemperatur, detta kallas för temperaturstyrning. [2]  

Med mer avancerad teknik kan även avresetiden ställas in via internet eller telefon. Detta är möjligt 

på en parkering där varje användare har en individuell parkeringsplats eller på friparkeringsplatser 

där varje användare har en individuell RFID tagg. Den individuella platsen eller taggen är kopplad 

till ett konto där avresetider för en vecka kan ställas in. Avresetider, antingen tillfälliga eller 

återkommande, ställs in på det personliga kontot via internet, mobilapplikation eller telefon. Även 

en direktstart funktion finns tillgänglig. Båda systemen kommunicerar via den befintliga elkabeln, 

ingen nätverksdragning krävs därför till uttagen. Det tillkommer dock en uppsamlingsenhet dit alla 

uttag inom ett parkeringsområde är kopplade, denna uppsamlingsenhet fungerar som kopplingen ut 

på internet. Det krävs en uppsamlingsenhet per transformatorstation som är kopplad till 

parkeringsområdet, kostnaden är ca 15 000 kr per enhet [3].  

Om användaren har en individuell parkeringsplats krävs inget mer än att koppla in 

motorvärmarsladden vid parkering. Med RFID systemet skall taggen hållas upp framför en avläsare 

på motorvärmarstolpen efter inkoppling av sladd. Användarens personliga konto kopplas då till just 

den motorvärmaren. När användaren sedan lämnar parkeringsplatsen är den fri att användas av 

någon annan. Fördelarna med detta system är: 

 RFID taggarna kan kopplas till flera parkeringsområden 

 Ett obegränsat antal taggar kan registreras inom ett område 

 Det finns möjlighet till individuell energimätning per tagg 

 Andra systems RFID taggar kan integreras 

Tekniken lämpar sig extra bra för friplatsparkering där en parkeringsplats används av flera olika 

personer under ett dygn. [4]  
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Ett system med manuell tidsstyrning via knappar kostar ca 3 600 kr för en stolpe med dubbla uttag. 

Medan ett system med fjärrstyrning kostar ca 4 600 kr för en stolpe med dubbla uttag, en 

extrakostnad på ca 100 kr per stolpe tillkommer vid användande av RFID. I priserna ingår insats, 

kapsling, plint, stolpe och fundament. Om stolpe och fundament går att återanvända minskar 

priserna med omkring 400 kr. Inga extra underhållskostnader tillkommer för något utav 

alternativen, för fjärrstyrningssystemen tillkommer dock en avgift för medföljande webbtjänst som 

ligger kring 10 kr per månad och uttag. [3] 

2.2 Belysning 

Varje år används närmare 14 TWh elkraft till belysning i Sverige, varav 10 TWh används i företag 

och offentlig verksamhet. Om belysningen i dessa lokaler skulle bytas mot modern teknik skulle 

närmare 4,2 TWh per år sparas.  

Den stora sparpotentialen grundar sig i att en 10 – 15 år gammal belysningsanläggning ofta drar 

närmare fyra gånger mer elkraft än en ny anläggning. 90 procent av belysningens miljöpåverkan 

kommer från dess elkraftsförbrukning, medan tillverkning, transporter och återvinning endast utgör 

10 procent. Det finns därför både starka miljömässiga och ekonomiska skäl till att byta ut äldre 

utrustning mot ny modern teknik. [5] 

Det finns många tillvägagångssätt för att effektivisera en belysningsanläggning där den enklaste 

åtgärden är att släcka lampor som inte används. Vissa lampor kan även vara dåligt placerade och 

man kan genom flytt minska antalet ljuskällor som behövs i ett utrymme. Andra åtgärder är att byta 

ut energiineffektiva ljuskällor mot energisnålare alternativ eller att installera ljusstyrning. Att dela 

upp en lokal i sektioner kan även vara ett lämpligt alternativ, en hel lokal behöver inte tändas upp 

då arbete endast pågår i en mindre del. En uppdelning ger även möjlighet till behovsanpassning av 

belysningen. [6] 

2.2.1 Ljuskällor 

Ljus kan alstras på många sätt där de vanligaste teknikerna idag är glödlampor, lysrör och lysdioder. 

En glödlampa består av en tunn volframtråd inuti en glaskolv som, när ström leds genom, börjar 

glöda och alstra ljus. Glaskolven innehåller gaser som t.ex. argon och kväve för att minska 

förångningen av glödtråden. Glödlampan har ett lågt inköpspris, tänder direkt och avger ett 

behagligt ljus med bra färgåtergivning. Glödlampan är även enkel att reglera, dock minskar inte 

energianvändningen i takt med ljusstyrkan, reglering sker därför främst av komfortskäl. 

Nackdelarna är kort livslängd, ca 1000 timmar, hög värmeutveckling och lågt ljusutbyte.  

En halogenlampa är i princip en vanlig glödlampa. Skillnaden är att en mörk beläggning kan bildas 

på insidan av glödlampans glaskolv till följd av att volfram förångas. För att undkomma detta 

problem är halogenlampans glaskolv fylld med halogengas. De förångade volframatomerna förenar 

sig med halogenatomer och hindras därigenom från att svärta glaset. När den nya föreningen närmar 

sig glödtråden löses den upp och volframen återgår till tråden. Detta gör att halogenglödlampan har 

längre livslängd och ett högre ljusutbyte än dess föregångare. Nackdelarna är att lampan har hög 

värmeutveckling och att ljusreglering endast är möjlig under kortare perioder, om temperaturer 

sjunker för mycket slutar den kemiska processen att fungera och ljuskällan börjar fungera som en 

vanlig glödlampa.  
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Urladdningslampor delas in i två kategorier, lågtrycks- och högtrycksurladdningslampor. Ljuset i 

dessa lampor alstras genom elektriska urladdningar i en gas. Till lågtrycksurladdningslampor hör 

lysrör, kompaktlysrör, lysrörslampor och lågtrycksnatriumlampor. Till högtrycksurladdningslampor 

hör högtrycksnatriumlampor, kvicksilverlampor och metallhalogenlampor.  

Alla urladdningslampor kräver ett driftdon för att fungera. Det kan antingen vara inbyggt, sitta i 

armaturen eller sitta centralt och styra flera ljuskällor. Ett driftdon används till att begränsa 

strömmen, förändra spänningen vid drift och hjälper i vissa fall till med tändningen. Ljuskällor med 

inbyggda driftdon kan normalt inte ljusregleras. Det finns två typer av driftdon, konventionella 

elektromagnetiska och elektroniska. Skillnaderna är att ljuskällan i det konventionella donet blinkar 

till innan det tänds helt och att ljuset kan upplevas något flimrande. Med ett elektroniskt don, även 

kallat högfrekvensdon, tänds ljuskällan direkt och är helt fritt från flimmer. Ett elektroniskt don är 

även betydligt mer energieffektivt.  

Ett driftdon innebär extra förluster för belysningsanläggningen. För att enkelt beräkna denna extra 

förlust kan schablontal användas. Dessa schablontal säger att användande av ett elektromagnetiskt 

driftdon ökar effektförbrukningen med ca 25 procent medan det för ett elektriskt driftdon ökar med 

ca 10 procent [7]. Notera att driftdonet fortsätter dra ström även om ljuskällan är trasig. 

I ett lysrör sker den elektrisk urladdning i förångat kvicksilver. Detta ger upphov till ultraviolett 

strålning som sedan omvandlas till synligt ljus av ett lyspulver som finns på rörets insida. Beroende 

på vilket lyspulver som används kan färgtemperatur och färgåtergivning varieras efter önskemål.  

Lysrör finns både som standardlysrör och långlivslysrör. De vanligaste lysrörsstorlekarna är T8 och 

T5, där T8 lysrör är den variant som ofta återfinns i äldre belysningsanläggningar. T8 innebär att 

diametern är åtta åttondelar av en tum vilket motsvarar 26 mm. Lysröret finns i två varianter, 

fullfärg och fullfärg special. En nyare mer effektiv modell är T5 vars diameter är fem åttondelar av 

en tum vilket motsvarar 16 mm. Storleksminskningen gör att den nya modellen kräver mindre 

resurser, både vid tillverkning och transport. Den leder också till att mindre armaturer kan 

användas. 

T5 lysrör kan endast drivas med elektroniska don och kan inte användas i samma armaturer som T8 

eftersom modellen kommer i andra längder och effekter. Lysröret kommer i två utföranden, en för 

maximalt ljusutbyte och en för maximalt ljusflöde. Den förstnämnda lämpar sig bra i anläggningar 

där man vill nå den mest energieffektiva lösningen. Den andra lämpar sig bättre när man viss få ut 

maximalt med ljus ur varje ljuspunkt, t.ex. vid höga takhöjder. Lysrör har i allmänhet hög 

driftsäkerhet, högt ljusutbyte, långsam ljusminskning, bra färgåtergivning och lång livslängd. 

Nackdelen är dess storlek, lysrör är långa och kräver stora armaturer vilket gör de svåra att hantera. 

Lysrör får även försämrat ljusutbyte vid låga temperaturer.   

Långlivslysrör har en högre investeringskostnad än standardlysrör. De är dock fördelaktiga att 

använda vid långa drifttider och komplicerade, dyra byten där användande av dessa lysrör leder till 

stora kostnadsbesparingar.  

Kompaktlysrör och lysrörslampor är miniatyrlysrör som blivit veckade för att ta mindre plats. Den 

största skillnaden är att kompaktlysrör har stiftsockel och är avsedda för speciella armaturer, medan 
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lysrörslampor har en skruvsockel med inbyggt driftdon. Lysrörslampan kallas i dagligt tal för 

lågenergilampa. Nackdelar med lysrörslampan är att det kan dröja några minuter innan full 

ljusstyrka nås, den har ett försämrat ljusutbyte vid låga temperaturer och den kan inte regleras på 

grund av det inbyggda driftdonet. Idag finns dock modeller som går att reglera, med vissa 

begränsningar.  

Lågtrycksnatriumlampan alstrar ljus i förångat natrium. Det krävs en startgas av neon och argon för 

att förånga natriumet och under lampans första tända minuter är de dessa två gaser som står för 

ljusalstringen, lampan har då ett något rödare sken. Lågtrycksnatriumlampan hör i dagsläget till de 

ljuskällor med högst ljusutbytet men har dålig färgåtergivning och kan endast avge gult ljus.  

Högtrycksnatriumlampan är en vidareutveckling av lågtrycksnatriumlampan med skillnaden att 

denna har ett högre tryck inuti kolven. Genom att höja trycket ökar både färgtemperaturen och 

färgåtergivningen. Likt lågtrycksnatriumlampan är det ljusalstrande mediet förångat natrium. För ett 

högre ljusutbyte och bättre färgåtergivning kan även kvicksilver adderas. Högtrycksnatriumlampan 

hör, likt sin föregångare, till de mer effektiva ljuskällorna. En nackdel är att det dröjer några 

minuter innan full ljusstyrka nås. [8] 

I en metallhalogenlampa alstras ljuset genom urladdningar i en förångad kemisk förening mellan en 

metall och en halogen. Gasen är innesluten i ett urladdningsrör av glas eller keramer. Lampan finns 

med sockel i en eller båda ändarna, där dubbel sockel möjliggör att lampan kan användas i hög 

värme. [9] Fördelar är att ljuskällan har väldigt bra färgåtergivning och finns i flera 

färgtemperaturer, den är dock något dyr och det dröjer även här några minuter innan full ljusstyrka 

nås [8].  

Kvicksilverlampan är den första urladdningslampan som utvecklades efter lågtrycknatriumlampan. 

Kolvens insida har en beläggning med fosfor som omvandlar UV-strålningen till synligt ljus. En 

kvicksilverlampa går sällan sönder utan tappar istället ljusstyrka samtidigt som den fortfarande 

förbrukar full effekt. Ljuset från lampan är ofta vitt. En nackdel med kvicksilverlampan är att den, 

när den släckts, inte kan tändas igen förrän den kallnat något, detta brukar ta cirka fem minuter. [8] 

En lysdiod (LED) består av ett halvledande material som sänder ut ljus då en ström passerar genom. 

Lysdioden är väldigt liten, tänds direkt, är fri från kvicksilver och har en lång livslängd som inte 

påverkas av antal tändningar och släckningar. Den har även låg värmeutveckling, kan ljusregleras 

steglöst och lämpar sig bra även vid låga temperaturer. Likt lysrör kräver även denna teknik ett 

driftdon för att fungera. Lysdiod är numera en etablerad teknik som lämpar sig väl för de flesta 

användningsområden. Jämfört med andra ljuskällor har denna teknik en högre investeringskostnad. 

[10] 

I Tabell 2.1 återfinns en jämförelse mellan de nämnda ljuskällorna och några av dess egenskaper.   
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Tabell 2.1 - Jämförelse mellan ljuskällors egenskaper; livslängd, färgtemperatur, färgåtergivning, ljusutbyte och kvicksilverhalt 
[11][12][13] 

Jämförelse av ljuskällor 

Ljuskälla Livslängd  
 (timmar) 

Färgåtergivning 
(Ra) 

Färgtemperatur 
(K) 

Ljusutbyte 
(lumen/watt) 

Klicksilverhalt 
(mg/lampa) 

Glödlampa 1000 100 2700 10 - 15 Innehåller 
inte Hg 

Halogenlampa 2000 - 5000 100 2900 - 3200 12 - 22 Innehåller 
inte Hg 

Lysrör T8 12000 - 20000 
Långlivsvarianter 

(20000-74000) 

80 - 98 2700 - 6500 75 - 93 >2,8 mg 

Lysrör T5 10000 - 20000 
Långlivsvarianter 

(20000-48000) 

80 - 98 2700 - 6500 84 - 115 >1,4 mg 

Kompaktlysrör 5000 - 16000 80 - 98 2700 - 6500 60 - 83 >2 mg 
Lysrörslampa 8000 - 15000 80 - 98 2700 - 4000 55 - 65 >1,4 mg 
Högtrycksnatrium 12000 - 16000 20 - 30 2000 - 2800 80 - 130 - 
Metallhalogen 8000 - 15000 80 - över 90 2800 - 4200 90 - 120 3,5 till 27 mg  
Lysdiod (LED) 15000 - 50000 80 - över 90 2150 - 6500 70 - 150 [14] Innehåller 

inte Hg 

 

Ljuskällor är ofta placerade i en armatur. En armatur har till uppgift att fördela ljuset på ett lämpligt 

sätt både för lokalen och den arbetsuppgift som ska utföras. Den ska även förhindra bländning 

genom att skärma av ljuskällorna samt vara estetiskt tilltalande och passa in i utrymmet. Vid behov 

kan armaturen förses med automatik för styrning. [8] 

2.2.2 EU:s ekodesigndirektiv 

Ekodesigndirektivet är ett verktyg som används i EU:s arbete mot att nå 20 procent minskad 

energianvändning till år 2020. Direktiven innebär att de mest ineffektiva produkterna på marknaden 

successivt fasas ut, de ställer även informations-, kvalitets- och funktionskrav på de produkter som 

får fortsätta säljas. Glödlampans utfasning var den första i belysningssammanhang och startade den 

1 september 2009. Denna ljuskälla har sedan september 2012 varit helt förbjuden. Vad det gäller 

belysning i offentliga lokaler skall samtliga lysrörsarmaturer från april 2012 vara försedda med 

elektroniskt don, med ett undantag för armaturer i IP-klass 40 och högre. I april 2015 kommer 

kvicksilverlampor med E27 och E40 sockel att förbjudas. Från april 2017 kommer 2-pin 

kompaktlysrör samt vissa metallhalogenlampor att förbjudas. Alla armaturer måste även ha 

elektroniskt don från denna tidpunkt och framåt. [15] 

2.2.3 Styrning 

Styrsystem används till att tända, släcka och reglera ljuskällor efter behov för att minimera dess 

energiförbrukning. Eftersom behoven varierar beroende på användningsområde finns ett flertal 

styrsystem att välja mellan.  

Närvarostyrning innebär att ljuskällan automatiskt tänds när någon kommer in i lokalen. Ljuskällan 

släcks även automatiskt en förinställd tid efter den senaste registrerade rörelsen. Närvarostyrd 
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dämpning fungerar på liknande sätt med skillnaden att ljuskällan, då lokalen är tom, dämpas ner till 

några få procent istället för att släckas.  

Frånvarostyrning innebär att man manuellt tänder ljuskällan som sedan släcks automatiskt en 

förinställd tid efter den senaste registrerade rörelsen. Frånvarostyrd dämpning fungerar på liknande 

sätt med skillnaden att ljuskällan, då lokalen är tom, dämpas ner till några få procent istället för att 

släckas. Vid frånvarostyrd dämpning måste ljuskällan manuellt regleras tillbaka till full styrka när 

någon äntrar lokalen.  

Närvaro- och frånvarostyrd dämpning kan även regleras ytterligare så att belysningen först dämpas 

för att sedan, en förinställd tid efter sista registrerade rörelsen, släckas helt.  

Det finns ett flertal olika närvarogivare som kan användas för att detektera närvaron i en lokal 

exempelvis infraröd teknik, radar, akustiska givare och ultraljud.  

Med dagsljusstyrning hålls ljusstyrkan i en lokal konstant genom att ljusstyrkan i 

belysningsarmaturen automatiskt regleras efter mängden infallande dagsljus. När det infallande 

dagsljuset ökar minskar ljusstyrkan i belysningsarmaturen för att återigen öka då dagsljuset avtar. 

Dagsljusstyrning kan lämpligen kombineras med närvaro- eller frånvarostyrning för att ytterligare 

minimera elförbrukningen. [16] 

2.3 Ventilation 

Ett ventilationssystem har till uppgift att tillföra frisk luft och samtidigt föra bort lukter, fukt, gaser 

och partiklar. Systemet kan i vissa fall även användas till att tillföra eller föra bort värme. Det är 

viktigt att ha en väl genomtänkt ventilationsanläggning då det bidrar till både ett bra inomhusklimat 

och en god driftsekonomi. Enligt en undersökning utförd av Energimyndigheten kan 

elkraftsanvändningen hos en ventilationsanläggning minskas med ca 30 procent med bibehållen 

eller förbättrad funktion. 

En ventilationsanläggning kan effektiviseras på ett flertal sätt där den enklaste åtgärden är att 

anpassa luftflödet. Ett visst minimiflöde är nödvändigt för ett bra inomhusklimat medan för höga 

flöden leder till onödigt höga driftkostnader för fläktarna. Med denna åtgärd minskar 

energiåtgången med 50 procent om luftflödet minskas med 20 procent. En annan lämplig åtgärd i 

sammanhanget är att rengöra ventilationssystemet. Genom en rengöring av ventilationskanaler kan 

fläktarna varvas ner och energiförbrukningen minskas enligt ovan.  

Andra åtgärder som kan vidtas är att kontrollera tilluftstemperaturen och begränsa 

ventilationssystemets drifttider, antingen genom tids- eller behovsstyrning. Ett ventilationssystem 

fungerar oftast bättre om tilluftstemperaturen är något lägre än inomhustemperaturen eftersom varm 

luft stiger uppåt. Genom att sänka tilluftstemperaturen minskar även uppvärmningsbehovet vilket i 

sin tur leder till lägre energiförbrukning. Uppvärmningsbehovet kan även minskas genom att ta 

tillvara på värmen ur ventilationssystemets frånluft genom värmeåtervinning. Under 

sommarhalvåret kan det i vissa fall vara lönsamt att ställa om drifttiderna så att ventilationen är 

igång under nätterna för att mer kostnadseffektivt kyla lokalerna. [6] 
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2.3.1 Ventilationssystem 

I Sverige förekommer tre huvudtyper av ventilationssystem, självdrag, frånluft samt till- och 

frånluft med eller utan värmeåtervinning. Vid självdragsventilation (S-system) stiger den varma 

inomhusluften uppåt, på grund av densitetsskillnad, och försvinner ut ur huset genom luftkanaler 

vilket skapar ett undertryck i byggnaden. Med hjälp av undertrycket sugs ny luft in till byggnaden 

genom uteluftsdon eller otätheter i klimatskalet. Självdragsventilation fungerar bäst då det är stor 

temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhusluften, detta fenomen gör även att 

luftomsättningen inte går att kontrollera. Med frånluftsventilation (F-system) sugs luften ut ur 

byggnaden med hjälp av fläktar. Ny luft kommer in igen på samma sätt som vid självdrag, genom 

uteluftsdon eller otätheter. Fördelen med denna teknik är att luftomsättningen kan kontrolleras 

vilket ger en bättre luftkvalitet. I ett balanserat system (FT-system) styrs både tilluften och 

frånluften av fläktar, något som kräver två olika kanalsystem. Detta system finns även med 

värmeåtervinning (FTX-system) där värmen i frånluften kan användas till att värma upp tilluften, 

detta sker i en värmeväxlare.  

Ventilationssystem kan delas upp i ytterligare två kategorier, konstant luftflöde och variabelt 

luftflöde. Med ett konstantflödessystem (CAV-system) är till- och frånluftsflödena konstanta så 

länge fläktarna är i drift. Detta system är dimensionerat utifrån en maximal last vilket innebär att 

luftflödet större delen av tiden är överdimensionerat. Variabelflödessystem (VAV-system) innebär 

att ventilationsflödena kan variera under drifttiden. Det kan regleras efter temperatur, koldioxidhalt 

eller närvaro vilket ofta är ett mer effektivt alternativ än ett konstantflödessystem. Regleringen kan 

ske med motordrivna tilluftsdon eller motordrivna spjäll. För att regleringen inte ska störa 

resterande ventilation krävs tryckgivare och tryckhållande utrustning i kanalsystemet. [17] 

2.3.2 Krav och regler 

Enligt Arbetsmiljöverkets regelverk får tilluftsflödet i lokalbyggnader där personer kontinuerligt 

vistas, t.ex. kontor, verkstäder och industrier, inte understiga  

7 l/s och person + 0,35 l/s och m
2
 golvarea 

Det är viktigt att ett utrymme ventileras kontinuerligt så länge personer vistas i den. När det gäller 

lokalbyggnader rekommenderas det att ventilationen är i drift under tiden det är verksamhet i 

lokalen och ytterligare någon timme före och efter. [17] 

2.3.3 Styrning 

Styrning av ett ventilationssystem innebär att ett maximalt luftflöde inte alltid levereras utan att 

detta varierar, antingen efter tid eller behov. Tidsstyrning kan ske genom tidur, timers eller 

närvarostyrning. Tidur innebär att systemet slår av och på ventilationsflödet efter förinställda tider. 

Med timer startas ventilationen manuellt för att sedan vara på en förinställd tid. Vid närvarostyrning 

används en givare som känner av när en person kommer in i rummet, en signal skickas då till 

ventilationssystemet om att starta. En förinställd tid efter sista detektering skickas sedan en ny 

signal till systemet om att stänga av.  

Behovsstyrning används för att anpassa ventilationsflödet efter ett eller flera behov i lokalen. För att 

ventilationssystemet ska kunna regleras efter ett visst behov krävs en givare som registrerar och 

skickar en signal till systemet. De vanligaste givarna är, förutom tidigare nämnd närvarogivare, 
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temperaturgivare, fuktgivare och koldioxidgivare. En temperaturgivare mäter temperaturen och 

används vid fall där en konstant temperatur önskas. En fuktgivare mäter den relativa fuktigheten i 

luften. Lämpliga användningsområden för denna givare är i anslutning till våtutrymmen. 

Koldioxidgivaren mäter koldioxidhalten i luften och används i lokaler med oregelbunden 

användning där belastningen varierar, t.ex. konferensrum eller föreläsningssalar.  

2.3.4 Gradtimmar 

Eftersom utomhustemperaturen varierar under ett år varierar även tilluftens uppvärmningsbehov. 

För att ta hänsyn till detta i beräkningar kan man använda gradtimmar vilket definieras som 

summan av varje timmes temperaturskillnad mellan inne- och uteluft under ett år. Antalet 

gradtimmar för en byggnad kan utläsas ur en gradtimmetabell genom att veta ortens 

normalårstemperatur och byggnadens önskade tilluftstemperatur. [17] 

2.4 Pumpar 

En pump används huvudsakligen till att transportera vätska, vilket sker genom att en tryckskillnad 

skapas. De två vanligaste huvudtyper av pumpar är deplacementpumpar och dynamiska pumpar. En 

deplacementpump stänger successivt in en del av vätskevolymen som sedan genom tryckökning 

transporteras från pumpens inlopp till dess utlopp. Till denna kategori hör bland annat kolvpumpen 

som arbetar med en fram- och återgående rörelse och kugghjulspumpen som arbetar med en 

roterande rörelse. En dynamisk pump transporterar vätskan kontinuerligt med hjälp av 

skovelförsedda pumphjul inneslutna i ett pumphus. Till denna kategori hör radialpumpen, även 

kallad centrifugalpump, axialpumpen, även kallad propellerpump, och mellanformer av dessa. [18] 

Pumpar har många användningsområden och nyttjas i alla industriföretag i Sverige. Tillsammans 

använder de svenska industrierna närmare 10 TWh elkraft per år till pumpdrifter vilket motsvarar 

närmare 18 procent av industrin total elkraftsanvändning. De pumpar som används är ofta 

överdimensionerade och saknar i många fall reglering vilket i sin tur leder till onödigt höga 

driftkostnader.  

En pumpanläggning kan effektiviseras på många sätt där den enklaste åtgärden är att stänga av 

onödiga pumpar. En annan relativt enkel åtgärd är att anpassa pumphjulet efter de aktuella 

förhållandena, pumpen kan från början varit överdimensionerad och en förändring av driften kan ha 

skett sedan ibruktagandet. Pumpen kan även renoveras för att öka dess prestanda. Det kan ske 

genom byte lager och tätningar eller genom att belägga insidan med ett keramiskt kompositmaterial. 

Om en renovering inte är aktuell eller är för kostsam kan det i vissa fall vara lämpligt att ersätta 

pumpen med en ny. Vid upphandling av en ny pump är det viktigt att tänka igenom dagens behov 

och hur det kan komma att förändras i framtiden. Om det är stora flödesvariationer vid pumpdriften 

kan en lämplig åtgärd vara att investera i flödesreglering. Det pumpade flödet kan regleras på flertal 

sätt, genom start och stopp, inkoppling av ytterligare pumpar, med en polomkopplingsbar motor, 

och genom varvtals- eller strypreglering för att nämna några. [19] 

2.4.1 Systemkurvor 

När pumpen är ihopkopplad med ett rörsystem kommer den att arbeta i den punkt där det råder 

jämvikt mellan de två delarna, pump och rörsystem. Vid jämviktspunkten är pumpens drivande 

kraft lika stor som rörsystemets bromsande. Pumpens och rörsystemets karakteristik beskrivs 

genom kurvor över sambandet mellan lyfthöjd och flöde. Dessa kurvor kallas pumpkurva respektive 
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systemkurva. Det volymflöde vid den punkten där pumpkurvan och systemkurvan skär varandra är 

det volymflöde som kommer passera igenom systemet, se Figur 2.1. I många pumpkurvor finns den 

optimala driftspunkten markerad och det är viktigt att välja en pump som, när den är ihopkopplad 

med rörsystemet, arbetar så nära denna punkt som möjligt. Förutom relationen mellan tryck och 

flöde återfinns även pumpens verkningsgrad vid olika driftpunkterna, vilket minsta tryck som 

behövs på sugsidan för att kavitation inte skall uppstå för olika flöden (NPSH) samt pumpens 

effektbehov.  

 

Figur 2.1 - Pumpens driftpunkt bestäms av skärningspunkten mellan pump- och systemkurva  
(H= uppfordringshöjd, Q= flöde) 

2.4.2 Drivanordning 

En pump behöver en drivanordning för att fungera. Drivanordningen överför energi till pump och 

vätska. Denna energi kan ha sitt ursprung i exempelvis elkraft, olja, ånga eller tryckluft, där elkraft 

är det vanligaste.  

En drivanordning är oftast en separat motor direkt ansluten till en pump genom en axelkoppling, 

detta är det mest förlustfria tillvägagångssättet. Detta sätt används om pump- och motorvarvtal 

överensstämmer. Om dessa inte överensstämmer eller när pumprörelsen är fram- och återgående 

måste en mer komplicerad drivanordning användas. Den kan då bestå av motor med remdrift, 

variator eller med olika växlar.  

2.4.3 Reglering 

En pumpanläggning dimensioneras alltid efter det största volymflödet som kan komma att inträffa. 

Trots att detta kanske aldrig sker är dimensioneringen korrekt eftersom en otillräcklig 

pumpkapacitet vid enstaka tillfällen kan få katastrofala konsekvenser. Till följd av detta är det ofta 

fördelaktigt att införa styrning, något som både är ekonomiskt och även bidrar till en bättre 

totalfunktion för hela systemet.  

En pump kan regleras antingen i steg genom diskontinuerlig flödesreglering eller steglöst genom 

kontinuerlig flödesreglering. Vilken metod som används beror på ett flertal faktorer såsom krav på 

anläggning, flödesjämnhet, ekonomi och tekniska möjligheter. Flödesreglering innebär kortfattat att 

antingen systemkurvan eller pumpkurvan förändras, en illustration av detta ses i Figur 2.2. 
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Figur 2.2 - Flödesreglering genom förändring av systemkurva eller pumpkurva (H= uppfordringshöjd, Q= flöde) 

Till de diskontinuerliga reglermetoderna hör start och stopp, inkoppling av ytterligare pumpar och 

polomkoppling. Start och stopp metoden är lämplig att använda vid fall då systemkurvan endast har 

en liten del friktionsförluster. Detta eftersom start och stopp tiden, vid längre rörledningar, annars 

utgör en stor del av totala drifttiden. Vid nyttjande av denna metod är det viktigt att ha komponenter 

som står bra emot utmattning då antalet starter kan bli väldigt många. En pumps start kan även 

medföra en kraftig belastning på elnätet till följd av höga startströmmar. Detta kräver stora 

säkringar och kan medföra en högre elräkning.  

Om en pump arbetar med väldigt stora flödesvariationer kan det vara lämpligt att dela upp flödet på 

flera pumpar. Regleringen sker då genom att man vid ökat flödesbehov successivt kopplar in fler 

pumpar för att sedan koppla ifrån dem när flödet minskar. Den nya pumpkurvan blir en 

sammansättning av alla ingående pumpars egna kurvor. Vid seriekoppling adderas 

uppfordringshöjderna för varje volymström och vid parallellkoppling adderas volymströmmarna för 

varje uppfordringshöjd, se Figur 2.3. 

 

Figur 2.3 - Illustrering över hur pumpkurvan förändras vid serie- och parallellkoppling av pumpar  
(H= uppfordringshöjd, Q= flöde) 

Om en motor med möjlighet till polomkoppling (flerhastighetsmotor) används kan denna utnyttjas 

till flödesreglering. Vid polomkoppling förändras pumpens varvtal i förhållandet omvänt 

proportionerligt mot poltalet. Det vanligaste och ekonomiskt lönsammaste fallet är en variation av 

poltalet med en faktor två, andra steg kan dock användas. Reglering genom polomkoppling lämpar 

sig bäst då systemkurvan endast har rörfriktionsförluster.   

Till de kontinuerliga reglermetoderna hör strypning, shuntning och varvtalsreglering. Strypning, 

vilket är den absolut vanligaste reglermetoden för pumpar, innebär att rörsystemets 
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genomströmningsarea reduceras med hjälp av en reglerventil vilket resulterar i ett minskar flöde 

och ökat tryck. Shuntning innebär att vätskan leds tillbaka från pumpens trycksida till dess sugsida, 

se Figur 2.4. Shuntreglering lämpar sig till förträngningspumpar och ibland även till 

centrifugalpumpar. Både strypning och shuntning innebär att pumpens effekt hålls maximal och att 

reglering sker genom att endast öka förlusterna i systemet. Dessa reglermetoder resulterar i att 

systemkurvan förändras vilket förflyttar pumpens driftpunkt längst pumpkurvan, se Figur 2.2. 

 

Figur 2.4 - Illustration av shuntreglering 

Vid varvtalsreglering integreras en elektronisk styrning i systemet som anpassar varvtalet hos 

pumpen efter de aktuella förhållandena. Varvtalsanpassningen resulterar i att pumpdriften alltid 

hålls energieffektiv. Det finns många olika typer av varvtalsomvandlare där en av de vanligare är en 

asynkron- eller synkronmotor med frekvensomriktare. När en förändring av den aktuella 

reglerparametern inträffar känner en givare av detta och skickar en signal till frekvensomriktaren 

som, genom att ändra frekvensen till den drivande motorn, justerar varvtal och tryck efter rådande 

förhållande. Denna omvandlare har en förhållandevis hög verkningsgrad över ett stort 

varvtalsområde, en nackdel är dess höga inköpspris och att den kan orsaka nätstörningar. 

Varvtalsreglering lämpar sig särskilt bra för pumpdrifter med stora flödesvariationer.  

De stora effektiviseringsmöjligheterna genom varvtalsreglering grundar sig i affinitetslagar för 

pumpdrift, se ekvation 2.1 – 2.3, vilka gäller för samma maskin vid olika varvtal. Q är flöde genom 

pump, n är varvtal, H är uppfordringshöjden och P är effekt. Genom varvtalsreglering minskar 

trycket till en fjärdedel och effektbehovet till en åttondel när flödet halveras. [18] 
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2.5 Fläktar 

Fläktar används normalt till att transportera gaser, vilket sker genom att en tryckskillnad skapas. 

Transporten är ofta det huvudsakliga syftet men gasen kan även fungera som bärare av värme, kyla, 

fukt eller partiklar. En fläkt består i stort av ett fläkthjul vilket är uppbyggt av ett antal skovlar fästa 

i ett nav. När fläkthjulet roterar uppstår en tryckskillnad mellan skovlarnas två sidor vilket får gasen 

att röra på sig. De två vanligaste huvudtyper av fläktar är radialfläkt, även kallad centrifugalfläkt, 

och axialfläkt, även kallad propellerfläkt. Vilken som används beror på gasen strömriktning, flöde, 

nödvändig tryckökning, tillåten ljudalstring, tillgängligt utrymme och kostnad. I en radialfläkt 
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kommer gasen in i en riktning parallell mot fläkthjulets axel och lämnar sedan i en vinkel vinkelrät 

mot axeln. En radialfläkt har antingen framåt- eller bakåtböjda skovlar beroende på vad som önskas, 

hög utloppshastighet eller låg ljudnivå. I en axialfläkt kommer gasen in och lämnar fläkten i en 

riktning parallell mot fläkthjulets axel. [20] 

Fläktar har många användningsområden däribland ventilation, kylning av processer eller transport 

av gaser. I Sverige används närmare 7 TWh elkraft per år till att driva fläktar, där en stor del av 

detta förbrukas av energiintensiv industri såsom järn- och ståltillverkning.  

En fläktanläggning kan effektiviseras på många sätt där den enklaste åtgärden är att stänga av 

onödiga fläktar. En annan relativt enkel åtgärd är att anpassa fläkten efter de rådande förhållandena. 

Fläkten kan från början varit överdimensionerad, en förändring av driften kan ha skett sedan 

ibruktagandet alternativt kanske det finns andra sätt att tillgodose behovet. En fläkt kan även 

renoveras för att öka dess prestanda. Om en renovering inte är aktuell eller är för kostsam kan det i 

vissa fall vara lämpligt att ersätta fläkten med en ny. Vid upphandling av en ny fläkt är det viktigt 

att tänka igenom dagens behov och hur det kan komma att förändras i framtiden. En annan åtgärd 

som kan vara lämplig är att investera i flödesreglering. En fläkt kan regleras på flertal sätt beroende 

på typ och hur den är driven. Flödesreglering kan ske med hjälp av en polomkopplingsbar motor, 

spjällreglering, ledskenereglering och varvtalsreglering för att nämna några. [21] 

2.5.1 Systemkurvor 

När fläkten är ihopkopplad med ett kanalsystem kommer den att arbeta i den punkt där det råder 

jämvikt mellan de två delarna, fläkt och kanalsystem. Vid jämviktspunkten är fläktens drivande 

kraft lika stor som kanalsystemets bromsande. Fläktens och kanalsystemets egenskaper i detta 

sammanhang beskrivs ofta genom en kurva över sambandet mellan tryck och flöde. Dessa kurvor 

kallas fläktkurva respektive systemkurva. Det volymflöde vid den punkten där fläktkurvan och 

systemkurvan skär varandra är det volymflöde som kommer passera igenom systemet, se Figur 2.5. 

För att kunna dimensionera fläkt och kanalsystem på rätt sätt krävs därför god kunskap om dessa 

kurvors egenskaper. 

 

Figur 2.5 - Fläktens driftpunkt bestäms av skärningspunkten mellan fläkt- och systemkurva (P= tryck, Q= flöde) 

2.5.2 Drivanordning 

En fläkt behöver en drivanordning för att fungera. Drivanordningen överför energi till fläkt och gas. 

Denna energi kan ha sitt ursprung i exempelvis elkraft, olja, ånga eller tryckluft, där elkraft är det 

vanligaste.  



 

25 

 

En drivanordning är oftast en separat motor direkt ansluten till en fläkt genom en axelkoppling, 

vilket är det mest förlustfria tillvägagångssättet. Detta sätt används om fläkt- och motorvarvtal 

överensstämmer. Om dessa inte överensstämmer måste en mer komplicerad drivanordning 

användas. Den kan då bestå av motor med remdrift, variator eller olika växlar.  

2.5.3 Reglering 

En fläkt, likt en pump, dimensioneras alltid efter det största volymflödet som kan komma att 

inträffa. Trots att detta kanske aldrig sker är dimensioneringen korrekt eftersom en otillräcklig 

fläktkapacitet vid enstaka tillfällen kan få katastrofala konsekvenser. Till följd av detta är det ofta 

fördelaktigt att införa styrning, något som både är ekonomiskt och även bidrar till en bättre 

totalfunktion för hela systemet.  

En fläkt kan regleras antingen i steg genom diskontinuerlig flödesreglering eller steglöst genom 

kontinuerlig flödesreglering. Vilken metod som används beror på ett flertal faktorer såsom krav på 

anläggning, flödesjämnhet, ekonomi och tekniska möjligheter. Flödesreglering innebär kortfattat att 

antingen systemkurvan eller fläktkurvan förändras, en illustration av detta ses i Figur 2.6. 

 

Figur 2.6 - Flödesreglering genom förändring av systemkurva eller fläktkurva (P= tryck, Q= flöde) 

Till de diskontinuerliga reglermetoderna hör start och stopp, inkoppling av ytterligare fläktar och 

polomkoppling. Start och stopp metoden är lämplig att använda vid fall då systemkurvan endast har 

en liten del friktionsförluster. Detta eftersom tiden vid start och stopp, vid längre kanaler, annars 

utgör en stor del av totala drifttiden. Vid användande av denna metod är det viktigt att ha 

komponenter som står bra emot utmattning då antalet starter kan bli väldigt många.  

Om en fläkt arbetar med väldigt stora flödesvariationer kan det vara lämpligt att dela upp flödet på 

flera fläktar. Regleringen sker då genom att man vid ökat flödesbehov successivt kopplar in fler 

fläktar för att sedan koppla ifrån dem när flödet minskar. Den nya fläktkurvan blir en 

sammansättning av alla ingående fläktars egna kurvor. Vid seriekoppling adderas trycket för varje 

volymström och vid parallellkoppling adderas volymströmmarna för varje tryck, se Figur 2.7. 
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Figur 2.7 - Illustrering över hur fläktkurvan förändras vid serie- och parallellkoppling av fläktar (P= tryck, Q= flöde) 

Om en motor med möjlighet till polomkoppling (flerhastighetsmotor) används kan denna utnyttjas 

till flödesreglering. Vid polomkoppling förändras fläktens varvtal i förhållandet omvänt 

proportionerligt mot poltalet. Det vanligaste och ekonomiskt lönsammaste fallet är en variation av 

poltalet med en faktor två, andra steg kan dock användas. Reglering genom polomkoppling lämpar 

sig bäst då systemkurvan endast har friktionsförluster.   

Till de kontinuerliga reglermetoderna hör spjällreglering, ledskenereglering och varvtalsreglering. 

Spjällreglering innebär att kanalsystemets genomströmningsarea reduceras vilket kan ske med hjälp 

av spjäll. Detta resulterar i en ny systemkurva vilket i sin tur förändrar fläktens driftpunkt. Hur 

flödet förändras beror till stor del på hur fläktkurvan ser ut. Om fläktkurvan är brant blir 

flödesminskningen obetydlig, om däremot fläktkurvan är flack blir flödesminskningen betydligt 

större, se Figur 2.8. Att reglera flödet med hjälp av spjäll är den vanligaste och billigaste metoden 

men är energimässigt väldigt ogynnsamt. 

 

Figur 2.8 - Strypning med spjäll för två olika fläktar (P= tryck, Q= flöde) 

Ledskenereglering innebär att ställbara ledskenor används vilka är monterade i fläktinloppet. När 

skenorna vinklas börjar flödet att rotera vilket resulterar i att fläkten får svårare att "få tag i" gasen 

och flödet minskar därmed. Denna reglermetod är mer effektiv än spjällreglering.  

Vid varvtalsreglering integreras en elektronisk styrning i systemet som anpassar varvtalet hos 

fläkten efter rådande förhållanden. Detta resulterar i att fläktdriften alltid hålls energieffektiv. Det 

finns många olika typer av varvtalsomvandlare där en av de vanligare är en asynkron- eller 

synkronmotor med frekvensomriktare. När en förändring av den aktuella reglerparametern inträffar 

känner en givare av detta och skickar en signal till frekvensomriktaren som justerar varvtal och 
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tryck efter rådande förhållande. Denna omvandlare har en förhållandevis hög verkningsgrad över ett 

stort varvtalsområde, en nackdel är dess höga inköpspris och att den kan orsaka nätstörningar. 

Varvtalsreglering lämpar sig särskilt bra för fläktdrifter med stora flödesvariationer. 

De stora effektiviseringsmöjligheterna genom varvtalsreglering grundar sig i affinitetslagarna, se 

ekvation 2.1 – 2.3, vilka gäller för samma maskin vid olika varvtal. Genom varvtalsreglering 

minskar trycket till en fjärdedel och effektbehovet till en åttondel när flödet halveras. [20] 

En jämförelse över de tre kontinuerliga reglermetoders effektförbrukning vid olika flöden ses i 

Figur 2.9.  

 

Figur 2.9 - Jämförelse av effektförbrukning för olika reglermetoder [21]  

2.6 Transformatorer 

Transformatorn är en av huvudkomponenterna i ett elkraftssystem och har till uppgift att omvandla 

elenergi från en spänningsnivå till en annan spänningsnivå. En transformator består av två eller flera 

lindningar som är lindade runt en gemensam järnkärna. En trefas transformators järnkärna har 

vanligtvis tre ben, likt ett liggande E, som sammanfogats upptill, se Figur 2.10. Varje ben 

representerar en av de tre faserna och omges av två lindningar, en primär- och en sekundärlindning. 

Primärlindningarna är ansluten till växelspänningsnätet och sekundärlindningarna är ansluten till de 

energiförbrukande apparaterna. Ström matas in i ena lindningssidan vilket skapar ett magnetiskt 

flöde i järnkärnan. Det magnetiska flödet alstrar sedan önskad spänning hos den andra 

lindningssidan där ström matas ut. 
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Figur 2.10 - Illustration av en trefas transformators uppbyggnad 

Beroende på användningsområde delas transformatorer in i olika typer, krafttransformatorer, 

småtransformatorer och mättransformatorer. Krafttransformatorer används i överföringssystem med 

en hög märkeffekt och kan vidare delas upp i distributionstransformatorer och större 

transformatorer. Distributionstransformatorer används till att transformera ner spänningen till 

distributionsnivå och är vanliga i tätbebyggda områden samt i industrin.  

Många krafttransformatorer är oljekylda och är då placerade i en låda fylld med olja. 

Transformatoroljan fungerar dels som en isolator och dels till att avleda den värme som uppstår. 

Oljan är känslig för föroreningar och bör med jämna mellanrum analyseras för att kontrollera dess 

egenskaper och upptäcka begynnande isolationsfel. Transformatorer kan även vara torrisolerade och 

kylas med luft. Torrisolerade transformatorer kan vara att föredra om man vill minska 

transformatorns miljöpåverkan och brandrisk. En torrisolerad transformator är fuktbeständig och 

klarar bättre av aggressiva miljöer. [22][23] 

2.6.1 Förlustberäkningar 

Vid transformering av elenergi är det viktigt att ha låga förluster för att så mycket som möjligt av 

den elenergi som matas in ska kunna nyttjas istället för att bli till värme i transformatorn. 

Förlusterna i en transformator kan delas upp i tomgångsförluster, P0 och belastningsförluster, Pb, se 

ekvation 2.4.   

              (2.4) 

Tomgångsförlusterna skapas hela tiden oberoende av om transformatorn nyttjas eller inte. Dessa 

förluster kallas ofta järnförluster och är den effekt som går åt till att magnetisera kärnan i 

transformatorn. Belastningsförlusterna är de förluster som uppstår när transformatorn belastas och 

består i stort sett av förluster i lindningarna. Belastningsförlusterna varierar kvadratiskt med 

belastningen vilket innebär att dessa ökar snabbt när transformatorn belastas.  

En transformators tomgångsförluster anges ofta på märkplåten. Belastningsförlusterna kan beräknas 

ur ekvation 2.5, där S2 är uttagen skenbar effekt, Sm är märkeffekt och Pbm är de aktiva 

effektförlusterna vid märkbelastning.  

    
  

  
          (2.5) 



 

29 

 

2.6.2 Förlustvärdering 

Vid inköp av en ny transformator är det inte bara inköpspriset som bör värderas utan även kostnaden för 

framtida förluster. Detta eftersom inköpspriset endast är en liten del av den totala kostnaden för 

transformatorn sett till dess livslängd som ofta är mellan 30 - 40 år. Förlustvärdering innebär i kort att 

beställaren sätter ett pris på förlusterna så att dessa kan värderas, det finns dock inget krav på detta. Vid 

förlustvärdering tilldelas varje kW av tomgångsförluster ett penningvärde och varje kW av 

belastningsförluster ett annat penningvärde. Det kapitaliserade värdet av en transformators förluster 

adderas sedan till transformatorns inköpspris och optimeras vid konstruktion, detta kan liknas med en 

livscykelanalys. 

2.7 Elmotorer 

Elmotorer står för omkring 60 - 70 procent av svensk industris elanvändning och driver allt från 

pumpar, fläktar och kompressorer till transportband och traverser. Kostnaden för inköp och 

underhåll av en elmotor uppgår till ungefär 10 procent av den totala kostnaden under dess livslängd 

medan elkostnaden under drift svarar för resterande 90 procent.  

För att minska elförbrukningen hos en elmotor finns ett flertal åtgärder som kan vidtas där den 

enklaste åtgärden är att stänga av onödiga elmotorer. En annan åtgärd är att undersöka om elmotorn 

är rätt dimensionerad. Överdimensionerade motorer är väldigt vanligt då man gärna tar till en större 

effekt än vad som behövs för att vara säker. En överdimensionerad motor resulterar i en låg 

verkningsgrad vid arbetspunkten vilket innebär att den drar onödigt mycket el. Dess inköpskostnad 

är dessutom högre än för en mindre motor.  

Elmotorn kan behöva renoveras för att öka dess prestanda. Om den befintliga elmotorn är gammal 

och gjort sitt kan det istället vara lämpligt att investera i en ny elmotor. Många elmotorer är i drift 

under stora delar av året och det är därför viktigt att välja en elmotor med hög verkningsgrad för att 

minimera dess elkostnader. Det är stor skillnad i elförbrukningen hos en bra och en dålig motor. En 

bra elmotor har dock ett högre inköpspris, något som brukar betala av sig inom ett år eller mindre 

på grund av den lägre driftkostnaden. En effektiv elmotor har även en längre livstid och lägre 

underhållsbehov eftersom bättre material och större mängder används.  

Många gånger lämnas motorer igång trots att de inte används. Detta beror på att direktstart av en 

elmotor sliter hårt på utrustningen som motorn driver samtidigt som det är påfrestande för elnätet. 

För att undvika det onödiga slitaget och höga strömspikar kan man införa mjukstart/mjukstopp 

vilket både ökar elmotorns livslängd och minskar dess underhållskostnader. Eftersom de höga 

startströmmarna minimeras leder det även till att mindre säkringar kan användas. En elmotors drift 

kan även effektiviseras genom att införa varvtalsreglering, vilket kan ske genom nyttjande av en 

flerhastighetsmotor, spänningsreglering eller med en frekvensomriktare.  

2.7.1 Reglering 

Ett grovt sätt att varvtalsreglera är genom nyttjande av en flerhastighetsmotor. En 

flerhastighetsmotor innebär att motorn har en möjlighet att omkopplas mellan olika drivhastigheter, 

även kallat polomkoppling. En flerhastighetsmotor är något dyrare i inköp än en enhastighetsmotor, 

detta brukar dock betala av sig inom ett år till följd av minskad elförbrukning. Verkningsgraden hos 

en flerhastighetsmotor är dock något lägre än hos en enhastighetsmotor. [24] 
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En annan metod använd för att varvtalsreglera en elmotor är genom spänningsreglering. Detta 

innebär att den tillförda matarspänningen varieras. Denna metod grundar sig i att motorns moment 

är proportionellt mot matarspänningen i kvadrat vilket därmed innebär att varvtalet minskar då 

tillförda spänningen minskar. Reglermetod medför dock stora förluster och det anses olämpligt att 

spänningsreglera motorer med en installerad effekt över 10 kW. Metoden innebär även en stor 

värmeutveckling i rotorn och kräver därför någon form av kylning. [25] 

Elmotorn kan även varvtalsregleras genom att variera frekvensen hos matarspänningen med hjälp 

av en frekvensomriktare. Denna metod har högst investeringskostnad vilket beror på den avancerad 

elektronisk utrustningen som krävs. Trots sin högre investeringskostnad brukar denna investering 

betala tillbaka sig snabbt till följd av de lägre elkostnaderna och ett minskat underhåll. [26] 

  

2.7.2 Effektivitetsklasser 

Under 2008 infördes en ny standard för klassificeringen av trefasiga asynkronmotorer. Den nya 

klassindelningen skapad av IEC (International Electrotechnical Commission) ersatte den tidigare 

klassindelningen från CEMEP. I den gamla standarden delades motorerna in i 

effektiviseringsklasserna EFF1, EFF2 och EFF3 där motorerna i klass EFF1 hade högst 

verkningsgrad. I den nya standarden delas motorerna in i effektiviseringsklasserna IE1, IE2 och IE3 

där motorerna i IE3 har högst verkningsgrad. IE2 motsvarar den tidigare högsta klassningen EFF1 

vilket innebär att kraven har skärpts. Inom IEC diskuteras även införande av ytterligare en 

effektiviseringsklass, IE4, där motorförlusterna reduceras med ytterligare 15 procent jämfört med 

IE3.  

Klassificeringen gäller för trefasmotorer med 2, 4 eller 6 poler, en märkspänning upp till 1000 V 

och en märkeffekt mellan 0,75 till 375 kW. Klassificeringen gäller inte för de motorer som endast är 

designade för och kan användas i frekvensomriktardrift samt de motorer som är helt integrerade 

med det övriga systemet, t.ex. pumpar eller fläktar, och därför inte kan testas separat. [27] 

2.7.3  Ekodesigndirektivet 

Ekodesigndirektivet är ett verktyg som används i EU:s arbete mot att nå 20 procent minskad 

energianvändning till år 2020. Direktiven innebär att de mest ineffektiva produkterna på marknaden 

successivt fasas ut, direktivet ställer även informations-, kvalitets- och funktionskrav på de 

produkter som får fortsätta att säljas. För elmotorer kom den första restriktionen i juni 2011 och 

innebar att alla motorer med en effektiviseringsklass lägre än IE2 inte längre fick säljas inom EU. 

Från och med januari 2015 måste större motorer klara effektiviseringsklass IE3 alternativt IE2 i 

kombination med varvtalsreglering. Från och med januari 2017 måste alla motorer klara IE3 

alternativt IE2 i kombination med varvtalsreglering. [27] 

2.8  Återbetalningstid 

Återbetalningstid är ett mått på hur lång tid det tar att tjäna ihop pengarna som en investering kostat. 

Det enklaste sättet att beräkna en investerings återbetalningstid är genom att beräkna hur fort 

investeringen kan betalas av den årliga kostnadsminskningen. Denna metod kallas för rak 

återbetalningstid och beräknas enligt ekvation 2.6.  

                                                 (2.6) 
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Återbetalningstiden kan även beräknas med hänsyn till räntekostnaderna och kallas då för pay-off 

metoden. Räntekostnader kommer alltid att finnas då pengarna som är låsta i investeringen annars 

kunnat användas på annat håll. Återbetalningstiden med pay-off metoden beräknas enligt ekvation 

2.7 där p är kalkylräntan vilken bestämts av företaget. 

    
      

                   

                       
     

        
    (2.7) 

2.9 Livscykelkostnad 

Ett bra verktyg att använda sig av vid upphandling av ny utrustning är beräkning av 

livscykelkostnaden (LCC). Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en viss utrustning under dess 

totala livslängd, från att den köps in och installeras tills den tas ur bruk och kasseras. Alla kostnader 

räknas om till ett nuvärde, dvs. dagens värde, för att ta hänsyn till att pengarna används vid olika 

tidpunkter och inte har samma värde som om motsvarande belopp hade använts idag. Med en LCC 

beräkning fås en bättre uppfattning av vilken utrustning som är lämpligast att investera i istället för 

att endast fokusera på inköpskostnaderna. Vid inköp av energikrävande utrustning är det oftast 

energikostnaderna under dess livslängd som har störst påverkan och inte den initiala investeringen. 

De tre viktigaste komponenterna då en LCC beräkning skall göras är energikostnaderna, 

investeringskostnaderna samt underhållskostnaderna. Livscykelkostnaden beräknas enligt ekvation 

2.8 – 2.11, där rk är kalkylräntan i procent och n är ekonomisk livslängd i år. [28] 

                                                                   (2.8) 

                                                     (2.9) 

                                                            (2.10) 

                            
                (2.11) 
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3 Metod 

3.1 Motorvärmare 

3.1.1 Kartläggning 

Motorvärmarnas årliga effektförbrukning bestäms enklast utifrån mätningar över förbrukningen. 

Saknas mätningar kan istället en uppskattning av förbrukningen göras. Till uppskattningen måste 

först antalet arbetare och deras arbetstider bestämmas, i detta fall antalet dagtidsarbetare samt 

antalet arbetare per 2-skift och 5-skiftlag. Därefter bör temperaturstatistik från ett "normal år" 

samlas in för att kunna bestämma antalet vardagar och helgdagar då temperaturen är lägre än 10
o
C. 

10
o
C användes som gräns då en motorvärmare, enligt teorin redovisad i kapitel 2.1, inte påvisar 

positiv effekt vid högre temperaturer. Den totala drifttiden T per år kan därefter beräknas enligt 

ekvation 3.1 – 3.4 där n är antalet anställda, t är inkopplingstiden, N är antalet skiftlag, d och h är 

antalet dagar respektive helger temperaturen var lägre än 10
o
C. 

                        (3.1) 

                                                  (3.2) 

                                                (3.3) 

                            (3.4) 

Med totala drifttiden per år beräknas den årliga elförbrukningen enligt ekvation 3.5 där P är effekt.  

                                (3.5) 

Därefter beräknas årliga energikostnaden och enligt ekvation 3.6. 

                                   (3.6) 

Slutligen beräknas årliga driftkostnaden enligt ekvation 3.7. 

                                                 (3.7) 

3.1.2 Åtgärder 

SSAB Luleå är ett företag med friplatsparkering där en parkeringsplats kan komma att användas av 

flera olika personer under ett och samma dygn. Lämpliga åtgärder är därför att investera i 

styrsystem med manuell tidsstyrning via knappar eller fjärrstyrning med hjälp av RFID, där båda 

systemen tar hänsyn till utomhustemperaturen för att minimera energiförbrukningen. En 

redogörelse över beräkningarna utförda för de enskilda åtgärderna återfinns nedan.  

Manuell tidsstyrning 

Drifttiden T per år vid användande av manuell tidsstyrning beräknas enligt ekvation 3.8 – 3.13 där n 

är antalet anställda, N är antalet skiftlag som jobbar, d och h är antalet dagar respektive helger då 

temperaturen är inom ett visst intervall och t är tiden motorvärmaren är igång beroende på 

temperatur.  
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                                                        (3.8) 

                                                            (3.9) 

                                                             (3.10) 

                                                             (3.11) 

                                                            (3.12) 

                                          (3.13) 

Den årliga elförbrukningen, energikostnaden och driftkostnaden beräknas enligt ekvation 3.5, 3.6 

och 3.7 respektive.  

Investeringskostnaden för manuell tidsstyrning beräknas enligt ekvation 3.14.  

                                      (3.14) 

Därefter beräknas återbetalningstiden på två sätt, genom rak återbetalning och pay-off metoden, 

enligt ekvation 2.6 och 2.7. Den årliga kostnadsminskningen jämfört med nuvarande 

motorvärmaranvändning beräknas enligt ekvation 3.15.  

                                                            (3.15) 

Åtgärdens livscykelkostnad beräknas enligt ekvation 2.8 – 2.11 och jämförs därefter med nuvarande 

motorvärmaranvändning enligt ekvation 3.16.  

                                                   (3.16) 

RFID 

Drifttiden per år vi användande av RFID beräknas enligt ekvation 3.8 – 3.13. Den årliga 

elförbrukningen, energikostnaden och driftkostnaden beräknas enligt ekvation 3.5, 3.6 och 3.7 

respektive.  

Investeringskostnaden för RFID beräknas enligt ekvation 3.17.  

                                                        (3.17) 

Därefter beräknas återbetalningstiden på två sätt, genom rak återbetalning och pay-off metoden, 

enligt ekvation 2.6 och 2.7. Den årliga kostnadsminskningen jämfört med nuvarande 

motorvärmaranvändning beräknas enligt ekvation 3.15.  

Åtgärdens livscykelkostnad beräknas enligt ekvation 2.8 – 2.11 och dess 

livscykelkostnadsminskning jämfört med nuvarande motorvärmaranvändning beräknas enligt 

ekvation 3.16.  



 

35 

 

3.2 Belysning 

3.2.1 Kartläggning 

Kartläggning av en belysningsanläggning utförs genom att undersöka plats, typ av ljuskälla, typ av 

armatur, typ av belysning (plats/allmän/nöd), effekt, antal armaturer och antal ljuskällor. Den 

installerade effekten beräknas därefter enligt ekvation 3.17, där N är antalet ljuskällor och P är 

effekten per ljuskälla.   

                                                 (3.17) 

Om ljuskällan kräver ett driftdon måste hänsyn tas till de extra effektförluster som detta innebär, 

installerade effekten beräknas då enligt ekvation 3.18.  

                                                                  (3.18) 

Den årliga energiförbrukningen beräknas sedan enligt ekvation 3.19. 

                                               (3.19) 

Därefter beräknas den årliga energikostnaden enligt ekvation 3.20. 

                                          (3.20) 

3.2.2 Åtgärder 

De åtgärder som har undersökts är byte av nuvarande ljuskällor till mer energieffektiva alternativ 

och införande av lämplig styrning. Vid byte av ljuskällor beräknas den nya installerade effekten 

enligt ekvation 3.17 alternativt ekvation 3.18. Därefter beräknas den nya energiförbrukningen, 

antaget att drifttiden är oförändrad, enligt ekvation 3.19. Slutligen kan den nya energikostnaden 

beräknas enligt ekvation 3.20.  

Investeringskostnaden för inköp av nya ljuskällor beräknas enligt ekvation 3.21. 

                                      (3.21) 

Återbetalningstiden beräknas därefter på två sätt, genom rak återbetalning och pay-off metoden, 

enligt ekvation 2.6 och 2.7. Den årliga kostnadsminskningen jämfört med nuvarande ljuskällor 

beräknas enligt ekvation 3.22.  

                                                             (3.22) 

Vid införande av styrning antas den installerade effekten vara densamma medan drifttiden 

förändras. Den nya energiförbrukningen beräknas enligt ekvation 3.19 och därefter beräknas den 

nya energikostnaden enligt ekvation 3.20.  

Investeringskostnaden för inköp av givare beräknas enligt ekvation 3.21 och därefter beräknas 

återbetalningstiden enligt ekvation 2.6 och 2.7. Den årliga kostnadsminskningen jämfört med 

nuvarande styrningsmetod beräknas enligt ekvation 3.22.  
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3.3 Ventilation 

3.3.1 Kartläggning 

Ett ventilationssystems effektförbrukning kan bestämmas genom att summera effektförbrukningen 

hos tillufts- och frånluftsfläktarna och den effekt som krävs för att värma tilluften enligt ekvation 

3.23.  

                                       (3.23) 

Effektförbrukningen hos tillufts- och frånluftsfläktarna kan mätas upp eller avläsas ur 

dokumentation medan den effekt som krävs för att värma tilluften kan beräknas enligt ekvation 

3.24, där ρ är luftens densitet, cp är luftens specifika värmekapacitet, qv är styrt ventilationsflöde, η 

är värmeväxlarens effektivitet och Gt är gradtimmar. 

       
                                             

    
    (3.24) 

När den totala effektförbrukningen är känd bestäms den totala elförbrukningen enligt ekvation 3.25.  

                            (3.25) 

Därefter beräknas årliga energikostnaden enligt ekvation 3.26. 

                                    (3.26) 

Slutligen beräknas årliga driftkostnaden enligt ekvation 3.27. 

                                               (3.27) 

3.3.2 Åtgärder 

Två möjliga åtgärder har undersökts där båda kräver ett minimalt ingrepp. Den första åtgärden är att 

införa styrning av ventilationssystemet. Effektförbrukningen vid denna åtgärd är oförändrad mot 

dagens medan drifttiden förändras. Den årliga elförbrukningen, energikostnaden och driftkostnaden 

beräknas enligt ekvation 3.25, 3.26 och 3.27 respektive.  

Den andra åtgärden som utreds är lämpligheten att sänka tilluftstemperaturen och vilken besparing 

detta skulle kunna generera. Med denna åtgärd är effektförbrukningen för till- och frånluftsfläktarna 

oförändrad medan effektförbrukningen för uppvärmning minskar något. Detta till följd av att antalet 

gradtimmar kommer att minska. Den årliga elförbrukningen, energikostnaden och driftkostnaden 

beräknas enligt ekvation 3.25, 3.26 och 3.27 respektive.  

3.4 Pumpar 

3.4.1 Kartläggning 

För att utreda om en pump fungerar tillfredställande eller om en åtgärd bör vidtas måste pumpens 

förutsättningar först kartläggas. Detta görs genom att mäta flödet, dess variation över tid, tryck före 

och efter pump samt motoreffekt. Det är även bra att ha tillgång till pumpens tillhörande maskinkort 

och pumpkurva samt data om det medium som pumpas.  
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Om motorns strömförbrukning mäts istället för effektförbrukning kan effekten beräknas enligt 

ekvation 3.28 där U är spänning, I är ström och cos φ är den del av effekten som blir till nyttigt 

arbete i motorn. 

                      (3.28) 

När effektförbrukning är känd kan en medeleffekt beräknas genom att integrera effektförbrukningen 

över tid och sedan dividera detta med den totala tiden enligt ekvation 3.29 och 3.30.  

                  
             

 
  

      (3.29) 

                 
 
        (3.30) 

Den årliga elförbrukningen beräknas sedan enligt ekvation 3.31. 

                           (3.31) 

Därefter beräknas årliga energikostnaden enligt ekvation 3.32. 

                                    (3.32) 

Om tryckmätning inte går att utföra direkt vid pump in- och utlopp bör beräkningar av friktions- 

och engångsförluster i rörledningen göras, enligt ekvation 3.33 och 3.34 där λ och ζ är 

förlustkoefficienter, l är rörlängd, d är diameter, c är vätskans hastighet och g är gravitation. 

         
 

 
  

  

  
     (3.33) 

           
  

  
     (3.34) 

För att bestämma om en pump är i bra skick beräknas pumpens verkningsgrad, η, enligt ekvation 

3.35 – 3.37 där ∆P är tryckskillnaden över pumpen, Q är flödet som passerar genom pumpen och 

ηmotor är motorns verkningsgrad. 

                                  (3.35) 

                         (3.36) 

                           (3.37) 

3.4.2 Åtgärder 

De åtgärder som undersökts är utbyte av befintlig pump och införande av frekvensomriktare. Att 

byta ut den befintliga pumpen är av intresse om behovet har förändrats vilket lett till att pumpen 

arbetar långt ifrån sin optimala driftspunkt eller då pumpens verkningsgrad har försämrats avsevärt 

till följd av slitage. För att uppskatta hur stor besparing ett byte av pump resulterar i bestämts den 

nya pumpens verkningsgrad och därifrån beräknas den nya effektförbrukningen enligt ekvation 3.38 

och 3.39. 
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     (3.38)  

                                (3.39) 

Därefter beräknas den årliga elförbrukningen och energikostnaden enligt ekvation 3.31 respektive 

3.32. 

Att investera i en frekvensomriktare är av intresse om flödesvariationerna är stora och dagens 

reglermetod medför stora förluster. För att uppskatta hur stor besparing en frekvensomriktare kan 

resultera i används affinitetslagarna beskrivna i teorin i kapitel 2.4.3. Genom omskrivningar av 

dessa lagar kan medeleffekten vid användande av frekvensomriktare beräknas enligt ekvation 3.40 

och 3.41. 

             
    

  
 
 

 
       (3.40) 

                 
 
        (3.41) 

Den årliga elförbrukningen och energikostnaden beräknas därefter enligt ekvation 3.31 respektive 

3.32. 

3.5 Fläktar 

3.5.1 Kartläggning 

För att utreda om en fläkt fungerar tillfredställande eller om en åtgärd behöver vidtas måste 

förutsättningarna först kartläggas. Detta görs genom att bestämma flöde och tryck i den kanal där 

fläkten är monterad, hur flödet varierar med tid samt motoreffekten. Det är även bra att ha tillgång 

till fläktens tillhörande maskinkort och fläktkurva. 

Om motorns strömförbrukning mäts istället för effektförbrukning kan effekten beräknas enligt 

ekvation 3.42 där U är spänning, I är ström och cos φ är den del av effekten som blir till nyttigt 

arbete i motorn. 

                  (3.42) 

När effektförbrukning är känd kan en medeleffekt beräknas genom att integrera effektförbrukningen 

över tid och sedan dividera detta med den totala tiden enligt ekvation 3.43 och 3.44.  

                  
             

 
  

      (3.43) 

                 
 
        (3.44) 

Den årliga elförbrukningen beräknas sedan enligt ekvation 3.45. 

                           (3.45) 

Därefter beräknas årliga energikostnaden enligt ekvation 3.46. 

                                    (3.46) 
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För att bestämma om en fläkt är i bra skick beräknas fläktens verkningsgrad, η, enligt ekvation 3.47 

– 3.48 där ∆P är tryckskillnaden över fläkten, Q är flödet som passerar genom fläkten och ηmotor är 

motorns verkningsgrad. 

                     (3.47) 

                          (3.48) 

                              (3.49) 

3.5.2 Åtgärder 

De åtgärder som undersökts är utbyte av befintlig fläkt och införande av frekvensomriktare. Att 

byta ut den befintliga fläkten är av intresse om behovet har förändrats vilket lett till att fläkten 

numera arbetar långt ifrån sin optimala driftspunkt eller då fläktens verkningsgrad har försämrats 

avsevärt till följd av slitage. För att uppskatta hur stor besparing ett byte av fläkt resulterar i bestäms 

den nya fläktens verkningsgrad och därifrån beräknas den nya effektförbrukningen enligt ekvation 

3.50 och 3.51.  

          
          

         
     (3.50)  

                                 (3.51) 

Därefter beräknas den årliga elförbrukningen och energikostnaden enligt ekvation 3.45 respektive 

3.46. 

Att investera i en frekvensomriktare är av intresse om flödesvariationerna är stora och dagens 

reglermetod medför stora förluster. För att uppskatta hur stor besparing en frekvensomriktare kan 

resultera i används affinitetslagarna beskrivna i teorin i kapitel 2.5.3. Genom omskrivningar av 

dessa lagar kan medeleffekten vid användande av frekvensomriktare beräknas enligt ekvation 3.52 

och 3.53. 

             
    

  
 
 

 
       (3.52) 

                 
 
        (3.53) 

Den årliga elförbrukningen och energikostnaden beräknas därefter enligt ekvation 3.45 respektive 

3.46. 

3.6 Transformatorer 

3.6.1 Kartläggning 

Vid kartläggning av en transformator bör uttagen effekt mätas upp och väsentlig data från 

märkplåten samlas in. Utifrån information från märkplåten kan transformatorns tomgångsförluster 

per år beräknas med ekvation 3.54.  

                    (3.54) 
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För att sedan beräkna transformatorns belastningsförluster kan det vara lämpligt att först skapa ett 

varaktighetsdiagram. I ett varaktighetsdiagram är värdena från effektkurvan sorterade från högsta 

till lägsta oavsett när i tiden de inträffat. Med detta diagram kan man sedan på ett enkelt sätt avläsa 

under hur lång tid en viss effektnivå uppnåtts. Med de olika effektnivåerna och dess varaktighet 

känd kan transformatorns belastningsförluster per år beräknas med ekvation 2.5 och 3.55.  

           
   
         (3.55) 

Kostnaden för transformatorns totala förlustförbrukning per år kan därefter beräknas med ekvation 

3.56. 

                                      (3.56) 

3.6.2 Åtgärder 

Det finns ett ständigt behov av att ersätta gamla transformatorer inom industrin. Hos SSAB Luleå 

återfinns ett stort antal transformatorer som med tiden blivit utslitna och som i vissa fall är 

överdimensionerade för sin aktuella drift. Åtgärden som utvärderats är därför ett utbyte av 

transformator till en ny, rätt dimensionerad, lågförluststransformator.  

Hur stor besparing som nås med denna åtgärd kan beräknas genom att jämföra aktuell 

förlustförbrukning mot förlustförbrukningen hos en ny transformator. Förlustförbrukningen för den 

nya transformatorn kan beräknas enligt ekvation 2.5, 3.54 och 3.55. Därefter kan energikostnaden 

för den nya transformatorn beräknas enligt ekvation 3.56.  

Slutligen beräknas investeringens återbetalningstid på två sätt, genom rak återbetalning och pay-off 

metoden, enligt ekvation 2.6 och 2.7. Den årliga kostnadsminskningen jämfört med tidigare 

transformator beräknas enligt ekvation 3.57.  

                                                           (3.57) 

3.7 Elmotorer 

Vid effektivisering av elmotorer är ett viktigt första steg att göra en kartläggning av dagens 

situation. Under kartläggningen bör man utföra noggranna mätningar av motorn och studera det 

system som motorn driver. Vid eventuella åtgärder är det viktigt att alltid se till helheten och inte 

studera sig blind på endast motorn. Mätningarna bör utföras under en tidsperiod då normala 

driftförhållanden råder för att ge en korrekt bild av dagens situation.  

Under kartläggningen är det intressant att studera om motorn som används är överdimensionerad, 

om någon motor är överflödig och kan stängas av eller monteras ned samt effektförlusterna över 

motorn. Det är även intressant att studera det system som motorn driver då detta kan ge indikationer 

om lämpliga reglermetoder som kan användas.  

För att bestämma om en motor är överdimensionerad eller om någon motor är överflödig jämförs 

installerad effekt mot uttagen effekt. Är den installerade effekten betydligt högre än uttagna 

effekten och flera motorer nyttjas kan en lämplig åtgärd vara att montera ned en eller flera av 

motorerna. Denna åtgärd minskar dels elkostnaderna då de kvarvarande motorerna får arbete vid en 

högre verkningsgrad och dels underhållskostnaderna eftersom en eller flera motorer försvinner. Om 



 

41 

 

den installerade effekten är högre än den uttagna och endast en motor nyttjas är en lämplig åtgärd 

istället att utreda ett möjligt byte av denna motor till en rätt dimensionerad och kanske även mer 

effektiv modell. Enligt teorin redovisad i kapitel 2.7 leder en rätt dimensionerad motor till lägre 

elkostnader och en effektivare modell innebär ytterligare reducering av elkostnader samt minskat 

underhåll.  

Om motorn som undersöks är korrekt dimensionerad är det istället intressant att undersöka dess 

effektförluster. Effektförlusterna Pf bestäms enklast genom ett belastningsprov där tillförd effekt P1 

och avgiven effekt P2 jämförs, se ekvation 3.58.  

              (3.58) 

Utifrån detta kan även motorns verkningsgrad bestämmas enligt ekvation 3.59.  

   
  

  
      (3.59) 

Om verkningsgraden har potential att höjas är lämplig åtgärd att antigen renovera motorn eller att 

investera i en ny effektivare motor. Vid beslut om att byta ut nuvarande motor är det viktigt att ha i 

åtanke hur behovet kan komma att förändras i framtiden.  
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4 Resultat 

4.1 Motorvärmare 

4.1.1 Kartläggning 

Dagens motorvärmarplatser består av stolpar med dubbla motorvärmaruttag av märket GARO, se 

Figur 4.1. Motorvärmarplatserna saknar styrning vilket innebär att så fort en sladd är inkopplad i 

uttaget är dessa igång på full effekt. Kapslingen som används tillhör ett produktsortiment som 

slutade säljas för ca 15 år sedan och nya insatser passar därför inte.  

 

Figur 4.1 - Dagens motorvärmarstolpe med dubbla uttag  

Antalet dagtidsarbetare, 2-skifts samt 5-skiftsarbetare per arbetslag fastställdes till 673, 13 och 92 

stycken respektive [29]. Enligt temperaturstatisk som mäts och loggas dagligen vid Luleå Tekniska 

Universitet [30], se bilaga 0, var antalet vardagar och helgdagar med en temperatur lägre än 10 

grader under det förgående året, år 2013, 165 respektive 66 dagar. Inkopplingstiden för 

motorvärmarna antas vara arbetstiden plus en timme oavsett anställningsform. Detta resulterar i en 

inkopplingstid på 9 timmar per vardag och arbetare, 9 timmar per helgdag och 2-skiftsarbetare samt 

13 timmar per heldag och 5-skiftsarbetare. Med detta känt blev den totala motorvärmardriftiden 1 

621 191 timmar per år. Med en effekt för motorvärmare och kupévärmare på totalt 2 000 watt, 

enligt teorin redovisad i kapitel 2.1, blev den totala elförbrukningen 3 242 382 kWh per år. Med ett 

energipris på 0,35 kr/kWh resulterade den totala energikostnaden i 1 134 834 kr per år. 

Underhållskostnaden är 100 000 kr per år vilket resulterar i en driftkostnad på 1 234 834 kr per år.  

4.1.2 Åtgärder 

Enligt kartläggning av parkeringsområden och antalet motorvärmarplatser, se bilaga B, har SSAB 

Luleå 662 motorvärmarplatser innanför det inhägnade området och 848 platser utanför, totalt 1510 

stycken. Det maximala antalet anställda under en viss tidpunkt, antaget att ingen jobbar övertid, är 

778 stycken. Vid utvärdering av investerings- och underhållskostnader för åtgärderna har inte alla 

parkeringsplatser tagits hänsyn till då antalet platser långt överstiger antalet användare. 

Beräkningarna som redovisas nedan är utförda för 800 parkeringsplatser, dvs. 400 stolpar, vilket är 

valt då detta antal räcker och blir över för att tillgodose dagens behov. I övrigt anses stolpe och 

fundament vara i ett sådant skick att de kan återanvändas medan övriga delar måste bytas ut då 

åtgärdernas nya insatser inte passar i dagens kapsling.  
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Båda åtgärdsalternativen tar, som tidigare nämnt, hänsyn till rådande utomhustemperatur. Enligt 

temperaturstatistik som mäts och loggas dagligen vid Luleå Tekniska Universitet [30], se bilaga 0, 

var antalet vardagar med temperaturer mellan 0 - 10
o
C, mellan -15 - 0

o
C och kallare än -15

o
C under 

det förgående året, år 2013, 53, 100 respektive 12 dagar. Antalet helgdagar med temperaturer 

mellan 0 - 10
o
C, mellan -15 - 0

o
C och kallare än -15

o
C var 24, 37 respektive 5 dagar. Enligt teorin 

redovisad i kapitel 2.1 är lämpliga inkopplingstider för motorvärmarna vid de olika 

temperaturintervallen 0.5, 1 respektive 1.5 timmar. 

Manuell tidsstyrning 

Den totala drifttiden vid användande av manuell tidsstyrning resulterade i 152 753 timmar per år 

och den totala elförbrukningen resulterade i 305 505 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh 

blir den nya totala energikostnaden 106 927 kr per år.  

Underhållskostnaden är oförändrad gentemot dagens vilket resulterar i en ny total driftkostnad på 

206 927 kr per år.  

Investeringskostnaden för manuell tidsstyrning, antaget att stolpe och fundament återanvänds, är 3 

200 kr per stolpe vilket resulterar i en totalkostnad på 1 280 000 kr.  

Räknat med rak återbetalning blir återbetalningstiden 15 månader. Med pay-off metoden blir 

återbetalningstiden 16 eller 17 månader för en kalkylränta på 6 % respektive 10 %.  

Med en återbetalningstid på 20 år och en kalkylränta på 6 % eller 10 % blir den totala 

livscykelkostnaden 3 653 434 kr respektive 3 041 684 kr. Livscykelkostnadsminskningen jämfört 

med dagens blir 10 510 012 kr respektive 7 471 151 kr. 

RFID 

Den totala drifttiden vid användande av RFID resulterade i 152 753 timmar per år och den totala 

elförbrukningen resulterade i 305 505 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir den nya 

totala energikostnaden 106 927 kr per år.  

Underhållskostnaden är oförändrad gentemot dagens, däremot tillkommer en tilläggskostnad på 48 

000 kr per år, vilket resulterar i en ny total driftkostnad på 254 927 kr per år.  

Investeringskostnaden för RFID, antaget att stolpe och fundament återanvänds, är 4 300 kr per 

stolpe. Utbytet av de 800 motorvärmarplatserna antas ske på de större parkeringarna; 

huvudkontoret, väst, norr, PB 73 och stålkontoret. Varje större parkering ligger inom ett och samma 

transformatorområde och det krävs därför endast en samlingscentral per parkering. Detta resulterar i 

en total investeringskostnad på 1 795 000 kr.   

Räknat med rak återbetalning blir återbetalningstiden 22 månader. Med pay-off metoden blir 

återbetalningstiden 24 eller 25,5 månader för en kalkylränta på 6 % respektive 10 %. 

Med en återbetalningstid på 20 år och en kalkylränta på 6 % eller 10 % blir den totala 

livscykelkostnaden 4 718 990 kr respektive 3 965 335 kr. Livscykelkostnadsminskningen jämfört 

med dagens blir 9 444 456 kr respektive 6 547 500 kr. 
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Jämförelse 

En illustration av nuvarande driftkostnad jämfört med respektive styrningsmetods driftkostnad kan 

ses i Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 – Jämförelse av nuvarande driftkostnad mot respektive styrningsmetods driftkostnad för motorvärmare 

I Tabell 4.1 återfinns en jämförelse mellan dagens motorvärmardrift och de två utvärderade 

åtgärderna.  

Tabell 4.1 - Jämförelse mellan aktuell motorvärmardrift och de två utvärderade åtgärderna 

 Aktuellt Manuell tidsstyrning RFID  

Total drifttid (h/år) 1 621 191 152 753 152 753 
Elförbrukning (kWh/år) 3 242 382 305 505 305 505 
Energikostnad (kr/år) 1 134 834 106 927 106 927 
Underhållskostnad (kr/år) 100 000 100 000 100 000 
Extra kostnad (kr/år) 0 0 48 000 
Driftkostnad (kr/år) 1 234 834 206 927 254 927 
Investeringskostnad (kr) - 1 280 000 1 795 000 
Kostnadsminskning (kr/år) - 1 027 907 979 907 
Rak återbetalningstid (månader) - 15 22 
Pay-off metoden, 6 % (månader) - 16 24 
Pay-off metoden, 10 % (månader) - 17 25,5 
Livscykelkostnad, 6 % (kr) 14 163 445 3 653 434 4 718 990 
Livscykelkostnad, 10 % (kr) 10 512 835 3 041 684 3 965 335 
Livscykelkostnadsminskning, 6 % (kr) - 10 510 012 9 444 456 
Livscykelkostnadsminskning, 10 % (kr) - 7 471 151 6 547 500 

 

4.2 Belysning 

4.2.1 Kartläggning 

I samråd med styrgruppen beslutades att tre lokaltyper skulle undersökas, en kontorsbyggnad, ett 

ställverk och en verkstad. Tanken är att dessa lokaltyper ska fungera som ledande exempel för 
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liknande utrymmen. Kontorsbyggnaden valdes till stålkontoret, ställverket till råmaterial 

bunkerhuset och verkstaden till fältverkstaden.  

Kontorsbyggnad  

Stålkontoret består av fyra våningar där den nedersta våningen, källarvåningen, inte har kartlagts. 

Detta för att denna våning består av två omklädningsrum dit tillträde saknas. I övrigt har inte heller 

de tre städutrymmena kartlagts. Kartläggningen genomfördes under onsdag och torsdag vecka 6 

mellan tiderna 18.00 till 19.30. I de flesta kontor var belysningen släckt medan belysningen 

fortfarande var tänd i nästan alla gemensamma utrymmen såsom entréer, toaletter, matsalar, 

korridorer och förråd.  

Tabell C.1 och C.2, se bilaga C, visar resultatet från kartläggningen av kontorsbyggnadens första 

våning. Den första våningen upplevdes enhetlig sett ur ett belysningsperspektiv. Kontoren använder 

modern belysningsteknik med elektriska driftdon, T5 lysrör och närvarostyrning. Alla kontor har 

samma antal och typ av ljuskällor och armaturer. Belysningen i de gemensamma utrymmena består 

till största del av kompaktlysrör, styrningen av dessa ljuskällor var något varierande. De flesta 

ljuskällor saknar styrning, resterande styrs med lampknapp.  

Tabell C.3 och C.4 samt Tabell C.5 och C.6, se bilaga C, visar resultatet från kartläggningen av 

kontorsbyggnadens andra respektive tredje våning. Belysningen på andra och tredje våningen är i 

ett betydligt sämre skick än belysningen på första våningen. Det finns ingen enhetlighet mellan 

belysningen i kontoren, antal och typ av både ljuskälla och armatur skiljer vitt. Totalt består 

belysningen i kontoren på andra och tredje våningen av lika delar T8 lysrör med elektromagnetiska 

driftdon och T5 lysrör med elektroniska don. All kontorsbelysning styrs med lampknapp. En 

jämförelse mellan belysningen i ett kontor på första våningen gentemot belysningen i kontor 

återfunna på andra och tredje våningen ses i Figur 4.3. 

 

Figur 4.3 - En jämförelse av belysning i olika kontor vid stålkontoret, t.v. första våningen, mitten och t.h. andra/tredje våningen  

Andra och tredje våningens gemensamma utrymmen använder i stort samma ljuskällor, armaturer 

och styrning som första våningen. I korridorerna är belysningen i ett sämre skick. Korridorerna 

använder ett stort antal ljuskällor bestående av T8 lysrör med elektromagnetiska driftdon varav 

många är trasiga. Belysningen i korridorerna på andra våningen saknar styrning medan belysningen 
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i korridorerna på tredje våningen styrs med lampknapp. En jämförelse mellan belysningen i en 

korridor på första våningen gentemot belysningen i en korridor återfunnen på andra eller tredje 

våningen ses i Figur 4.4.  

 

Figur 4.4 - En jämförelse av belysningen i olika korridorer vid stålkontoret, t.h. första våningen, t.v. andra/tredje våningen 

Vid kartläggning av andra och tredje våning var 11 respektive 10 kontor låsta och har därför inte 

kartlagts. Effekten i dessa utrymmen har antagits vara lika stor som medeleffekten för de kontor 

som kunnat kartläggas på respektive våning.  

Den sammanlagda installerade effekten av ljuskällorna återfunna på första, andra och tredje 

våningen är 4 748, 9 383 respektive 10 668 W. Alla kartlagda ljuskällor på första våningen 

använder elektroniskt driftdon vilket, enligt teorin presenterad i kapitel 2.2.1, innebär en ökad 

effektförbrukning med 10 procent. Detta innebär att den total effektförbrukning är 5 222 W. 

Ljuskällorna på andra och tredje våningen använder, som tidigare nämnt, en blandning av 

elektromagnetiska och elektroniska driftdon. Enligt teorin presenterad i kapitel 2.2.1, innebär detta 

en ökad effektförbrukning med 25 procent respektive 10 procent vilket resulterar i en total 

effektförbrukning på 10 886 W och 12 577 W för respektive våning.  

Medeleffektförbrukningen per kontor på respektive våning är 154, 285 samt 418 W. Drifttiden för 

belysningen i kontoren är 1 620 timmar per år (9 timmar per vardag med närvarostyrning) eller 2 

025 timmar per år (9 timmar per vardag utan närvarostyrning). Den sammanlagda 

effektförbrukningen för alla kontor är 20 478 W, vilket med den antagna drifttiden resulterar i en 

total energiförbrukning på 40 409 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir 

energikostnaden för kontoren i stålkontoret 14 143 kr per år.   

Den totala effektförbrukningen för de gemensamma utrymmena på respektive våning var 2 605, 3 

480 samt 2 122 W. Den antagna drifttiden är 8 760 timmar för alla utrymmen utom konferensrum. I 

konferensrummen är drifttiden antagen till 4 timmar per vardag. Den totala effektförbrukning är 1 

328 och 6 879 W för konferensrum respektive resterande gemensamma utrymmen vilket ger en 

sammanlagd energiförbrukning på 61 455 kWh. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir den totala 

energikostnaden 21 509 kr per år.  
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Den totala energikostnaden för hela stålkontoret bortsett från källarplan och städutrymmen 

resulterade i 35 714 kr per år. 

Ställverk 

Tabell D.1 och D.2, se bilaga D, visar resultatet från kartläggningen av ställverket. I låg- och 

högspänningsutrymmena samt kabelgången består belysningen av T8 lysrör med elektroniska 

driftdon som styrs med lampknapp. Den sammanlagda installerade effekten i dessa utrymmen är 6 

180 W. Enligt teorin presenterad i kapitel 2.2.1, innebär nyttjande av elektroniskt driftdon en ökad 

effektförbrukning med 10 procent. Vilket innebär att den totala effektförbrukningen är 6 798 W.  

Drifttiden i dessa utrymmen är svår att uppskatta då den är starkt beroende av hur ofta personalen 

kommer ihåg att släcka belysningen när de lämnar lokalen. Enligt personal [31] vistas någon i låg- 

och högspänningsutrymmena i snitt en gång per vardag. Denna vistelse brukar vara mellan några 

minuter upp till en timme. Kabelgången besöks i snitt en gång per månad och då oftast under en 

kortare stund. Teoretisk sett bör inte belysningen, bortsett från nödbelysningen, vara tänd mer än då 

personal vistas där eftersom belysningen i dessa utrymmen går att tända och släcka via lampknapp. 

Efter observationer gjorda vid besök av ett flertal ställverk i närområdet och även under 

kartläggningen släcks dock inte alltid belysningen när lokalen lämnas. I närmare hälften av 

ställverken var belysningen tänd trots att ingen vistades där, något som slösar både energi och 

pengar.  

Eftersom drifttiden har en stor påverkan på energiförbrukningen och energikostnaden har detta 

undersökts närmare. Undersökningen har gjorts genom att ansätta belysningens drifttid till olika fall 

mellan att alltid vara igång till att endast vara igång vid arbete. Notera att nödbelysningen alltid är 

igång. Skillnad har gjorts mellan låg- och högspänningsutrymmen och kabelvåning då antalet 

vistelser till kabelvåningen är betydligt färre. Arbete antas pågå i 40 minuter under alla vardagar i 

låg- och högspänningsutrymmena medan det i kabelvåningen antas pågå arbete i 20 minuter en 

gång per månad.  Resultatet återfinns i Tabell 4.2 och Tabell 4.3 för låg- och 

högspänningsutrymmen respektive kabelgång. 

Tabell 4.2 - Energiförbrukning och energikostnad per år vid olika drifttider för belysningsanläggningen, låg- och 
högspänningsställverk tillhörande råmaterial  

Drifttid Energiförbrukning (MWh/år) Energikostnad (kr/år) 

100 % 43,6 15 258 
90 % 39,9 13 967 
80 % 36,2 12 676 
70 % 32,5 11 385 
60 % 28,8 10 094 
50 % 25,1 8 802 
40 % 21,5 7 511 
30 % 17,8 6 220 
20 % 14,1 4 929 
10 % 10,4 3 638 

Endast vid arbete 7,4 2 603 
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Tabell 4.3 - Energiförbrukning och energikostnad per år vid olika drifttider för belysningsanläggningen, kabelvåning tillhörande 
råmaterial  

Drifttid Energiförbrukning (MWh/år) Energikostnad (kr/år) 

100 % 16,0 5 585 
90 % 14,6 5 124 
80 % 13,3 4 662 
70 % 12,0 4 201 
60 % 10,7 3 740 
50 % 9,4 3 278 
40 % 8,0 2 817 
30 % 6,7 2 355 
20 % 5,4 1 894 
10 % 4,1 1 433 

Endast vid arbete 2,8 973 

 

Verkstad 

Fältverkstaden består av totalt tre verkstadsutrymmen, mekaniska verkstaden, rörverkstaden och 

hydraulikverkstaden. Tabell E.1 och E.2, se bilaga E, visar resultatet från kartläggningen av 

fältverkstaden. Den sammanlagda installerade effekten i dessa utrymmen är 26 152 W. Alla 

ljuskällor använder elektromagnetiskt driftdon vilket, enligt teorin presenterad i kapitel 2.2.1, 

innebär en ökad effektförbrukning med 25 procent. Detta innebär att den totala effektförbrukningen 

är 32 690 W.  

Drifttiden för belysningen i de tre verkstadsutrymmena är 8 760 timmar per år (vilket är 100 % av 

årets timmar). I de tillhörande förrådsutrymmena är drifttiden 2 025 timmar per år (9 timmar per 

vardag). Detta resulterar i en energiförbrukning på 237 790 och 48 754 kWh per år för verkstäder 

respektive förråd, vilket tillsammans ger en total energiförbrukning på 286 364 kWh per år. Med ett 

energipris på 0,35 kr/kWh blir totala energikostnaden 100 228 kr per år.  

4.2.2 Åtgärder 

Kontorsbyggnad 

För kontorsbyggnaden utreddes två effektiviseringsåtgärder, byte av ljuskällor till energieffektivare 

alternativ och införande av närvarostyrning. Ett byte av ljuskällor har undersökts för kontor på 

andra och tredje våningen då skicket på denna belysning ansågs vara betydligt sämre än i övriga 

byggnaden. Två belysningsalternativ har jämförts. Första alternativet innebär införande av 

motsvarande belysning som kontoren på första våningen använder. Detta skulle innebära att den nya 

installerade effekten per kontor blir 154 W.  

Det andra alternativet är ett byte till LED lysrör. Detta innebära i sin tur att den nya installerade 

effekten per kontor blir 96 W (2 armaturer á 48 W). Antaget att drifttiden är oförändrad blir de nya 

sammanlagda energikostnaderna för kontor 7 051 och 4 954 kr per år för respektive alternativ. En 

jämförelse mellan nuvarande energikostnad och energikostnaden vid de två undersökta alternativen 

ses i Figur 4.5.  
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Figur 4.5 - Jämförelse mellan nuvarande energikostnad och två energieffektivare alternativ för kontorsbelysning i kontor 
tillhörande stålkontoret 

En LED armatur kostar ungefär 3040 kr (utan rabatt) [32] vilket resulterar i en total 

investeringskostnad på 309 854 kr. Vid rak återbetalning blir återbetalningstiden 30,4 år. Skillnaden 

mellan investeringskostnad och årlig kostnadsbesparing är för stor för att återbetalningstiden ska 

kunna beräknas med pay-off metoden. Tar man även hänsyn till att ett LED lysrör har fem gånger 

längre brinntid än dagens belysning blir den årliga besparingen 12 963 kr (jämfört med 10 209 kr) 

vilket reducerar den raka återbetalningstiden till 24 år. En jämförelse mellan nuvarande ljuskälla, 

T5 och LED återfinns i Tabell 4.4. 

Tabell 4.4 - Jämförelse mellan nuvarande ljuskälla (T8), T5 och LED i kontor tillhörande stålkontoret 

 Nuvarande (T8) Byte till T5 Byte till LED 

Drifttid (h/år) 2 025 2 025 2 025 
Elförbrukning (kWh/år) 40 409 20 146 14 156 
Energikostnad (kr/år) 14 143 7 051 4 954 
Investeringskostnad - - 309 854 
Kostnadsminskning (kr/år) - 7 092 10 209 (12 963) 
Kostnadsminskning (%) - 50 65 
Rak återbetalningstid (år)  - 30,4 (24) 

 

Vid införande av närvarostyrning i kontoren på andra och tredje våningen skulle energikostnaden 

reduceras ytterligare med ungefär 15 procent till 11 611, 5 938 och 4 260 kr per år för respektive 

alternativ. En illustration av detta återfinns i Figur 4.6. 
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Figur 4.6 - Illustration av besparingsmöjlighet vid införande av närvarostyrning i kontor tillhörande stålkontoret 

En uppskattning av den ekonomiska potentialen vid effektivisering av belysning i kontor har gjorts. 

Ett antagande har gjort att det finns omkring 500 kontor och att 70 procent av dessa har belysning i 

liknande skick som andra och tredje våningen på stålkontoret. Detta innebär att ett byte av all 

gammal belysning leder till en total besparing på 48 671 och 63 059 kr per år för T5 respektive 

LED lysrör. Väljer man att även införa närvarobelysning innebär det en total besparing på 56 311 

och 67 822 kr per år för respektive alternativ. 

Möjligheten att införa närvarostyrning har även undersökts för matsalar och toaletter i 

kontorsbyggnaden. Detta eftersom ljuskällorna sällan släcks i dessa utrymmen. Drifttiden reduceras 

vid denna åtgärd från nuvarande 8 760 till 1 620 timmar per år. Energikostnaden för matsalar 

minskar från 2 948 till 545 kr per år medan energikostnaden för toaletter minskar från 971 till 180 

kr per år, i båda fallen är det en minskning av energikostnaden med 82 procent. En jämförelse 

mellan nuvarande energikostnad och energikostnaden vid införande av närvarostyrning ses i Figur 

4.7 och Figur 4.8 för matsalar respektive toaletter. 

 

Figur 4.7 - Jämförelse mellan nuvarande energikostnad och energikostnaden vid införande av närvarostyrning i matsalar 
tillhörande stålkontoret 
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Figur 4.8 - Jämförelse mellan nuvarande energikostnad och energikostnaden vid införande av närvarostyrning i toaletter 
tillhörande stålkontoret 

En närvarogivare kostar ungefär 1000 kr [33]. Om man antar att det behövs två närvarogivare per 

matsal (en vid varje ingång) blir den total investeringskostnad 6 000 kr. Den raka 

återbetalningstiden blir 2,5 år (med en nuvarande drifttid på 8 760 timmar per år). Med pay-off 

metoden blir återbetalningstiden 2,8 eller 3 för en kalkylränta på 6 % respektive 10 %. En 

jämförelse mellan nuvarande drifttid och införande av närvarostyrning återfinns i Tabell 4.5.  

Tabell 4.5 - Jämförelse mellan nuvarande drifttid och införande av närvarostyrning i matsalar tillhörande stålkontoret 

 8 760 h/år Närvarostyrning 

Elförbrukning (kWh/år) 8 422 1 557 
Energikostnad (kr/år) 2 948 545 
Investeringskostnad - 6 000 
Kostnadsminskning (kr/år) - 2 403 
Kostnadsminskning (kr/år) - 82 
Rak återbetalningstid (år) - 2,5 
Pay-off metoden, 6 % (år) - 2,8 
Pay-off metoden, 10 % (år) - 3 

 

Om man antar att det behövs en närvarogivare per toalettutrymme blir den total investeringskostnad 

12 000 kr. Den raka återbetalningstiden blir 15 år (med en nuvarande drifttid på 8 760 timmar per 

år). Med pay-off metoden blir återbetalningstiden 41 för en kalkylränta på 6 %. En jämförelse 

mellan nuvarande drifttid och införande av närvarostyrning återfinns i Tabell 4.6. 
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Tabell 4.6 - Jämförelse mellan nuvarande drifttid och införande av närvarostyrning i toaletter tillhörande stålkontoret 

 8 760 h/år Närvarostyrning 

Elförbrukning (kWh/år) 2 775 513 
Energikostnad (kr/år) 971 180 
Investeringskostnad - 12 000 
Kostnadsminskning (kr/år) - 792 
Kostnadsminskning (kr/år) - 82 
Rak återbetalningstid (år) - 15 
Pay-off metoden, 6 % (år) - 41 
Pay-off metoden, 10 % (år) - - 

 

Ställverk 

För ställverksutrymmena utreddes två effektiviseringsåtgärder, byte av ljuskällor till 

energieffektivare alternativ och införande av närvarostyrning. Ett byte av ljuskällor har undersökts 

för all nuvarande belysning i de kartlagda utrymmena. Två belysningsalternativ har jämförts, byte 

till T5 lysrör och byte till LED lysrör. Ett byte till T5 lysrör skulle innebära en reducering av dagens 

energikostnad med 25 procent. Beroende på drifttiden i utrymmena leder detta till olika 

kostnadsbesparingar. En illustration av kostnadsbesparing med T5 lysrör vid två driftsfall, 8 760 

och 4 380 timmar per år, ses i Figur 4.9. 

 

Figur 4.9 - Illustration av kostnadsbesparing med T5 lysrör vid två olika driftsfall för ställverksutrymmen tillhörande råmaterial  

Ett byte till LED lysrör skulle i sin tur innebära en reducering av dagens energikostnad med 48 

procent. Beroende på drifttiden i utrymmena leder även detta till olika kostnadsbesparingar. En 

illustration av kostnadsbesparing med LED lysrör vid två driftsfall, 8 760 och 4 380 timmar per år, 

ses i Figur 4.10.  
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Figur 4.10 - Illustration av kostnadsbesparing med LED lysrör vid två olika driftsfall för ställverksutrymmen tillhörande råmaterial  

En LED armatur kostar ungefär 1100 respektive 1500 kr (med rabatt) [32] för en installerad effekt 

på 30 W och 60 W. Detta resulterar i en total investeringskostnad på 91 130 kr. Vid rak 

återbetalning blir återbetalningstiden 8,4 år. Med pay-off metoden blir återbetalningstiden 12 eller 

19 år för en kalkylränta på 6 % respektive 10 %. Tar man även hänsyn till att ett LED lysrör har fem 

gånger längre brinntid än dagens belysning blir den årliga besparingen 16 323 kr (jämfört med 9 

915 kr) vilket reducerar den raka återbetalningstiden till 5,7 år. Med pay-off metoden blir den nya 

återbetalningstiden 7 eller 8,6 år för en kalkylränta på 6 % respektive 10 %. En jämförelse mellan 

nuvarande ljuskälla, T5 och LED återfinns i Tabell 4.7. 

Tabell 4.7 - Jämförelse mellan nuvarande ljuskälla (T8), T5 och LED i ställverksutrymmen tillhörande råmaterial 

 Nuvarande (T8) Byte till T5 Byte till LED 

Drifttid (h/år) 8 760 8 760 8 760 
Elförbrukning (kWh/år) 59 550 44 663 31 221 
Energikostnad (kr/år) 20 843 15 632 10 927 
Investeringskostnad - - 91 130 
Kostnadsminskning (kr/år) - 5 211 9 915 (16 323) 
Kostnadsminskning (%) - 25 48 
Rak återbetalningstid (år)  - 8,4 (5,7) 
Pay-off metoden, 6 % (år) - - 12 (7) 
Pay-off metoden, 10 % (år) - - 19 (8,6) 

 

Vid införande av närvarostyrning i ställverksutrymmena reduceras kostnaderna ytterligare med 83 

respektive 71 procent beroende på drifttiden (8 760 eller 4 380 timmar per år). Vid närvarostyrning 

antas drifttiden vara 150 och 4 timmar per år för låg- och högspänningsutrymmen respektive 

kabelgång (endast då arbete pågår). En illustration av vilken kostnadsbesparing detta innebär 

beroende på ljuskälla ses i Figur 4.11.  
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Figur 4.11 - Illustration av möjlig kostnadsbesparing vid olika drifttider och ljuskällor för ställverksutrymmen tillhörande 
råmaterial 

En närvarogivare kostar ungefär 1000 kr [33]. Om man antar att det behövs tre närvarogivare per 

utrymme (en vid varje ingång och i mitten) blir den total investeringskostnad 15 000 kr. För dagens 

ljuskälla blir den raka återbetalningstiden 0,9 år (med en nuvarande drifttid på 8 760 timmar per år). 

Med pay-off metoden blir återbetalningstiden 0,9 eller 1 år för en kalkylränta på 6 % respektive 10 

%. En jämförelse mellan nuvarande drifttid och införande av närvarostyrning återfinns i Tabell 4.8. 

Tabell 4.8 - Jämförelse mellan nuvarande drifttid och införande av närvarostyrning i ställverksutrymmen tillhörande råmaterial 

 8 760 h/år 4 380 h/år  Närvarostyrning 

Elförbrukning (kWh/år) 59 550 34 516 9 992 
Energikostnad (kr/år) 20 843 12 081 3 497 
Investeringskostnad - - 15 000 
Kostnadsminskning (kr/år) - - 17 345 / 8 583 
Kostnadsminskning (kr/år) - - 83 / 71 
Rak återbetalningstid (år) - - 0,9 / 1,7 
Pay-off metoden, 6 % (år) - - 0,9 / 1,9 
Pay-off metoden, 10 % (år) - - 1 / 2 

 

Verkstad 

För verkstadsutrymmena utreddes två effektiviseringsåtgärder, byte av ljuskällor till 

energieffektivare alternativ och införande av närvarostyrning. Ett byte av ljuskällor har undersökts 

för all nuvarande belysning i de kartlagda utrymmena. Den belysning som idag består av en 

blandning mellan högtrycksnatrium- och kvicksilverlampor benämns härefter för 

höghöjdsbelysning då denna är placerad på en högre höjd än resterande belysning.  

För höghöjdsbelysningen har två belysningsalternativ undersökts, byte till metallhalogenlampor och 

byte till LED armaturer. Ett byte till metallhalogenlampor skulle innebära en reducering av dagens 

energikostnad med 43 procent. Ett byte till LED armaturer innebär i sin tur en reducering av dagens 

energikostnad med 56 procent. Antaget att drifttiden är oförändrad innebär detta att energikostnaden 
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minskar från 67 452 till 38 583 eller 29 382 kronor per år för respektive alternativ. En jämförelse 

mellan nuvarande energikostnad och energikostnaden vid de två alternativen ses i Figur 4.12. 

 

Figur 4.12 - Jämförelse mellan nuvarande energikostnad och två energieffektivare alternativ för höghöjdsbelysning i 
fältverkstaden 

Nuvarande belysning, bestående av högtrycksnatrium- och kvicksilverlampor, går inte att reglera. 

Det gör inte heller alternativet med metallhalogenlampor. Vid ett byte till LED armaturer finns dock 

denna möjlighet vilket skulle innebära en ytterligare reducering av energikostnaderna med 74 

procent. Detta resulterar i en total reducering av energikostnaderna med 89 procent. Vid 

närvarostyrning antas drifttiden reduceras från 8 760 till 2 250 timmar per år. En illustration av 

besparingsmöjligheterna vid införande av LED armatur och närvarostyrning ses i Figur 4.13.  

 

Figur 4.13 - Illustration av besparingsmöjligheterna vid införande av LED och närvarostyrning i fältverkstaden 

En industri LED armatur kostar ungefär 7 800 kr (utan rabatt) [32] vilket resulterar i en total 

investeringskostnad på 342 019 kr. Vid rak återbetalning blir återbetalningstiden 9 år. Med pay-off 

metoden blir återbetalningstiden 13,3 eller 24 år för en kalkylränta på 6 % respektive 10 %. Om 

man inkluderar den ytterligare besparingen som införande av närvarostyrning medför blir den raka 

återbetalningstiden istället 5,7 år. Med pay-off metoden blir återbetalningstiden 7,2 eller 8,9 år för 
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en kalkylränta på 6 % respektive 10 %. Tar man även hänsyn till att en LED lampa har fem gånger 

längre brinntid än dagens belysning blir den årliga besparingen, med närvarostyrning, 81 875 kr 

(jämfört med 59 905 kr) vilket reducerar den raka återbetalningstiden till 4,2 år. Med pay-off 

metoden blir den nya återbetalningstiden 5,0 eller 5,7 år för en kalkylränta på 6 % respektive 10 %. 

En jämförelse mellan nuvarande ljuskälla, metallhalogen och LED återfinns i Tabell 4.9. 

Tabell 4.9 - Jämförelse mellan nuvarande ljuskälla (HTN/HQL), MH och LED i fältverkstaden 

 Nuvarande (HTN/HQL) Byte till MH Byte till LED Byte till LED 
+ närvarostyrning 

Drifttid (h/år) 8 760 8 760 8 760 2 250 
Elförbrukning (kWh/år) 192 720 110 236 83 949 21 562 
Energikostnad (kr/år) 67 452 38 583 29 382 7 547 
Investeringskostnad - - 342 019 342 019 
Kostnadsminskning (kr/år) - 28 869 38 070 59 905 (81 875) 
Kostnadsminskning (%) - 43 56 89 
Rak återbetalningstid (år)  - 9 5,7 (4,2) 
Pay-off metoden, 6 % (år) - - 13,3 7,2 (5) 
Pay-off metoden, 10 % (år) - - 24 8,9 ( 5,7) 

 

För lysrörsbelysningen har två belysningsalternativ undersökts, byte till T5 lysrör och byte till LED 

lysrör. Ett byte till T5 lysrör skulle innebära en reducering av dagens energikostnad med 34 procent 

i både verkstäder och förråd. Ett byte till LED lysrör skulle i sin tur innebära en reducering av 

dagens energikostnad med 56 och 59 procent för verkstäder respektive förråd. Detta eftersom både 

2x18 W och 2x36 W T8 armaturer beräknas bytas mot 30 W LED armaturer. En jämförelse mellan 

nuvarande energikostnad och energikostnaden vid de två alternativen ses i Figur 4.14 och Figur 

4.15 för verkstäder respektive förråd.  

 

Figur 4.14 - Jämförelse mellan nuvarande energikostnad och två energieffektivare alternativ av lysrör i fältverkstaden 
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Figur 4.15 - Jämförelse mellan nuvarande energikostnad och två energieffektivare alternativ av lysrör i fältverkstadens förråd 

En LED armatur kostar ungefär 1100 respektive 1500 kr (med rabatt) [32] för en installerad effekt 

på 30 W och 60 W. Detta resulterar i en total investeringskostnad på 121 021 kr för belysning i både 

verkstad och förråd. Vid rak återbetalning blir återbetalningstiden 10,9 år. Med pay-off metoden blir 

den nya återbetalningstiden 18 år för en kalkylränta på 6 %. En jämförelse mellan nuvarande 

ljuskälla, T8 och LED återfinns i Tabell 4.10. 

Tabell 4.10 - Jämförelse mellan nuvarande ljuskälla (T8), T5 och LED i fältverkstaden 

 Nuvarande (T8) Byte till T5 Byte till LED 

Drifttid (h/år) 2 250 2 250 2 250 
Elförbrukning (kWh/år) 59 550 44 663 31 221 
Energikostnad (kr/år) 19 705 13 005 8 595 
Investeringskostnad - - 121 021 
Kostnadsminskning (kr/år) - 6 700 11 109 
Kostnadsminskning (%) - 34 56 
Rak återbetalningstid (år)  - 10,9 
Pay-off metoden, 6 % (år) - - 18 
Pay-off metoden, 10 % (år) - - - 

 

Införande av närvarostyrning för lysrörsbelysningen har inte undersökts. Detta på grund av att 

lysrörsbelysningen i verkstäderna är tänkt att fungera som nödbelysning då övriga belysningen 

regleras. Närvarostyrning anses inte heller behövas i förråden eftersom aktiviteten i dessa utrymmen 

är hög under arbetsdagen och förväntas släckas vid arbetsdagens slut. 

4.2.3 Aktuella effektiviseringsåtgärder 

En undersökning av att byta belysningen i legeringsförrådet har nyligen utförts. I legeringsförrådet 

återfinns idag högtrycksnatriumlampor med närvarostyrning. Denna närvarostyrning fungerar 

väldigt dåligt då lamporna måste kallna innan de kan tändas igen. Man har därför valt att inte 

använda närvarostyrningen vilket innebär att belysningen är tänd året om. Totalt finns 56 stycken 

400 W högtrycknatriumlampor, varav endast 42 procent av dessa fungerar. Antaget att all belysning 

är i drift resulterar detta i en energikostnad på 68 678 kr per år.  
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Man har undersökt möjligheten att byta denna belysning till antingen lysrörsarmaturer eller LED 

armaturer. Båda alternativen innebär en bättre funktion av närvarostyrningen och en reducering av 

den installerade effekten. Ett byte till lysrörsarmaturer skulle innebära en reducering av 

energikostnaderna med 75 procent. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh motsvarar denna reducering 

51 509 kr per år. Lysrörsarmaturernas kostnad är uppskattad till 45 000 kr med en montagekostnad 

på 36 000 kr. Detta innebär en total investeringskostnad på 80 800 kr. Med en kalkylränta på 10 

procent blir återbetalningstiden 21 månader.  

Ett byte till LED armaturer skulle i sin tur innebära en reducering av energikostnaderna med 88 

procent. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh motsvara denna reducering 60 400 kr per år. LED 

armaturernas kostnad är uppskattad till 71 000 kr med en montagekostnad på 36 000 kr. Detta 

innebär en total investeringskostnad på 107 000 kr. Med en kalkylränta på 10 procent blir 

återbetalningstiden 25 månader.  

Vid nyttjande av närvarostyrningen som finns tillgänglig reduceras energikostnaden totalt med 85 

och 93 procent för respektive alternativ. Detta innebär att återbetalningstiden för investeringarna 

minskar till 19 och 23 månader för respektive alternativ (med en kalkylränta på 10 procent). En 

illustration av den möjliga kostnadsbesparingen vid de två alternativen ses i Figur 4.16. En 

jämförelse mellan nuvarande ljuskälla, lysrörsarmatur och LED återfinns i Tabell 4.11. 

 

Figur 4.16 - Illustration av möjlig kostnadsbesparing vid respektive belysningsalternativ i legeringshallen 
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Tabell 4.11 - Jämförelse mellan nuvarande ljuskälla (HTN), lysrörsarmaturer (med närvaro) och LED (med närvaro) i 
legeringshallen 

 Nuvarande 
(HTN) 

Byte till lysrörsarmaturer 
 + närvarostyrning 

Byte till LED  
+ närvarostyrning 

Drifttid (h/år) 8 760 5 256 5 256 
Energikostnad (kr/år) 68 678 10 271 4 982 
Investeringskostnad - 80 800 107 000 
Kostnadsminskning (kr/år) - 58 407 63 696 
Kostnadsminskning (%) - 85 93 
Rak återbetalningstid (år)  0,7 0,6 
Pay-off metoden, 6 % (år) - 1,5 1,8 
Pay-off metoden, 10 % (år) - 1,6 1,9 

 

Just nu pågår även ett byte av utomhusbelysningen vid port 8 utanför stränggjutningen. Detta byte 

innebär att 5 stycken 250 W högtrycksnatriumlampor ersätts av 2 stycken 130 W LED armaturer. 

Åtgärden resulterar i en reducering av energikostnaderna med 79 procent vilket motsvarar 3 305 kr 

per år. En illustration av kostnadsbesparingen ses i Figur 4.17. 

 

Figur 4.17 - Illustration av kostnadsbesparing vid byte från högtrycknatriumlampor till LED armaturer utanför port 8 

4.3 Ventilation 

4.3.1 Kartläggning 

I samråd med styrgruppen utsågs mekaniska verkstaden som ett lämpligt objekt att studera. 

Mekaniska verkstaden består av verkstads- och kontorsutrymmen, en datorhall och 

omklädningsrum. Datorhallen är inte med i kartläggningen eftersom flöde och kylbehov antas vara 

rätt dimensionerat och belastningen antas vara konstant. De avställda kontorslokaler, med 

tillhörande allmänna utrymmen, är inte heller med i kartläggningen. Detta eftersom ventilationen 

redan bör vara justerad till en lägsta nivå i denna byggnadsdel.  

Mekaniska verkstadens ventilation är ett FT-system utan värmeåtervinning, se kapitel 2.3.1. 

Systemet har konstanta till- och frånluftsflöden när fläktarna är i drift. Under kartläggningen 

-79 % 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

Nuvarande LED 

[kr/år] 
Utomhusbelysning (Port 8 s45) 



 

61 

 

återfanns sju tilluftsfläktar och tre frånluftsfläktar där ström och spänning för varje fläkt fanns 

dokumenterat. Utifrån dessa värden beräknades varje fläkts effektförbrukning, se Tabell 4.12.  

Med varje fläkts effektförbrukning känd beräknades sedan effekten som krävs för att värma tilluften 

till önskad temperatur. I beräkningarna är luftens densitet och specifika värmekapacitet 1,2 kg/m
3
 

respektive 1000 J/kgK. Med en normalårstemperatur i Luleå på 1,5°C och en antagen 

tilluftstemperatur på 18°C blir antalet gradtimmar 146 800. Som tidigare nämnt används ingen 

värmeväxlare i ventilationssystemet, tilluften värms enbart upp av hetvatten som köps från 

Lulekraft. Med ett totalt tilluftsflöde på 71,50 m
3
/s resulterar uppvärmningsbehov till 1438 kW, hur 

detta fördelar sig över de olika fläktarna kan ses i Tabell 4.12.  

Tabell 4.12 - Effektförbrukning för drift och uppvärmning samt flöde hos de kartlagda fläktarna i mekaniska verkstaden 

Fläkt Lokal Effekt (kW) Flöde (m3/s) Uppvärmning (kW) 

Fläkt VA5 Mekanisk verkstad 11,4 18,0 362,0 
Fläkt VA6 Elverkstad 11,4 12,0 241,3 
Fläkt VA7 Matsal maskinverkstad 3,2 6,0 120,7 
Fläkt TA4 Service verkstad 3,7 7,0 573,1 
Fläkt TA10 Plåtverkstad 15,4 28,5 140,8 
Fläkt TA12 Smedjan 12,1 
Fläkt FF5 Maskinverkstad 1,9 - - 
Fläkt FF52 Smedjan 26,9 - - 
Fläkt FF53 Plåtverkstad 26,9 - - 

 

Alla kartlagda fläktar har tidsstyrning vilket innebär att de slår av och på efter förinställda tider, se 

Tabell 4.13. Dessa tider grundar sig i nyttjandetid av de olika lokalerna. Frånluftsfläktarna FF52 

och FF53 har utöver tidsstyrningen även en timer där fläkten kan startas utöver den normala 

drifttiden. Fläkten stoppar sedan när den förinställda timertiden gått ut. Eftersom nyttjandetiden av 

dessa timrar är svårt att uppskatta har endast den normala drifttiden använts i beräkningarna.   

Tabell 4.13 - Inställd drifttid och årlig effektförbrukning för drift och uppvärmning hos de kartlagda fläktarna i mekaniska 
verkstaden 

Fläkt Inställd drifttid Drifttid (h/år) Årlig effekt (kWh) Uppvärmning (kWh) 

Fläkt VA5 05.30 - 17.30 (mån-fre) 3120 35 666 1 129 355 
Fläkt VA6 05.30 - 17.30 (mån-fre) 3120 35 666 752 903 
Fläkt VA7 05.30 - 17.30 (mån-fre) 3120 9 997 376 452 
Fläkt TA4 03.00 - 17.30 (mån-fre) 3770 13 843 530 692 
Fläkt TA10 05.00 - 18.00 (mån-fre) 3380 51 986 1 937 157 
Fläkt TA12 05.00 - 18.00 (mån-fre) 3380 40 980 
Fläkt FF5 - 8760 5 944 - 
Fläkt FF52 07.00 - 16.00 (mån-fre) 2340 61 821 - 
Fläkt FF53 07.00 - 16.00 (mån-fre) 2340 61 821 - 

 

Den totala effektförbrukningen resulterade i 319 728 kWh per år för fläktdrift och 4 726 558 kWh 

per år för uppvärmning. Med ett elpris på 0,35 kr/kWh och ett hetvattenpris på 0,24 kr/kWh blir 

energikostnaden 111 905 kr per år för fläktdrift och 1 140 046 kr per år för uppvärmning. Den totala 
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energikostnaden blir 1 251 950 kr per år. Med en antagen underhållskostnad på 100 000 kr per år 

blir den totala driftkostnaden 1 351 950 kr per år. 

4.3.2 Åtgärder 

Styrning 

Eftersom ventilationssystemet i mekaniska verkstaden redan infört tidsstyrning av fläktdriften har 

denna åtgärd inte undersökts. Istället har beräkningar gjorts för hur stor besparing införandet av 

denna tidsstyrning har resulterat i. Fläktarnas effektförbrukning och tilluftens uppvärmningsbehov 

hålls oförändrad medan drifttiden ändras till 8760 timmar per år, vilket innebär att fläktarna alltid är 

igång. En illustration av skillnaden i effektförbrukning med och utan tidsstyrning kan ses i Figur 

4.18, där tilluftsfläkten VA5, se Tabell 4.12, använts som exempel. 

  

Figur 4.18 - En illustration av hur effektbehovet för tilluftfläkt VA5 i mekaniska verkstaden kan se ut under en vecka, med och 
utan tidsstyrning 

Utan tidsstyrning blir mekaniska verkstadens totala effektförbrukning 988 506 kWh per år för 

fläktdrift och 12 595 440 kWh per år för uppvärmning. Med ett elpris på 0,35 kr/kWh och 

hetvattenpris på 0,24 kr/kWh blir energikostnaden 345 977 kr per år för fläktdrift och 3 038 020 kr 

per år för uppvärmning. Den totala energikostnaden för ventilationssystemet blir 3 383 997 kr per 

år.  

En högre drifttid innebär även ett större underhållsbehov av ventilationssystemet. Ett antagande har 

gjort att underhållskostnaden ökar med samma procent som drifttiden, vilket innebär att 

underhållskostnaden ökar till 240 329 kr per år. Detta resulterar i en total driftkostnad på 3 624 326 

kronor. Detta innebär att införandet av tidsstyrning har resulterar i en total reducering av 

energikostnaden med 63 procent, vilket är en årlig kostnadsminskning med 2 272 376 kr.  
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Justering av tilluftstemperatur 

Den andra åtgärden som undersökts är effekten av att sänka tilluftstemperaturen. Som tidigare 

nämnt innebär en sänkning av tilluftstemperaturen att antalet gradtimmar per år minskar vilket i sin 

tur leder till ett minskat uppvärmningsbehov. För att undersöka hur mycket uppvärmningsbehovet 

förändras har beräkningar utförts där tilluftstemperaturen sänkts med 1°C. Detta innebär att antalet 

gradtimmar sjunker från 146 800 till 138 600 vilket resulterar i att uppvärmningsbehovet minskar 

till 4 462 540 kWh per år. Med ett hetvattenpris på 0,24 kr/kWh blir energikostnaden för 

uppvärmning 1 076 365 kr per år. Detta innebär att en sänkt tilluftstemperatur med 1°C leder till en 

reducering av uppvärmningskostnaden med närmare 6 procent vilket i detta fall motsvarar 63 681 kr 

per år. Om en sänkning av tilluftstemperaturen skett på ventilationssystemet utan styrning skulle 

dessa 6 procent istället motsvara 169 699 kr per år. 

Jämförelse 

En illustration av nuvarande driftkostnad och driftkostnaden om tidsstyrning inte används eller om 

temperaturen sänkts med en grad ses i Figur 4.19. 

 

Figur 4.19 – Jämförelse mellan nuvarande driftkostnad och undersökta åtgärder av ventilationssystemet i mekaniska verkstaden 

I Tabell 4.14 återfinns en jämförelse av ventilationssystem med och utan tidsstyrning samt påverkan 

av en justerad tilluftstemperatur. 
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Tabell 4.14 - Jämförelse av mekaniska verkstadens ventilationssystem med och utan tidsstyrning samt justering av 
tilluftstemperatur (Elpris 0,35 kr/kWh och hetvattenspris 0,24 kr/kWh) 

 Utan styrning Med styrning Temp. sänk. 1C Styrning 
+ temp. sänk. 1C 

Total drifttid (h/år) 78 840 27 690 78 840 27 690 
Förbrukning fläkt (kWh/år) 988 506 319 728 988 506 319 728 
Förbrukning uppv. (kWh/år) 12 565 440 4 726 558 11 891 880 4 462 540 
Energikostnad (kr/år) 3 383 997 1 251 950 3 241 298 1 188 269 
Underhållskostnad (kr/år) 240 329 100 000 240 329 100 000 
Driftkostnad (kr/år) 3 624 326 1 351 950 3 454 627 1 288 269 
Investeringskostnad (kr) - 0 0 0 
Kostnadsminskning (kr/år) - 2 272 376 169 699 63 681 
Återbetalningstid (år) - 0 0 0 

 

4.4 Pumpar 

4.4.1 Kartläggning 

I samråd med styrgruppen beslutades att tre pumpar tillhörande stränggjutning 4 samt 

högtryckspumpstationen i Svartöstan skulle kartläggas.  

Stränggjutning 4 

De pumpar som kartlagts vid stränggjutning 4 är maskinvatten-, kokillvatten- och 

sprayvattenpumpen. De två förstnämnda pumparna levererar ett konstant flöde över året och saknar 

styrning medan den tredje pumpen har ett varierande flöde och styrs med frekvensomriktare.  

Mätdata över flöde, tryck före och efter pump samt strömförbrukning hos motorn har samlats in för 

respektive pump, se bilaga F - H. Alla tre pumpar är av samma typ, Omega 150-605A med ett fixt 

varvtal på 1485 rpm och en impeller diameter på 461 mm. Pumpdiagram för pumpmodellen 

återfinns i bilaga I.  

Rörlängden mellan tryckmätare och in- respektive utlopp för alla tre pumpar är uppskattad till 20 m 

åt båda hållen[34]. Rördiametern för inkommande flöde är 0,3 m och för utgående flöde varierar 

rördiametern mellan 0,20–0,25 m beroende på pump [34]. Med en friktionskoefficient på 0,025 

resulterar detta i att de totala friktionsförlusterna blir omkring 0,005 bar per pump. Antalet böjar är 

8-10 stycken på var sida om varje pump[34] vilket med en böjkoefficient på 0,5 resulterar i att de 

totala engångsförlusterna blir omkring 0,005-0,007 bar per pump. Totalt hamnar förlusterna per 

pump omkring 0,01 bar vilket motsvarar ungefär 0,12 mvp (metervattenpelare). Dessa förluster är 

försumbara för alla tre pumpar då det är för lite för att ha någon påverkan på resultatet.  

Maskinvattenpump 

Utifrån mätdata över strömförbrukning, se bilaga F, och ett cos φ på 0,86 beräknades motorns 

medeleffekt till 105 kW. Antaget en drifttid på 8 760 timmar per år (vilket är 100 % av årets 

timmar) blir elförbrukningen 921 773 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir 

energikostnaden 322 621 kr per år.  

Tryckskillnaden över pump är uppmätt till 4,6 bar och flödet genom pump är uppmätt till 320 m
3
/h. 

Pumpens teoretiskt behövda effekt för att klara detta arbete är 41 kW. Enligt insamlad mätdata och 
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en antagen verkningsgrad hos motorn på 0,95 blir pumpens verkliga effektförbrukning 100 kW, 

vilket innebär att pumpens verkningsgrad är 41 procent. 

Enligt tillhörande pumpdiagram, se bilaga I, befinner sig pumpens aktuella driftspunkt lång ifrån 

den optimala driftspunkten. Verkningsgraden i aktuell driftspunkt bör enligt pumpdiagrammet vara 

omkring 74 procent, vilket är betydligt högre än vad den är idag.  

Kokillvattenpump 

Utifrån mätdata över strömförbrukningen, se bilaga G, och ett cos φ på 0,88 beräknades motorns 

medeleffekt till 163 kW. Antaget en drifttid på 8 760 timmar per år blir elförbrukningen 1 427 238 

kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir energikostnaden 499 533 kr.  

Tryckskillnaden över pump är uppmätt till 7 bar och flödet genom pump är uppmätt till 430 m
3
/h. 

Pumpens teoretiskt behövda effekt för att klara detta arbete är 83 kW. Enligt insamlad mätdata och 

en antagen verkningsgrad hos motorn på 0,95 blir pumpens verkliga effektförbrukning 155 kW, 

vilket innebär att pumpens verkningsgrad är 54 procent.  

Enligt tillhörande pumpdiagram, se bilaga I, befinner sig pumpens aktuella driftspunkt väldigt nära 

den optimala driftspunkten. Verkningsgraden i denna punkt bör enligt pumpdiagrammet vara 

omkring 77 procent, vilket är betydligt högre än vad den är idag.  

Sprayvattenpump 

Utifrån mätdata över strömförbrukningen, se bilaga H, och ett cos φ på 0,87 beräknades motorns 

medeleffekt till 80 kW. Antaget en drifttid på 8 760 timmar per år blir elförbrukningen 702 694 

kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir energikostnaden 245 943 kr per år.  

Pumpstation Svartöstan 

Pumpstationen i Svartöstan består av två anläggningsdelar, en lågtrycksstation och en 

högtrycksstation. Dessa två stationer arbetar tillsammans för att leverera industrivatten till SSAB:s 

anläggningar. Lågtrycksstationen pumpar vatten från Luleå älv till högtrycksstationen som i sin tur 

pumpar vattnet vidare till förbrukarna på SSAB.   

Högtrycksstationen består av fem pumpar, P1 - P5. Under åren 2011 till 2013 har en ombyggnation 

och uppgradering av högtrycksstationen skett för att förbättra dess prestanda. Innan uppgraderingen 

påbörjades skedde all reglering genom pump P1 och resterande fyra pumpar var on/off pumpar. 

Under 2011 havererade pump P2 och byttes året därpå ut mot en ny pump som utrustades med 

frekvensomriktare. 2013 byttes pump P4 ut till samma pumpmodell som P2 tidigare ersatts med och 

även denna utrustades med frekvensomriktare. Slutligen investerades det även i ett nytt styrsystem 

för pumpstationen.  

Det finns ingen individuell mätning över pumparna, något som gör det svårt att uppskatta den 

enskilda pumpens aktuella förbrukning och effektivitet. Effektmätning över pumpstationen som 

helhet finns och även mätningar över utgående flöde i två linjer, linje 7 och linje 8. [35] 
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4.4.2 Åtgärder 

Stränggjutning 4 

Enligt kartläggningen är både maskinvatten- och kokillvattenpumpens beräknade verkningsgrad 

markant under den praktiskt möjliga för de aktuella driftspunkterna. Om detta innebär att pumparna 

bör bytas ut eller renoveras är svårt att säga innan noggrannare mätningar och inspektion av 

respektive pump utförts. Ett första steg bör vara att kontrollera att mätningarna stämmer samt att 

undersöka respektive pumps tillhörande motor för att beräkna dess verkliga förluster.  

Om det visar sig att beräkningarna stämmer bör åtgärder vidtas. Om verkningsgraden höjs, antingen 

genom byte av pump eller genom upprustning, kan stora besparingar göras. Maskinvattenpumpens 

förbrukning kan reduceras upp till 45 procent vilket motsvarar 143 791 kr per år. 

Kokillvattenpumpens förbrukning kan i sin tur reduceras upp till 30 procent vilket motsvara 151 

465 kr per år. En illustration av detta kan ses i Figur 4.20. 

 

Figur 4.20 – Illustration av möjlig kostnadsreducering vid höjd verkningsgrad hos maskinvatten- och kokillvattenpump 
tillhörande stränggjutning 4 

En sammanställning av dagens situation och resultat vid åtgärd för maskinvatten- och 

kokillvattenpumpen kan ses i Tabell 4.15. 
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Tabell 4.15 - Sammanställning av maskinvatten- och kokillvattenpump tillhörande stränggjutning 4 

 Maskinvattenpump Kokillvattenpump 

Effektförbrukning, motor (kW) 105 163 
Drifttid (h/år) 8 760 8 760 
Elförbrukning (kWh/år) 921 773 1 427 238 
Energikostnad (kr/år) 322 621 499 533 
Teoretiskt arbete, pump (kW) 41 83 
Verkningsgrad, motor (%) 95  

95 
Effektförbrukning, pump (kW) 100 155 
Verkningsgrad, pump (%) 41 54 
Möjlig besparing vid åtgärd (%) 45 30 
Möjlig besparing vid åtgärd (kr/år) 143 791 151 465 

 

Eftersom sprayvattenpumpen redan styrs med hjälp av frekvensomriktare har inga åtgärder 

undersökts för denna pump. Istället har beräkningar utförts för hur stor besparing införande av 

frekvensomriktare har resulterat i. För att beräkna besparingen måste först en uppskattning av 

situationen innan frekvensomriktare göras, dvs. då reglering skedde med strypventil.  

Enligt teorin presenterad i kapitel 2.4.3 innebär flödesreglering en förändring av antingen 

systemkurva eller pumpkurva, vid strypreglering är det systemkurvan som förändras. Detta innebär 

att arbetspunkten förflyttar sig längst med pumpkurvan beroende på grad av strypning. Eftersom det 

saknas mätvärden från den tid då strypreglering nyttjades har en uppskattning av denna förbrukning 

gjorts.  

Enligt aktuell mätdata, se bilaga H, varierar flödet genom sprayvattenpumpen mellan 0 - 6000 

l/min. Detta flöde har delats in i mindre intervall om 500 l/min, se Tabell 4.16. 

För varje delintervall har en effekt bestämts utifrån tillhörande pumpdiagram, se bilaga I. Denna 

effekt korrigeras sedan för den procentuella skillnaden mellan teoretisk maximal effekt och verklig 

maximal effekt.  

En ny effektförbrukning, för samma mätintervall, har tagits fram, och beräkning av medeleffekt vid 

reglering med strypventil har utförts enligt ekvation 3.27 och 3.28. En jämförelse av 

effektförbrukning över tid kan ses i bilaga J. Den årliga elförbrukningen och energikostnaden 

beräknas därefter enligt ekvation 3.29 respektive 3.30. 
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Tabell 4.16 - Avläst och korrigerad effekt för respektive intervall för sprayvattenpump tillhörande stränggjutning 4 

Intervall (l/min) Avläst effekt (kW) Korr. effekt (kW) 

6000 100 166 
5500 95 157 
5000 90 149 
4500 85 141 
4000 80 133 
3500 75 124 
3000 70 116 
2500 65 108 
2000 60 99 
1500 55 91 
1000 50 83 
500 45 75 
0 40 66 

  

Medeleffekten vid strypreglering blir 101 kW vilket, med en drifttid på 8 760 timmar per år, ger en 

elförbrukning på 886 871 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir energikostnaden 310 

405 kr per år. Om man jämför detta värde mot årliga energikostnaden vid användande av 

frekvensomriktare blir besparingen 64 462 kr per år vilket är en reducering med 21 procent. En 

illustration av detta kan ses i Figur 4.21. 

 

Figur 4.21 – Jämförelse av energikostnad vid strypreglering, nuvarande reglering och möjlig potential för sprayvattenpump 
tillhörande stränggjutning 4 

I Tabell 4.17 återfinns en jämförelse mellan olika reglermetoder för sprayvattenpumpen tillhörande 

stränggjutning 4. 
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Tabell 4.17 - Jämförelse mellan olika reglermetoder för sprayvattenpump tillhörande stränggjutning 4 

 Strypreglering Nuvarande 
(Frekvensomriktare) 

Potential 
(Frekvensomriktare) 

Drifttid (h/år) 8 760 8 760 8 760 
Medel effekt (kW) 101 80 24 
Elförbrukning (kWh/år) 886 871 702 694 210 475 
Energikostnad (kr/år) 310 405 245 943 73 667 
Differens (kr/år) + 113 961 0 – 172 275 
Differens (%) + 26 0 – 70 

 

Pumpstation Svartöstan 

Eftersom det saknas individuell mätning över pumparna har en utvärdering av deras nuvarande 

prestation och lämpliga åtgärder inte kunnat utföras. En jämförelse, sett till hela högtrycksstationen, 

har istället utförts för att utvärdera om den vidtagna uppgraderingen mellan 2011 till 2013 haft en 

positiv effekt. Enligt tillhandahållet material har effektförbrukningen minskat med 350 000 kWh, 3 

procent, från 2011 till 2013. Detta motsvarar 122 500 kr per år. Under den aktuella perioden har 

dock en produktionsminskning skett vilket kan ha påverkat resultatet. För att avgöra om den 

minskade effektförbrukningen härrör från uppgraderingen eller produktionsminskningen har en 

jämförelse av effektförbrukning vid olika flöden gjorts för aktuella tidsperioden, se Figur 4.22. Ett 

medelvärde för varje månad under respektive år har använts för att behålla tydlighet i figuren.   

 

Figur 4.22 - Jämförelse över effektförbrukning vid olika flöde för pumpstationen i Svartöstan över åren 2011 - 2013 

Ur Figur 4.22 kan man utläsa att pumpstationen vid en given effekt numera levererar ett lägre flöde 

jämfört med innan ombyggnation och uppgradering påbörjades. Vad detta beror på är svårt att 

spekulera i utan mer detaljerad information och mätningar över de enskilda pumparna. 
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4.4.3 Uppskattad ekonomisk potential 

För att se hur stor besparing som kan uppnås genom att vidta åtgärder för pumpar har en 

uppskattning av den ekonomiska potentialen gjorts. Utifrån tidigare elkraftskartläggning utförd vid 

SSAB har den uttagna effekten hos pumpar med en installerad effekt över 100 kW sammanställts, 

se Tabell 4.18. Den genomsnittliga besparingen är antagen till 40 procent, vilket resulterar i en total 

möjlig besparing på 3 253 kWh. Med en drifttid på 8760 timmar (vilket är 100 % av årets timmar) 

och ett energipris på 0,35 kr/kWh blir den möjliga besparingen 9 973 085 kr per år.  

Tabell 4.18 - Uttagen effekt och möjlig besparing hos pumpar >100kW, data hämtad från elkraftskartläggning  

Område Antal pumpar (st) Uttagen effekt (kW) Möjlig besparing (kW) 

Stränggjutning 45 6 1 088 435 
Koksverket 11 2 224 890 
Råjärn 8 1 714 686 
Råstål 6 598 239 
Central & Underhåll 21 2 508 1003 
    
Total besparing (kWh)   3 253 
Total besparing (kr/år)   9 973 085 

 

4.5 Fläktar 

4.5.1 Kartläggning 

I samråd med styrgruppen beslutades att tre fläktar tillhörande LD verket skulle kartläggas. De 

fläktar som studerats är avgasfläkten, svavelreningsutsugsfläkten samt LD sekundärutsugsfläkten. 

Sekundärutsugsfläkten saknar reglering medan svavelreningsutsugsfläkten och avgasfläkten 

använder ledskenereglering respektive frekvensomriktare (varvtalsreglering).   

Tyvärr återfanns inget mätningar tillhörande sekundärutsugsfläkten. En uppskattning av 

elförbrukningen har istället gjorts genom att läsa av fläktens kartlagda effektförbrukning i en 

elkraftskartläggning som utförts vid SSAB Luleå under 2013. Enligt denna kartläggning har 

sekundärutsugsfläkten en elförbrukning på 4 064 000 kWh per år vilket med ett energipris på 0,35 

kr/kWh motsvarar 1 422 225 kr per år. 

Utifrån mätdata över strömförbrukningen hos svavelreningsutsugsfläkten, se bilaga K och ett 

antaget cos φ på 0,85 beräknades motorns medeleffekt till 56 kW. Antaget en drifttid på 8 760 

timmar per år (vilket är 100 % av årets timmar) blir elförbrukningen 492 753 kWh per år. Med ett 

energipris på 0,35 kr/kWh blir energikostnaden 172 463 kr per år.  

Utifrån mätdata över strömförbrukningen hos avgasfläkten, se bilaga L, och ett antaget cos φ på 

0,85 beräknades motorns medeleffekt till 538 kW. Antaget en drifttid på 8 760 timmar per år (vilket 

är 100 % av årets timmar) blir elförbrukningen 4 714 122 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 

kr/kWh blir energikostnaden 1 649 943 kr per år.  
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4.5.2 Åtgärder 

Till följd av att mätningar över flöde och tryck inte återfanns för varken sekundärutsugsfläkten eller 

svavelreningsutsugsfläkten har dessvärre inga analyser om åtgärder behöver vidtas och vad 

lämpliga åtgärder kunnat vara utförts.  

Gällande avgasfläkten återfanns både flödes- och strömmätning, dock ingen tryckmätning. Eftersom 

fläktens flöde redan styrs med hjälp av frekvensomriktare vilket är den mest effektiva metoden har 

inga nya effektiviseringsåtgärder undersökts. Istället har beräkningar utförts för att uppskatta hur 

stor besparing införande av frekvensomriktare har resulterat i. För att beräkna besparingen måste 

först en uppskattning av situationen innan frekvensomriktare användes göras, dvs. då 

flödesregleringen skedde med antingen spjäll eller ledskenor. 

I Figur 2.9 jämförs effektförbrukningen mellan spjäll-, ledskene- och varvtalsreglering vid olika 

flöden. Utifrån denna figur har en uppskattning av förbrukningen vid stryp-, ledskene- och 

varvtalsreglering gjorts. Enligt aktuell mätdata, se bilaga L, varierar flödet genom avgasfläkten 

mellan 25 - 35 m
3
/s vilket motsvarar mellan 70 - 100 procent (antaget att 35 m

3
/s är det 

dimensionerade flödet). Detta flöde har delats in i intervall om 5 procent, se Tabell 4.19. För varje 

delintervall, med maxeffekten känd från mätdata i bilaga L, har en effekt bestämts utifrån Figur 2.9, 

se Tabell 4.19.  

Tabell 4.19 - Uppskattad effektförbrukning vid olika flöden och reglermetoder för avgasfläkt tillhörande LD 2 

Flöde (%) Spjällreglering (kW) Ledskenereglering (kW) Varvtalsreglering (kW) 

100 652 652 652 
95 639 586 559 
90 619 521 475 
85 599 476 400 
80 580 437 334 
75 560 410 275 
70 541 371 223 

 

En ny effektförbrukning för respektive mätintervall har tagits fram och en beräkning av 

medeleffekten vid reglering med de tre olika reglermetoderna har beräknats enligt ekvation 3.41 och 

3.42. Denna medeleffekt har sedan korrigerats för den procentuella skillnaden mellan teoretisk 

effektförbrukning och verklig effektförbrukning vid varvtalsreglering enligt ekvation 4.1. 

                   
                 

                   
    (4.1) 

Den årliga elförbrukningen och energikostnaden för spjäll- respektive ledskenereglering beräknas 

därefter enligt ekvation 4.43 respektive 3.44.  

Medeleffekten vid spjällreglering blev efter korrigering 688 kW vilket ger, med en drifttid på 8 760 

timmar per år, en elförbrukning på 6 030 715 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir 

energikostnaden 2 110 750 kr per år. Om man jämför detta värde mot årliga energikostnaden vid 

användande av frekvensomriktare blir besparingen 460 808 kr per år vilket är en reducering med 28 

procent.  
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Medeleffekten vid ledskenereglering blev efter korrigering 566 kW vilket ger, med en drifttid på 8 

760 timmar per år, en elförbrukning på 4 960 683 kWh per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh 

blir energikostnaden 1 736 239 kr per år. Om man jämför detta värde mot årliga energikostnaden 

vid användande av frekvensomriktare blir besparingen 86 297 kr per år vilket är en reducering med 

5 procent. En illustration av besparingen vid nuvarande reglering gentemot spjäll- och 

ledskenereglering ses i Figur 4.23. 

 

Figur 4.23 – Jämförelse av energikostnad vid nyttjande av olika reglermetoder för avgasfläkt tillhörande LD 2 

I Tabell 4.20 återfinns en jämförelse mellan olika reglermetoder för avgasfläkten tillhörande LD 2. 

Tabell 4.20 - Jämförelse mellan olika reglermetoder för avgasfläkt tillhörande LD 2 

 Spjällreglering Ledskenereglering Nuvarande  
(Frekvensomriktare) 

Drifttid (h/år) 8 760 8 760 8 760 
Medel effekt (kW) 688 566 538 
Elförbrukning (kWh/år) 6 030 715 4 960 683 4 714 122 
Energikostnad (kr/år) 2 110 750 1 736 239 1 649 943 
Differens (kr/år) + 560 808 + 86 297 0 
Differens (%) + 28 + 5 0 

 

4.6 Transformatorer 

4.6.1 Kartläggning 

I denna utredning har ingen ny kartläggning utförts, istället har resultatet från ett tidigare 

examensarbete utvärderats [36]. I examensarbetet har resultatet vid investering i en ny 

transformator undersökts. All information som presenteras nedan är inhämtad från det aktuella 

arbetet.  

Transformatorn som ersattes var en oljetransformator av typ TOK 10,5/0,5 kV tillverkad 1974 i 

Knivsta. Märkeffekten hos transformatorn var 1,25 MVA. Dess belastningsprofil har varit hyfsat 

konstant och kontinuerlig, med några små belastningsvariationer under sommar- och vintertid. 
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Transformatorns uppgift var att tillhandahålla el till belysning och lokalkraft för nätstationens egna 

behov, kokstransportbandet, legerings- och tegelförrådet i valsverket samt ytterbelysning i området.  

Vid en olje- och gasanalys av transformatorn under 2010 indikerade resultatet att 

isolationsfukthalten sannolikt var förhöjd. Rekommendationer gavs att transformatorn skulle torkas 

på verkstad innan den åter kunde tas i bruk. Detta skulle innebära att transformatorn behövde vara 

avställd under en längre period vilket de försörjda verksamheterna inte skulle klara av. Under de 

sista åren hade även transformatorns belastningsprofil minskat till följd av förändringar i behovet 

hos de försörjda verksamheterna. 

4.6.2 Åtgärder 

Behovet av att ställa av dåvarande transformator tillsammans med att belastningsprofilen förändrats 

det senaste året ledde till att man beslutade att byta ut transformatorn mot en ny. 2011 ersattes 

dåvarande distributionstransformator med en ny torrtransformator av typ Resibloc EcoDry 10,5/0,5 

kV från ABB. Den nya transformatorns märkeffekt är 630 kVA.  

För att avgöra om åtgärden haft en positiv effekt samt hur lång återbetalningstid investeringen 

resulterade i samlades mätdata över fyra månader in från när respektive transformator var i bruk, se 

Tabell 4.21. 

Tabell 4.21 - Jämförelse av förlustförbrukning mellan de två transformatorerna under fyra månader 

 TOK 2010 (kWh) EcoDry 2011 (kWh) Energibesparing (kWh) 

Juli 75 293 43 735 31 558 
Augusti 82 167 52 663 29 504 
September 72 128 44 513 27 615 
Oktober 87 896 53 612 34 284 
Medelvärde 79 371 48 631 30 740 

 

Den genomsnittliga energibesparingen blev 30 740 kWh per månad, vilket resulterar i 368 880 kWh 

per år. Med ett energipris på 0,35 kr/kWh blir den totala reduceringen av energikostnad 129 108 kr 

per år. Den nya transformatorn kräver även mindre underhåll vilket innebär en ytterligare besparing 

med 6 700 kr per år. Detta ger en total kostnadsminskning på 135 809 kr per år. En jämförelse av 

driftkostnad för de två olika transformatorerna kan ses i Figur 4.24.  
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Figur 4.24 – Jämförelse av driftkostnad mellan gamla transformatorn (TOK) och nya lågförluststransformatorn (EcoDry) 

Investeringen kostade 212 500 kr att utföra vilket innebär den raka återbetalningstiden var 19 

månader. Tar man även hänsyn till en kalkylränta på 10 procent blir återbetalningstiden 21 

månader.  En jämförelse mellan den gamla transformatorn och den nya lågförluststransformatorn 

återfinns i Tabell 4.22. 

Tabell 4.22 - Jämförelse mellan gamla transformatorn (TOK) och nya lågförluststransformatorn (EcoDry) 

 TOK 2010 (kWh) EcoDry 2011 (kWh) 

Elförbrukning (kWh/år) 952 452 583 569 

Energikostnad (kr/år) 333 358 204 249 
Underhållskostnad (kr/år) + 6 700 - 
Driftkostnad (kr/år) 340 058 204 249 
Investeringskostnad (kr) - 212 500 
Kostnadsminskning (kr/år) - 135 809 
Rak återbetalningstid (år) - 1,6 
Pay-off metoden 10 % (år) - 1,8 

 

4.7 Elmotorer 

4.7.1 Rätt dimensionering 

Som beskrivet i teorin redovisad i kapitel 2.7 är det väldigt vanligt med överdimensionerade 

motorer vilket både är dyrare i inköp och resulterar i att motorn arbetar vid en lägre verkningsgrad. 

Ett exempel på överdimensionering och vinst vid åtgärd kan illustreras av ett sovringsverk i Kiruna. 

Den installerade effekten var 900 kW uppdelat på två motorer á 450 kW. Efter noggranna 

mätningar under drift visade det sig att uttagen effekt endast var 370 kW.  

I detta fall demonterades en av de två motorerna samt dess tillhörande växellåda, en åtgärd som 

visade sig kunna utföras på totalt åtta liknande platser. Resultatet blev en besparing med 1 000 000 

kr per år, lägre underhållskostnader då hälften av motorerna och växellådorna försvann samt lägre 

reaktivt effektuttag för att nämna några. Återbetalningstiden för mätningar och demontering blev 

enligt pay-off metoden ca 0,3 år dvs. 4 månader. [37] 
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4.7.2 Högre verkningsgrad 

Att byta ut aktuell elmotor mot en effektivare modell kan i många fall vara en lönsam åtgärd, 

framförallt om motorn är i drift under stora delar av året. En motor har en installerad effekt på 450 

kW med en belastningsgrad på 80 %. Motorn är i kontinuerlig drift under hela året, dvs. 8 760 

timmar och elpriset är 0,35 kr/kWh.  

Nedan följer en jämförelse av två alternativ, en motorverkningsgrad på 90 procent jämfört med en 

motorverkningsgrad på 93 procent. Elförbrukningen för respektive verkningsgrad bestäms enligt 

ekvation 4.2.   

       
                            

      
            (4.2) 

Därefter kan elkostnaden beräknas enligt ekvation 4.3.  

                                   (4.3) 

En motor med en verkningsgrad på 90 procent resulterar i en elförbrukning på 3 504 000 kWh per 

år vilket resulterar i en energikostnad på 1 226 400 kr per år. Har motorn istället en verkningsgrad 

på 93 procent blir elförbrukningen 3 390 967 kWh per år vilket ger resulterar i en energikostnad på 

1 186 838 kr per år. Den årliga besparingen vid 3 procent högre verkningsgrad hos motorn blir i 

detta fall 39 562 kr per år, vilket är en kostnadsbesparing med 3 procent.  

4.7.3 Reglering 

Att införa varvtalsreglering av en elmotor är lämpligt i fall där belastningen hos elmotorn varierar, 

desto större variationer desto mer lönsam är åtgärden. Exempel som visar på vinsterna vid byte från 

strypreglering till varvtalsreglering av ett system kan ses i kapitel 4.4.2 och 4.5.2.  
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5 Diskussion 

5.1 Motorvärmare 

Dagens motorvärmarstolpar saknar styrning och dess kapsling och insats är av en modell som utgått 

för ca 15 år sedan. Stora summor slösas dagligen bort under vinterhalvåret genom att låta 

motorvärmarna gå på full effekt under hela inkopplingstiden. Jag anser därför att någon form av 

styrning bör investeras i. Båda utvärderade styrningsåtgärderna påvisar stor sparpotential med en 

snabb återbetalningstid på två år eller mindre.  

Av de två utvärderade styrningsåtgärderna anser jag att RFID är lämpligast att investera i till 

parkeringsplatser för personal. Vid parkeringsplatser för besökare är det lämpligare att investera i 

manuell tidsstyrning av den enkla anledningen att besökarna inte har förbestämda eller 

återkommande avresetider. Trots att RFID har något högre återbetalningstid är den fortfarande 

acceptabel och fördelarna med denna styrning är många. Användaren kan enkelt ändra sin avresetid 

eller direktstarta motorvärmaren via internet eller telefon ifall något oväntat skulle dyka upp. 

Systemet kräver inte heller någon extra tid till inställning av avresetid vid vardagligt användande. 

Vid användandet av manuell tidsstyrning måste användaren ta sig ut till motorvärmaren för att 

ändra sin avresetid. Något som kan vara svårt för en dagtidsarbetare som är fast i möte eller 

liknande och än svårare för en skiftesarbetare som inte får lämna sitt arbete. En annan fördel med 

RFID gentemot manuell styrning är att klockan styrs central i dessa insatser vilket medför att en 

enskild enhet inte kan hamna ur fas, något som kan inträffa vid manuell styrning. RFID erbjuder 

även individuell energimätning hos användarna, detta medför att SSAB kan börja ta betalt av de 

entreprenörer och företag på området som i dagsläget nyttjar motorvärmarplatserna gratis. 

Nyttjande av detta styrsystem medför då inte bara en minskad driftkostnad utan medför även en 

extra intäkt.  

En problematik med RFID är möjligheten att endast ställa in avresetider för en vecka. Detta medför 

inga större bekymmer för dagtidsarbetare där varje arbetsvecka är i stort sett likadan. Däremot 

uppstår ett problem för skiftarbetarna som har varierande arbetstider beroende på vecka. Detta 

problem går dock att lösa genom att skriva ett datorprogram som varje vecka automatiskt 

uppdaterar skiftarbetarnas avresetider för att passa deras arbetsschema.  

En osäkerhet med de utförda beräkningarna är att hänsyn inte har tagits till att vissa arbetare 

samåker eller cyklar till jobbet. De entreprenörer eller skiftesbilar (bilar som används under 

arbetstid) som rör sig på området är inte heller medräknade. Om folk samåker eller cyklar kommer 

återbetalningstiden att bli något längre för de två utvärderade åtgärderna. Ett exempel på detta är att 

om 10 procent av personalen samåker eller cyklar, jämt fördelat över de olika anställningsformerna, 

kommer den nya återbetalningstiden att vara drygt 100/(100-10) = 1,11 procent högre än den gamla, 

oavsett om rak återbetalning eller pay-back metoden används.  

Antalen entreprenörer och deras arbetstider under ett dygn är svåra att uppskatta och är därför inte 

medtagna i beräkningarna. Skiftesbilarnas motorvärmaranvändning antas vara oförändrad även efter 

investering i en styrningsåtgärd då dessa bilar alltid bör vara redo att användas och därför även i 

framtiden bör vara inkopplade i motorvärmarstolpar som ger full effekt dygnet runt.  
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Eftersom antalet motorvärmarstolpar långt överstiger antalet bilar anser jag det onödigt att byta ut 

alla. Ett första steg efter beslut om investering bör vara att kartlägga behovet på de olika 

parkeringsplatserna för att vidare utvärdera vilka motorvärmarplatser som används och bör behållas 

i framtiden. Om fler stolpar än de beräknade 400 skulle bytas ut medför detta en högre 

investeringskostnad och även en längre återbetalningstid. Skulle alla stolpar, dvs. 755 stycken, bytas 

ut utan att antalet användare ökar resulterar detta i en återbetalningstid på 31 och 34 månader för 

manuell tidsstyrning samt 52 eller 58 månader för RFID enligt rak återbetalning respektive pay-

back metoden. Detta är dock något högt räknat då det inte är lämpligt att byta ut alla 

motorvärmarstolpar eftersom vissa bilar fortfarande kommer ha behov av stolpar utan styrning, 

såsom skiftesbilar. Återbetalningstiden för RFID är även grovt uppskattad då det krävs djupare 

genomgång av totalt hur många transformatorområden parkeringarna sträcker sig över, i 

beräkningarna utförda ovan antogs femton.  

5.2 Belysning 

Min rekommendation är att byta belysningen i alla kontor som för nuvarande inte använder T5 

lysrör eller LED lysrör. I första hand rekommenderar jag att man skall satsa på T5 lysrör då det 

finns en stor del outnyttjade T5 kontorsarmaturer i utrymmen som idag inte används. Detta innebär 

att ett mindre antal armaturer behöver köpas in jämfört med en satsning på LED lysrör. I denna 

utredning har ett antagande gjorts att det endast behövs två armaturer per kontor, en till 

allmänbelysning och en över arbetsplatsen. Vissa kontor är av en större modell där det kan behövas 

en eller flera extra armaturer vilket kommer innebära en något lägre besparing och även en något 

högre investeringskostnad vid ett byte av belysning. 

I övrigt bör man satsa på att införa närvarostyrning i kontorsbyggnaderna. I första hand i 

gemensamma utrymmen som matsalar och toaletter där belysningen i dagsläget är tänd dygnet runt. 

Därefter bör detta även införas i korridorer och kontor. Vid en upprustning av belysningen i 

kontorsbyggnader bör man även inspektera färgen på golv, väggar och tak.  Ett exempel på detta är 

stålkontoret där det återfanns både röda tak och gula väggar. Genom att måla mörka eller färgade 

golv/väggar/tak vita kan en lägre installerad effekt användas då den ljusa färgen hjälper till att lysa 

upp utrymmet.  

För ställverk, kabelgångar och liknande utrymmen rekommenderas i första hand ett införande av 

närvarostyrning då detta har både en större besparingspotential och mindre investeringskostnader än 

ett byte av ljuskällor. Dock bör även ett byte av ljuskällor ske. Vid byte av ljuskällor 

rekommenderar jag att man väljer LED lysrör. LED lysrör är det energieffektivaste alternativet av 

de två undersökta, har lång livslängd och innebär en lägre värmeutveckling. Den lägre 

värmeutvecklingen kommer i sin tur att ytterligare reducera driftkostnaderna för lokalerna då 

kylbehovet minskar.  

I verkstadslokaler rekommenderas att ett byte till LED armaturer i kombination med 

närvarostyrning sker för all takbelysning som för nuvarande består av högtrycksnatrium- eller 

kvicksilverlampor. Dels kommer kvicksilverlamporna att fasas ut år 2015 vilket innebär att en 

ersättare måste hittas till dessa. Dels innebär LED armaturer i kombination med närvarostyrning en 

extremt stor besparing och kommer även leda till ett bättre ljus vilket i sin tur bidrar till en 

trivsammare arbetsmiljö. Vid införande av närvarostyrning rekommenderar jag att man använder 
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lysrörsbelysning placerad längst väggarna som nödbelysning, detta för att alltid ha ett visst ljus i 

lokalen. Här kan man antingen använda den lysrörsbelysning som idag finns i lokalen eller, om 

lysrörsbelysning inte finns, investera i detta. Gällande lysrörsbelysningen i verkstäder och förråd 

rekommenderas även här ett byte av ljuskällor till LED lysrör. Då den nuvarande 

lysrörsbelysningen i dessa lokaler använder elektromagnetiska driftdon, vilka har högre förluster än 

elektriska driftdon, blir besparingen än högre här än vid liknande fall, t.ex. ställverk där elektriska 

driftdon redan används.  

Återbetalningstiden vid investering i nya ljuskällor är väldigt hög för de flesta undersökta fall, med 

undantag för höghöjdsbelysningen i verkstadslokaler. I vissa av prisuppgifterna har dock ingen 

rabatt dragits av vilket skulle kunna sänka återbetalningstiden markant. Vid byte till LED i 

kontorsbyggnader och ställverk är investeringskostnaden baserad på att hela armaturen byts ut. 

Detta är inte nödvändigt utan ett byte av endast lysrör är också möjligt. Väljer man att endast byta 

lysrör istället för hela armaturen reduceras investeringskostnaden markant. Vid byte från T8 till T5 

måste dock hela armaturen bytas eftersom diameter och längd på de två lysrörsmodellerna skiljer 

sig åt. Innan investering i nya ljuskällor görs bör andra återförsäljare kontaktas då dessa eventuellt 

kan erbjuda bättre priser. 

Framtida arbete rörande belysning är att göra djupare studier och beräkningar för specifika lokaler. I 

denna utredning har ett antagande om ett byte 1:1 gjorts för alla ljuskällor. Detta innebär att ingen 

ljuskälla har lagts till eller plockats bort (med undantag för kontor). Innan ett byte av belysning sker 

rekommenderar jag att man närmare utreder dagens placering av och antal ljuskällor i respektive 

lokal. Frågor som bör besvaras vid en sådan utredning är om några ljuskällor kan tas bort eller 

placeras om för att t.ex. få bättre ljus eller minska den installerade effekten. Vid en djupare 

belysningsstudie kan det även vara intressant att utreda möjligheten att dela upp större lokaler i 

sektioner. En uppdelning av en lokal i sektioner innebär att all belysning i ett utrymme inte behöver 

tändas upp eller lysa på full styrka om arbete endast utförs i en viss del. Denna åtgärd kan leda till 

ytterligare stora besparingar.  

5.3 Ventilation 

Om ett ventilationssystem saknar styrning leder detta ofta till onödigt höga driftkostnader. Min 

rekommendation är att införa tidsstyrning i alla utrymmen som endast nyttjas under en viss del av 

dagen. Detta eftersom tidsstyrning är en åtgärd som kräver minimalt ingrepp och inte heller någon 

investeringskostnad, förutsatt att ventilationssystemet har möjlighet till tidsstyrning. 

Besparingspotentialen med denna åtgärd är stor, som visat i fallet med mekaniska verkstaden 

närmare 63 procent. Eftersom åtgärden inte heller kräver någon märkbar investeringskostnad 

innebär detta att åtgärden börjar generera pengar redan från dag ett. Notera att arbetet bör börja med 

en inventering av alla ventilationssystem på området där man först kartlägger vilka system som i 

dagsläget saknar styrning och därefter vilka av dessa som är lämpliga kandidater för åtgärder. Efter 

att ha varit i kontakt med ventilationspersonal visar det sig att alla ventilationssystem som kan ha 

tidsstyrning redan nyttjar detta [38].   

Som tidigare nämnt i teorin, se kapitel 2.3.2, är lämpliga drifttider för kontorsutrymmen från någon 

timme innan arbetsdagens början till någon timme efter arbetsdagens slut. I större lokaler, t.ex. 

verkstäder är det mer lämpligt att starta ventilationen när lokalen börjar användas, alternativt någon 
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timme efter. Detta eftersom det annars kan bli kallt i lokalen innan den utrustning som tagits hänsyn 

till vid dimensionering av tilluftstemperatur har startats. Om tilluftstemperaturen justeras efter 

temperaturmätare inuti lokalen är detta dock inget bekymmer.  

Om ett utrymme primärt nyttjas av dagtidsarbetare men tidvis även har skiftarbetare som vistas i 

utrymmet bör tidsstyrning i kombination med timer investeras i. Om en arbetare vill nyttja lokalen 

utanför dagtidsarbetet kan en timer slås igång, vilken startar ventilationen som sedan är igång en 

förinställd tid. I utrymmen där det inte är lämpligt att stänga av ventilationsflödet helt bör det 

istället varvas ned under de timmar då utrymmet inte nyttjas. Detta alternativ kommer innebära 

inköp av extra utrustning. Om utrymmet har en egen till- och frånluftsfläkt kan frekvensomriktare 

investeras i. Om utrymmet istället delar till- och frånluftsfläkt med andra bör motordrivna 

tilluftsdon eller spjäll användas. I detta fall behövs även tryckgivare och tryckhållande utrustning i 

kanalsystemet för att resterande ventilation inte skall störas.  

Mekaniska verkstadens ventilationssystem håller idag ett konstant till- och frånluftsflöde så länge 

fläktarna är i drift. I enlighet med teorin i kapitel 2.3.1 innebär detta att luftflödet större delen av 

tiden är överdimensionerat eftersom det är inställt utifrån en maximal last. Vill man sänka 

energiförbrukningen ytterligare i denna byggnad kan man investera i behovsstyrning. Detta 

kommer, likt fallet där fläktarna varvas ned, att innebära inköp av extra utrustning. För att uppskatta 

hur stor besparingspotentialen blir med denna åtgärd måste en djupare kartläggning göras. 

Belastningen i de olika utrymmena bör kartläggs under en tidsperiod och lämpliga givare bör väljas 

utifrån lokalens funktion och pågående verksamhet.  

Att sänka tilluftstemperaturen är en åtgärd som inte har särskilt stor effekt, omkring 6 procents 

besparing, och är en åtgärd som man bör vara försiktigt med att vidta. Man bör först göra en 

noggrann utredning av dagens situation och framförallt tillfråga personalen som arbetar i utrymmet 

hur de upplever temperaturen och ifall det finns önskemål om en sänkning. Om en ordentlig 

utvärdering inte genomförs kan åtgärden få felaktiga effekter och kan i värsta fall innebära en 

kostnadsökning då värmebehovet kan komma från andra dyrare källor. Hur stor effekt denna åtgärd 

resulterar i beror till stor del på källan till uppvärmning. Om hetvatten används, som i fallet med 

mekaniska verkstaden, blir effekten inte särskilt stor mätt i kronor. Om värmeväxlare nyttjats hade 

effekten blivit än mindre. Hade uppvärmningen istället skett med el hade åtgärden blivit mer 

lönsam.  

Ytterligare en åtgärd som kan vidtas men ej undersökts närmare i denna utredning är en permanent 

reducering av flödet. Behovet i lokalerna kan ha förändrats med tiden vilket lett till att flödet 

numera är överdimensionerat. För att uppskatta hur stor besparing denna åtgärd kan leda till krävs 

en djupare kartläggning av dagens situation för att bedöma hur stora flöden som är lämpliga i 

respektive utrymme. Vid denna åtgärd kommer uppvärmningskostnaderna att minska procentuellt 

med flödet medan driftkostnaderna för fläktar är svårare att uppskatta då det är beroende av 

fläktmodell.  

5.4 Pumpar 

Verkningsgraderna för maskinvatten- och kokillvattenpumpen är betydligt lägre än vad som kan 

förväntas vid de aktuella arbetspunkterna. Detta kan både bero på dålig mätutrustning eller dåligt 

skick på pump eller dess tillhörande motor. Min rekommendation är därför att en djupare utredning 
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av pumpsystemen tillhörande stränggjutning 4 bör utföras innan beslut om lämplig åtgärd tas. I 

första hand bör mätutrustningen och alla utförda mätningar kontrolleras, därefter bör skick på både 

motor och pump inspekteras.  

Om mätningarna är felaktiga innebär detta i bästa fall att det inte är något fel på varken pump eller 

motor och inga åtgärder behöver vidtas. Det kan även innebära att systemet fungerar bättre än 

förväntat av denna utredning men att det fortfarande finns stor besparingspotential och att åtgärder 

fortfarande bör vidtas. 

Är mätningarna istället korrekta bör pump och motor undersökas vidare för att utvärdera vilken av 

dessa två som har störst påverkan på systemets låga verkningsgrad. I denna utredning har motorns 

verkningsgrad antagits till 95 procent för både maskinvatten- och kokillvattenpumpen. Om 

verkningsgrad vore lägre, kring 60 procent för maskinvattenpumpen och kring 70 procent för 

kokillvattenpumpen, fungerar pumparna redan optimalt och all besparingspotential återfinns i byte 

eller upprustning av motor. Om motorn har en hög verkningsgrad återfinns istället all 

besparingspotential i byte eller upprustning av pump. Oavsett vilken av de två som presterar dåligt 

visar utredningen att det finns möjlighet till stora besparingar vid åtgärd.  

En rekommendation för framtida arbete är att grundligare undersöka om sprayvattenpumpen och 

dess tillhörande frekvensomriktare arbetar optimalt. Om man tar en närmare titt på kurvorna 

presenterade i bilaga H ser man att frekvensomriktaren inte beter sig som förväntat utifrån teorin 

presenterad i kapitel 2.4.3. En reducering av flöde från 100 till 20 procent resulterar endast i en 

effektförbrukning som minskar från 100 till 50 procent. Enligt teorin i kapitel 2.4.3 bör denna 

flödesreducering ha resulterat i en effektminskning till närmare 1 procent. Detta tyder på att något 

inte stämmer med frekvensomriktaren och att besparingspotentialen här är betydligt större än vad 

som uppnås idag. Ett exempel på hur effektförbrukningen bör kunna se ut redovisas i bilaga M. Om 

pumpen skulle arbeta i enlighet med teorin skulle det innebära en ytterligare besparing med upp till 

70 procent vilket motsvarar 172 275 kr per år.  

Gällande pumpstationen i Svartöstan har en minskning i effektförbrukning skett över åren 2011 till 

2013. Något som dock endast verkar vara ett resultat av en minskad produktion och dessvärre inte 

till följd av de insatser som gjorts. Om uppgraderingen haft en positiv effekt är svårt att avgöra då 

det saknas individuell mätning över pumparna. En anledning till att en negativ trend upptäckts 

under tidsperioden kan bero på eventuell kalibrering av mätutrustningen eller osäkerhet i 

mätningarna. Eftersom effektförbrukningen är mätt över hela pumpstationen, både lågtrycks- och 

högtrycksdelen, kan den negativa trenden även bero på att medan högtryckdelen numera presterar 

bättre kan lågtryckdelen börjat prestera sämre. 

De nya pumpar som installerats, P2 och P4, är dimensionerade för ett flöde på 6000 l/min vilket är 

högre än vad deras genomsnittsflöde är, något som kan ha en negativ inverkan på verkningsgraden 

och i sin tur resultera i en högre effektförbrukning. Tanken bakom installationen var att man under 

vinterhalvåret endast skulle behöva ha en pump i drift. Dessvärre lyckades inte detta då processen 

vid syrgasverket inte klarar av mer än några minuters bortfall av industrivatten. Denna problematik 

bör dock installationen av frekvensomriktare kompensera för.  
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Uppskattningen av den ekonomiska potentialen för SSAB Luleå visar att det finns stora besparingar 

som kan uppnås genom att vidta lämpliga åtgärder för pumpar. Det är därför av stor vikt att 

effektiviseringsfrågan lyfts och att man påbörjar en djupare kartläggning av pumpdrifterna för att 

sedan successivt vidta lämpliga åtgärder. En rekommendation är att utredningen startar med de 

största objekten för att sedan arbeta sig nedåt.  

5.5 Fläktar 

Av de tre fläktarna som skulle kartläggas har en ordentlig utredning endast varit möjlig att utföra för 

en av fläktarna, avgasfläkten, till följd av att många mätningar saknas. Undersökning av 

sekundärutsugsfläkten visade att denna fläkt hade en hög driftkostnad på omkring 1,5 miljoner kr 

per år. Eftersom det rör sig om en stor summa pengar och denna fläkt, enligt elkraftskartläggningen, 

saknar reglering vore ett intressant framtida arbete att studera denna fläkt närmare. Om denna fläkt i 

dagsläget inte fungerar optimalt eller reglering kan införas finns stor potential för besparing. En 

grov uppskattning är att besparingspotentialen bör hamna i samma område som för de större 

pumparna, dvs. omkring 40 procent. Detta skulle innebära en besparing på närmare 580 000 kr per 

år vid vidtagande av lämpliga effektiviseringsåtgärder.  

Svavelreningsutsugsfläkten saknade mätning över flöde och tryck, endast strömmätningen hos 

motorn mäts. Vid beräkning av dagens förbrukning resulterade uttagen medeleffekt i 56 kW, ett 

värde som inte alls överensstämmer med förgående års kartläggning där den uttagna effekten 

bestämdes till 315 kW. En närmare studie av strömmätningen visar att resultatet från den aktuella 

mätningen verkar stämma. Ingen markant förändring har skett de senaste åren. Ett första steg för 

denna fläkt är att utföra en noggrannare utredning av vilket värde på effektförbrukningen som 

stämmer och vad differensen beror på.  

Likt sekundärutsugsfläkten är även denna fläkt är intressant att studera närmare i framtiden för att 

avgöra om någon åtgärd är lämplig att vidta och vilket åtgärd det skulle kunna vara. Då både 

sekundärutsugsfläkten och svavelreningsutsugsfläkten saknar flödesmätningar är det svårt att 

resonera om besparingen går att återfinna i införande av reglering, optimering eller byte av aktuell 

fläkt.  

Vid en jämförelse av beteendet hos uppmätt och teoretiskt förväntad effektförbrukning hos 

avgasfläkten vid nyttjande av frekvensomriktare överensstämmer dessa väldigt bra, se bilaga N. 

Detta tyder på att inga effektiviseringsåtgärder bör vidtas för denna fläkt inom den närmsta 

framtiden. Gällande jämförelsen mellan de olika kontinuerliga reglermetoderna ser man även att en 

stor besparing nåtts genom införande av frekvensomriktare och att detta, vid fläktar med större 

flödesvariationer, är en lämplig åtgärd att satsa på.  

Denna utredning påvisade ett väghinder som är svårt att överkomma, nämligen avsaknad av 

mätningar. Inför framtida studier bör man ta fram en lista på vilka fläktar som saknar lämpliga 

mätningar och successivt börja införa detta i en lämplig prioriteringsordning. Förslagsvis med de 

största förbrukarna eftersom även små åtgärder kan resultera i stora pengar. Om liknande utredning 

skall utföras i framtiden bör man undersöka vilka objekt som har önskade mätningar tillgängliga 

innan man väljer vilket/vilka objekt som ska studeras. Detta leder både till arbetet att fortskrider 

bättre och det ökar även möjligheten att göra korrekta analyser. 
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5.6 Transformatorer 

Min rekommendation är att man aktivt skall arbeta med att ersätta gamla, överdimensionerade 

transformatorer mot nya, rätt dimensionerade, lågförlusttransformatorer. Denna åtgärd medför inte 

bara en reducerad energikostnad utan ökar även driftssäkerheten och minskar underhållet då de nya 

transformatorerna består av modernare teknik och är i stort sett underhållsfria. Notera att ett byte 

dock aldrig är lönsamt om inte transformatorn som skall bytas ut börjar bli gammal. 

En utvärdering av hur stor besparing ett byte till en rätt dimensionerad lågförlusttransformator kan 

resultera i har försökts utföras baserat på ett tidigare utfört examensarbete, se kapitel 4.6.2. Tyvärr 

gav detta orimliga resultat och här krävs att en helt ny studie utförs. Min rekommendation är att en 

ny studie utförs på samma sätt som försökts i det tidigare utförda examensarbetet, dvs. att man inför 

ett transformatorbyte mäter förlustförbrukningen ett antal månader innan bytet och sedan samma 

antal månader efter bytet. Därefter kan en liknande utvärdering som försökts utföras i detta 

examensarbete göras.  

Förslag på framtida arbete är att gå igenom hela transformatorlistan och uppgradera denna med data 

om bl.a. belastning och effektförluster för att bättre kunna gradera lönsamheten. Utifrån detta kan 

man sedan beta av de mest intressanta och lönsammaste objekten först. Ett annat förslag på framtida 

arbete är att komplettera det tidigare utförda examensarbetet med en del saknat material. Det kan 

t.ex. vara intressant att jämföra de utförda mätningarna mot en teoretisk uppskattning av vad 

investeringen bör resulterat i. Detta ger ett mått på tillförlitligheten i de teoretiska beräkningarna 

och kan även efter jämförelse optimeras för att ge ett mer korrekt utfall. Inför framtida åtgärder kan 

dessa beräkningar sedan användas för att få en god uppskattning av varje åtgärds lönsamhet.  

5.7 Elmotorer 

Att praktiskt studera elmotorer och lämpliga effektiviseringsåtgärder är ett omfattande arbete som 

tyvärr inte rymts i detta examensarbete. Detta eftersom det är många faktorer att ta hänsyn till och 

att det är mer än enbart motorn som påverkar resultatet. Vid studie av lämpliga 

effektiviseringsåtgärder rörande elmotorer är det viktigt att alltid ta hänsyn till alla delar som kan 

påverkas och även det system som motorn driver. Den lönsammaste åtgärden är inte alltid att byta 

ut motorn mot en effektivare trots att det leder till en verkningsgradshöjning. I många fall återfinns 

den stora besparingen genom att se över andra delar i systemet t.ex. byta reglermetod.  

Elmotorer är ett område med väldigt stor besparingspotential som bör prioriteras i ett 

effektiviseringsarbete. Utan djupare utredning är min rekommendation att prioritera åtgärder där 

den totala installerade effekten är överdimensionerad då detta har en stor besparingspotential. 

Framförallt då flera motorer tvingas arbeta på en låg verkningsgrad jämfört med en motor vid en 

högre verkningsgrad. Vill man av säkerhetsskäl ha tillgång till flera motorer för att produktionen 

inte skall avstanna ifall en motor går sönder är det lämpligare att ha en eller flera motorer avstängda 

eller i stand-by läge. 
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B Parkeringsområden 
Tabell B.1 - Parkeringsområden och antal motorvärmarplatser innanför området [39] 

Parkeringsområde Antal platser 

Lok & Fordon 11 
Rehab 9 
Centralförrådet 16 
Fartygsmanufaktur 15 
Plannja 46 
S45 3 
Brandstation 8 
F.d. Inexa 51 
Mekaniska verkstad 30 
Fältverkstad 20 
DUROC 23 
Stålkontor 300 
AGA 8 
PB74/Byggnads 7 
BDX 8 
Huvudlabbet 22 
Ventilationsverkstad 8 
P-Centrum/Triangeln 45 
Elfördelningen EA 4 
Kokillverkstad 3 
Blåsmaskinhuset 8 
Gjuteriet 3 
Hyttkontoret (mot vakt) 14 
Totalt 662 

 

Tabell B.2 - Parkeringsområden och antal motorvärmarplatser utanför området [39] 

Parkeringsområde Antal platser 

Butiken Gavel Norr 92 
Butiken Gavel Nordväst 91 
Butiken Väst 265 
SSAB Huvudkontor 76 
Huvudlabb/Vargen 55 
Byggnads 19 
Fordonsverkstad 50 
PB73 200 
Totalt 848 
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C Belysningskartläggning av kontorsbyggnad 
Tabell C.1 - Kartläggning av belysning i kontorsbyggnad, våning 1 

Plats Typ av ljuskälla Typ av armatur Styrning 

Entré, tak Philips 26W/830/4P Ingen Ingen 
Entré, liten hall, tak Philips 18W/830/4P Fagerhult 56533-85 Lampknapp 
Toalett, utrymme, tak Philips 13W/830/4P Fagerhult 56532-85 Lampknapp 
Toalett, tak Philips 13W/830/4P Fagerhult 56532-85 Lampknapp 
Kontor Philips T5 28W/830 ASEA Skandia E7014616 Närvaro 
Kontor Philips T5 28W/830 Okänd Närvaro 
Kontor Philips T5 28W/830 ASEA Skandia E7014614 Närvaro 
Kopiator rum Philips T5 28W/830 ASEA Skandia E7014616 Tänds ej? 
Kopiator rum Philips T5 28W/830 ASEA Skandia E7014614 Närvaro 
Konferensrum Skvalpen Philips TLD T8 58W/840 Fagerhult 15603-77 Ingen 
Konferensrum Skvalpen OSRAM T8 36W/840 Fagerhult 15605-77 Ingen 
Korridor, vägg Philips PL-L Xtra 18W/830/4P Typ 642/136 Ingen 
Förrådsutrymme, vägg Philips 18W/830/4P Quicktronic Ingen 
Korridor, tak Philips 18W/830/4P Quicktronic Ingen 
Korridor, tak Philips PL-C 18W/830/4P Ingen Ingen 
Konferensrum Rövaren Philips T5 28W/830 Okänd Lampknapp 
Matsal, tak Philips 18W/830/4P Quicktronic Lampknapp 
Matsal, tak 55 W (kompaktlysrör) Glamox Zapp 465 218F Lampknapp 
"Kall" förråd, tak Philips T8 36W/830 Exaktor 2002/36 Ingen 
"Kall" förråd, tak Philips T5 28W/840 Avelux 674-228 Ingen 

 

Tabell C.2 - Kartläggning av belysning i kontorsbyggnad, våning 1 

Plats Effekt  
(W) 

Antal 
armaturer 

Antal 
ljuskällor 

Sammanlagd effekt 
ljuskällor (W) 

Total 
effekt (W) 

Entré, tak 26 11 11 286 315 
Entré, liten hall, tak 18 1 1 18 20 
Toalett utrymme, vägg 13 3 3 39 43 
Toalett, vägg 13 3 3 39 43 
Kontor 28 16 48 1344 1478 
Kontor 28 1 3 84 92 
Kontor 28 17 34 952 1047 
Kopiator rum 28 1 3 84 92 
Kopiator rum 28 1 2 56 62 
Konferensrum Skvalpen 58 2 4 232 255 
Konferensrum Skvalpen 36 1 2 72 79 
Korridor, vägg 18 5 5 90 99 
Förrådsutrymme, vägg 18 1 2 36 40 
Korridor, tak 18 13 26 468 515 
Korridor, tak 18 10 10 180 198 
Konferensrum Rövaren 28 2 4 112 123 
Matsal, tak 18 3 6 108 119 
Matsal, tak 55 4 4 220 242 
"Kall" förråd, tak 36 3 6 216 238 
"Kall" förråd, tak 28 2 4 112 123 
Summa effekt    4748 5223 
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Tabell C.3 - Kartläggning av belysning i kontorsbyggnad, våning 2 

Plats Typ av ljuskälla Typ av armatur Styrning 

Trappuppgång, vägg Philips PL-T 18W/830/4P Ingen Ingen 
Entré, tak Philips 26W/830/4P Ingen Ingen 
Entré, liten hall, tak Philips 18W/830/4P Fagerhult 56533-85 Lampknapp 
Toalett, utrymme, vägg Philips 13W/830/4P Fagerhult 56532-85 Lampknapp 
Toalett, vägg Philips 13W/830/4P Fagerhult 56532-85 Lampknapp 
Kopiator rum Philips TL-D T8 36W/840 Okänd Lampknapp 
Kontor Philips TL-D T8 36W/830 Okänd Lampknapp 
Kontor Philips T5 28W/830 ASEA Skandia E7014616 Lampknapp 
Kontor Philips T5 28W/827 Swelux 623-328 Lampknapp 
Kontor Philips T5 28W/830 ASEA Skandia E7014614 Lampknapp 
Kontor Philips TL-D T8 58W/830 Okänd Lampknapp 
Matsal, tak Philips 18W/830/4P Quicktronic Lampknapp 
Matsal, tak 55W (kompaktlysrör) Glamox Zapp 465 218F Ingen 
Korridor, vägg/tak Philips TL-D T8 36W/830 Okänd Ingen 
Konferensrum 2A Philips TL-D T8 58W/830 Okänd Lampknapp 

 

Tabell C.4 - Kartläggning av belysning i kontorsbyggnad, våning 2 

Plats Effekt  
(W) 

Antal 
armaturer 

Antal 
ljuskällor 

Sammanlagd effekt 
ljuskällor (W) 

Total effekt  
(W) 

Trappuppgång, vägg 18 11 11 198  218 
Entré, tak 26 6 6 156 172 
Entré, liten hall, tak 18 1 1 18 20 
Toalett, utrymme, vägg 13 3 3 39 43 
Toalett, vägg 13 3 3 39 43 
Kopiator rum 36 2 6 216 270 
Kontor 36 18 36 1296 1620 
Kontor 28 17 51 1428 1571 
Kontor 28 3 9 252 277 
Kontor 28 6 12 336 370 
Kontor 58 2 6 348 435 
Matsal, tak 18 3 6 108 119 
Matsal, tak 55 3 3 165 182 
Korridor, vägg/tak 36 39 39 1404 1544 
Konferensrum 2A 58 6 12 696 870 
Ej kartlagda kontor (11st)    2684 3133 
Summa effekt    9383 10886 
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Tabell C.5 - Kartläggning av belysning i kontorsbyggnad, våning 3 

Plats Typ av ljuskälla Typ av armatur Styrning 

Entré, tak Philips 26W/830/4P Ingen Ingen 
Entré, liten hall, tak Philips 18W/830/4P Fagerhult 56533-85 Lampknapp 
Toalett, utrymme, vägg Philips 13W/830/4P Fagerhult 56532-85 Lampknapp 
Toalett, vägg Philips 13W/830/4P Fagerhult 56532-85 Lampknapp 
Kontor driftledare Philips T8 36W/830 Okänd Lampknapp 
Kontor Philips T5 28W/830 ASEA Skandia E7014616 Lampknapp 
Kontor Philips TL-D T8 58W/830 Okänd Lampknapp 
Kontor 60W LVH (spotlight) Ingen Lampknapp 
Kontor Philips T8 36W/830 3703/36 Lampknapp 
Kontor Philips T8 36W/830 Okänd Lampknapp 
Kontor T8 36W ASEA Skandia 8246154408 Lampknapp 
Kontor T5 28W/827 Swelux 623-328 Lampknapp 
Matsal, tak Philips 18W/830/4P Quicktronic Lampknapp 
Matsal, tak 55W (kompaktlysrör) Glamox Zapp 465 218F Lampknapp 
Korridor Philips TL-D T8 36W/830 Okänd Lampknapp 

 

Tabell C.6 - Kartläggning av belysning i kontorsbyggnad, våning 3 

Plats Effekt  
(W) 

Antal 
armaturer 

Antal 
ljuskällor 

Sammanlagd effekt 
ljuskällor (W) 

Total effekt 
(W) 

Entré, tak 26 6 6 156 172 
Entré, liten hall, tak 18 1 1 18 20 
Toalett, utrymme, vägg 13 3 3 39 43 
Toalett, vägg 13 3 3 39 43 
Kontor driftledare 36 4 12 432 540 
Kontor 28 10 30 840 924 
Kontor 58 13 32 1856 2320 
Kontor 60 0 4 240 240 
Kontor 36 2 6 216 270 
Kontor 36 7 16 576 720 
Kontor 36 2 6 216 238 
Kontor 28 2 6 168 185 
Matsal, tak 18 3 6 108 119 
Matsal, tak 55 3 3 165 182 
Korridor 36 39 39 1404 1544 
Ej kartlagda kontor (12st)    4194 5018 
Summa effekt    10677 12577 
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D Belysningskartläggning av ställverk 
Tabell D.1 - Kartläggning av belysning i ställverk 

Plats Typ av ljuskälla Typ av armatur Styrning Allmän/Nöd 

Lågspänning, rum 1 T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Allmän 
Lågspänning, rum 1 T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Nöd 
Lågspänning, rum 2 T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Allmän 
Lågspänning, rum 2 T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Nöd 
Högspänning, förrum T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Allmän 
Högspänning, förrum T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Nöd 
Högspänning T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Allmän 
Högspänning T8 58W ASEA Skandia E7210789 Lampknapp Nöd 
Kabelvåning Philips T8 18W/380  Lampknapp Allmän 
Kabelvåning Philips T8 18W/380  Lampknapp Nöd 
Kabelvåning OSRAM T8 36W/830 ASEA Skandia E7212936 Lampknapp Allmän 
Kabelvåning OSRAM T8 36W/830 ASEA Skandia E7212936 Lampknapp Nöd 

 

Tabell D.2 - Kartläggning av belysning i ställverk 

Plats Effekt 
(W) 

Antal 
armaturer 

Antal 
ljuskällor 

Sammanlagd effekt 
ljuskällor (W) 

Total effekt 
(W) 

Lågspänning, rum 1 58 15 30 1392 1531 
Lågspänning, rum 1 58 2 4 232 255 
Lågspänning, rum 2 58 15 30 1392 1531 
Lågspänning, rum 2 58 2 4 232 255 
Högspänning, förrum 58 2 4 232 255 
Högspänning, förrum 58 1 2 116 128 
Högspänning 58 7 14 812 893 
Högspänning 58 1 2 116 128 
Kabelvåning 18 12 24 432 475 
Kabelvåning 18 2 4 72 79 
Kabelvåning 36 13 26 936 1030 
Kabelvåning 36 3 6 216 238 
Summa effekt    6180 6798 

 

  



 

97 

 

E Belysningskartläggning av verkstad 
Tabell E.1 - Kartläggning av belysning i verkstad 

Plats Typ av ljuskälla Typ av armatur Styrning 

Mek. verkstad HQL/HTN 700W Okänd Lampknapp 
Mek. verkstad Philips T8 58W Okänd Lampknapp 
Mek. verkstad Philips T8 36W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 36W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 36W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 58W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 58W Okänd Lampknapp 
Rörverkstad HQL/HTN 700W Okänd Lampknapp 
Rörverkstad Philips T8 36W Okänd Lampknapp 
Rörverkstad Philips T8 36W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 36W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 58W Okänd Lampknapp 
Hydraulikverkstad HQL/HTL 700W Okänd Lampknapp 
Hydraulikverkstad Philips T8 58W Okänd Lampknapp 
Hydraulikverkstad Philips T8 36W Okänd Lampknapp 
Hydraulikverkstad Philips T8 18W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 58W Okänd Lampknapp 
Förråd Philips T8 36W Okänd Lampknapp 

 

Tabell E.2 - Kartläggning av belysning i verkstad 

Plats Effekt (W) Antal 
armaturer 

Antal 
ljuskällor 

Sammanlagd effekt 
ljuskällor (W) 

Total effekt 
(W) 

Mek. verkstad 700 20 20 14000 17500 
Mek. verkstad 58 17 34 1972 2465 
Mek. verkstad 36 4 8 288 360 
Förråd 36 8 16 576 720 
Förråd 36 10 20 720 900 
Förråd 58 4 8 464 580 
Förråd 58 4 8 464 580 
Rörverkstad 700 12 12 8400 10500 
Rörverkstad 36 4 4 144 180 
Rörverkstad 36 10 20 720 900 
Förråd 36 12 24 864 1080 
Förråd 58 7 14 812 1015 
Hydraulikverkstad 700 12 12 8400 10500 
Hydraulikverkstad 58 7 14 812 1015 
Hydraulikverkstad 36 2 4 144 180 
Hydraulikverkstad 18 1 2 36 45 
Förråd 58 4 8 464 580 
Förråd 36 1 2 72 90 
Summa effekt    39352 49190 
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F Maskinvattenpump 
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G Kokillvattenpump 
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H Sprayvattenpump 
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I Pumpdiagram 
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J Strypreglering vs Frekvensomriktare (Pump) 

 

 

  



 

103 

 

K Svavelreningsutsugsfläkt 
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L Avgasfläkt 
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M Verklig effektförbrukning vs Teoretisk effektförbrukning (Pump) 
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N Verklig effektförbrukning vs Teoretisk effektförbrukning (Fläkt) 

 

 

 


