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Examensarbetet har genomförts vid Tekniska verken i Linköping som är ett stort företag med bland 
annat flera kraftvärmeanläggningar. Huvudfokus för arbetet har varit att genomföra en kartläggning 
av anläggningen KV61s egenförbrukning och påvisa balansen mellan den och den producerade 
effekten. Med denna kartläggning som bakgrund har sedan förslag till effektivisering av 
anläggningen upprättats. 

Arbetet har utförts genom beräkningar av styrsystemets lagrade data samt med egna mätresultat 
från mätningar på aggregat i anläggningen. För kartläggningen presenteras arbetet i form av grafer 
och beskrivande text och avslutas med ett resultat som visar den beräknade förbrukningen för år 
2018. Även elproduktion från anläggningen presenteras för 2018 för att visa balansen mellan 
producerad och egenförbrukad energi.  

Av resultaten för kartläggningen går det se att se hur egenförbrukningen för anläggningen förhåller 
sig till produktionen. Egenförbrukningen uppgår till ca 15 % av årsproduktionen för anläggningen. 

Baserat på kartläggningen och uppmärksamanden som gjorts under tiden för arbetet, följer sedan 
delen med förslag till effektivisering av anläggningen. I denna del framgår det hur många 
parametrar blir att spela in vid effektivisering av en anläggning. Denna del resulterar dock i några 
konkreta förslag att utreda vidare. Exempel på detta är hur vissa anläggningsdelar inte använd som 
det var tänkt från början och hur man med mätning kan definiera behov av åtgärder. 

Som slutsats har dragits att under arbetets korta tidsram gått att påvisa förbrukningsfördelningen 
för KV61. I och med det är målet uppnått att vara ett underlag för att kunna gå vidare med arbetet 
kring energikartläggning och effektivisering av anläggningen. 
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Objekt Avgränsad anläggningsdel t.ex. en motor 

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

Revision Avställning av anläggningen för upprustning. Ofta årligen. 

Ärvärde Det faktiska värdet från en reglerkrets, i rapporten använt för att 
beskriva det faktiska varvtalet/frekvensen på motorer. 

Förbrukning 
av energi. Författaren är väl medveten om att energi inte kan 
förbrukas. 

Mottrycksturbin Ångturbintyp i kraftvärmeverk där ångan utnyttjas i turbinen för 
elproduktion 

KV61 
kraftvärmeverk och sedan ett nummer t.ex. KV61  

MaVa-pump Matarvattenpump 

Normalkraft Elkraftförsörjningen till anläggningen under normala driftfall 

IEC International Electrotechnical Commission 
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1.1 Notation 

 

 Effekt 

 Nominelleffekt (även andra nominella storheter markerade med 
) 

 Belastningsförluster, nominellt värde 

 Belastningsförluster 

 Tomgångseffekt 

 Skenbar effekt 

 Huvudspänning  

 Ström 

Absolutbeloppet av strömmen

 Magnetiseringsströmmen 

 Den aktiva delen av strömmen 

 Frekvens 

 Frekvens angiven i per-unit av märkfrekvensen 

 Varvtal 

 Synkront varvtal 

 Lindningsvarv 

 Flöde 

 Konstant 

Verkningsgrad

 Verkningsgrad angiven i procent 

 Fasvinkel 

 Belastningsgrad 
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2.1 Bakgrund 

Tekniska verken i Linköping erbjuder bland annat elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, 
biogas och elhandel. Bolaget bildades redan 1902 och levererade el för första gången i september 
1903 i Linköping. 1958 startades sopförbränning kopplat till kraftvärmeproduktion, vilket blev ett 
första steg mot att se avfall som en användbar resurs. Idag hanterar Tekniska verken hushållsavfall 
från Linköping och flera andra kommuner samt även många typer av industriavfall i ett komplext 
system som innefattar materialåtervinning, biologisk återvinning och energiåtervinning.  

Ett av Tekniska verkens kraftvärmeverk är Gärstadverket som består av flera anläggningar där 
främsta bränslet är avfall. Den äldre delen av Gärstadverket består av tre pannor och de båda nyare 
anläggningarna av en panna vardera. Panna 4 hör till produktionsanläggning KV61, och togs i drift 
2004. Där produceras 470 GWh värme och 109 GWh el per år [1]. Det är med fokus på anläggning 
KV61 som arbetet kommer upprättas. 

Gärstadverket har ett stort antal stora och små elförbrukare, som värmare, motorer, 
tryckluftskompressorer, belysning mm. För att effektivisera egenförbrukningen av elektrisk energi 
behöver anläggningen inventeras med avseende på energiförbrukning och i förekommande fall 
effektiviseras alternativt bytas ut eller byggas om.  

Företaget Tekniska verken omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag, lag 2014:266 
från 1 juni 2014 [2]. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet och Energimyndigheten 
ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen [3].  

En energikartläggning ska omfatta hela företagets energianvändning i syfte att få fram en 
representativ bild av hur företagets energianvändning ser ut och ge förslag på åtgärder för att spara 
energi och effektivisera energianvändningen. En kartläggning ska genomföras av personer med 
särskild kompetens. Antingen av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- 
eller miljöledningssystem. Energikartläggningen ska resultera i en rapport. Energikartläggningen 
börjar med en övergripande beskrivning för att kartlägga företagets verksamhet i sin helhet där all 
energianvändning ska ingå, förutom eventuella avgränsningar. Sedan ska en detaljerad 
energikartläggning göras där endast den betydande energianvändningen ska ingå tillsammans med 
förslag på åtgärder och besparingar. Med mätningar eller beräkningar ska företaget kvantifiera de 
olika energianvändarna [3]. 

Energimyndigheten menar att:  

Det går att hitta besparingar inom samtliga delar av en verksamhet men att det finns områden där 
kostnadseffektiva energiåtgärder ofta återfinns och som ser nästan likadana ut på alla typer av 
företag. Kostnadseffektiv besparingspotential för energi finns ofta inom tryckluft, ventilation, 
beteendeförändringar i driftsätt och belysning  [4]. 
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De krav som finns på en energikartläggnings mätning är att enligt förordningen ska 
energianvändningen ska vara aktuell, spårbar och uppmätt. Upplösningen på mätningen får 
företagen bestämma själva men förbrukningen ska vara uppmätt på totalen [5]. 

Då uppdraget för examensarbetet är begränsat till endast en anläggning i företaget samt att tiden 
för utförandet är begränsat kommer resultatet bli en övergripande energikartläggning med avseende 
på större elförbrukare. Detta projekt är ett första steg i den planerade energikartläggningen för 
panna 4/KV61 [6] och för examensarbetet är det den största ingående delen.   

2.2 Mål och omfattning 

Målet är primärt att inventera och kartlägga större energiförbrukare tillhörande anläggning KV61. 
Med kartläggningen som bakgrund ska sedan förslag på effektiviseringsåtgärder upprättas, 
antingen ersättare till befintlig teknik eller effektivisering av denna.  

Uppdraget enligt projektdirektivet för examensarbetet består av att visa balansen mellan producerad 
och egenförbrukad energi, samt förbrukningsfördelningen mellan de olika transformatorkretsarna.  
Syftet med arbetet är att utgöra en start för att komma igång med mer omfattande 
energikartläggning och effektivisering av KV61. Detta för att minska egenförbrukningen av energi 
och därmed bidra till mindre påverkan på miljön. 

2.2.1 Avgränsningar  

Kartläggning samt förslag till effektiviseringsåtgärder är avgränsade till produktionsanläggning 
KV61. Metod, teori och förslag är dock tillämpbara även på liknande industrianläggningar. 

Då Energimyndigheten har utförandekrav på mätningar till en energikartläggning, som 
examensarbetets tidsram inte kan uppfylla, blir resultatet av kartläggningen att frångå vissa 
specifika krav från Energimyndigheten. Istället har matematiska modeller använts för att få en 
bredare uppfattning hur förbrukningen har varit. Hur exakta dessa uppskattningar blir är svårt att 
verifiera då ingen exaktare mätning finns att kontrollera mot. En betydande avgränsning är därför 
att inte kunna verifiera resultaten under arbetets gång. 

En tydlig avgränsning av arbetet är att primärt undersöka större aggregat i anläggningen sätt till 
installerad effekt, större än 100 kW. Vissa större aggregat så som traverser och ventilationssystem 
är dock ej specifikt behandlade i rapporten.  

På grund av den tidsbegränsade karaktären av arbetet tar de effektiviseringsförslag som upprättats 
inte hänsyn till faktiska kostnader för att möjliggöra effektiviseringen. Den avgränsade tiden för 
förläggningen av arbetet leder i vissa fall även till svårigheter med att mäta olika driftfall. I dessa 
fall har en avgränsning till antaganden fått göras. 

 Disposition

Rapporten är uppbyggd av en inledande del, kap 2 med beskrivning av examensarbetet, dess 
bakgrund, mål och begränsningar. För förståelse av kartläggningen och effektiviseringen finns för 
båda en inledande del för teori och metod, kap 3.1 resp. 4.1. I dessa beskrivs tillvägagångssätt och 
de mätmetoder som tillämpas. Resultaten presenteras i egna kapitel i slutet av respektive avsnitt, 
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3.5 och 4.8. Egna insamlade mätvärden som ligger som underlag för beräkningar finns i bilagor till 
rapporten för att göra denna mer lättläst. De Excelfiler med mätvärden som är tagna ur 
anläggningens styrsystem, som graferna skapas utifrån, kommer inte bifogas rapporten på grund 
av deras storlek. Slutligen diskuteras resultatet och slutsatser dras. 

 Bidrag

Eftersom examensarbetet är utfört som ett samarbete mellan Isak Carlsson och Lena Hasselgren 
har vissa indelningar gjorts för att även ha med enskilt arbete i rapporten. Det som lämnats till 
Tekniska verken där arbetet är utfört, innehåller en sammanställning av allt som tagits fram under 
examensarbetet. Rapporterna till respektive universitet kommer bara innehålla de delar som 
studenten ansvarat för, det gemensamma materialet samt material som är av betydelse för förståelse 
av rapporten. 
 
Uppdraget består i tre olika delar, en kartläggning av energiförbrukningen, en undersökning om 
vad ett byte av befintlig belysning till LED-belysning har för påverkan samt en del med förslag och 
effektiviseringsåtgärder för anläggningen. Den övergripande uppdelningen av uppdraget är att 
Lenas del består av belysningsutredningen och Isaks del av övrig energieffektivisering samt 
upprättandet av den teoretiska metoden (se kapitel 3.3.3). Övrigt arbete är genomfört gemensamt 
och de mätningar som har utförts i anläggningen har gjorts tillsammans i elsäkerhetssyfte. 

2.3 Metod 

Innan det praktiska arbetet kunde starta på anläggningen genomgicks allmän säkerhetsutbildning 
för att få tillträde till området enligt Tekniska verkens rutiner. Efter detta följde en 
elsäkerhetsgenomgång och introduktion till anläggningen.  

När formalia för att få sätta igång med arbetet var avklarat, inleddes det med att skaffa sig en 
uppfattning om hur anläggningen översiktligt fungerar och hur det skulle vara möjligt att 
genomföra kartläggningen. Denna inventering av anläggningsdelar, mätutrustning och metoder 
ledde sedan fram till strukturen på kartläggningen. Kartläggningen har sedan fungerat som ett 
underlag att gå vidare med i delen för energieffektivisering.  

Inledningsvis gick mycket tid av arbetet åt till att genomföra litteraturstudier av relevanta källor i 
ämnet energikartläggning och energieffektivisering. Studier av anläggningsdokumentationen har 
även varit ett stort stöd för att kunna hitta sätt att tillämpa teorin praktiskt.  

De mätningar som har genomförts för arbetet har genomförts oftast under ett dygns tid (bilder på 
mätförfarande bifogade i bilaga 11) . För att skapa en mer generell bild av elförbrukningen på 
anläggningen har det genomförts mycket hantering av den historik som finns lagrad i styrsystemet. 
Parallellt med hanteringen av mätningar och historik har vidare studier genomförts för att definiera 
möjligheter till förbättring av anläggningen.   

Under den sista tiden av arbetet har denna rapport upprättats. 
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2.4 Resultat  

Arbetet påvisar att egenförbrukningen för KV61 uppgår till 14 GWh. Detta står för ca 15 % av 
produktionen för år 2018 på 91 GWh. Från resultatet går det även att se hur anläggningen har 
potential till effektivisering. Delen med arbetet kring effektivisering av anläggning visar på en 
minskad energiförbrukning på 90 MWh årligen vid möjligt införande av åtgärderna.  
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I början på detta kapitel beskrivs den teori och metod som ligger till grund för kartläggningen av 
elförbrukare, kap 3.1. Efter det följer en beskrivning av anläggningen, kap 3.2, samt kartläggning 
av egenförbrukning och produktionen för år 2018, kap 3.3 resp. 3.4. Avslutningsvis presenteras 
resultatet som en balans mellan egenförbrukningen och elproduktionen för KV61 år 2018, kap 3.5.  

3.1 Metod för kartläggningen  

Energikartläggning är en genomgång av den energi som årligen tillförs och används i ett företags 
verksamhet. Den kan ligga till grund för förslag på åtgärder som kan hjälpa företaget använda 
energin på ett effektivare sätt [3]. Energikartläggningar kan dock variera kraftigt i hur de utformas 
med avseende på tillgång till tid, förväntningar, noggrannhet och målet med kartläggningen. Som 
Energimyndigheten beskriver kraven för en energikartläggning måste förbrukningen vara uppmätt 
på totalen [3]. På grund av den tidsram som finns för examensarbetet kommer en övergripande 
kartläggning av energiförbrukningen per transformator samt de största förbrukande objekten 
genomföras. Som gräns för vad som är stora motorer har i första hand de över 100 kW valts ut. I 
vissa fall har även mindre förbrukare tagits med då dessa har varit av specifikt intresse, t.ex. 
tryckluft och belysning. Kartläggningen är vald till att studera energiflöden för år 2018 men i vissa 
fall har även mätningar under arbetets gång genomförts. De senare för att kunna genomföra 
omräkningar till energiförbrukning utifrån data, för de aggregat där endast ström och varvtal finns 
att tillgå. Då driften av anläggningen är relativt stabil kan de uppmätta värdena användas till att 
styrka den beräknade förbrukningen under 2018.  

Det första steget i kartläggningen är förberedelser, detta för att få en övergripande bild av 
anläggningen och de objekt som ska studeras.  För att lokalisera objekten i anläggningen och få en 
anläggningskännedom används dokumentationen för anläggningen. För att få en uppfattning om 
hur olika objekt används har driftcentralens dator nyttjats. Denna har koppling till det överordnade 
styrsystemet för anläggningen och från detta går att se trender för motorström mm.  
Efter det genomförs sedan insamling av data via mätningar med mätinstrument samt ställverkens 
och frekvensomriktarnas displayer för att ha som grund till beräkningar av effekt och energiflöden. 
Anläggningens styrsystem lagrar för vissa objekt enbart ström och varvtal (ärvärde för 
varvtal/frekvens, fortsatt kallat ärvärde), inte energi och effekt. Dessa lagrade medelvärden per 
timbasis ligger till grund för trendkurvor och summering av energiförbrukningen.  

Då det visat sig att tillgången till data varierat en del för olika objekt görs energiberäkningar även 
utifrån egna mätvärden. Det kan medföra mindre noggrannhet på den totala energiförbrukningen 
för dessa objekt. Det är ändå viktigt att få med dessa objekt för att kunna ha som grund till 
effektiviseringen 

Mätresultat och avläst data från displayer presenteras i bilaga 1. Effektberäkningar, 
energiberäkningar samt grafer som skapas i Excel utifrån styrsystemets lagrade data presenteras 
under respektive behandlade aggregat. Det resultat från mätningar som är relevant för 
beräkningarna används i presentationen av kartläggningen där det behövs.  
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Beräkningar av drifttimmar, effekt och energiförbrukning görs som tidigare nämnts i Excel. I 
bilaga 4 visas ett exempel på tillvägagångssätt och metod. Grafer som presenteras i rapporten har 
skapats i Matlab för att få en ren och överskådlig presentation. Värden läses in i Matlab från Excel 
via ett skript som byggts för att ge alla grafer samma designmässiga utseende. Detta med 
undantaget grafer tagna från mätinstrumentet. Dessa har dock bearbetats för att uppnå ett liknande 
utseende. 

Anläggningen styrs av ett överordnat styrsystem av modell ABB 800xA [7]. Via profibus 
(busslinga) är objekten ute i anläggningen ihop-länkade och vidareförmedlar data till styrsystemet. 
De signaler som är utvalda att lagras i styrsystemet är även lagrade på historikservrar i fem år. Då 
alla signaler som finns att tillgå i t.ex. frekvensomriktare inte lagras i styrsystemet, finns det 
stundtals begränsningar i hur väl de kan användas för att återge historiska förhållanden. I många 
fall har de dock varit den enda tillgängliga informationen för att kunna ge en generell bild av 
elförbrukningen för KV61. 

De lagrade värdena som används i rapporten har överförts ifrån historikservern till Excel som 
timmedelvärden för att enklare kunna hanteras.   

Ställverken på anläggningen är utrustade med EMA 10H [8]. Instrumentet är konstruerat för att 
övervaka, styra, lagra och analysera elektriska variabler i ett ställverk. EMA 10H instrumentet utför 
även övertonsanalys upp till 31: a övertonen. Bild på instrumentet i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Multiinstrument Megacon EMA10 

 
De mätvärden som valts att avläsas är ström, spänning, aktiv och reaktiv effekt, effektfaktor (cos , 
energi per månad och år, samt övertonshalt. Dessa data presenteras per ställverk i bilaga 1. Datum 
för avläsning antecknas. 

Frekvensomriktarna i anläggningen är utrustade med Vacons manöverpanel [9] vilken utgör länken 
mellan frekvensomriktaren och användaren. Manöverpanelen har en display för 
parameterinställning och avläsning av värden. Då möjlighet till tripp-mätning (mätning av 
energiförbrukning) finns i frekvensomriktaren har denna funktion använts för att skapa data över 
energiförbrukningen för aggregatet. Alla storheter som presenteras i displayen skickas inte till 
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styrsystemet så egna anteckningar har varit nödvändiga för att få största möjliga underlag till 
beräkningarna. Bild på panelen i figur 2 nedan 

 

Figur 2. Vacon manöverpanel 

Mätinstrumentet som använts under arbetet är av modell Fluke 435 series II [10]. Det är ett 
instrument för realtidsmätning och loggning över tid. Mätinstrumentet har möjlighet till 
effektmätning över tid på tre faser och är kompatibelt med programvaran Power Log Classic 4.6 
[11].  

Instrumentet används i detta arbete för att logga spänning, ström, och effekt. Inställningen som 
använts vid loggning är 1-minuts medelvärden oftast över ett dygn. Bild på instrumentet i figur 3 
nedan. 

 

Figur 3. Mätinstrument Fluke 435 Series II 
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En sammanställning av hur mätning och datainsamling har genomförts visas i figur 4 nedan.  

 

Figur 4. Mätpunkter 

 
 

3.1.1 Teoretisk metod för att beräkna effekt  

Under arbetets gång uppdagades att det inte är helt enkelt att med säkerhet bestämma förbrukning 
i form av elektrisk effekt baserat på de data som finns tillgängliga. Med de historiska data som finns 
tillgängliga för frekvensomriktarstyrda laster, upprättades ett försök till räknemetod som med lite 
teoretisk tillrättaläggning använder värdena för ärvärde och motorström. För att kunna uppskatta 
förbrukad effekt ur dessa data måste vissa saker redas ut. 
 
Elektrisk effekt beräknas enligt effektformeln: 
 

 (1) 

 
För motorströmmen ( ) används värden från strömmedelvärden som finns lagrad för objekten. 
 
Spänningen ( ) från frekvensomriktaren beror på frekvensen. Sjunker frekvensen under 
märkfrekvensen för motorn sänks även spänningen. Anledningen till detta är att behålla ett konstant 
förhållande mellan spänning och frekvens. Förhållandet mellan spänning och frekvens ska vara 
konstant för att inte flödet i motorn ska överskrida det den är konstruerad för. Det kan utläsas ur 
transformatorformeln (som även går att tillämpa på asynkronmotorn), att om förhållandet mellan 
spänning och frekvens är konstant är även flödet konstant [12]: 
 

 
 (2) 
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Frekvensomriktarens utspänning kan därför ses som ett linjärt beroende av frekvensen upp till 
märkfrekvens på motorn. Detta illustreras i figur 5 nedan: 
 

 

Figur 5. Spänningens beroende av frekvensen 

 
Spänningen som matar motorn vid ett visst driftfall kan därför med hjälp av ärvärdet angivet i p.u 
av märkfrekvensen fås ur: 
 

 

 

(3) 

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

 

 

 

 
(4) 

 
Fasvinkeln i en asynkronmotor varierar med belastningen. Den fasvinkel som avläses från 
märkskylten gäller endast vid märklast. Hur fasvinkeln varierar exakt är olika för olika 
motorstorlekar/konstruktion. Fasvinkelns beroende av uteffekten beskrivs av bland annat av 
referenserna [12, 13, 14]. 
 
Fasvinkelns beroende på uteffekt kan illustreras generellt som i figur 6 nedan. 
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Figur 6. cos  

 
Anledningen till att fasvinkeln ändras vid låg belastning är att magnetiseringsströmmen i motorn 
är nära konstant, medan den totala motorströmmen varierar med belastningen. ABB anger i sin 

[15] att i området där frekvensomriktare verkar med konstant flöde kan man 
approximativt anta att magnetiseringsströmmen för motorn är konstant samma som vid märklast. 
Med denna approximation kan man upprätta följande formel: 
 
 

 

 

(5) 

 
Magnetiseringsströmmen i motorn är vinkelrät mot den aktiva strömmen [15]. Den totala 
motorströmmen blir då hypotenusan mellan de två vektorerna enligt strömtriangel i figur 7 nedan: 
 

 

Figur 7. Magnetiseringsströmmen är vinkelrät mot den aktiva strömmen  

Varierar sedan motorströmmen till följd av skillnad i belastning påverkas fasvinkeln av vinkeln 
mellan den aktiva motorströmmen, (den som uppstår av uttagen effekt) och 
magnetiseringsströmmen, (den reaktiva strömmen, approximerad till konstant). Ett förhållande 
mellan motorströmmens förändring och fasvinkel kan då beskrivas av: 
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(6) 

 
Enligt denna teori drar motorn som lägst magnetiseringsströmmen och detta vid en effektfaktor 
som är noll. Utan att gå djupare i resonemanget, kan man se att approximationen kommer att sluta 
fungera om den totala motorströmmen sjunker under värdet för magnetiseringsströmmen [16]. En 
liten del aktiv ström kommer motorn dock alltid att dra, för att överkomma friktionsförluster etc. 
För att kunna tillämpa räknesättet antas att under en effektfaktor på 0,1 kommer motorn aldrig att 
arbeta. Se även [16]. 
 
När de ingående parametrarna i effektformeln härletts med ovan teori, kan man anta att det svarar 
för effekten i en punkt direkt efter frekvensomriktaren i nätet. För att definiera effekten för ett helt 
aggregat (motor och drivsystem), så tillkommer att ta hänsyn till verkningsgraden i 
frekvensomriktaren. Den exakta verkningsgraden i frekvensomriktaren är svår att uppskatta. De 
frekvensomriktare som är monterade på KV61 är tillverkade av Vacon. Vacon ägs av Danfoss som 
beskriver verkningsgraden generellt som i figur 8 nedan [17]: 
  

 

Figur 8. Generell verkningsgrad för frekvensomriktare 

Figur 8 påvisar de tendenser som Danfoss beskriver [17]. Vid lågt varvtal påverkas 
verkningsgraden negativt och när lasten även är låg är detta ännu mer signifikant. Vad som syns 
tydligt är att ner till 50 % varvtal är verkningsgraden konstant och oberoende av lasten. Vid 
beräkningar kommer en fast verkningsgrad på 95 % att antas. 
 
I ovanstående teori går det genomgående att se att vid högre last och högre varvtal är förändringarna 

bidra till känslighet i resultatet. Metoden kommer att användas med försiktighet genom rapporten, 
men ändå fungera som stöd för att uppskatta förbrukningen. Ingen hänsyn har heller tagits till hur 
eftersläpningen påverkar skillnaden mellan frekvens och varvtal. 
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Ett räkneexempel för att beskriva räknesättet i Excel finns att se i bilaga 4 
 

3.1.2 Metod för att beräkna förbrukningen baserat på mätdata 

Som komplement till ovan beskriven metod för att beräkna effektförbrukningen har avläsning av 
trippmätare i frekvensomriktare och mätningar används. Dessa avläsningar och mätningar blir 
beroende av driftfallet vid tillfället. Då driften av många aggregat ligger på en jämn nivå under 
användandet, så används dessa data för att uppskatta förbrukningen. I vissa fall har det dock inte 
det gått att med någon större säkerhet anta nivåer för effektförbrukningen. Bidragande till detta har 
varit att vissa aggregat helt enkelt inte har varit i full drift under tiden för genomförandet av arbetet. 
 
För de flesta aggregaten har ett medelvärde av förbrukning vid drift antagits multiplicerat med 
antalet drifttimmar för 2018. Detta då de flesta aggregat antingen går vid stabil belastning eller är 
helt avstängda. Några undantag från detta kommer att behandlas annorlunda där det snarare uppstår 
två nivåer vid drift, se t.ex. kap 3.3.4. 
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3.2 Anläggningsbeskrivning 

Gärstadverket anläggning KV61 kan ses i en övergripande skiss i Figur 9 nedan. För fortsatt 
förståelse av uppbyggnaden och de presenterade anläggningsdelarna görs en kort beskrivning.  
 
 

 
Figur 9. Nätschemaskiss över KV61  

Gärstadverket KV61 producerar el via generator 2 (G2) till överliggande 130 kV 
högspänningsnät. Detta sker genom transformator T2 med omsättningen 11/130 kV.  
 

Inkommande elförsörjning till KV61 är ansluten i högspänningsställverk 061.723A001, vilket är 
ett SF6 kompaktställverk från ABB (12 kV). Vidare från högspänningsställverket matas 7 st. 
krafttransformatorer, sammanfattade i tabell 1 nedan; T001, T002 och T003 försörjer varsitt 
lågspänningssällverk på 0,4 kV samt normalt, via nätbrytare, även ett reservkraftsställverk. De 
största aggregaten försörjs från egen transformator. T004 försörjer rökgasfläkten, T005 och T006 
försörjer fjärrvärmepumparna och T007 försörjer kylmaskinen. Varje transformator skyddas 
primärt med reläskydd av ABB REX521 [18].  
 
Lågspänningsställverk 061.731A001 matas från transformator T001 och försörjer rökgasrening och 
fastighet med normalkraft. Ställverk 061.731A002 matas från transformator T002 och försörjer 
pannan med normalkraft. Ställverk 061.731A003 matas från transformator T003 och försörjer 
panna och reservkraftsställverk 062.732A001 med normalkraft. Reservkraftställverket matas vid 
normaldrift från ställverk 061.731A003, men via nätbrytare kan det kopplas om för att försörja de 
prioriterade förbrukarna från ett reservkraftaggregat. De tre lågspänningsställverken är 
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dimensionerade för att kunna klara av att sektioneras om och matas från två av tre transformatorer 
[19]. 
   
 

Tabell 1. Sammanfattning av transformatorgrupper 

Transformator Märkdata Försörjning 
T001 11/0,4 kV; 1600 kVA Lågspänningsställverk 061.731A001 

T002 11/0,4 kV; 1600 kVA Lågspänningsställverk 061.731A002 

T003 11/0,4 kV; 1600 kVA Lågspänningsställverk 061.731A003 

T004 11/0,72 kV; 1250 kVA Frekvensomriktare för rökgasfläkt 061.332P701 

T005 11/0,72 kV; 1000 kVA Frekvensomriktare för fjärrvärmepump 061.511P011 

T006 11/0,72 kV; 1000 kVA Frekvensomriktare för fjärrvärmepump 061.511P021 

T007 11/0,4 kV; 1000 kVA Kylmaskin 061.731A004 

 
 

3.3 Egenförbrukning 

All elanvändning för KV61 går genom högspänningsställverk 061.723A001. För att kunna 
definiera egenförbrukningen har punkten nedanför transformatorerna relaterats till (se figur 9), där 
det finns olika omfattande historik att tillgå. Nedan följer förbrukningen presenterad för respektive 
transformatorgrupp.  
 
 

3.3.1 Transformator T001 

Ställverk 061.731A001 försörjer rökgasrening och fastighet, t.ex. ventilation och variatoruttag 
(används framförallt till byggström vid revision). Ställverket är utrustat med multiinstrument 
Megacon EMA10H, beskrivet i kapitel 3.1 ovan. I detta mäts bland annat energiförbrukning, men 
årsvis redovisning finns inte i denna specifika version av instrumentet. På grund av detta är 
energiförbrukningen för 2018 avläst via styrsystemet till 3 089 MWh (samma information som 
skulle visats på skärmen). Avlästa värden och mer detaljer kan ses i tabell 1.1 i bilaga 1. Från 
styrsystemet tas även data för momentan effektförbrukning som redovisas i figur 10 nedan. 
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Figur 10. Effekttrend för ställverk 061.731A001, år 2018 

I figur 10 kan man se hur effekten varierar under året. Det man direkt ser i figuren är hur det tycks 
finnas två fasta nivåer på förbrukningen, en högre under vinterhalvåret och en lägre under 
sommaren. Denna större konkreta förändring går som senare i detta kapitel kommer visas, med stor 
del att härleda till hur vissa anläggningsdelar används mera under vintertid. Det andra utstickande 
fenomenet är hur trenden ligger på en fast nivå under slutet av augusti till slutet september. Detta 
fenomen är återkommande i anläggningshistoriken för 2018 och härleds med största sannolikhet 
till någon form av mättekniskt fel. Den mer naturliga nertrappningen av förbrukningen som sker 
innan, beror på revisionsperioden under 2018 för KV61 var förlagd till augusti månad. Från och 
med den 11:e september ska dock pannan ha eldats upp igen. Då de 11 dagarna detta data bortfall 
utgör, står för en liten del av hela året har det bortsett ifrån. Sett relativt till ett helt år står dessa 
dagar för 3 %. Själva bortfallet sker något tidigare under augusti månad, men att förbrukningen 
ligger på en stabil nivå under revisionsperioden har kontrollerats mot tidigare år. Ställningstagande 
har dock gjorts till att hålla sig till data för 2018. 

Större aggregat som är anslutna till ställverk 061.731A001 sett till installerad effekt är 
kondensatpumpar 061.436P050 och P060 (250 kW vardera) och fjärrvärmepump 061.511P701 
(160 kW).   

Kondensatpumparna används för att vid behov utvinna mer fjärrvärme ur rökgaserna från pannan. 
Dessa används växelvis där P050 är den som används mest. Detta framgår av motorströmtrenden i 
Figur 11 nedan. 
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Figur 11. Motorströmmen för de båda kondensatpumparna(P050 blå och P060 röd) 

Direkt i Figur 11 ovan kan man se att det är under vinterhalvåret som pumparna huvudsakligen 
används. Visas gör även att  strömmen vid drift oftast ligger på en stabil nivå mellan 250 och 300 A. 
Detta motsvarar ungefär 60 till 70 % av märkströmmen 438 A. Ärvärdet under drift ligger större 
delen av drifttillfällena mellan 80 och 90 % avläst från styrsystemet.  

Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året, först med den teoretiska 
metoden (kap 3.1.1) och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare tid 
(metoden som beskrivs i kap 3.1.2). Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att 
multiplicera med de drifttimmar som ärvärdet är större än noll. Samma avlästa timmedelvärde har 
antagits för båda aggregaten. Tabell för avlästa värden finns i bilaga 2. 
 
För kondensatpumparna har det varit svårt att läsa av värden under drift över någon längre tid. 
Detta på grund av att under perioden för denna studie är drift av pumparna sällsynt. Dock har värden 
för kortare perioder används för att kunna redogöra för ett medelvärde under drift. Samma värde 
har använts för båda aggregaten. Se bilaga 2 för data. 
 
Nedan i tabell 2 redovisas förbrukningen 2018 för de båda kondensatpumparna. 
 

Tabell 2. Årsförbrukning för kondensatpumpar. 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 
061.436P050 209 MWh 304 MWh 
061.436P060 93 MWh 116 MWh 
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Fjärrvärmepump 061.511P701 pumpar fjärrvärme internt i rökgasreningsanläggningen. Driften för 
pumpen varierar för året som går att se av strömgrafen redovisad i figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Motorströmmen för Fjärrvärmepump P701 

I figur 12 ovan ser man samma tendens som med kondensatpumparna att pumpen används mest 
under vinterhalvåret. Till skillnad från kondensatpumparna är pumpen inte helt avstängd under 
resterande del utav året, utan går ner till en nivå som i figuren ses ligga strax över 100 A. 
Märkströmmen för motorn är 287 A. I figuren framgår det hur strömmen nästan uteslutande ligger 
under 50 % av denna med två korta undantag under april. 

Då motorströmmen är lågrelativt märkströmmen vid båda nivåerna är detta ett tydligt exempel på 
hur metoden för beräkning av cos För att göra en uppskattning av 
förbrukningen har följande genomförts. En mätning på utgående kablar i ställverket har genomförts 
under perioden 15/5 till 16/5. Ett medelvärde av denna mätning var 3,6 kW 

Under en kortare tid under perioden för avläsningen från frekvensomriktaren i bilaga 2, har 
fjärrvärmepumpen körts vid ärvärde motsvarande det vid den högre nivån för motorström i figur 
12, se även bilaga 9. Denna förbrukning antas för perioderna med högre motorström. 
Årsförbrukningen för fjärrvärmepumpen redovisas i tabell 3 nedan. Baserat på två nivåer av 
timförbrukning 

Tabell 3. Årsförbrukning för fjärrvärmepump P701 

Aggregat Omräknade uppmätta värden 
061.511P701 67 MWh 
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3.3.2 Transformator T002 

 
Ställverk 061.731A002 
 
Ställverket försörjer pannan (pannrelaterade förbrukare) och är utrustat med Megacon EMA10H 
multiinstrument [8]. Den uppmätta energiförbrukningen för ställverket 2018 är 1 457 MWh, fler 
avlästa momentana storheter finns i bilaga 1, tabell 1.2. Den momentana effektförbrukningen för 
året presenteras i en graf på samma sätt som för de andra ställverken, denna ses i figur 13 nedan. 
 

 
Figur 13. Effekttrend för ställverk 061.731A002, år 2018 

I Figur 13 går det att se hur effekten stundtals är nära noll. När pannan är släckt under 
revisionsperioden och under kortare stopp under året sker inget större effektuttag ur 061.731A002. 
Samma tendens som för resterande trender uppstår i slutet av revisionsperioden.  

Större aggregat sett till installerad effekt anslutna till 061.731A002 är primärluftsfläkt 061.331F001 
(250 kW) och tryckluftskompressor 061.631F021 (80kW). 

Primärluftfläktens syfte är att förse förbränningen i pannan med luft. Detta aggregat arbetar vid 
nära maximalt varvtal så länge pannan är igång. Varvtalet varierar mellan 80 och 95 % utläses ur 
styrsystemet.  I Figur 14 påvisas även hur motorströmmen ligger stabilt mellan 70 och 80 % av 
märkströmmen på 430 A för primärluftsfläkten. 
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Figur 14. Motorströmmen för primärluftsfläkten 

Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året, först med den teoretiska 
metoden (kap 3.1.1) och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare tid 
(metoden som beskrivs i kap 3.1.2). Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att 
multiplicera med de drifttimmar där ärvärdet är större än noll. Tabellen med avlästa värden finns i 
bilaga 2. 

 Nedan i tabell 4 redovisas den uppskattade förbrukningen 2018 för primärluftsfläkten. 
 

Tabell 4. Årsförbrukning för primärluftsfläkt. 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 
061.331F001 1019 MWh 1101 MWh 

 

Tryckluftskompressorn 061.631F021 ansluten till detta ställverk arbetar växelvis med ett likadant 
aggregat 061.631F011 i ställverk 061.732A001. Dessa två växlar dygnsvis mellan varandra. Då 
dessa är identiska till modell antas att förbrukningen är densamma oavsett vilken som är i drift. För 
att uppskatta årsförbrukningen för kompressorn finns ingen relevant historik att tillgå. Därför har 
antagandet gjorts att efterfrågan på tryckluft är konstant under året. En dygnsmätning har 
genomförts för motsvarande kompressor ansluten till 061.732A001 se kapitel 3.3.3. Från denna 
mätning beräknas årsförbrukningen för Tryckluftskompressor 061.631F021. Årsförbrukningen 
redovisas nedan i tabell 5. 
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Tabell 5. Årsförbrukning för tryckluftskompressor F021 (se även tabell 8). 

Aggregat Omräknade uppmätta värden 
061.631F021 200 MWh 

 
 

3.3.3 Transformator T003 

 
Ställverk 061.731A003 och reservställverk 061.732A001  
 
Ställverket 061.731A003 försörjer panna och reservkraftsställverket 061.732A001. i 
reservkraftställverket är prioriterade förbrukare är anslutna. Ställverket 061.731A003 är utrustat 
med multiinstrument Megacon EMA10H [8] från vilken energiförbrukningen för år 2018 kan 
utläsas till 4 195 MWh. Fler avlästa momentana storheter finns i bilaga 1, tabell 1.3.  Detta är då 
den totala förbrukningen för året för båda ställverken då de vid normal drift är ihopkopplade via 
brytare till en enhet. Effektförbrukningen för ställverken visas för 2018 i figur 15 nedan. 
 

 

Figur 15. Effekttrend för ställverk 061.731A002 och 061.732A001, år 2018 

Större aggregat under dessa ställverk är matarvattenpumpar (MaVa-pumparna) och 
sekundärluftsfläkten. Övriga större laster valda att ta upp är belysningen för hela fastigheten och 
två tryckluftskompressorer. 
 
MaVa-pumpar är de aggregat som pumpar vatten in i pannan som senare förångas. För redundans 
så finns det två stycken aggregat monterade som används växelvis, 061.440P011 och 061.440P021. 
 
Mava-pump P011 är den pump som under 2018 har varit i drift minst och P021 mest. Anledningen 
till att P021 är den som i huvudsak använts är att motorn till P011 är i dåligt skick.  Ur styrsystemet 
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har värden för ärvärde och motorström använts för att förklara förbrukningen. Motorströmmen för 

de båda objekten återges i Figur 16 nedan  
 

 

Figur 16. Motorströmmen för de båda MaVa-pumparna (P021 röd och P011 blå). 

Märkeffekten för de båda motorerna som driver pumparna är 355 kW. Ärvärdet vid drift väldigt 

stabilt mellan 90 och 95 % avläst från styrsystemet. I Figur 16 kan man tydligt se att 
motorströmmen mestadels ligger kring 500 A vilket motsvarar mer än 80 % av märkströmmen, 
som är 604 A. 
 
Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året, först med den teoretiska 
metoden (kap 3.1.1) och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare tid 
(kap 3.1.2). Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att multiplicera med de 
drifttimmar som ärvärdet är större än noll. Samma avlästa timmedelvärde har antagits för båda 
aggregaten. Tabell för avlästa värden finns i bilaga 2. 
 

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

Tabell 6. Årsförbrukning för MaVa-pumpar. 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 
061.440P011 285 MWh 300 MWh 
061.440P021 1 717 MWh 1 786 MWh 
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Sekundärluftsfläkten 061.331F002 används tillsammans med primärluftsfläkten för att tillföra luft 
till förbränningen. Till skillnad mot primärluftsfläkten arbetar denna vid ett mycket lägre varvtal 
och effekt, relativt installerad kapacitet. En graf över motorströmmen för 2018 visas i figur 17 
nedan. 
 

 
Figur 17. Motorströmmen för sekundärluftsfläkten 

I figur 17 kan man se hur motorströmmen ligger på en nivå mellan 70 och 80 A under större delen 
av året. Denna ström är så pass mycket lägre än märkströmmen 265 A att metoden för att beräkna 
cos  inte kommer ge tillförlitliga resultat (se kap 3.1.1).  

Av de avlästa värdena i bilaga 2 kan man se att medelförbrukningen per dygn är 282,5 kWh. Denna 
förbrukning multipliceras med de dagar sekundärfläkten antas ha varit i drift och resulterar i en 
årsförbrukning som presenteras i tabell 7 nedan. För detta aggregat har även en mätning i på 
utgående kablar i ställverket genomförts. Detta under en del av perioden för avläsningen från 
frekvensomriktaren. Två dagar av denna mätning redovisas i figur 18 nedan. 
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Figur 18. Effektgraf för sekundärluftsfläkt över två dagar 

Under dagarna för mätningen kan man tydligt se hur den momentana förbrukningen ligger på en 
stabil nivå. För tiden för mätningen beräknas en medelförbrukning per dygn till 332 kWh. Även 
denna översätts till ett helt års drift och redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Årsförbrukning för sekundärluftsfläkt. 

Aggregat Omräknade avlästa värden Omräknade uppmätta värden 
061.331F002 83 MWh 98 MWh 

 

Tryckluftskompressorerna som är anslutna till ställverk 061.732A001 är dels 061.631F011 som är 
i drift växelvis med den som är ansluten till 061.731A002. För denna kompressor 061.631F011, 
har mätningar under ett dygn genomförts. Denna mätning visas i figur 19 nedan. 
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Figur 19. Effekttrend för tryckluftskompressor under ett dygn 

 
För det dygnet man i figuren ovan ser att kompressorn har varit i drift uppgår förbrukningen till 
1225 kWh. Beräknas årsförbrukningen baserat på antagandet att luftförbrukningen över tid är 
konstant, uppgår årsförbrukningen av 061.631F011 till vad som redovisas i tabell 8 nedan. Här har 
perioden för revision inte tagits med. 
 

Tabell 8. Årsförbrukning för tryckluftskompressor F011. 

Aggregat Omräknade uppmätta värden 
061.631F011 200 MWh 

 
 
Den andra tryckluftskompressorn ansluten till ställverket är en mindre kompressor för 
instrumentluften i anläggningen. Denna kompressors förbrukning har mätts under ett dygns tid (16
17/5-19), mätningen redovisas i figur 20 nedan. 
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Figur 20. Effekttrend för instrumentluftkompressor 

Mätningen av effekten är utförd under en uppstart av pannan. Det går därför ur figuren se två tydliga 
nivåer av effektförbrukning, en lägre nivå vid stillestånd och en högre nivå vid fulldrift. Den högre 
nivån är jämförbar med nivån vid den kortare mätningen redovisad i bilaga 1 tabell 1.11. 

Av mätning över ett dygn tillsammans med den momentana mätningen (tabell 1.11 bilaga 1), antas 
två nivåer för effektförbrukningen och en total årsförbrukning. Dessa redovisas i tabell 9 nedan. 
Årsförbrukningen är baserad på när pannan är stoppad eller ej och perioden för revision är likt 
andra aggregat ej medräknad. 

Tabell 9. Årsförbrukning för tryckluftskompressor F031 

Aggregat Lågnivå medel Högnivå medel Total 
årsförbrukning 

061.631F031 24,2 kW 29,9 kW 221 MWh 
 
 
Energiförbrukningen för belysningscentralerna består i både belysning och uttag. Endast en av de 
tre centralerna har förbrukning på uttagen enligt de mätningar som genomförts. Då inga mätvärden 
för belysningen finns med i styrsystemet har årsförbrukningen baserats på mätningar. Mätningar 
har genomförts både momentant och över tid, dock som längst under 48 timmar. Mätning i ställverk 
061.732A001 på de tre belysningscentralerna visar en förbrukning på totalt 84,6 kW momentant. 
All data som noterades under dessa mätningar, samt tidpunkt för mätningen, kan ses i bilaga 1 
tabell 1.8, 1.9 och 1.10. 
 
Dygnsmätning har gjorts av belysningscentralerna som har styrning, dvs central 101 och 103 då 
central 102:s styrning är ur funktion. Detta är genomfört för att få fram dygnsförbrukningen, då 
styrningen påverkar förbrukningen under dygnet. Resultat för förbrukningen för belysningen ses i 
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tabell 10 nedan. Antagande om att belysningen är på lika mycket varje dag hela året, sommar som 
vinter, har fått göras då ingen mätning kunnat utföras vintertid eller under längre tid. Se bilaga 6 
för dygnsmätningar av belysning. 
 

Tabell 10. Förbrukning för belysningen 

Belysningscentral Momentan förbrukning Dygnsförbrukning Årsförbrukning 
061.732A101 26,5 kW 613,5 kWh 223,9 MWh 
061.732A102 45,6 kW 1 094,4 kWh 399,5 MWh 
061.732A103 12,5 kW 319,5 kWh 116,6 MWh 

Summa: 84,6 kW 2 027,4 kWh 740 MWh 
 
 
 

3.3.4 Transformator T004 

 
Rökgasfläkt 061.332F701 
 
Rökgasfläkten är det enskilt största aggregatet sett till installerad effekt tillhörande KV61. Motorn 
tillhörande detta aggregat driver fläkten som suger rökgaserna från förbränningen i pannan genom 
hela systemet. Detta aggregat är ensamt anslutet till transformator T004. Likt tidigare behandlade 
aggregat går det ur styrsystemets historik ta fram grafer för motorström och ärvärde. 
Motorströmsgrafen för 2018 redovisas nedan i figur 21. 
 

 
Figur 21. Motorströmmen för rökgasfläkten 

I figur 21 ser man tydligt hur det uppstår två nivåer på motorströmmen. En nivå under drift som 
pendlar i storleken av 700 och 900 A och en nivå mellan 300 och 400 A som intas i stunder då 
pannan avställd. Till det tillkommer korta stunder under året som aggregatet antas helt avstängt.  
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Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året. Först med den teoretiska 
metoden och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare tid. Dessa har 
omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att multiplicera med de drifttimmar som ärvärdet är 
större än 60, 60 har valts då det avgränsar värdena vid hög ström mot de vid låg ström (se figur 21). 
En specifik avläsning har genomförts under ett kortare stopp av anläggningen, en tabell för 
avläsningen finns i bilaga 3. En tabell för avlästa värden vid full drift finns i bilaga 2. 
 
Av avläsningarna antas två fasta medelvärden, ett för full drift och ett för låg drift. Dessa 
multipliceras med drifttimmarna över respektive under är värde 60. 
 

Nedan i Tabell 11 redovisas de teoretiska respektive uppräknade resultaten. 

Tabell 11. Årsförbrukning för rökgasfläkten. Jämförelse av två beräkningsmetoder. 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade uppmätta värden 
061.331F002 4 460 MWh 4 807 MWh 

 

3.3.5 Transformator T005 och T006 

Fjärrvärmepumpar 061.511P011 och 061.511P021 

Fjärrvärmepump 061.511P011 arbetar växelvis med fjärrvärmepump 061.511P021. Dessa är 
anslutna till varsin transformator och likt tidigare aggregat går det att få en motorströmsgraf och 
ärvärde ifrån styrsystemet lite oklart. Motorströmmen för de båda aggregaten redovisas nedan i 
figur 22. 
 

 
Figur 22. Motorströmmen för fjärrvärmepumparna P011 och P021 
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I figur 22 ser man hur motorströmmarna för de båda objekten pendlar kring ett värde på 300 A 
under större delen av året. Under sommaren är dock strömmen stundtals högre. Vid stopp av 
anläggningen stängs även fjärvärmepumparna av och strömmen ses då gå ner till noll.   
 
Med hjälp av Excel har värdena räknats om till energiförbrukning för året. Först med den teoretiska 
metoden (se kap 3.1.1) och resultatet har sedan jämförts med avlästa värden under en kortare tid 
(se kap 3.1.2). Dessa har omräknats till en årsförbrukning med hjälp av att multiplicera med de 
drifttimmar som ärvärdet är större än noll. Samma avlästa timmedelvärde har antagits för båda 
aggregaten. Tabell för avlästa värden finns i bilaga 2. Årsförbrukningen presenteras i tabell 12 
nedan. 
 

Tabell 12. Årsförbrukning för fjärrvärmepumpar 

Aggregat Teoretisk metod Omräknade avlästa värden 
061.511P011 211 MWh 355 MWh 
061.511P021 131 MWh 159 MWh 

 

3.3.6 Transformator T007 

Kylmaskinen för anläggningen är ansluten till transformator T007. Här är den ursprungliga 
kylmaskinen i dåligt skick och därför används i nuläget temporära kylmaskiner i containrar (detta 
har även varit fallet under hela 2018). För denna anläggningsdel finns ingen historikdata lagrad. 
Dock finns det likt de tidigare behandlade ställverken ett EMA10H instrument installerat på 
nedsidan transformatorn. Från detta instrument avläses årsförbrukningen och redovisas i tabell 13 
nedan. 
 

Tabell 13. Årsförbrukning för kylmaskin. 

Aggregat Avläst värde 
061.731A004 294 MWh 
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3.4 Produktion 
  

Gärstadverket i Linköping är en anläggning för omvandling av avfall till energi i form av el och 
värme. Panna 4 tillhör anläggning KV61 och är en avfallseldad ångpanna som används till både 
värme och elproduktion. 

Elproduktion sker med hjälp av en mottrycksturbin kopplad till en generator, som för KV61 
benämns G2, se figur 9. Produktionen sker direkt ut mot Vattenfalls regionnät dit Gärstadverket är 
anslutet via Tekniska verkens mottagningsstation M3. Generatorn har en egen transformator som 
på uppsidan ansluter mot 130 kV-nätet.  

Panna 4 har en totaleffekt på 68 MW. I figur 23 nedan beskrivs produktionen översiktligt. För mer 
värmeutvinning finns rökgaskondensering och värmepump, vilket visats hur det påverkar 
egenförbrukningen i kapitel 3.3.1. För som utryckt i [6] åstadkomma maximal flexibilitet i 
energioptimering  finns en ångledning mellan pannorna 1 till 3 och panna 4. Denna tillför 
kontinuerligt en mindre del ånga som inte har producerats från eldningen i just panna 4. Hur detta 
tillskott påverkar produktionen baserad på just KV61s egenförbrukning har inte utretts närmare.   

 
Figur 23. Gärstadverkets produktionskapacitet, KV61, panna 4 (värden från [6]) 

För produktionen av elenergi från G2 finns det mätning i debiteringspunkten mot Vattenfalls nät, 
se snitt i figur 9. Denna mätning mäter som illustrerat i figur 9 enbart produktionen från G2. 
Produktionen ligger på en hög nivå under hela året som visas i figur 24 nedan. 
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Figur 24. Timmedelvärden över producerad effekt. 

 
Enligt produktionsrapport för KV61 var den totala produktionen för generator G2 år 2018 
90 917 MWh. Produktionen är mätt i snittet visat i figur 9. Detta är det värdet som kommer att 
användas för att visa balansen mellan produktion och egenförbrukning. 
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3.5 Resultat för kartläggningen 

Under genomförandet av kartläggningen har det visats att förbrukningen per transformator ser ut 
enligt tabell 14 nedan. För de transformatorer som försörjer fler än ett aggregat presenteras de valda 
större objektens förbrukning även i relation till totalen, i procent.  

Tabell 14. Sammanställning av resultat 

Transformator Aggregat Årsförbrukning 
2018 enligt 
teoretisk metod 
[MWh] 

Årsförbrukning 
2018 enligt 
avläsning och-/eller 
mätning [MWh] 

Andel av 
totalen baserat 
på medelvärdet 

T001 Ställverk 
061.731A001 

 3 089  

 Kondensatpump 
061.436P050 

209 304 8,3 % 

 Kondensatpump 
061.436P060 

93 116 3,4 % 

 Fjärrvärmepump 
061.511P701 

 67 2,2 % 

T002 Ställverk 061.731A002  1 457  
 Primärluftsfläkt 

061.331F001 
1019 1101 72,8 % 

 Tryckluftskompressor 
061.631F021 

 200 13,7 % 

T003 Ställverk 061.731A003 + 
061.732A001 

 4 195  

 MaVa-pump 061.440P011 285 300 7 % 
 MaVa-pump 061.440P021 1717 1786 41,8 % 
 Sekundärluftsfläkt 

061.331F002 
 83/98 2,2 % 

 Tryckluftskompressor 
061.631F011 

 200 4,8 % 

 Instrumentluftskompressor 
061.631F031 

 221 5,3 % 

 Belysningscentraler 
061.732A101,102 och 103 

 740 17,6 % 

T004 Rökgasfläkt 
061.332F701 

4 460 4 808  

T005 Fjärrvärmepump 
061.511P011 

211 355  

T006 Fjärrvärmepump 
061.511P021 

131 159  

T007 Kylmaskin 061.731A004  294  
Produktion Generator 2  90 917   
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Balansen mellan egenförbrukningen och produktionen för KV61 visas nedan i figur 25. Värdena 
redovisade för förbrukningen är baserade på den teoretiska metoden, medelvärdet av de båda 
metoderna och metoden baserad på mätdata. För ställverken har alltid den avlästa årsförbrukningen 
används. I figur 26 redovisas förbrukningsfördelningen mellan de olika transformatorerna. 

 

 

 

Figur 25. Balansen mellan egenförbrukning och produktion 

 

 

Figur 26. Förbrukningsfördelningen mellan transformatorerna 
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Det går i figur 26 att se hur den enskilt största förbrukningen sker ifrån rökgasfläkten. Det går även 
att se att fjärrvärmepumparna och kylmaskinen utgör en liten del av förbrukningen.  

I följande figurer 27 till 29 visas hur stor del av årsförbrukningen för respektive ställverk de 
underliggande kartlagda aggregaten utgör. Av figurerna går det att se att kartläggningen beskriver 
en omfattande del av förbrukningen på KV61. Dessa värden är baserade på tabell 14. 

 

 

Figur 27. Förbrukningsfördelning 061.731A001 

 

Figur 28. Förbrukningsfördelning 061.731A002 
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Figur 29. Förbrukningsfördelning 061.731A003 och 061.732A001 
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4  

För att lyfta fram konkreta förslag för energieffektivisering är det många parametrar att ta ställning 
till. Först och främst uppstår frågorna:  Med vilket mål gör man energieffektiviseringen? Är det att 
spara energi till vilket pris som helst eller är den ekonomiska vinningen det starkaste incitamentet? 

Energimyndigheten beskriver som citerat i inledningen, 
 [4].  Med dessa i baktanke har för KV61 några förslag till effektivisering växt 

fram under arbetets gång. Det man ska ha med sig är att det inte är helt lätt att dels definiera, men 
också kunna komma fram till en förbättring utan att blanda in en omfattande helhetsbild. Nedan 
kommer effektivisering behandlas ur ett elförbrukningsperspektiv. Även mindre omfattande delar 
har tagits med för att ligga till grund för fortsatt arbete. Då ekonomi även kan vara ett ledande 
incitament jämförs resultaten med den siffran Tekniska verken angivit som kostnaden för 1 MWh 
elenergi, 850 kr.  

4.1 Kompletterande metod och teori 

4.1.1 Motorer 

I figur 8 visades det hur verkningsgraden för frekvensomriktare påverkades av varvtalet. Även 
motorers verkningsgrad är inte konstant utan varierar enligt vad som beskrivs generellt i figur 30 
nedan [12].    

 

Figur 30. Motorns verkningsgrad som funktion av effekt upp till märkeffekt 

I figur 30 kan man se hur motorns verkningsgrad är hög, speciellt i driftfallen mellan halv last och 
full last. När motorn arbetar under halv last sjunker verkningsgraden drastiskt. När denna drastiska 
sänkning i verkningsgrad exakt börjar skiljer sig mellan motorstorlekar och även konstruktion av 
motorn [14]. 



38 
 

Utvecklingen av motorers verkningsgrad är intressant ur ett effektiviseringsperspektiv, detta 
speciellt då motorer ofta står för en större del av förbrukningen i en industri (något som även visar 
vara sig fallet på KV61). Det internationella standardiseringsorganet IEC delar in motorer i olika 
effektivitetsklasser baserat på verkningsgrad. Dessa finns för närvarande i 4 olika nivåer titulerade 
IE1, 2, 3 och 4. Att överväga en högre effektivitetsklass vid byte av motorer kan över tid visa sig 
lönsamt [20]. 

4.1.2 Pumpar och fläktar 

En centrifugalpumps eller en fläkts axeleffekt relativt varvtalet kan enligt [12] beskrivas av 
förhållandet  

 (7) 

Detta förhållande kan illustreras enligt figur 31 nedan. 

 

Figur 31. Pumpens axeleffekt beroende på varvtalet 

Att något är proportionellt kan även läsas som att kvoten är konstant [21]. Detta leder till att en 
axeleffekt vid ett visst varvtal kan utläsas ifrån märkdata enligt. 

 

 

(8) 

4.1.3 Transformatorer 

Som beskrivet i kapitel 3.2 finns möjligheten att sektionera om så att två ställverk matas från en 
gemensam transformator. Detta är främst för att kunna fortsätta att hålla anläggningen i drift om 
det är så att en transformator måste tas ur drift. Det undersöks i kommande avsnitt hur 
energiförbrukningen påverkas om endast en transformator låts mata två ställverk 

Transformatorer har generellt en hög verkningsgrad som kan enligt [12] beskrivas av 
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(9) 

 

Det som förhindrar transformatorn att ha 100% verkningsgrad är de förluster som uppstår i 
konstruktionen, tomgångsförluster och belastningsförluster. Utan att gå in på hur dessa uppstår kan 
man ur formeln för verkningsgraden se hur dessa påverkas av belastningen. Detta illustreras i 
figur 32 nedan. 

 

 

Figur 32. Tomgångs och belastningsförluster som funktion av aktiveffekt 

För att definiera belastningsgraden vid respektive driftfall används den aktiva effekten,   och 
märkeffekt.  beräknas enligt [12] med hjälp av 

 

 

(10) 

som visar i per unit hur stor del av transformatorns märkeffekt som utnyttjas.  

Även övertoner bidrar till vissa förluster i transformatorer. Övertonerna kan också komma att 
begränsa märkeffekten för transformatorn till ett lägre värde [12, 22]. Detta är något som kan 
behöva kontrolleras närmare vid beslut om omsektionering. 

4.1.4  Tryckluft 

Läckage av luft kan leda till stora förluster. Branchorganisationen för svensk stålindustri 
(Jernkontoret) och Energimyndigheten uppger att så ett så litet hål som 1 mm i diameter kan leda 
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till förluster på 10 kWh per dag (angivet vid liknande tryck som i systemet på KV61, ca 7 bar) [23, 
24].  

Produktionen av tryckluft för KV61 görs med frekvensstyrda kompressorer. Dessa bidrar till en 
effektivisering i sig då de har en högre verkningsgrad än äldre kompressorer [24]. Denna teknik 
medför även att vid en minskad efterfrågan på förbrukning av tryckluft minskar även den totala 
effekt som krävs för produktion av denna. 

4.2 Transformatoreffektivisering med sektionering 

I dagsläget vid normaldrift är respektive lågspänningsställverk 061.731A001, A002 och A003 
inkopplat till varsin transformator. Med teorin från kapitel 4.1.3 kring transformatorns 
belastningsförluster och tomgångsförluster undersöks om det går att uppnå en effektivisering av 
elanvändningen med hjälp av att koppla ihop två ställverk till samma transformator. Detta är möjligt 
då anläggningen är angiven dimensionerad för att kunna klara detta (se kap 3.2). Transformatorerna 
är torrisolerade av modell ABB resibloc [25], med en märkeffekt på 1600 kVA. 

I kartläggningen kunde man i figurerna 10 och 13 se att ställverken 061.731A001 och 061.731A002 
har under året ett högsta effektuttag på 590 kW respektive 380 kW. Avläst ur mätinstrumenten på 
ställverken är att detta uttag sker vid ett cos på ca 0,9 vilket ses bilaga 1, tabell 1.1 och 1.2. 
Belastningsgraden på transformatorerna vid högsta effektuttag under 2018 fås ur formeln för 
belastningsgrad nedan (se kapitel 4.1.3, här i procent): 

 

 

(11) 

Belastningsgraden för transformatorerna fås ur formeln till ca 41 % respektive 26 %. Detta är då 
vid den högsta belastningen som uppstår under året. Skulle båda ställverken vara anslutna till 
samma transformator och den högsta belastningen skulle sammanfalla, skulle den högsta 
belastningsgraden vara 67 %. 

Med hjälp av Excel beräknas de totala förlusterna för varje timmedelvärde under 2018. Värden för 
tomgångsförluster och belastningsförluster fås ur anläggningsdokumentationen där fabrikstester 
utförda av ABB på de installerade transformatorerna återfinns [25]. Dessa testdata är 
sammanfattade i bilaga 5. Förlustvärden per timme jämförs sedan mot förlusten som skulle uppstå 
om den totala lasten var ansluten till samma transformator, se nedan i tabell 15. Anslutning till 
T001 är vald då denna baserat på ABBs värden visar på mindre förluster i beräkningen. 

Tabell 15. Årlig förlust för transformatorer och effektiviseringspotential 

Förlusteffekt T001 
matar A001 

Förlusteffekt T002 
matar A002 

Förlusteffekt T001 
matar A001 och A002 

Effektivisering 

33,4 MWh 28,4 MWh 40,8 MWh 21 MWh 
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Övertonsinnehållets påverkan på belastningsgraden är inget som har kunnat utredas närmare. Här 
föreslås dock att det vidtas vidare undersökning om det sker förändring i övertonsinnehållet vid 
omsektionering.  

 

4.3 Förlusteffekter lågt lastade aggregat  

Under arbetets gång har uppmärksammats hur vissa aggregat inte används så som de kanske är 
dimensionerade för från början. I vissa fall är detta väldigt tydligt, t.ex. fjärrvärmepumpen 
061.511P701 och sekundärluftsfläkten 061.331F002 körs vid en väldigt mycket lägre effekt än vad 
de är dimensionerade för. 

För fjärrvärmepumpen 061.511P701 sker driften av aggregatet under större delen av året med en 
väldigt låg last. Mätningen som genomförts under arbetets gång visar på att förbrukningen under 
denna tid har ett medelvärde på 3,6 kW. Under denna tidsperiod används pumpen enbart för att 
cirkulera vatten i systemet. Detta för att förhindra att vattnet kokas bort i värmeväxlare. En samtida 
avläsning av axeleffekten på motorn i frekvensomriktaren visar att axeleffekten vid detta driftfall 
är 1 % av märkeffekten. Då märkeffekten på motorn är 160 kW motsvarar detta 1,6 kW. Baserat 
på dessa data är verkningsgraden för systemet fram till motoraxeln vid detta driftfall 44%. 

Den maximala effekt som pumpen används vid under ett år kan även uppskattas med teorin för 
pumpens effektkurva i kap 4.1.2. Det högsta varvtalet som pumpen körs vid under året kontrolleras 
med hjälp av ärvärdesdata i Excel till 997 varv/min. Ifrån databladet för pumpen [26] avläses  
märkeffekten för pumpen till 143,17 kW vid ett varvtal på 1485 varv/min. Dessa data resulterar i 
ett teoretiskt maximalt effektuttag under året på 43,3 kW (beräknat enl. kap 4.1.2) . 

Under tiden för arbetet har inte dessa uppmärksammande resultat kunnat utredas mer utförligt. 
Resonemanget pekar dock på hur man med vetskap om hur anläggningen används kan arbeta vidare 
med lösningar för att minska förlusterna.  

Visar det sig att pumpen inte behöver gå överhuvudtaget under perioderna som den går vid 1 % av 
märkeffekten kan en effektivisering årligen påvisas som redovisas i tabell 16 nedan. Denna 
effektivisering är beräknad av att räkna samman all förbrukning som sker vid driftfallet för 1 % av 
märkeffekt under ett år. 

Tabell 16. Effektivisering om annan lösning för att undvika bortkokning av vatten finns 

Effektförbrukning under låglastperioden  

15 MWh 
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4.4 Effektklass på motorer 

Skillnaden mellan olika effektivitetsklasser kan tyckas liten. Men hur stor skillnad gör egentligen 
en uppgradering till en högre effektivitetsklass? 

Som beskrivit i kapitel 3.3.3 används en av Mava-pumparna mindre på grund av problem. 
Problemet som uppstår är att rotorn vrider sig och orsakar vibrationer (detta är något som är under 
vidare utredning). Visar det sig att detta problem är svårlöst skulle man kunna överväga att byta 
motorn helt. Idag är motorerna för de båda MaVa-pumparna av modell ABB M3BP 355 SMC 2 
(märkplåt i bilaga 10), dessa är installerade när KV61 byggdes. Sedan dess har det skett förändring 
i hur motorer delas in i olika effektivitetsklasser men enligt dagens system motsvarar denna 
motortyp IE2 [27].  

Den högsta effektivitetsklassen som idag finns standardiserad är IE4 [20]. Skulle en sådan motor 
av motsvarande modell ersätta de motor som idag inte används i större utsträckning på grund av 
problemen, skulle den totala verkningsgraden på systemet öka. Skillnaden mellan en motor av 
modell M3BP SMC 2 och motsvarande i de olika effektivitetsklasserna IE2 och IE4 presenteras i 
tabell 17 nedan [27]. 

 

Tabell 17. Verkningsgrad i förhållande till märklast för de två olika effektivitetsklasserna 

Motormodell    
355 kW M3BP SMC 2, IE2 95,7 % 95,7 % 94,9 % 
355 kW M3BP MLA 2, IE4 96,9 % 97,1 % 96,8 % 

I dagsläget finns det två aggregat monterade för redundans, dessa är tänkta att användas var för sig 
och arbetar parallellt endast under korta stunder vid upp- och ner-eldning av pannan. Ponerar man 
att vid ett byte av motorn används den MaVa-pump med högst verkningsgrad mestadels och den 
kvarvarande äldre motorn endast används korta stunder under året, kan ett värde av 
effektiviseringen beräknas.  

Beräkningen av effektiviseringen genomförs baserat på den totala förbrukningen för de båda 
MaVa-pumparna för år 2018 redovisat i tabell 6 (medelvärdet av de båda kartläggningsmetoderna 
har antagits). Som belastningsgrad har 75 % antagits då det är närmast avläsning i bilaga 1, 
tabell 1.5. Effektiviseringspotentialen med detta tankesätt redovisas i tabell 18 nedan: 

Tabell 18. Effektiviseringspotential vid byte av motor till MaVa-pump 

Förlustminskning per år 

27 MWh 
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4.5 Rökgasfläkt som går under revisionen  

Under sommaren 2018 skede revisionsstop under perioden augusti och september. Under denna tid 
sker ingen el- och värmeproduktion från KV61, detta då tiden är avsatt för reparationer och 
ombyggnationer. En större förbrukare som dock används under denna tiden är rökgasfläkten. 
Rökgasfläktens primära funktion är att suga röken som uppstår vid förbränningen i pannan genom 
systemet och vidare till skorstenen, under revisonsstoppet är dock anledningen att rökgasfläkten 
går en annan. För att kunna arbeta i pannan under revisionen används rökgasfläkten som ventilation 
under revisonsstoppet. Att undersöka är därför om detta kan uppnås effektivare och i sin tur 
resultera i en minskad årsförbrukning. 

Det har dock visat sig svårt under arbetets gång att kunna mäta förbrukningen vid detta driftfall. En 
kortare avläsning i frekvensomriktaren har dock kunnat genomföras en förmiddag då rökgasfläkten 
gick i driftfallet motsvarande under revisionsperioden,11,8 Hz. Denna avläsning finns presenterad 
i bilaga 3 och visar på att förbrukningen är ca 10 kWh i timmen, dvs. 10 kW momentant. Detta 
betyder att rökgasfläkten under revisionsperioden 2018 förbrukade i storleksordningen 9 360 kWh 
(beräknat på 39 dagar mellan den 3/8 och 11/9).   

Bredvid KV61 står sedan år 2016 KV62, denna anläggning är något modernare och där finns det 
en separat fläkt för stilleståndsventilation. Denna ersätter behovet av att ha rökgasfläkten i drift 
under revisionsperioden. Ifrån styrsystemet för KV62 fås mätvärden på motorströmmen under 
revisionsperioden 2018. För detta aggregat sker ingen matning med frekvensomriktare och effekten 
beräknas därför direkt med effektformeln (se kapitel 3.1.1). Strömmens medelvärde för perioden 
beräknas till 38,5 A och spänningen antas till 0,4 kV. Hänsyn till fasvinkelns förändring har även 
tagits enligt datablad för motorn [28]. Denna momentanförbrukning uppräknas sedan till att 
motsvara samma period som för rökgasfläkten på KV61. Den totala förbrukningen av en 
stilleståndsfläkt av samma typ som på KV62 redovisas som jämförelse till rökgasfläktens 
förbrukning i tabell 19 nedan.  

Tabell 19. Skillnad i förbrukning för olika ventilation vid stillestånd 

Aggregat Förbrukning under revisionsperiod 
Rökgasfläkt KV61 9 360 kWh 

Stilleståndsfläkt KV62 18 197 kWh 

 

4.6   Slaggutmatningsband  

Under arbetet har uppmärksammats att vissa anläggningsdelar på KV61 inte används så som det 
var tänkt ifrån början. Ett exempel på detta är slaggutmatningsbandet. Slaggutmatningen förflyttar 
slagg och aska från pannan ut till en bunker där resterna från förbränningen samlas på hög. Detta 
sker först med skakbord första biten ur pannan på grund av den höga värmen. Sedan sista biten med 
transportband. Detta transportband är konstruerat för att kunna fördela restprodukterna i bunkern 
och fylla den för att behöva tömma mer sällan. Denna funktion med fördelningen är inget som 
längre används utan restprodukterna hämtas istället oftare. Därav skulle aggregatet kunna 
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övervägas att plockas bort.  En bild över slaggutmatningsbandet och bunkern finns bifogat i bilaga 
7. 

En mätning har genomförts specifikt på hydraul-aggregatet som driver transportbandet för att 
definiera årsförbrukningen. Även här finns två motorer installerade för redundans. Denna mätning 
är genomförd på 061.326P012 och redovisas i figur 33 nedan 

 

Figur 33. Dygnsmätning av effektbehov av slaggutmatningsband 

I mätningen går det att se hur den momentana effekten varierar över dygnet. Dock håller den sig 
till kring 3 kW. Ett större undantag från detta sker under 10 minuter på natten, detta går troligen att 
härleda till ett kortare stopp av aggregatet då något kan antas ha fastnat vid den hastiga 
belastningsökningen innan. 3 kW är en relativt låg förbrukning sett till märkeffekten av motorn, 
15 kW. Detta pekar på att verkningsgraden vid detta driftfall troligen är låg enligt teorin i kap 4.1.1. 

Den totala förbrukningen för slaggutmatningsbandet under ett dygn är enligt mätningen 72,5 kWh. 
Dygnsförbrukningen räknas om till en genomsnittlig timförbrukning. Timförbrukningen 
multipliceras sedan med de timmar under året pannan är i drift. Antaganden om pannan är i drift 
eller inte har baserats på mätvärden för värmeeffekt och när denna är större än noll. 

Beräkningen resulterar i en årsförbrukning för slaggutmatningsbandet som redovisas i tabell 20 
nedan.  

Tabell 20. Årsförbrukning slaggutmatningsband 

Årsförbrukning 
20,4 MWh 
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Förbrukningen som slaggutmatningsbandet idag utgör är egentligen enbart förlust. Det bandet gör 
i dagsläget är att förflytta restprodukterna några meter extra ut i bunkern. Hur man praktiskt 
konstruerar bort denna förlust med bibehållen funktion skulle kunna var nått så simpelt som en 
ränna ner från kanten, se bild i bilaga 7. 

4.7 Tryckluftsläckor 

Tryckluft används i anläggningen till många funktioner, bland annat till ställdon på ventiler/spjäll 
och till renblåsning. I vissa tryckluftsdrivna objekt är funktionen att läcka luft, vid t.ex. renblåsning 
är det själva syftet. 

Som beräknat i kartläggningen av anläggningen, se kapitel 3.3.2 och 3.3.3. förbrukar 
tryckluftssystemen på KV61 621 MWh årligen.  

Det har konstaterats att det inte finns någon flödesmätning av tryckluften på KV61. Detta medför 
att det är svårt att följa utveckling av hur mycket av tryckluften som används och hur mycket som 
är förluster. Vid genomförandet av examensarbetet uppmärksammades i alla fall två konkreta 
läckor i systemet. Dessa finns att se som exempel i bilaga 8. Båda dessa uppskattas till 
storleksordningen 1 mm i diameter. 

Baserat på samma antal drifttimmar som antagits för tryckluftskompressorerna beräknas förlusten 
av dessa läckor enligt de 10 kWh om dagen som angivet i kap 4.1.4. Resultatet av beräkningen 
redovisas nedan i tabell 21.  

Tabell 21. Årsförbrukning av två läckor 

Förlust per år av två läckor 

6,5 MWh 
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4.8 Sammanställning av resultat, i effekt och pengar 

Vissa av effektiviseringsåtgärderna leder fram till att visa på en konkret potential. Vissa resulterar 
snarare i en förståelse hur man kan gå vidare med arbetet för att minska egenförbrukningen. 

De åtgärder som resulterar i ett positivt utfall presenteras i tabell 22 nedan  

Tabell 22. Effektiviseringspotential 

Åtgärd Effektiviseringspotential 
per år 

Omräknat till kronor 
per år (pris se kap 4) 

Transformator omkoppling 21 MWh 17 850 kr 
Annan lösning för Fjärrvärmepump 

061.511P701 
15 MWh 12 750 kr 

Byte av effektklass på MaVa-pump 27 MWh 22 950 kr 
Bortplockning av 

slaggutmatningsband 
20,4 MWh 17 340 kr 

Tryckluftsläckor 6,5 MWh 5 525 kr 
Totalt: 90 MWh 76 415 kr 

 

Studien av rökgasfläkten resulterar i baserat på det data som frambringats i en ökning av förlusterna. 
Energiförbrukningen skulle med resonemanget bli ca 8,8 MWh högre än med dagens konstruktion. 
Av denna anledning har denna del inte tagits med i tabell 22. 

Det sammanlagda resultatet av undersökningen för effektivisering visar på att det finns möjlighet 
att göra besparingar i anläggningen. Både ekonomiskt och sett till egenförbrukningen. 
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Enligt vad som beskrevs i uppdraget för examensarbetet har målen blivit uppfyllda, en kartläggning 
av anläggningen har genomförts och till den har förslag till förbättringar upprättats. 

Däremot märktes ganska snart att djupet för de olika delarna inte skulle bli som först hoppats på. 
Det har tagit mycket tid att genomföra kartläggningen av anläggningen och hantera den data som 
detta har medfört. Då detta är första gången ett omfattande arbete med kartläggning av elförbrukare 
sker på Gärstadverket, har arbetet verkligen fått börja från början. Detta med start i att bestämma 
mätmetoder och i vilka punkter i anläggningen det kommer vara genomförbart att mäta och insamla 
data inom arbetets tidsram.  

Det omfattande detektivarbetet som kartläggningen av anläggningen inneburit har dock medfört en 
större anläggningsförståelse än om mera hade stått klart vid start. Denna insyn i hur anläggningen 
hänger ihop och fungerar har också tillslut varit en förutsättning för att kunna upprätta förslag till 
effektiviseringar. 

Även om kartläggningen och dess metoder inte med säkerhet kunnat redovisa effektförbrukning 
uppmätt på totalen, har den dock givit en bredare insyn i hur det på ett praktiskt sätt går att tillämpa 
effektiviseringsåtgärder. Arbetet visar också på hur man på längre sikt kan använda funktioner i 
anläggningen för att uppnå en bättre bild av egenförbrukningen. Men även hur man kanske måste 
tillföra funktioner för att ta nästa steg med kartläggning samt effektivisering. Finns intresset av att 
kunna följa utvecklingen av effektförbrukningen för KV61 är det enklaste sättet troligen att upprätta 
mätning redan i högspänningsställverket, se kapitel 3.2. Eventuellt går det att komplettera 
reläskydden med mätning av förbrukad effekt. För att få en uppfattning om enskilda aggregats 
förbrukning kan frekvensomriktarna vara ett stöd om värden för energiförbrukning börjar lagras 
till styrsystemet.   

Resultaten av kartläggningen visar tydligt på hur omfattande del av anläggningen som täckts in. 
Tydligt utstickande är den stora övrigt-posten på ställverk 061.731A001. Denna post är med största 
sannolikhet att härleda till den stora mängd mindre förbrukare anslutna där. Dessa mindre 
förbrukare är bland annat kopplade till ventilationen för anläggningen   

De två metoderna som används för effektberäkning (kap 3.1.1 och 3.1.2) vid kartläggningen är i 
grunden väldigt olika. Arbetet visar dock på hur de båda kan användas och dess begränsningar. 
Med metoden för att beräkna fasvinkeln vid olika belastning (kap 3.1.1) visas det att det uppstår 
risk för missvisande resultat när belastningen är låg relativt märklast. Dock visar denna metod 
potential då den utan mätningar och avläsningar direkt bidragit till en realistisk bild av 
förbrukningen i anläggningen. 

 Metoden baserad på kortare avläsningar och mätningar (kap 3.1.2) har sin begränsning i att de 
rådande förhållandena vid mättillfället påverkar utfallet. Det är därför viktigt att förhållandena kan 
antas representativa för ett års drift. Hanteringen av de båda metoderna har dock bidragit till en 
större förståelse för den mättekniska problematik som kartläggning baserad på begränsad tillgång 
till historiska värden medför. 
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Ingenjörsmässigt är det kanske inte alltid viktigast att komma fram till exakta värden. För att 
konstruktivt kunna arbeta med effektivisering är det snarare kanske viktigare att kunna skaffa sig 
en bild av de rådande förhållandena. Något som metoderna båda bidrar till.   

Effektiviseringsarbetet som följt av kartläggningen har sin grund i ett elkraftstekniskt synsätt. 
Stundtals stöter detta på begränsningar när blicken höjs för att ta hänsyn till helheten. Ibland kanske 
det inte är den faktiska elförbrukningen som ensamt står för energieffektiviseringen. I ett 
helhetsperspektiv måste hänsyn tas till hur förändringar påverkar förbrukning i andra källor till 
energianvändning. 

Ett sammanhållande tema i effektiviseringsdelen är hur man med vetskap om hur anläggningen 
används kan hitta sätt att minska den totala förbrukningen. Vetskapen om var det sker förluster i 
anläggningen kan även leda till att åtgärder sätts in för att minska dem. Ett tydligt exempel är 
tryckluftssystemet, där ett enkelt sätt att hålla koll på mängden läckor skulle vara att upprätta 
mätning av hur mycket luft som går åt i anläggningen. Detta för att kunna hålla koll på förändringar 
i luftmängden och på det sättet veta när det är dags att se över systemet. För att veta vad efterfrågan 
är till att börja med så måste en noggrannare inventering av anläggningen genomföras, med 
läcksökning och åtgärder. 

Arbetet med effektivisering är något som aldrig tar slut och pekar hela tiden på nya vinklingar eller 
ställningstaganden. Några tydliga bitar att gå vidare med redovisas i punktform nedan 

 Utreda vidare hur förslagen till effektivisering är möjliga att tillämpa. Även se om samma 
resonemang kan användas på andra anläggningsdelar  

 Definiera en tydlig plan för mätningar av egenförbrukningen för KV61. Även utreda hur 
dessa mätdata hanteras och hur de bäst används för att påvisa sätt att minska 
egenförbrukningen. 

 Gå vidare med att kartlägga mindre förbrukare sätt till installerad effekt. 

 Undersöka effektiviseringspotentialen i ventilationen för KV61. 
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Av arbetet kan man dra slutsatserna att det finns potential till effektivisering även i en anläggning 
som är byggd för 15 år sedan. Dock är det kanske inte lika enkelt som man kunde hoppats på. 
 
Ur resultatet för kartläggningen går det att dra slutsatsen att egenförbrukningen står för ca 15 % av 
den producerade effekten från KV61 under ett år. Det går även att se hur svårigheter uppstår med 
att försöka avgöra historiska värden men hur detta kan tacklas på ett konstruktivt sätt. 
 
Av effektiviseringsdelen ser man tydligt hur en mer omfattande bild av funktionen av vissa 
anläggningsdelar måste tas hänsyn till för att kunna tillämpa vissa av resultaten. Resultatet visar 
dock att potential till förbättring finns men att man kanske måste tänka utanför ramarna för att 
kunna dra nytta av den. Denna rapport är dock bara startskottet för det vidare planerade arbetet med 
att kartlägga och effektivisera Gärstadverket. 
 
Avslutningsvis ger arbetet en förståelse för värdet av att mäta och analysera saker för att skapa sig 
en bättre bild av en rådande situation. Att mäta är att veta.  
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Värden från mätningar och avläsningar 

Tabell 1.1. Mätvärden för ställverk 061.731A001, 2019-04-10 

061.731A001  Mätdatum: 2019-04-10 
Info: EMA10 Version: 5.05V 
Momentanvärden    
Spänning: 402 V   
Ström: 762 A   
Effekt: 463 kW Reaktiv effekt: 246 kVAr 
Effektfaktor: 0,87 cos : 0,88 
Energi    
2018-01-01: 45 058,00 MWh 2018-12-31: 48 147,38 MWh 
Totalt för året: 3 089,38 MWh   
Övertonshalt    
THDU: 3,3 % THDI: 17 % 

 

Tabell 1.2. Mätvärden för ställverk 061.731A002, 2019-04-10 
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Tabell 1.3. Mätvärden från ställverk 061.731A003 och 061.732A001, 2019-04-10 

Tabell 1.4. Mätvärden för kylmaskin 061.731A004, 2019-04-23 
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Tabell 1.5. Mätvärden för MaVa-pump 061.440P011, 2019-04-26, mätt i ställverk 061.732A001 och 
frekvensomriktare 

 

Tabell 1.6. Mätvärden för sekundärluftsfläkt 061.331F002, 2019-04-29, mätt i ställverk 061.731A003 
och frekvensomriktare 

 

Tabell 1.7. Mätvärden för primärluftsfläkt 061.331F001, 2019-04-29, mätt i ställverk 061.731A002 och 
frekvensomriktare 
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Tabell 1.8. Mätvärden belysningscentral 061.731A101, mätt i ställverk 061.732A001 

Belysningscentral 061.731A101 (Telerum) Mätdatum: 2019-04-25 
Effekt: 26,5 kW 28,7 kVA PF = 0,91  
Ström: L1 = 44,2 A L2 = 41,1 A L3 = 23,3 A N = 17,9 A 
Övertonshalt: THDU: 6,0 % THDI: 48 % 

 

Tabell 1.9. Mätvärden belysningscentral 061.731A102, mätt i ställverk 061.732A001 

Belysningscentral 061.731A102 (Pannhall) Mätdatum: 2019-04-25 
Effekt: 45,6 kW 47,8 kVA PF = 0,95  
Ström: L1 = 67 A L2 = 63 A L3 = 66 A N = 20,4 A 
Övertonshalt: THDU: 6,2 % THDI: 32 % 

Tabell 1.10. Mätvärden för belysningscentral 061.732A103, mätt i ställverk 061.732A001 

Belysningscentral 061.731A103 (Ställverk, autoläge) Mätdatum: 2019-04-25 
Effekt: 12,5 kW* 14,0 kVA PF = 0,91  
Ström: L1 = 21,9 A L2 = 21,7 A L3 = 16,3 A N = 9,4 A 
Övertonshalt: THDU: 5,8 % THDI: 49 % 

*Vid omställning till handläge för belysningen, dvs ingen reglering, avläses effekten till 25,3 kW.  

Det visar att ljusregleringen minskar förbrukningen med hälften, vid mättid 12.00 torsdag 25/4. 

 

Tabell 1.11. Mätvärden för kompressor 061.631F031, 2019-05-02, mätt i ställverk 061.732A001 

Kompressor: 061.631F031  Mätdatum: 2019-05-02 
Effekt: 30,2 kW 34,2 kVA PF = 0,88 cos  = 0,88 
Ström: L1 = 49,1 A L2 = 49,0 A L3 = 49,5 A N = 0,4 A 
Övertonshalt: THDU: 6,0 % THDI: 11,7 % 

Tabell 1.12. Mätvärden för kompressor 061.631F011, 2019-05-02, mätt i ställverk 061.731A003 
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Tabell 1.13. Mätvärden för hydraul pump 061.326P012, 2019-05-02, mätt i ställverk 061.731A002 
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Mätning av energiförbrukning, med tripp-mätare på frekvensomriktare. Nollställning 29/4 14.00. 
Första avläsning 30/4 sedan har avläsningar gjorts under två veckor. Resultat i tabell 2.1 nedan. 

Tabell 2.1. Avlästa värden [kWh] 
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.. 

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

 

Figur 3.1. Figur svarta streck illustrerar tidpunkter för avläsning (gröna strecket är värdet 
som redovisas i kolumnerna nederst i figuren) 

Figur 3.1 ovan visar att de avlästa timvärdena är representativa för driftfallet vid 11,8 Hz, detta då 
avläsningen skett vid stabil effekt. 
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Räkneexempel Excel 

 

Figur 4.1. Urklipp ur Excel 

 

Beräkning av inramad rad: 

 

1-timmes medelvärde för ström och ärvärde till spänning och cos fi: 

 

 

 

Räknas ihop med effektformeln: 

 

Denna rad har sedan summerats med resterande året och tagits genom verkningsgraden för 
frekvensomriktaren (satt till 0,95). 

 

(Är strömmen lägre än I_mag sätts cos fi till ett fast värde på 0,1 med hjälp av ett IF-villkor i 
excel) 
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Tabell 5.1. Förlustdata ur testrapport för transformatorer [21] 

ABB resibloc 1600 KVA T001 T002 

Tomgångsförluster 3 118 W 3 033 W 

Belastningsförluster 10 611 W 10 675 W 

 

 



57 
 

 

Dygnsmätningar av belysningscentraler: 

 

Figur 6.1. Belysningscentral 103 OBS över natten. 

 

Figur 6.2. Belysningscentral 101 OBS över dagen. 
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Figur 7.1. Slaggutmatningsband 
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Figur 8.1. Läckande ventilblock (läcka vid pil) 

 

Figur 8.2. Läckande slangnippel (läcka vid pil) 
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Figur 9.1. Fjärrvärmepump 061.511P701 förhöjt varvtal (lila motorström, orange varvtal) 

18,8 av 24 h (se figur ovan) har varit vid varvtal motsvarande vid drift av 
kondenseringsanläggningen under 2018, se figur 12. 
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Figur 10.1. Märkplåt MaVa-pump motor. 
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Figur 11.1. Mätinstrument placerat i kabelfack 

 

 

 

Figur 11.2. Jordklämma ansluten 
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Figur 11.3. Spänningsmätningen ansluten till plintrad 

 

 

Figur 11.4. Strömmätning inkopplad på utgående kablage 


