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Förord  
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hjälp med uppsättning av mätutrustning.  
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Sammanfattning 

Luleå Energi AB är ett lokalt energibolag vars huvudsakliga syfte är att distribuera el 

och fjärrvärme till nära 40 000 kunder. För att följa upp ägardirektiven om att 

kartlägga ca 80 % av energianvändningen utförs en energianalys på hela 

verksamheten samt en energikartläggning på HVC 1. 

Hetvattencentral 1, HVC 1, är en spetslastanläggning som omfattar tre oljepannor, 10, 

20 och 30 MW, samt två elpannor på 40 MW vardera. Drifttiden på pannorna varierar 

från år till år men är normalt 50 timmar med olja och 1 000 timmar med el.    

Energikartläggningen består av två delar, el och värme, kartläggningen av el 

genomfördes med en elkvalitetsmätare samt rundvandring med amperetång, 

Varmhållningskretsarna kartlades med hjälp av en ultraljuds flödesmätare för att mäta 

effekt över varje enskild pannkrets.  

Utifrån energikartläggningen uppgick den totala elanvändningen till 628 MWh. 

Resultatet från mätningarna visar att 84 % av den totala elanvändningen kartlades, 

detta innebär att målet om att kartlägga minst 80 % uppfylldes. Dom tre största 

elanvändarna är två tryckstegringspumpar och en ångpanna, tillsammans står för nära 

80 % av den totala elanvändningen.  

Resultatet från energikartläggningen visar att totala energianvändningen till 

varmhållningen uppgick till 860 MWh. Då ingen tidigare mätning genomförts har det 

inte gått att påvisa någon procentuell andel som har kartlagds.  

Utifrån kartläggningen har följande åtgärdsförslag framtagits där en sänkning av 

varmhållningstemperaturen i oljepannorna med 10 grader samt reglera flödet över 

varje aerotemp skulle resultera i en besparing på ca 400 MWh.  
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Abstract 

Lulea Energi AB is a local energy company the main purpose is to distribute 

electricity and district heating to almost 40 000 customers. To follow up the owner 

directives to identify about 80% of the energy is carried an energy analysis of the 

entire process and an energy audit on HVC 1.  

Hot water plant 1, HVC 1, is a peak load plant with three oil boiler, 10, 20 30 MW 

and two electric boilers of 40 MW each. Operating time of the boiler varies from year 

to year but is normally 50 hours of oil and 1.000 hours of electricity.  

The energy audit consists of two parts, electricity and heating, the audit of electricity 

was performed with a power quality instrument and tour with current pliers and heat 

holding circuits are identified with an ultrasonic flow meter to measure the effect of 

each individual boiler. 

Based on the energy audit, the total electricity consumption of 628 MWh. The results 

of the measurements show that 84% of the total surveyed, this means that the 

objective to identify at least 80% was achieved. The three largest electricity users are 

two booster pumps and a steam boiler, together are responsible for almost 80% of 

total electricity consumption. 

The results of the energy audit show that the total energy to heat holding amounted to 

860 MWh. As no previous measurement carried out, it has not been possible to detect 

the proportion that has been identified. 

Based on the energy audit, the following proposals for action have been developed in 

which a lowering of heating temperature in the oil boilers with 10 degrees and adjust 

the flow over each air heater would result in a savings of about 400 MWh. 
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3
] 
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2
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 𝑃𝑟𝐷 Prandtls nummer 

𝑔 Gravitationskonstant [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

𝐷 Diameter [m] 

𝑘 Värmeöverföringstalet [𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] 
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Förkortningar och Begrepp 

HVC Hetvattencentral 

LUKAB Lulekraft AB 

Tsp Tryckstegringspump i fjärrvärmenätet 

COP Verkningsgrad på värmepump 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den 1 juni 2014 trädde lagen i kraft om Energikartläggning i stora företag som säger 

att alla stora företag skall genomföra en energikartläggning där det framgår hur 

mycket energi som används för att bedriva verksamheten. För att kunna skapa en 

rättvis bild över företaget är det därför viktigt att så många delar som möjligt 

kartläggs. Energikartläggningen ska sedan påvisa ett antal kostnadseffektiva 

åtgärdsförslag. Lagen kan delas upp i 3 delar, där första delen ska inrapporteras till 

Energimyndigheten senast 29 januari 2016 och skall innehålla uppgifter om vilka 

delar i företaget som skall kartläggas samt en tid- och genomförandeplan. Andra delen 

i lagen innebär att samla in nödvändig data samt anlita certifierad energikartläggare, 

alternativt certifiera egen personal, för att kunna genomföra en korrekt 

energikartläggning. Sista delen är att rapportera in samtliga energikartläggningar för 

hela företaget till energimyndigheten under första kvartalet 2017. Det finns dock en 

möjlighet att dela upp kartläggningarna på exempelvis fyra år för att få själva 

kartläggningen till en mer naturlig del av verksamheten. Om detta alternativ väljs så 

måste företaget fortfarande leverera in minst en fullständig energikartläggning till 

energimyndigheten under 1:a kvartalet 2017 samt en tidsplan för åren 2017-2019. 

(Energimyndigheten, 2015) 

Enlig direktiven från energimyndigheten så måste alla större företag genomföra en 

energikartläggning. Luleå Energi AB tillhör inte kategorin eftersom definitionen av 

stora företag är: 

 Sysselsätter minst 250 personer. 

 

 Årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller balansomslutning som 

överstiger 43 miljoner EUR per år. 
 

Luleå Energi ABs ägare Luleå kommunföretag AB har gjort bedömningen att dom 

omfattas av Lagen om energikartläggning i stora företag. Därför är de skyldiga att 

kartlägga energianvändningen i verksamheten, utifrån detta har Luleå 

kommunföretags ledning bestämt att alla dotterbolag ska genomföra och kartlägga ca 

80 % av dess energianvändning, detta för att skapa en representativ bild av varje 

enskilt bolags totala energianvändning. Därigenom har detta projekt uppkommit. 
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1.2 Organisation  

Luleå Energi AB är ett lokalt energibolag vars huvudsakliga syfte är att distribuera el 

och fjärrvärme till ca 40 000 kunder. Företaget har omkring 160 anställda och en årlig 

omsättning på ca 1 000 mkr. Bolaget ägs idag till 100 % av Luleå Kommunföretag 

AB, ägarstrukturen över samtliga bolag visas i Figur 1. 

  

Figur 1. Ägarstruktur inom Luleå Kommunföretag AB. 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att genomföra en energianalys på Luleå Energis 

verksamhet. Energianalysen kommer att ligga till grund för vilken del av 

verksamheten som kommer på ett detaljerat sätt kartläggas för att hitta olika 

energianvändare och om möjligt hitta effektiviseringsåtgärder. Det här arbetet ska 

kunna ligga till grund för kommande energikartläggningar enligt det nya lagkravet. 

Målet för projektet blir följande: 

 Visualisera energiflödena genom verksamheten i energiflödesdiagram. 

 

 Identifiera energiförluster i den kartlagda delen. 

 

 Presentera åtgärdsförslag som är lämpliga att implementera dels ur ett tekniskt 

perspektiv med även ur en ekonomisk synvinkel.  

1.4 Avgränsningar  

För att minska omfattningen av projektet kommer det att vara begränsat till Luleå 

Energi AB och dess dotterbolag Luleå Energi Elnät AB och Bioenergi i Luleå AB. En 

överskådlig energianalys kommer att genomföras på hela verksamheten samt en 

energikartläggning på en utvald del av verksamheten. Fastigheter som är uthyrda till 

andra fastighetsägare kommer inte att ingå energianalysen eftersom Luleå Energi inte 

har rådighet över energianvändningen.  

1.5 Tidigare arbete  

År 2010 genomförde WSP en energikartläggning på en hetvattencentral på uppdrag 

av Luleå Energi. Resultatet var lyckat och ett antal åtgärdsförslag presenterades och 

sedan genomfördes.  

Energikartläggningar har genomförts inom de flesta områden, men inom energibolag 

har det inte funnits några direkta riktlinjer hur en kartläggning skulle genomföras.  

Där igenom har konsultfirman Navic Energipartner AB på uppdrag av 

energimyndigheterna gjort en vägledning hur energibolag ska tolka Lagen om 

”Energikartläggning av stora företag” (Lindh & Schultz, 2015). Denna vägledning 

kommer att ligga till grund för hur examensarbetet kommer att utformas. 
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2 Verksamhetsbeskrivning 

I det här kapitlet beskrivs hur Luleå Energis verksamhet är uppbyggd och vilka delar 

som omfattas. För att vidare kunna använda denna rapport som underlag för 

kommande energikartläggningar har verksamheten delats upp i följande områden 

produktion, fastigheter, transport och nät.  

2.1 Produktion 

Det finns flera olika produktionsanläggningar inom Luleå Energis verksamhet så som 

fjärrvärme, -kyla och pellets produktion. Där majoriteten av anläggningarna tillhör 

fjärrvärmeproduktionen, se Figur 2.  

 

Figur 2. Geografisk bild över produktionsanläggningarna inom fjärrvärmenätet. 

2.1.1 Lulekraft AB 

Lulekraft AB, kommer fortsättningsvis att betecknas med LUKAB, är en extern 

leverantör av hetvatten till fjärrvärmenätet, den levererade effekten motsvarar 

baslasten i fjärrvärmenätet. Primärbränslet är brännbar överskottsgas från SSAB.   

2.1.2 Hetvattencentraler 

Det finns fem stycken hetvattencentraler och kommer fortsättningsvis att betecknas 

med HVC 1-5, varav fyra stycken finns spridda runt om i fjärrvärmenätet som 

fungerar som spetslastanläggningar när det finns ett ökat effektbehov på nätet i Luleå. 

Den sista HVC:s är lokaliserad i Råneå vilket är ett separat fjärrvärmenät. (T. 

Andersson, personlig kommunikation, 15 februari 2016). 

 HVC 1 Porsön togs i drift i mitten av 70-talet. Den bestod till en början av tre 

pannor som endast kan eldas med olja. 1991 byggdes anläggningen ut med två 

40 MW elpannor  

 

 HVC 2 är belägen intill LUKABs anläggning ute på Aronstorp och är ett bra 

komplement då den klarar av att bränna överskottsgaserna från SSAB samt 

olja. Anläggningen togs i drift på 70-talet och har en installerad effekt på 160 
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MW fördelat på två pannor. En energikartläggning genomfördes 2010 och ett 

antal åtgärdsförslag så som tilläggsisolering och styrning av fläktar 

genomfördes. 

 

 HVC 3 försörjer lokalnätet i Råneå med fjärrvärme, det är utbyggt med två 

pelletspannor under åren 1996 och 2006 för att minimera oljeanvändningen. 

Den installerade effekten är på 13,8 MW fördelat på fem olika pannor. Primär 

energikälla är pellets och flis men kan även spetsas med olja.  

 

 HVC 4 Bergnäset togs i drift år 2000 och är den nyaste anläggning. Pannan 

eldas till huvudsak med pellets men kan även spetsas med olja vid behov.  

 

 HVC 5 Gammelstad är en gammal panncentral som togs i drift i slutet av 60-

talet. 1994 byggdes hetvattencentralen ut med 3 oljeeldade pannor för att 

kunna säkerställa leveransen till Sunderby Sjukhus. År 2015 ersattes två 

oljepannor mot två moderna biooljepannor på totalt 45 MW.   

 

2.1.3 Bioenergi i Luleå AB 

Bioenergi ute på Aronstorp togs i drift år 1998. Det är en pelletsanläggning med en 

kapacitet på 95 000 ton pellets per år vilket motsvarar 465,5 GWh. Huvudråvaran är 

råspån och i torkprocessen används spillvärme från LUKAB och HVC 2. (Bio Energi 

AB, 2016)  

2.1.4 Fjärrkyla 

Luleå Energi levererar fjärrkyla till ett par fastigheter i centrala Luleå, anläggningen 

byggdes år 2010 och är placerad i Norrahamn. Kyleffekten variera beroende på 

vattentemperatur eftersom anläggningen pumpar in havsvatten från Norrahamn, om 

temperaturen överstiger 8 grader går kylmaskinen in och kyler ner kretsen. 

Kylmaskinen har en kyleffekt på 1 MW. (T. Andersson, personlig kommunikation, 15 

februari 2016) 

2.2 Fastigheter 

Definitionen av en fastighet i denna rapport är en byggnad som varken tillhör en 

produktions anläggning eller nätet, det vill säga ett garage, förråd eller kontor. I Luleå 

Energis fall så är de flesta fastigheterna förråd eller garage som finns utspridda runt 

om i kommunen.  

2.3 Transport 

Transportsektorn delas in i 3 delar, personbilar, lastbilar och övrigt där allt ifrån 

skotrar, bandvagnar med mera omfattas. Alla tjänsteresor med hyrbil alternativt egen 

bil räknas in under posten personbilar.  

2.4  Nät 

I Luleå Energis verksamhet så finns det två huvudsakliga nät, el och fjärrvärme. 

Elnäten sträcker sig över hela kommunen medan fjärrvärmenätet är uppdelat i två nät, 

Råneå och Luleå samt att det finns en mindre närvärmecentral i Antnäs som förser 

skolverksamheten och ett äldreboende.  
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3 Luleå Energis totala energianvändning 

För att fastställa den totala energianvändningen för verksamhetsåret 2015 har alla 

fakturor som omfattar fasta och flytande bränslen sammanställts samt inköpt el och 

fjärrvärme. Den totala energianvändningen, tillförd energi, uppgick till ca 1 236 

GWh. Fördelning av de olika energislagen ses i Tabell 1.  

Tabell 1. Fördelning av energislag. 

Energislag Tillförd energi [MWh] Andel av tillförd energi [%] 

El 24 077 2 

Olja Eo 1 10 263 1 

Blandgas 5 580 0 

Koksgas 142 448 12 

Pellets 28 474 2 

Spån 288 792 23 

Flis 15 590 1 

Ånga 2 484 0 

Hetvatten 716 314 58 

Fjärrkyla 0 0 

Miljöbränsle 1 0 

Diesel 654 0 

Bensin 160 0 

Smörjmedel 0 0 

Fjärrvärme 1 564 0 

Totalt 1 236 401 100 

 

Fördelningen av den totala energianvändningen har delats upp i fyra områden, 

produktion, fastigheter, transport och nät. En visuell bild av energiflödena kan ses i 

Figur 3.  

Produktion (100 %)
942 569,2 [MWh]

Fastigheter (0 %)

2 285 [MWh]

Transport (0 %)

829 [MWh]

Nät (0 %)

940 [MWh]

1 232 347 [MWh]

Tillförd energi 

1 236 401 [MWh]

 

Figur 3. Fördelning av tillförd energi. 

Anledning till att produktion står för nära 100 %  av verksamhetens totala 

energianvändning är att all energi som används för att producera fjärrvärme räknas 

som tillförd energi. För nätet är det endast den energi som används för att sköta 
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driften av nätet exempelvis, tryckstegringspumpar i fjärrvärmenätet, brytare i 

fördelningsstationer i elnätet.  

3.1 Produktion 

Produktionen har delats upp enligt följande, se Tabell 2. Där extern produktionen är 

inköpt hetvatten från LUKAB. Flödesschema för produktionen återfinns i Bilaga 1. 

Tabell 2. Energianvändning inom produktion. 

Område Energianvändning [MWh] Andel av produktion [%] Försäljning [MWh] 

Internproduktion 139 724 11  

736 189 
Externproduktion 716 314 58 

Fjärrkyla 243 0 843 

Pellets 376 066 31 338 536 

Totalt 1 232 347 100 1 075 568 

 

Anledningen till att energianvändningen till fjärrkyla är lägre än den sålda kylan är att 

energin som avges från vattnen inte är medräknat samt att när vattnet inte klarar av att 

kyla ner processvattnet till 8 °𝐶 används en kylmaskin som har ett specifikt COP-

värde. Fördelningen mellan områdena i Tabell 2 skiljer sig en aning från ett normalår 

detta på grund av ombyggnationen i masugnen ute på SSAB.  

Interna produktionen har delats upp enligt följande, se Tabell 3. 

Tabell 3. Energianvändning inom intern produktion. 

Anläggning Område Tillförd energi [MWh] Andel av intern produktion [%] 

HVC 1 Porsön 8 773 6 

HVC 2 Aronstorp 84 421 60 

HVC 3 Råneå (eget nät) 28 399 20 

HVC 4 Bergnäset 16 507 12 

HVC 5 Gammelstad 592 0 

NVC1 Antnäs 1 033 1 

Totalt   139 724 100 

 

Orsaken till den låga energianvändningen i HVC 5 beror troligen på ombyggnationer 

av oljepannorna till bioeldade oljepannor.  

3.2 Fastigheter 

Energianvändningen i fastigheterna har fördelats enligt följande, se Tabell 4. 

Individuell energianvändning för respektive fastighet visas i flödesdiagrammet i 

Bilaga 2. 

Tabell 4. Energianvändning inom fastigheter. 

Fastighet Tillförd energi [MWh] Andel av energianvändning [%] Antal  

Kontor 594 26 1 

Garage/Förråd 1 691 74 6 

Totalt 2 285 100 7 
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3.3 Transport 

Transport har delats upp enligt följande, se Tabell 5. Antalet fordon avser endast 

Luleå Energis egna fordon. Energianvändningen för tjänsteresor med hyr- respektive 

privatbilar finns medräknat under personbilar. Fördelning av energislag för respektive 

fordonskategori kan ses i Bilaga 3. 

Tabell 5. Fördelning av energianvändning inom transport. 

Fordon Energianvändning [MWh] Andel av energianvändning [%] Antal  

Personbilar 275 33 35 

Lastbilar 464 56 39 

Övrigt 90 11 12 

Totalt 829 100 86 

 

3.4 Nät 

Energianvändningen för driften av elnätet är till stora delar uppskattade värden enligt 

likavärden principen, eftersom det finns bara mätning på en av de 15 stationerna har 

antagningar gjorts att de övriga stationerna har liknande energianvändning. Detta 

antagande kan göras eftersom konstruktionsmässigt ser alla stationer lika ut.  

Individuell fördelning för varje område kan ses i flödesdiagram under Bilaga 4. I 

fjärrvärmenätet är det tryckstegringsstationer som står för majoriteten av 

elanvändningen.  

Tabell 6. Energianvändning för att drifta respektive nät. 

 Nät Energianvändning [MWh] Andel av energianvändning [%] Antal  

Elnät - Fördel.stn. 289 31 15 

Fjärrvärme -  Tsp 531 56 2 

Fjärrvärme, 
Övrigt 

77 8 4 

Övrigt (master) 42 5 2 

Totalt 940 100 23 
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4 Energikartläggning HVC 1 

I samråd med handledare och personal på Luleå Energi har det beslutats om att    

HVC 1 är den del av verksamheten som bedöms ha störst potential vad gäller 

energieffektiviserings möjligheter. Detta efter en genomgång av energiflödesanalysen 

ovan. Det har även beslutas att kartläggningen kommer genomföra när anläggningen 

är i standby-läge då det representerar anläggningen väl. 

Att valet föll på HVC 1 grundar sig i att det är den äldsta och minst underhållna 

anläggningen, samt att dess geografiska placering gör att anläggningen troligtvis 

kommer användas mer i framtiden då det blir allt viktigare att producera värme där 

behovet finns för att minska nätförlusterna.  

Eftersom en kartläggning kommer att genomföras på HVC 1 kommer en djupare 

beskrivning av anläggningen här för att enklare förstå kartläggningen.  

4.1 Anläggningsbeskrivning av HVC 1  

HVC 1 är en så kallad spetslastanläggning detta innebär att panncentralen endast är i 

drift när det finns ett utökat effektbehov alternativt när det uppstår driftstörningar på 

fjärrvärmenätet. Enligt H. Utterström (personlig kommunikation, 29 mars 2016), 

brukar drifttiden på anläggningen vara ca 50 drifttimmar olja och 500 timmar el per 

år, men endast ett fåtal timmar vid varje användningstillfälle. En schematisk bild över 

anläggningen kan ses i Figur 4.  

Oljepanna 3 Oljepanna 2 Oljepanna 1

Kontrollrum / 
Omklädning. Elpanna 2

Elpanna 1

Gamla delen Nya delen

Oljecisterner

 

Figur 4. Schematisk skiss över HVC 1 

4.1.1 Klimatskal 

Fastigheten är byggd i två omgångar, en ny och en gammal del. Den gamla delen är 

från mitten av 1970-talet och är uppbyggd av en bärande stålkonstruktion med 

utvändiga sandwichelement som väggar med 95 mm isolering mellan två plåtskikt. 

Taket består av en bärande innerplåt som är profilerad med ett 100 mm tjockt 

isoleringsskikt samt två lager papp som utvändig beklädnad. Den nya delen är byggd i 

början på 1990-talet och är byggd med liknande fasadelement fast med två olika 

isoleringsskikt 130 och 60 mm.  
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4.1.2 Oljepannor 

Det finns tre oljepannor av märket Eckrohr, märkeffekten på vardera panna är 10, 20 

och 30 MW.  När pannorna inte är i drift så våtkonserveras dom, detta innebär att hela 

pannan inklusive domen toppfylls med processvatten. Pannorna är sedan uppvärmda 

och trycksatta dygnet runt året om till fjärrvärmenätets drifttemperatur och tryck, 

vilket enlig T. Andersson (personlig kommunikation, 15 februari 2016), är mellan 

75 − 115 °𝐶  och 12,3  bar. Uppvärmningen sker via en varmhållningskrets som 

nyttjar fjärrvärmens framledning, en cirkulationspump med en märkeffekt på 2,2 kW 

upprätthåller cirkulationen. Anledningen till att pannorna är uppvärmda dygnet runt är 

för att minska underhållet och öka livslängden. Enligt driftansvariga på Luleå Energi 

får panntemperaturen inte understiga 60 °𝐶 eftersom enligt dom kan kallt vatten bära 

mer syre vilket kan leda till att pannorna börjar korrodera. Panntemperaturen idag 

grovjusteras via en styrventil på fjärrvärmens framledning, styrventilen justeras 

utifrån en förinställd värmekurva som går på utomhustemperatur.  

4.1.3 Elpannor 

Pannorna installerades 1991 i samband med utbyggnationen av panncentralen, 

vardera panna har en effekt på 40 MW och en vattenvolym på 21 𝑚3. Elpannorna 

fungera på samma sätt som oljepannorna och även dom uppvärmda till 

drifttemperaturen på fjärrvärmenätet via ett internt varmhållningssystem. Det som 

skiljer pannorna åt är att elpannorna har mindre uppvärmningsyta per installerad MW 

vilket leder till att vattnet kan nå hög temperatur så pannsten kan bildas. Pannorna 

kräver därför en högre vattenkvalité än det som finns i fjärrvärmenätet, en sluten 

uppvärmningskrets med bättre vattenkvalité omsluter elpannorna som sedan växlas i 

en värmeväxlare mot fjärrvärmenätet, Se gröna kretsen Figur 5. (T. Andersson, 

personlig kommunikation, 15 februari 2016)  

Elpanna

Expansionskärl

ÅngpannaHEX

Fjärrvärmenät

Varmhållning

 

Figur 5. Schematisk skiss över elpannan. 

 

För att upprätthålla trycket i den slutna pannkretsen när pannan ej är i drift används en 

ångpanna som producerar ånga som skickas upp till expansionskärlet. Effekten på 

ångpannan är 60 kW fördelat på 4 steg.  
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4.1.4 Uppvärmning 

Uppvärmning av lokalen vid ej driftsatt anläggning sker till största del från 

konvektion och strålning från el- respektive oljepannorna samt all rördragning i 

lokalen. Vid ökat värmebehov finns det 3 termostatstyrda aerotempar som är 

kopplade till det interna varmhållningssystemet. I kretsen sitter det två 

parallellkopplade cirkulationspumpar, 0,6 kW och 5,9 kW,  vid drift av oljepannorna 

används den stora pumpen då tre extra aerotemperar kopplas in för att förvärma 

utomhusluften innan den sugs in i oljepannorna. 

4.1.5 Oljekrets  

Intill hetvattencentralen finns två cylinderformade stålcisterner som via en kulvert 

förser oljepannorna med olja. Varje cistern är isolerad med 100 mm mineralull och 

utvändigt beklädd med plåt. Cisternerna har en höjd och diameter på 8 meter samt en 

volym på 400 𝑚3 vardera.  En sluten varmhållningskrets med processvatten värmer 

upp oljecisternerna via en värmeväxlare inne i hetvattencentralen, växlaren använder 

hetvatten från det interna värmesystemet inne i byggnaden. En cirkulationspump på 

1,5 kW används för att upprätthålla cirkulationen i kretsen.  

 För att minska risken för avlagringar i oljeledningarna används fyra 

cirkulationspumpar, pumparna är parallellkopplade enligt Figur 6, vardera pump har 

en märkeffekt på 2,2 kW.  

PU310 PU320 PU330 PU340

Oljepanna

Oljecistern

Oljecistern

Oljepanna  

Figur 6. Skiss över oljekrets. 

4.1.6 Ventilation 

I lokalen finns det två driftfall för ventilationen, antingen när hetvattencentralen är i 

drift alternativt i standby-läge. Vid drift så är det en rökgasfläkt som fungerar som en 

frånluftsfläkt till vardera oljepanna, tilluften kommer in i lokalen via ett flertal öppna 

ventilationsgaller och förvärms i lokalen via ett antal vattenburna aerotemprar för att 

sedan tryckas in i toppen av pannan av ett antal fläktar. I den nya hallsektionen sitter 

det en frånluftsfläkt som slår till när temperaturen överstiger ett förinställt värde. När 

inte anläggningen är i drift så är det självdrag som sköter ventilationen. I 

personalutrymmena, kontroll- och omklädningsrum se Figur 5, sitter ett FTX aggregat 

med roterande värmeväxlare.     

4.1.7 Fjärrvärme 

Anläggningen är en knytpunkt i fjärrvärmenätet och distribuerar vidare fjärrvärme till 

flera stadsdelar, detta innebär att det är långa ledningar och många kopplingar av stora 

dimensioner inne i anläggningen. All rördragning är isolerad med 40 alternativt 80 

mm och är utvändigt bekläd med ett aluminiumskydd. För att upprätthålla trycket i 
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fjärrvärmenätet sitter det två parallellkopplade tryckstegringspumpar, pumparna är 

varvtalsstyrda och har en märkeffekt på 315 kW vardera.  

4.2 Kartläggning av el 

I fastigheten finns ett flertal trefaspumpar och fläktar som drivs av asynkronmotorer 

samt en ångpanna. För att få en uppfattning om hur mycket el varje objekt i 

anläggningen förbrukar, har en elkartläggning genomförts. Resultatet av 

kartläggningen visar en beräknad elförbrukning för varje enhet, där drifttiden 

uppskattas med hjälp driftkunnig personal. En sammanställning av den kartlagda 

elförbrukningen jämförs sedan mot den debiterade elförbrukningen från Luleå Energi.  

För att säkerställa att alla större förbrukare kartläggs har ström, spänning och 

utgåendeeffekt loggats i inkommande elcentral med hjälp av en elkvalitetsmätare av 

märke Metrum och modell SPQ. Mätningen pågick i 6 dagar, samtidigt genomfördes 

en rundvandring med en amperetång av märke FLUKE och modell 325 för att mäta 

ström och spänning till olika pumpar, fläktar och övrig utrustning. En 

sammanställning av dom uppmätta strömmarna jämfördes sedan mot den loggade 

strömmen i elcentralen.   

Effektförbrukningen till tryckstegringspumpen loggades under 7 dagar, 

varvtalsstyrningen för samma period hämtades från det interna loggningssystemet. Ett 

effekt och varvtalsdiagram skapades för att kunna uppskatta medeleffekten över ett år.  

Effekten på de mindre trefasmotorerna beräknas med hjälp av Ekvation (1), där ström 

och spänning mäts under rundvandringen. Effektfaktorn, cos𝜑, antas vara konstant 

och ansätts till märkplåtens värde. Detta antagande fungera om effekten på motorn 

inte skiljer mer än 25 % från märkplåten, (SIGBI Systems AB, 2016). 

𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 (1) 

Elpannorna som finns i lokalen har idag ett separat högspänningsabonnemang för att 

separera elförbrukningen i pannorna från anläggningen. Därför är det inte intressant 

att kartlägga elpannorna.  

4.3 Kartläggning av fjärrvärmerör 

Värmeförlusterna från fjärrvärmerören i lokalen har inte gått att mäta eftersom det är 

stora dimensioner och förgrenas till flera stadsdelar som inte går att sektionera bort. 

För att kunna kartlägga förlusterna skulle flera mätutrustningar behövas. Därför har 

uppskattningar och handberäkningar genomförts.  

Dem givna dimension på fjärrvärmerören är DN 600 och är isolerade med 80 mm 

mineralull samt en utvändig beklädnad av aluminium. Den uppskattade rörlängden i 

lokalen uppgår till ca 300 m. 

För att beräkna konvektion och strålningsförlusterna används Ekvationerna (2-5), all 

data hämtas från tabell A.4 i (Incoperia, Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013) vid 

medeltemperaturen 306,5 K. Temperaturen i lokalen uppmättes till 31 ℃  och 

aluminiumhöljet på fjärrvärmerören till 36 ℃.  

Strålningsförlusterna beskrivs med 

𝑄𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜀 ∙ 𝐴 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑦𝑡𝑎
4 − 𝑇𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

4 ) (2) 

Där är emissionstalet, 𝜀, för aluminium sattes till 0,08, och 𝜎 är Stefan Boltzmans 

konstant. (Westerlund)  
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 Konvektionsförlusterna beskrivs med 

 𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑘 ∙ 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐷 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿 ∙ (𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔) (3) 

Där k är värmeöverföringstalet för luft, L är längden på fjärrvärmerören och 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐷 som 

beskrivs av 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐷 =

(

 
 
0,6 +

0,387∙𝑅𝑎𝐷

1
6

(1+(
0,559

𝑃𝑟
)
(
9
16
)
)

8
27

)

 
 

2

 (4) 

Där Pr är Prandtls nummer och  𝑎𝐷 är Reynolds nummer på diametern som beskrivs 

av 

𝑅𝑎𝐷 =
𝑔∙(𝑇𝑦𝑡𝑎−𝑇𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔)∙𝐷

3∙𝑃𝑟

𝜈2∙𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
 (5) 

Där g är gravitationskonstant, 𝜈 är kinematiksviskositet för luft. 

4.4 Kartläggning av varmhållningskrets 

För att kunna kartlägga energianvändning i varmhållningskretsarna ställdes ett antal 

energibalanser upp. All energi som avges i byggnaden från pannor, 

uppvärmningssystem och rördragning åker ut genom klimatskalet. En 

ultraljudenergimätare av märket Dynameters och modell TFX 1020 används 

tillsammans med 2 stycken PT1000 givare för att kartlägga energianvändningen inom 

varje område.  

En kalibrering av mätutrustningen gjordes där temperaturgivarna placerades i ett is-

vattenbad, temperaturen för vardera givare avlästes. Samma procedur upprepades med 

kokande vatten. Flödesgivarna är kalibrerade från fabrik. För att verifiera resultatet 

monterades flödesgivarna på ett rör med given dimension, flödet varierade från 0 m/s 

till en given hastighet. 

Mätning av flöde och temperatur före och efter varje pannkrets genomfördes för att 

redogöra hur mycket energi som varje enhet avger till omgivningen. Samplingstiden 

under varje mätserie varierade från 1 till 10 minuter och pågick mellan 1-5 dagar. För 

att redogöra oljepannornas inverkan på inomhustemperaturen loggades temperaturen i 

lokalen på två olika höjder, 1 och 5 meter ovan golvet, samtidigt som temperaturen i 

pannorna ökade. Samma procedur förutom temperaturmätning i lokalen upprepades 

för interna varmhållningssystemet och uppvärmningen av oljecisternerna.  

Varmhållningskretsen till elpannorna gick ej att kartlägga eftersom rördragningen var 

oåtkomlig samt att det inte fanns någon lämplig raksträcka för att uppnå ett 

tillförlitligt resultat med flödesmätaren. Liknande beräkningar som för 

fjärrvärmerören i lokalen genomfördes även på varmhållningskretsen till elpannorna, 

expansionskärlet och ångpannan. Fast med utbytta ekvationer som är längdberoende.  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿 =

(

 
 
0,825 +

0,387∙𝑅𝑎𝐿

1
6

(1+(
0,492

𝑃𝑟
)
(
9
16
)
)

8
27

)

 
 

2

 (6) 

𝑅𝑎𝐿 =
𝑔∙(𝑇𝑦𝑡𝑎−𝑇𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔)∙𝐿

3

𝛼∙𝜈∙𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
 (7) 
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Kartläggning av el 

5.1.1 Effektförbrukning 

Resultatet av effektmätningen i anläggningen under 6 dagar visas i Figur 7 där det går 

att avläsa uppmätt effekt vid en specifik tid.  

 

Figur 7. Effektmätning i inkommande elcentral. 

I Figur 7 kan man se effekten varierar i cykler om 24 timmar, effekttopparna mellan 

30 och 31 mars beror på att oljepanna 1 och 2 driftsattes och effektbotten beror på att 

det testades även att köra anläggningen på reservkraftaggregatet. Som kan ses så ökar 

effektförbrukningen med omkring 120 kW när två av de tre oljepannorna är i drift. 

Med en drifttid på 5 timmar för varje oljepanna så motsvarar det ca 1,2 MWh för 

2015 med antagande att oljepanna 3 förbrukar lika mycket som oljepanna 1 och 2 

tillsammans. (Utterström, 2015)  
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Figur 8. Detaljerad effektmätning i inkommande elcentral. 

I Figur 8, ses en förstoring av Figur 7, kan man se att tomgångseffekten i lokalen 

uppgår till ca 14 kW. De kontinuerliga effekttopparna som syns är ångpannan som 

slår till och från för att upprätthålla trycket i vattendomen till elpannorna. Genom att 

studera ångpannans effektbehov under en längre tid uppskattas medeleffekten då 

pannan är i drift till ca 32 kW. Driftcykler på ångpannan är 1 timme och 20 minuter 

varav panna är i drift 20 minuter, detta medför ett effektbehov vid kontinuerlig drift 

på 8 kW. Med antagande att det är medeleffekten så uppgår den årliga 

energiförbrukningen på ångpannan till 70,1 MWh. Troligtvis är det i underkant av den 

verkliga energiförbrukningen då drifttiden på ångpannan ökar när elpannorna är i 

drift.  
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Resultatet av effektmätningarna över tryckstegringspumpen visas i Figur 9. Orsaken 

till effektökningen mellan 6 och 8 april beror på att en tryckgivare gick sönder vilket 

resulterade i att pumpen rusade.  

 

Figur 9. Effektmätning över tryckstegringspump, PU100, i fjärrvärmenätet. 

Varvtalsstyrningen för tryckstegringspumpen, PU100, hämtades från det interna 

loggningssystemet över den valda perioden för effektmätningen.  

 

Figur 10. Varvtalsstyrning av tryckstegringspump PU100. 

Genom att koppla effekten i Figur 9 till varvtalssyrningen i Figur 10 har Figur 11 

skapats där det går att avläsa effekt vid ett specifikt varvtal.  
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Figur 11. Effekt beroende av varvtal. 

Enlig D. Eriksson (personlig kommunikation, 26 April 2016) brukar procentuella 

medelvarvtalet för PU100 ligga på ca 45 %. Utifrån procentuella varvtalet kan 

medeleffekten avläsas i Figur 11 till 13 kW. Med antagande att tryckstegringspumpen 

är i drift året om uppgår den årliga elanvändningen till 114 MWh. 

5.1.2 Strömförbrukning 

En sammanställning av dom uppmätta strömmarna under rundvandringen uppgick till 

131 – 136 A beroende på vilken fas som mättes. Utifrån resultatet från 

elkvalitetsmätaren i inkommande elcentral framgår det att 98 % av den uppmätta 

strömmen kartlades. Anledningen till att inte 100 % kartlades tros bero på att 

rundvandringen pågick under ett par minuter, 07:40-07:45, under den tiden varierade 

strömmen vilket kan ses i Figur 12.  

0

10

20

30

40

50

60

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

E
ff

ek
t 

[k
W

] 

Varvtal [%] 



 

17 

 

 

Figur 12. Uppmätta strömmar i inkommande elcentral under rundvandring. 

Tabell 7. Fördelning av strömförbrukare. 

Enhet L1 [A] L2 [A] L3 [A] Drifttid [h] Elförbrukning [MWh] 

Ångpanna 74,0 74,0 74,0   70,1 

PU100 30,0 30,0 30,0   114,0 

PU 340 0,5 0,5 0,5 8760 10,7 

PU 450 4,7 4,7 4,7 8755 21,1 

PU 060 1,4 1,4 1,4 8760 6,1 

Apparatskåp 4,8 4,8 4,8 8760 30,1 

PU 200 1,4 1,4 1,4 8760 6,1 

Belysning 1,2     1000 0,3 

Larm 0,2     8760 0,4 

Fläkt + element 0,3 0,2   8760 1,1 

Belysning inne 3,2 7,8 4,4 1000 3,7 

Belysning inne 4,6 2,1 6,6 1000 3,2 

Belysning utomhus 1,3     3800 1,2 

Larm     0,1 8760 0,2 

Server 0,6     8760 1,2 

Värmekabel 
hängrännor 

2,3 7,5 2,3 3000 8,9 

Belysning   0,3 0,7 8760 2,2 

Kök   0,1   8760 0,2 

UPS 1,9 1,2   8760 6,8 

Totalt. 132 136 131   287,7 

Elförbrukningen från ångpannan och tryckstegringspumpen i Tabell 7 är hämtade från 

avsnitt 5.1.  
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5.1.3 Tillförd energi 

Den totala elförbrukningen för anläggningen under 2015 uppgick till 628,3 MWh 

vilket innebär att den kartlagda elanvändningen står för 46 % av totalen. Orsaken till 

den stora differensen tros beror på att det blev ett omsättningsfel i mätutrustningen vid 

mätningen av tryckstegringspumpen, PU100. Vid kontrollberäkning med hjälp av 

affinitetslagarna framgår det att pumpen förbrukade 286 MWh el, se beräkningar i 

Bilaga 5.  

Efter en genomgång med driftkunnig personal framgick det även att den andra 

tryckstegringspumpen, PU200, är i drift samtidigt som elpannorna är i drift. Men 

liknande beräkningar som för PU100 uppgår elanvändningen till 67,6 MWh, se Bilaga 

5.  

Den resulterande kartlagda elanvändningen uppgår till 527 MWh vilket innebär att 

den kartlagda elanvändningen står för 84 % av totalen. Detta anses vara godtagbart då 

förlusterna till likriktarna för PU100 och PU200 inte är medräknade samt att det med 

stor sannolikhet finns vissa variationer i effektuttag i anläggningen under året som 

inte registrerades i mätningen då den enbart utfördes under 6 dagar. Fördelning av 

elanvändningen visas i Figur 13.  

 

Figur 13. Fördelning av den kartlagda elanvändningen. 

 

5.2 Kartläggning av fjärrvärmerör 

Det resultat som gavs vid beräkningar, enligt ekvation 2 – 5, av konvektion och 

strålningsförluster från fjärrvärmerören i lokalen visar att konvektionsförlusterna 

uppgick till 19,8 w/m rör och strålningsförlusterna till 4,6 w/m rör. Med en 

sammanlagd rörlängd på uppskattningsvis 300 m uppgår de årliga förlusterna till 84,0 

MWh.  

Beräkningarna är baserade på en inomhustemperatur på 31 ℃ , om temperaturen 

skulle sänkas till 20 ℃ skulle de årliga förlusterna uppgå till ca 370 MWh. Vid ett 
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sådant driftfall kan det vara av intresse att kolla vidare på en tilläggsisolering av 

fjärrvärmerören.   

5.3 Kartläggning av varmhållningskrets 

Innan mätningar av temperatur och flöde över varje krets så kalibrerades 

temperaturgivarna, resultatet av kalibreringen kan ses i Tabell 8. Mellan 

mätpunkterna så antas en linjär temperaturkurva som används för att korrigera dem 

uppmätta temperaturerna.  

Tabell 8. Kalibrering av tempgivare. 

Givare Differens isvatten [℃] Differens kokande vatten [℃] 

1 -0,1 0,8 

2 -0,5 0,1 

5.3.1 Oljepannor  

Oljepannorna var i drift under vinterhalvåret och den sammanlagda drifttiden uppgick 

till 5 timmar under 2015. I Figur 14 ses resultatet av temperaturmätning av 

varmhållningskretsen över de tre pannorna. Flödet i varmhållningskretsen för 

oljepannorna är uppmätt till 17,4  𝑚3 ℎ⁄ . Energin för att varmhålla de tre 

oljepannorna under till en mätperiod om 4 dagar uppgick 1,2 MWh.  

 

Figur 14. Temperaturmätning av varmhållningskrets till oljepannor. 

 

Orsaken till att returledningen kan vara varmare är framledningstemperaturen beror 

på den termiska trögheten i oljepannorna. Genom att anta att temperaturen i lokalen är 

konstans under året så kan medeleffekten under mätperioden anses representera 

årsmedeleffekten för varmhållningen av oljepannorna. Resultatet av flödesmätning 

över varje pannkrets visar att energin kan fördelas enligt följande: OP 1 38,5 %, OP 2 

35,3 % och OP 3 26,2 %.  Energin för att varmhålla pannorna under 2015 beräknas 

till 110 MWh förutsatt att pannorna har en temperatur på 57 ℃ året om.  
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Figur 15. Inomhustemperatur beroende på panntemperatur. 

 

Vid en temperatursänkning med 10 grader i pannorna till 47 ℃ visar mätningarna att 

det skulle resultera i en besparing på 74 MWh/år och samtidigt en temperatursänkning 

i lokalen på ca 2 ℃, se Figur 15. Detta skulle medföra ett bättre inomhusklimat samt 

minska transmissionsförlusterna genom klimatskalet. Denna åtgärd kostar inget 

eftersom det är bara att ställa ner värmekurvan i manöverskåpet men det kan 

eventuellt belasta personalen för det krävs en viss justering för att upprätthålla 

temperaturen på en jämn nivå då framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet varierar 

under åtet. Med ett fjärrvärmepris på 300 kr / MWh motsvarar det en besparing på 

22 000 kr. 

Om tanken är att systemet skall vara självreglerande är mitt förslag att installera en 

shuntventil samt koppla ihop returen från sista oljepanna med framledningen. Detta 

för att pannorna skall nå en homogen temperatur som är enkel att ställa in. Efter 

kontakt med S. Malmström (Personlig kommunikation, 17 maj) uppskattas kostanden 

till 10 000 kr.  

Något som kan vara av intresse att undersöka är våtkonservering av pannorna under 

sommarhalvåret. Enligt en nyare studie från värmeforsk framgår det att vid 

våtkonservering av pannor så är korrosionshastigheten bara beroende av att hålla 

pannan trycksatt, så det spelar ingen roll ur korrosions synpunkt om pannan är vid 

rumstemperatur eller vid drifttemperatur, (Hellman, 2007). En sådan åtgärd skulle 

medföra ytterligare en besparing på 17,5 MWh, vilket motsvarar 5 000 kr, förutsatt att 

pannorna är uppvärmda till 47 ℃.    
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5.3.2 Elpannor 

Resultatet från temperaturmätning av elpannan och omgivningen kan ses i Figur 16.  

 

Figur 16. Temperatur på elpannans ytterhölje och i lokalen. 

 

Utifrån Figur 16 har inomhustemperaturen ansats till 31 ℃ och ytterhöljet på 

elpannan till 35 ℃. Med hjälp av ekvation (2,3,6 och 7) har de årliga konvektion- och 

strålningsförlusterna beräknats till 28 MWh.  

Något man bör tänka på är att vid en första anblick kan förlusterna uppfattas som 

relativt små, med påföljd att inga åtgärder behöver utföras på elpannorna. Men vid en 

temperatursänkning i lokalen till 20 ℃ så uppgår förlusterna från elpannorna till       

85 MWh, vid ett sådant driftfall kan det vara lämpligt att genomföra en kortare 

utredning för att se om det är ekonomiskt hållbart att tilläggsisolera elpannorna 

alternativt sänka temperaturen i elpannorna enligt förslaget i avsnitt 5.3.1.  
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5.3.3 Ångpanna och expansionskärl 

Resultatet från temperaturmätningar av ångpannan, expansionskärl och 

matarvattenröret, mava, visas i Figur 17.  

 

Figur 17. Temperaturmätning av ångpanna, expansionskärl och matarvattenrör. 

Vid kartläggning av ångpannan och expansionskärlet framgick det att mavaröret från 

ångpannan till expansionskärlet var oisolerat, längden uppskattas till 15 meter. 

Vid beräkningar av konvektion- och strålningsförluster har medeltemperaturerna 

antagits utifrån Figur 17 till, 124 ℃ på mavaröret, 67 ℃ på höljet till ångpannan och 

52 ℃ på expansionskärlet. Men hjälp av ekvation 2 - 5 uppgår de årliga förlusterna 

för mavaröret till 30 MWh, expansionskärlet till 19,5 MWh och ångpannan till 13,7 

MWh. Även här är förlusterna beräknade utifrån rådande inomhustemperatur på 31 

℃.  

Om mavaröret skulle isoleras med 70 mm, vilket är att rekommendera med tanke på 

den stora temperaturdifferensen, så skulle de årliga energiförlusterna minska med 29 

MWh. Med ett elpris på 450 kr / MWh så uppgår besparing till 13 000 kr.  

Med antagande att ångpannan och expansionskärlet är isolerat med 50-80 mm 

isolering skulle en tilläggsisolering om 70 mm på vartdera objektet resultera i en 

halvering av energiförlusterna, detta motsvarar 7 MWh respektive 10 MWh vilket 

motsvarar 3 000 kr och 4 500 kr. 

Efter kontakt med Mikael Nordkvist på Nordisk Plåt och Isolering AB gavs ett 

kostnadsförslag att tilläggsisolera mavaröret, ångpannan och expansionskärlet till 

96 000 kr, varav ångpannan och mavaröret till 30 000 kr. 

Om ingen av ovanstående åtgärder skulle genomföras och om temperaturen i lokalen 

skulle sänkas till 20 ℃  skulle de sammanlagda förlusterna för ångpannan och 

expansionskärlet uppgå till 97 MWh.  
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5.3.4 Oljekrets 

Utifrån energimätningarna som genomfördes under två dagar så framgår det att 

oljekretsen har ett uppvärmningsbehov på 12 kW, den totala energimängden under 

mätperioden uppgick till 576 kWh. Resultatet från temperaturmätningen över 

varmhållningskretsen visas i Figur 18.  

 

Figur 18. Temperaturmätning över varmhållningskretsen till oljecisternerna. 

Temperaturtoppen under natten mot 14:e april beror på att framledningstemperaturen 

styrs efter utomhustemperaturen och en köldknäpp inträffade under natten. 

Utomhustemperaturen under mätperioden uppmättes till 2 ℃, medeltemperaturen i 
Luleå är 1,5 ℃. Utifrån detta har det antagits att mätningen kan representera 

årsmedelförbrukningen för varmhållningskretsen. Med detta antagande skulle 

uppvärmningen av oljecisternana uppgå till ca 105 MWh/år.  

Oljan som används till pannorna är av typen WRD och enligt T. Andersson, 

(personlig kommunikation, 15 februari 2016) får lagringstemperaturen av oljan inte 

understiga 28 ℃. Då temperaturen idag är ca 10 ℃ över lägsta lagringstemperatur 

finns det en möjlighet att sänka temperaturen i oljecisternerna. Vid en 

temperatursänkning av oljan i oljecisternerna med 5 ℃ motsvarar det en besparing på 

25 MWh, denna åtgärd kräver ingen investeringskostnad då det endast krävs en 

justering av värmekurvan i styrcentralen. Med ett fjärrvärmepris på 300 kr/MWh 

motsvarar det en besparing på 7 500 kr. En annan rekommendation är att undersöka 

möjligheten att tilläggsisolera cisternerna med 100 mm mineralull, detta skulle 

resultera i en besparing på 65 MWh/år. Är dock tveksam på att denna åtgärd är 

ekonomisk hållbar då besparingen endast klarar av en investeringskostnad på ca 

100 000 kr, förutsatt att återbetalningstid inte får överstiga 5 år.   
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5.3.5 Interna varmhållningssystemet  

Det resultatet som gavs vid energimätning under 2 dagar visar att 

varmhållningskretsen har ett uppvärmningsbehov på 54 kW, den totala 

energimängden under mätperioden uppgick till 2,5 MWh. Temperaturmätningen över 

kretsen visas i Figur 19.  

 

Figur 19. Temperaturmätning över interna värmesystemet. 

I Figur 19 ses att temperaturen varierar en del under mätperioden, det beror på att 

varmhållningskretsen är direkt beroende av fjärrvärmenätets framledningstemperatur. 

Fluktuationerna beror främst på effektuttag i nätet men även på utomhustemperaturen. 

Eftersom ingen av aerotemprarna var igång under mätperioden, samtidigt som det 

uppmättes ett effektuttag på 54 kW så genomfördes en rundvandring. Under 

rundvandringen så framgick det att ingen av fläktelementen var igång men det fanns 

ett flöde genom samtliga element. Med antagande att det var ett flöde genom samtliga 

enheter under år 2015 så uppgår förlusterna till 473 MWh.  

Vid en installation av magnetventiler på samtliga flöden till aerotemprar skulle 

förlusterna nästan försvinna helt, men enligt S. Malmström (personlig 

kommunikation, 2 mars 2016) har dom haft problem med kärvande magnetventiler 

vilket resulterade i sönderfrysta aerotemprar vid lägre utomhustemperatur, då kall 

utomhusluft förvärms i aerotemprar. En rekommendation är därför att isolera höljena 

på aerotemparna samt se över möjligheten att byta till en mindre cirkulationspump för 

att minska flödet i kretsen.  
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5.3.6 Sammanställning av varmhållningen 

Resultatet av alla åtgärdsförslag för varmhållning visas i Tabell 9, något man bör 

tänka på är att om temperaturen i lokalen skulle sänkas till 20 ℃ skulle förlusterna 

över varje krets öka. Samtliga åtgärdsförslag är beräknade med en inomhustemperatur 

på 31 ℃. Priserna i Tabell 9 är medelspotpriset för el, inklusive skatt, spotpris och 

elcertifikat, och Luleå Energis försäljningspris av fjärrvärme, ett alternativ är att 

använda produktionskostnaden som jämförelsepris. (Luleå Energi AB, 2016) 

Tabell 9. Sammanställning av åtgärdsförslag. 

Objekt 
Idag 

[MWh] 
Efter åtgärd 

[MWh] 
Besparing 

[MWh] 
Pris 

[kr/MWh] 
Besparing 

[kr] 

Oljepannor 110 36 74 300 22 200 

Elpannor 28 28 0 300 0 

Matarvattenrör 30 1 29 450 13 050 

Expansionskärl 19,5 10 9,5 450 4 275 

Ångpanna 13,7 7 6,7 450 3 015 

Oljecisterner 105 80 25 300 7 500 

Varmhållningssystem 473 150 323 300 96 900 

Fjärrvärmerör 84 
  

 
 Totalt 863,2 312 467,2 

 
146 940:- 
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6 Slutsatser 

6.1 Kartläggning av el 

Som kan ses i resultatdelen kartlades 84 % av den totala elanvändningen, detta 

innebär att målet om att kartlägga minst 80 % av elanvändningen uppfylldes. Inga 

direkta åtgärdsförslag har presenterats eftersom större delar av tiden har ägnats åt att 

kartlägga varmhållningskretsarna då det insågs att det inte fanns några tillgängliga 

mätningar sedan tidigare.  

6.2 Kartläggning av varmhållning 

Noggrannheten i resultatet från energikartläggningen i varmhållningen är inte lika 

tillförlitliga som för elkartläggningen, eftersom alla kartlagda enheter i 

varmhållningskretsarna saknar mätning vilket gör det svårt att kontrollera 

mätnoggrannheten. Detta medför att kvalitén på resultaten kanske inte uppnår önskad 

noggrannhet. Med det ger en god fingervisning av förlusternas storhet.  

6.3 Rekommendationer och åtgärdsförslag 

6.3.1 Oljepannor 

Det befintliga reglersystemet i varmhållningskretsen kräver ett visst underhåll för att 

upprätthålla en jämn temperatur i pannorna eftersom framledningstemperaturen i 

fjärrvärmenätet variera under året. Resultat från mätningarna visade var att en sänkt 

varmhållningstemperatur på 10 grader, 57℃  till 47 ℃ , i pannorna, medför en 

besparing på ca 110 MWh samt en sänkt inomhustemperatur på ca 2 grader. 

Då åtgärdsförslaget inte belastar någon investeringskostnad är en sänkt 

varmhållningstemperatur att rekommendera, då det inte bara ger en energibesparing 

utan även bättre inomhusklimat i anläggningen.   

Om de istället strävar efter ett självreglerande system är min rekommendation att 

koppla ihop returledningen från sista oljepannan med framledningen till första 

oljepannan så det blir en sluten krets, samt installera en shuntventil på 

fjärrvärmenätets framledning.     

6.3.2 Ångpanna och expansionskärl 

En tilläggsisolation av ångpannan och matarvattenröret är inte bara en ekonomisk 

vinning utan även en arbetsmiljöfråga, då ytor med en temperatur på över 100 grader 

kan anses som direkt farliga vid en längre kontakttid. Så därför är mina 

rekommendationer att dessa åtgärder genomförs.  

Med dagens energipris är det inte ekonomiskt hållbart att tilläggsisolera 

expansionskärlet då återbetalningstiden överstiger 13 år. Med i takt med ett ökat elpris 

kan det vara av intresse att lämna ny offert på åtgärden, framförallt om temperaturen i 

lokalen sänks vilket medför större förluster och på så sätt klarar åtgärden en högre 

investeringskostnad.  

6.3.3 Oljekrets 

Vid en sänkning av varmhållningstemperaturen i oljecisternerna är det viktigt att vara 

uppdaterad om vilken typ av olja som finns i cisternerna, så att inte temperaturen 

understiger lägsta lagringstemperatur. En rekommendation är att hålla minst 3-4 

grader över lägsta lagringstemperatur för att inte riskera att oljan tjocknar. Resultatet 
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visar att det är möjligt att sänka temperaturen med 5 grader, vilket ger en besparing på 

25 MWh. Även denna åtgärd belastar ingen investeringskostnad, men kan krävas 

bättre kontroll av temperaturen i cisternerna för att öka chansen att upptäcka 

eventuella fel i varmhållningskretsen.  

6.3.4 Interna varmhållningssystemet 

Resultatet från energimätningen över uppvärmningssystemet påvisade ett 

kontinuerligt effektuttag på 54 kW vilket medför årliga förluster på 323 MWh. Min 

rekommendation är att installera någon form av ventiler för att strypa flödet 

alternativt stänga av flödet över samtliga aerotemperar under sommarhalvåret. En 

annan fördel är att inomhustemperaturen sänks i lokalen. 

Risken med att stänga av flödet under sommarmånaderna är att det glöms bort att 

sätta på flödet under vintern, så det är nog smartast att strypa flödet med någon form 

av automatisk reglerventil för att minimera risken för frysskador.  

6.4 Fortsatt arbete 

För att rapporten ska kunna användas som mall för kommande energikartläggningar 

bör en genomgång av klimatskalet i anläggningen genomföras.  

Något som kan vara av intresse att undersöka vidare är att frekvensstyra 

cirkulationspumpen, PU 060, till det interna uppvärmningssystemet. Då jag anser att 

cirkulationsflödet är för högt då det inte finns något uppvärmningsbehov, samt att det 

är bättre ur ett energiperspektiv att frekvensstyra pumpen än att strypa flödet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Energianalys Produktion.  

8 773,2 [MWh]

84 420,7 [MWh]

28 399 [MWh]

16 506,6 [MWh]

591,8 [MWh]

716 314,1 [MWh]

376 066 [MWh]

1 033 [MWh]

HVC 1 (6 %)

HVC 2 (60 %)

HVC 3 (20 %)

HVC 4 (12 %)

HVC 5 (0 %)

LUKAB 

Bio Energi 

243 [MWh]

NVC 1 (1 %)

KVC 1 

Produktion

1 232 247 [MWh]

Intern produktion (11 %)

139 784 [MWh]

Extern produktion (58 %)

716 314 [MWh]

Bio Energi (31 %)

376 066 [MWh]

Fjärrkyla (0 %)

243 [MWh]

Råneå

28 399 [MWh]

Luleå

826 606 [MWh]

Bio Energi

376 066 [MWh]

Fjärrkyla

243 [MWh]

Antnäs

1 033 [MWh]

20 504 [MWh]

7 895 [MWh]

Försäljning (72 %)

Förlust (28 %)

848 [MWh]

185 [MWh]

Försäljning (82 %)

Förlust (18 %)

714 836 [MWh]

111 770 [MWh]

Förlust (14 %)

Försäljning (86 %)

338 536 [MWh]

37 530 [MWh]

Förlust (10 %)

Försäljning (90 %)

843 [MWh]

 [MWh]

Förlust (0 %)

Försäljning (347 %)

Tillförd Energi Anläggning/Nät

 

 

Bilaga 2. Energianalys Fastigheter.  

 

594 [MWh]

732 [MWh]

137 [MWh]

20 [MWh]

803 [MWh]

 [MWh]

Kontor Energigränd (26 %)

Förråd/garage Traktorgränd (32 %)

Förråd Råneå (6 %)

Förråd Alvik (1 %)

Bio Energi Aronstorp (35 %)

Kontor Aronstorp (0 %)

Fastigheter

2 285 [MWh]
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Bilaga 3. Energianalys Transport. 

Transport

829 [MWh]

Peronbil (33 %)

275 [MWh]

Lastbil (56 %)

464 [MWh]

Övrigt (11 %)

90 [MWh]

153,8 [MWh]

99,3 [MWh]

434,8 [MWh]

28,9 [MWh]

53,3 [MWh]

21,5 [MWh]

13,9 [MWh]

1,4 [MWh]

Diesel (60 %)

Bensin (40 %)

Diesel (94 %)

Bensin (6 %)

Diesel (59 %)

Bensin (24 %)

Eo 1 (15 %)

Miljöbränsle (2 %)
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Bilaga 4. Energianalys Nät. 

 

- [MWh]

20 [MWh]

18 [MWh]

18 [MWh]

18 [MWh]

18 [MWh]

18 [MWh]

18 [MWh]

26,4 [MWh]

25 [MWh]

25 [MWh]

25 [MWh]

20 [MWh]

20 [MWh]

20 [MWh]

407 [MWh]

124 [MWh]

PT 32 Notviken (- %)

E11 Gammelstad (7 %)

ET3224 Altersund (6 %)

ET3244 Storheden (6 %)

ET3221 Råneå (6 %)

ET3241 Skäret (6 %)

ET3229 Jämtön (6 %)

ET3249 Bergnäset (6 %)

ET3252 Strutsen (9 %)

PT36 Lerbäcken (9 %)

ET21 Porsödalen (9 %)

ET22 Lulsundet (9 %)

ET3621 Hertsön (7 %)

ET3511 Lövsgatan (7 %)

ET3631 Sandskär (7 %)

Tsp 1 Bergnäset (77 %)

Tsp 3 Midgårdsvägen (23 %)

11 [MWh]

15 [MWh]

15 [MWh]

10 [MWh]

27 [MWh]

36 [MWh]

Lantmätargatan 137 (14 %)

Odalvägen 15 (19 %)

Höstvägen 120 (19 %)

Hertsö kyrkogård (13 %)

Övrigt (35 %)

Sinksundsberget (85 %)

Elnät (31 %)

289 [MWh]

Fjärrvärme - Övrigt (8 %)

77 [MWh]

Övrigt (4 %)

42 [MWh]

Nät 

940 [MWh]

6 [MWh]

Ormberget Radioanläggning (15 %)

Fjärrvärme - Tsp (56 %)

531 [MWh]
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Bilaga 5. Figur över hur procentuella varvtalet varierar. 

I Figur 20 nedan visas hus procentuella varvtalet för tryckstegringspumparna, PU100 

och PU200, i anläggningen varierar under 2015. Orsaken till att styrningen är 0 % 

under delar av året för PU100 tros bero på att signalen av någon anledning har fallit 

bort.  

 

 

Figur 20. Varvtalsvariation för tryckstegringspump, PU100 315kW & PU200 315kW, 

under 2015. 

Bilaga 6. Beräkning av energianvändning till tryckstegringspump PU100 och PU200. 

Vid beräkning av effekten till tryckstegringspump, PU100, har Ekvation (X) används 

för varje timmätning av varvtalssyrningen.   

𝑃0 = (
𝑛0

𝑛1
)
3

∙ 𝑃1 (1) 

Genom att summera den beräknade effekten för varje timme uppgick elanvändningen 

till 212 MWh. Något man bör ta med i beräkningarna är att det fattas ca 2 200 

timvärden för varvtalsmätningen. Med antagande att de uppmäta värdena kan 

representera hela året uppgick elanvändningen för PU100 till 286 MWh. 

 Linkande beräkningar som för PU100 genomfördes på PU200, drifttiden för pumpen 

hämtades från varvtalsstyrningen och uppgick till 993 timmar. En summering av 

timberäkningarna resulterade i att elanvändningen för PU200 uppgick till 67,6 MWh.  
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