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ABSTRACT 

This thesis has identified and studied measures to allow for reduced use of electricity in a 

waste incineration plant in western Sweden. The energy extracted from the waste at the power 

plant is utilized and sold in form of electricity and heat. Technical and environmentally the 

combined heat and power plant is by today's standards among the leading waste incineration 

plants in the world. The owners are constantly striving to improve the efficiency of the waste 

incineration plant. They have seen the opportunities for savings in reducing internal usage of 

electricity. The delivery from the plant in 2012 was ~1.3 TWh heat and ~0.2 TWh of 

electricity. Of the total generated amount of electricity, about 29% was used for internal 

needs, a quota referred to decline by means of this thesis. In the search for ways to achieve a 

reduction in electricity usage, the plants energy systems was separated into subsystems such 

as: electric power, heating, ventilation, compressed air, fluid systems, lighting, and two 

additional categories, administrative and other measures. Efficiency measures were identified 

through literature reviews, visits at the facility, study of process data and routines as well as 

interviews and discussions. After analyzes using data and estimated values these measures 

was quantified in both estimated reduction in electricity usage and in economic measures 

which resulted in a compilation of several substantial efficiency improvements. With the 

implementation of these, the electricity usage can be reduced by 4.7 GWh per year, which 

represents 5.9% of the internal electricity usage. Repayment periods range between zero and 

5.3 years. Based on the substantial efficiency potentials, administrative potentials emerged 

that may contribute to a future energy-wise management of the waste incineration plant.  

Thesis language: Swedish 

Nyckelord: effektivisering, avfallskraftvärmeverk, energiåtervinning, elanvändning 

Key words: efficiency, waste incineration, energy, electricity, waste to energy 
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SAMMANDRAG 

Detta examensarbete har identifierat och utrett åtgärder som möjliggör en minskad 

elanvändning på ett avfallskraftvärmeverk i Västsverige. Energin som utvinns ur avfallet 

tillvaratas och saluförs i form av el och fjärrvärme. Teknik- och miljömässigt är 

kraftvärmeverket med dagens mått bland de främsta avfallskraftvärmeverken i världen. 

Ägarna strävar ständigt efter att effektivisera avfallskraftvärmeverket och har sett möjligheter 

till, och besparingar i att minska den interna elanvändningen. Under 2012 levererades 1,3 

terawattimmar värme och 0,2 terawattimmar el. Av den genererade mängden el avgick 

omkring 29% till intern användning, en kvot som avses minska med hjälp av detta 

examensarbete. I sökandet efter möjligheter att uppnå en minskad elanvändning delades 

anläggningens energisystem upp i separata delsystem för elkraft, värme, ventilation, tryckluft, 

fluidsystem, belysning samt ytterligare två kategorier; administrativa och övriga åtgärder. 

Genom litteraturgranskning, studerande av driftsinformation och rutiner, intervjuer och 

diskussioner samt platsbesök i anläggningen har effektiviseringsmöjligheter identifierats. 

Dessa har efter analyser med hjälp av mätdata och/eller uppskattningar kvantifieras i såväl 

beräknad minskad elanvändning som i ekonomiska mått och mynnat ut i en sammanställning 

av flera substantiella effektiviseringspotentialer. Med implementering av dessa kan 

elanvändningen minska med 4,7 gigawattimmar per år, vilket utgör 5,9% av den interna 

elanvändningen. Återbetalningstiderna varierar mellan noll och 5,3 år. Med utgångspunkt i de 

substantiella effektiviseringspotentialerna har även administrativa potentialer utkristalliserats 

som kan verka för ett energiklokt framtida förvaltande av kraftvärmeverket.  
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FÖRORD 

Våren 2013 har varit en intressant och rolig period. Merparten av de kurser som getts under 

utbildningen vid Högskolan i Halmstad har visat sig komma till användning vid 

examensarbetet. Från miljölära och ingenjörsmetodik till förbrännings-, installations- och 

fjärrvärmeteknik samt givetvis alla kurser i elkraft. I stort sett hela utbildningen finns fysiskt 

representerad på Renovas avfallskraftvärmeverk vilket har gett stor tillfredställelse och 

nyfikenhet på att få veta mer. 
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1 INLEDNING 

I avfallskraftvärmeverk används bland andra energiformer el som tillförd primärenergi. Till 

de stora användarna av el i dessa anläggningar hör pumpar och fläktar. Inom svensk industri 

kan nämnas att omkring 30% av elanvändningen är relaterad till pumpar och fläktar [1-2]. 

Som i de flesta verksamheter finns givetvis andra tillämpningar som nyttjar el, såsom 

exempelvis värme, kyla, tryckluft och belysning. Denna rapport lägger ingen vikt vid 

fördelningen utan fokuserar främst på att finna de attraktivaste effektiviseringspotentialerna, 

oavsett kategori av elektrisk last. Begreppet effektiviseringspotential introduceras här och 

benämner de identifierade möjligheterna för att minska elanvändningen. Första ledet 

effektivisering syftar till en effektivare drift med minskad användning av el. Det sista ledet 

potential åsyftar den möjliga nyttan som ges genom implementerande av en åtgärd. 

 

Rapporten är uppdelad i en metodbeskrivning i kapitel 2, följt av en beskrivning av 

anläggningen tillsammans med teoretiska samband i kapitel 3. Därefter följer ett detaljrikt 

kapitel, (kapitel 4), utredning av effektiviseringspotentialer som sammanställs i kapitel 5: 

resultat. Rapporten avslutas sedvanligt av kapitel med slutsatser, diskussion, förslag till 

vidare studier samt referenser. 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har skrivits under vårterminen 2013 och är en del i examinationen från 

energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Handledare för examensarbetet har 

varit Urban Persson (Högskolan i Halmstad) och Lia Detterfelt (Renova AB
1
). I samarbete 

med miljöföretaget Renova har examensarbetet utrett vilka möjligheter som finns för att 

minska den interna elanvändningen i deras avfallskraftvärmeverk i Göteborg. Även om 

kraftvärmeverket är en av världens effektivaste anläggningar för utvinning av energi ur avfall, 

finns hos Renova fortfarande en strävan framåt mot högre effektivitet och miljöprestanda. 

Denna strävan är i paritet med styrmedel inom energi- och avfallsområdet, som EU:s 

energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) och EU:s direktiv om avfallsförbränning 

(2000/76/EG). Renova har identifierat effektiviseringspotential i den interna elanvändningen 

och har därför erbjudit möjlighet till detta examensarbete för en utredning. 

1.2 Problemställning 

Då elpriset över tid har visat sig stiga gentemot värmepriset, har elanvändningen kommit att 

utgöra en allt större kostnad för driften av Renovas kraftvärmeverk. En sparad kilowattimme 

är samtidigt en extra såld kilowattimme, varför ambitionen är att minska elanvändningen. 

Problemställningen kan sammanfattas i följande frågor: 

 Inom vilka områden kan elanvändningen minskas? 

 Hur mycket kan elanvändningen minskas på kraftvärmeverket genom att 

implementera de identifierade effektiviseringspotentialerna? 

 Hur stor ekonomisk besparing kan erhållas genom dessa effektiviseringspotentialer? 

 Hur stor andel av de effektiviseringspotentialerna är ekonomiskt försvarbara? 

 Hur tekniskt lättillgängliga är dessa? 

                                                 
1
 Härefter benämns företaget endast Renova. 
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1.3 Syfte och mål 

Renova har som ambition att stärka sin position som energieffektivt och miljömedvetet 

företag, samt att minska elkostnaderna. Rapporten och förslaget till handlingsplan syftar till 

att Renova skall minska sin interna elanvändning. 

 

Examensarbetet skall dels resultera i en rapport som utreder verkets effektiviseringspotential, 

dels innehålla förslag till en handlingsplan med uppgift att minska den interna 

elanvändningen. Examensarbetet skall identifiera laster och driftsätt där framtida 

investeringar i effektiviseringsåtgärder kan komma att göra störst ekonomisk nytta. Detta 

skall göras utan att äventyra miljö- och säkerhetskrav eller inverka på el- och 

värmeproduktionen. Förslaget till handlingsplan överlämnas som bilaga till 

huvuddokumentet. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten är inte tänkt att i första hand på djupet beröra laster på enhetsnivå, men hellre ur ett 

principiellt perspektiv på systemnivå. El- och värmecykeln, (turbin och kondensorer), 

omfattas inte av examensarbetet. De geografiska och fysiska systemgränserna utgörs av de 

anläggningar/processer på avfallskraftvärmeverket som är anslutna till 130 kV-nätet och 

nedtransformeringar från detta, undantaget försorteringen, som inte ingår i examensarbetet. På 

det ena tryckluftssystemet (7 bar) görs ingen djupare analys eller utredning utan här hänvisas 

till tidigare företagen utredning av Atlas Copco. Från ett principiellt systemperspektiv och i 

samband med 18-bars-systemet inkluderas dock 7-bars-systemet. Ingrepp i specifika 

processer och anläggningsdelar kan ge upphov till mindre önskvärda konsekvenser för 

driftsätt, reglerutrustning eller andra sammankopplade processer och system. Analys av 

sådana konsekvenser görs endast delvis. I samband med att eventuella konsekvenser har 

uppmärksammats görs påpekanden om vikten av eventuellt fortsatta utredningar.  
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2 METOD 

För att uppnå målet med examensarbetet har litteraturstudier bedrivits. Såväl kurslitteratur 

inom energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad som relevanta 

forskningsrapporter och tidigare examensarbeten kring berörda ämnen används som stöd [3-

17]. Genom platsbesök på kraftvärmeverket, insamlande av processdata, intervjuer av 

personal samt studium av internt utbildningsmaterial [14] ges en anläggningsspecifik inblick. 

För ett jämförande perspektiv görs ett besök på Borås Energi och miljö:s 

avfallskraftvärmeverk. Ur den information som inhämtas granskas processer och 

verksamheter ur ett energitekniskt perspektiv, med mål att minska den interna elanvändningen 

genom identifierade effektiviseringspotentialer. Dessa utreds därefter med analyser och 

beräkningar av förväntade minskningar av elanvändning och ekonomiska besparingar. Även 

den ekonomiska nyttan beräknas genom återbetalningstid. Beräkningarna sammanställs i 

kapitel 4, Utredning av effektiviseringspotentialer. För att strukturera all information har valts 

att frekvent föra minnesanteckningar över tankar och samtal, att fotografera för utredningen 

intressanta system, komponenter och märkplåtar samt att löpande sammanställa data i 

datablad. Denna elektroniska form av informationssamlande ligger till grund för, och 

underlättar med sin sökbarhet, senare analys och sammanställning. 

2.1 Insamlande av data 

För driften av anläggningen används programmet SattLine från ABB. Programmet är ett 

grafiskt gränssnitt med i första hand momentanvärden och schematisk överblick över 

anläggningen. Här styrs och kontrolleras anläggningen i sin helhet med allt från 

eldningsförhållanden, bränslematning, askhantering och ställverk till reningsprocesser för 

rökgaser och vatten, samt kringutrustning och hjälpsystem. Härur och från intern 

utbildningspärm för driftstekniker har mycket av den övergripande förståelsen för processerna 

inhämtats. 

 

För loggning av vissa utvalda mätvärden används på Renova programmet PGIM – Signal 

Explorer från ABB. Systemet har benämningen Optimax vilket är namnet som används i 

rapporten. Programmet kan ge användbara grafer över valda värde- och tidsspann. Möjlighet 

finns också att sortera och presentera värden som bland annat medelvärden över valfria 

tidsintervall, summavärden och derivator eller integraler. Flera av signalerna går att återskapa 

tillbaka till september 2009. För att hantera datamängderna från signalerna har ett tillägg i 

Microsoft Excel installerats. Med hjälp av Excel kan beräkningar och sammanställning göras 

för analys och presentation. 

 

Dokumentation över objekt i anläggningen görs i programmet IFS där enhetsspecifika data 

sammanställts över exempelvis placering, kostnader, funktion, märkdata med mera, samt 

hänvisningar till eventuella pärmar för vidare information. Programmet kommer till stor nytta 

vid bland annat gruppsökning av objekttyper eller lokaliseringar. 

 

Interna databaser på Renova används för verksamhetsdokumentation. De som använts av 

examensarbetet är Renovas verksamhetsstyrning (RVS), Renovas verksamhetsinstruktioner 

(RVI) och Återvinning och behandling (Å&B). I dessa databaser finns bland annat 

mötesprotokoll, tidigare utredningar och dokumentation kring tidigare och pågående projekt. 

 

I arkivet, elverkstaden, diverse kontor och i kontrollrummet finns ytterligare dokumentation i 

pärmar som använts då digital information inte finns att tillgå. 
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2.2 Intervjuer 

Vid intervjuer av bland annat områdeschefer, driftstekniker, mekaniker, elektriker och 

konstruktörer har mycket information och kunskap inhämtats. Många som intervjuats har flera 

års erfarenhet av anläggningen och har dessutom kunnat ge inblick i driftsförhållanden som 

inte kunnat ses inom ramen för examensarbetet. Exempel på sådana förhållanden är revisions- 

och totalstopp, vissa extremfall i driften och övergång mellan sommar- och vinterdrifter. 

Samtalen och diskussionerna har varit till stor nytta för att förstå anläggningens komplexitet 

och bakgrunden till systemens utformande och driftsätt. 

2.3 Referensgrupp 

Renova har för examensarbetet tillsatt en referensgrupp bestående av examensarbetarens 

handledare Lia Detterfelt (processingenjör), Jonas Axner (produktions- och processchef), 

Mihkel Albo (elchef), Pontus Gimfalk (elingenjör) och Gunnar Olofsson (utredare, 

driftenheten). Gruppen har till uppgift att bistå examensarbetet med diskussioner och åsikter. 

En gång per månad under examensarbetet har gruppen möte där arbetets fortskridande 

redogörs. Under mötena ges respons samtidigt som diskussioner kan föras kring aktuella 

uppkomna frågor och examensarbetets utformning. 

2.4 Kategorisering 

För att lättare överblicka de elektriska lasterna vid analys och sammanställning av 

effektiviseringspotentialer har dessa delats in i huvudkategorier utifrån energisystem.  

 

 Kraftsystem 

 Elmaskiner 

 Värmesystem 

 Ventilationssystem 

 Tryckluftsystem 

 Fluidsystem 

 Belysning 

 Medarbetarnas möjlighet att påverka 

 Övriga åtgärder 

 Rutiner, samt administrativa och preventiva åtgärder 

2.5 Nyckeltal och konstanter 

För att uppskatta den ekonomiska nyttan beräknas per åtgärd den sparade mängden energi 

samt dess värde. Resultaten presenteras i möjligaste mån som återbetalningstid (tåter). Där det 

är tillämpligt för åtgärdens natur fås investeringskostnaden (ki) genom beräkning eller 

uppskattning av totalkostnad för åtgärden. 

 

För rapporten har följande konstanter används: 

 

Elpris: minskad elanvändning medför försäljning av samma mängd el, varför värdet sätts 

utifrån spotpriset på Nordpool. Då Sverige delades in i fyra prisområden i november 2011 

saknas prismedelvärde för det året i Nordpools statistik. Priserna varierar kraftigt mellan både 

dagar, månader och år, men ett femårsmedelvärde mellan 2006 och 2012 ger cirka 0,4 
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kronor/kWh, eller 400 kronor/MWh. Detta pris används här vid beräkningar och ges 

beteckningen kel 
2
 
3
 [18]. 

 

Värmepris: värdet på den interna värmen varierar med prissättningen på fjärrvärmenätet 

under året. Ett oviktat årsmedelvärde kan härledas ur Renovas hållbarhetsredovisning och 

femårsmedelvärdet på elpriset. Intäkterna för värme- och elförsäljning uppgick 2012 till cirka 

290 miljoner kronor. Med uppgifter om sålda mängder av de olika energislagen
4
 kan härledas 

ett årsmedelvärde för värmepriset om 139 kronor/MWh, betecknat kvärme. Försäljningspriset är 

säsongsberoende vilket skapar en felkälla med angivet årsmedelvärde. Dock är försäljningen 

av värme lägre sommartid då priset samtidigt är lågt. 

 

Värmebehovet för uppvärmning av lokaler och komponenter varierar med respektive 

värmeläckage och temperaturbehov. Därför har lokaluppvärmning förutsatts ett generellt 

temperaturbehov inomhus om 20°C (ti). Komponenter som värms i lokaler ges därför en 

omgivningstemperatur 20°C (to).  

 

Beroende av karaktär på olika investeringar ges de av Renova olika avskrivningstider. För att 

identifierade potentialer skall kunna jämföras rättvist utifrån specifika energikostnader 

används här den enklare ekonomiska bedömningen ”återbetalningstid”. Examensarbetet anser 

att en sparad kilowattimme är lika mycket värd oavsett hur den sparas, vilket tas hänsyn till i 

analysen. 

2.6 Utvärdering av rapporten 

Avfallskraftvärmeverket är en stor och komplex anläggning med tusentals ellaster och 

driftssätt, vilket tar lång tid att bekanta sig med. Givet är att en total översyn vore orealistisk 

med tanke på den begränsade tiden för examensarbetet. Därtill har skiftande drifter med 

pannor i- och ur drift eller sommar- och vinterdrift varit svårt att se under endast vinter- och 

vårsäsong då examensarbetet skrivs. Driftstider och effekter har många gånger varit svåra att 

uppskatta eller mäta, varför mer eller mindre kvalificerade uppskattningar gjorts både 

självständigt och i samråd med personal på Renova. 

 

Vid beräkningar av effektiviseringspotentialer har ambitionen varit att så långt det går 

använda mätdata från 2012. Detta för att lättare kunna jämföra potentialer med varandra samt 

för att täcka in ett års driftsfall och säsongsvariationer. Dock var 2012 ett skottår, vilket kan 

utgöra en felkälla. 

 

Examensarbetet förutsätter att mätvärden och data är korrekta såvida de inte uppenbart 

avviker från rimliga värden.  

                                                 
2
 Med kronor eller förkortningen kr avses i rapporten svenska kronor, SEK. 

3
 Utan hänsyn till 2011 års prisnivå. 

4
 Se Renova Sävenäs Anläggningsbeskrivning (3.1) 
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3 ANNLÄGGNINGSDATA OCH NÅGRA TEORETISKA SAMBAND 

I detta kapitel beskrivs till en början avfallskraftvärmeverkets uppbyggnad och driftsätt i 

grova drag, utan vidare tekniska förklaringar då läsaren förväntas ha grundläggande 

kunskaper i för rapporten relevanta ämnen. Därefter presenteras de berörda energisystemen i 

anläggningen med tillhörande teoretiska samband. Uppdelningen av dessa energisystem 

återkommer, och teorin används, i kapitel 4, utredning av effektiviseringspotentialer. Bilaga 1 

består av en situationsplan över anläggningen med för rapporten intressanta lokaler eller 

komponenter utmärkta och numrerade. Dessa numreringar hänvisas till i dokumentet med 

hjälp av parenteser för att hjälpa läsaren att lokaliserar sig. 

3.1 Renova Sävenäs Anläggningsbeskrivning 

I Sävenäs mellan Göteborg och Partille ligger Renovas avfallskraftvärmeverk med 

huvudsakligen
5
 fyra pannor med en total effekt om 187 MW. Anläggningen har en ångturbin 

och två mottryckskondensorer för att omvandla energin i avfallet till energiformerna el och 

värme. Verket togs i drift 1972, då som värmeverk (utan elgenerering). Ingen av 

originalpannorna finns dock kvar idag. 

Tabell 1 Avfallspannorna på Renova 

 Typ Panneffekt [MW] Driftstart [år] Förbränt avfall 2012 
[tusen ton] 

Panna 1 Roster 40 2001 112,1 

Panna 4 Roster 54 1994/95 158,0 

Panna 5 Roster 54 1994/95 151,6 

Panna 7 Roster 39 2009 118,8 

Under 2012 tillfördes 1 745 GWh primärenergi i form av 543 494 ton avfall. Verket 

levererade samma år 1 305 GWh värme till Göteborgs fjärrvärmenät och 193 GWh el till 

elnätet. Den interna användningen av värme var 167 GWh
6
. Elanvändningen uppgick till 79 

GWh vilket utgjorde knappa 29 procent av den genererade elen. Renova har tillstånd att 

förbränna 550 000 ton avfall per år, vilket med den förbrända mängden under året visar att 

anläggningens kapacitet utnyttjas optimalt. Cirka tio procent av Sveriges förbrända 

avfallsmängder omsattes till värme och el i verket 2011 [16,19]. 

 

Avfallet transporteras med lastbilar till verket och mellanlagras i avfallsbunkern med en 

kapacitet av 22 000 kubikmeter. Från avfallsbunkern lyfts avfallet till pannornas 

påfyllnadstrattar med två traverskranar, Kal och Ada. Från pannorna, elfilter och spärrfilter tas 

askan ut efter förbränning eller rökgasrening och förs via transportband och matarskruvar till 

en slaggbunker utrustad med ytterligare en traverskran som lastar askan på lastbilar för vidare 

transport till återvinning och deponi. 

 

Primärluften till samtliga pannor tas från avfallsbunkern för att främst förhindra luktspridning 

till omgivningen, varefter den förvärms av processånga. Sekundärluften tas från slaggbunkern 

och från rökgasåterföring. Efter förbränningen i panna 1, 4 och 5 leds rökgaserna genom 

elfilter – ekonomiser – skrubbers – rökgaskondensering – spärrfilter – och slutligen till 

                                                 
5
 Ytterligare en panna, ”specialugnen” finns i anläggningen, som eldas med naturgas för att förbränna biologiskt, 

smittorisk- och sekretessavfall, men har inte berörts i analysen 
6
 Inklusive 53 GWh bortkyld värme via kyltorn 
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skorstenen. Panna 7 är till skillnad från de övriga utrustad med selektiv katalytisk rening 

(SCR), och dess rökgaser leds efter skrubbrarna till vått elfilter och katalysator, men har inte 

spärrfilter installerat. För reducering av kväveoxider (NOx) i rökgaserna tillsätts ammoniak, i 

eldstaden för pannorna 1,4 och 5, och i katalysatorn för panna 7 [16]. 

 

Ånga från pannorna används för att driva turbinen och absorptionsvärmepumpar samt till 

förvärmning av matarvatten och primärluft. Efter turbinen leds ångan till kondensorer för att 

växla energiinnehållet mot fjärrvärmesystemet. Kondensatet leds vidare till matarvattentankar 

för att via matarvattenpumpar (MAVA-pumpar) ledas tillbaka till pannorna för förångning till 

40 bar och 400°C [14]. 

 

För att höja verkningsgraden i produktionen tas värme från rökgaserna tillvara i 

kondenseringsreaktorer. Värmen överförs via internt mellankylsystem (MKS) och 

köldbärarsystem nummer två (KB2) till de sex absorptionsvärmepumparna (AVP) vilka 

levererar energin vidare till fjärrvärmenätets returledning. Ytterligare komponenter med 

kylbehov som turbinoljekylning, transformatorer och matarvattenpumpar, samt förvärmning 

av vissa ventilationsaggregat, är kopplade till systemet. MKS/KB2 och de två övriga 

köldbärarsystemen (KB1 och KB3) har olika temperaturnivåer för att tillgodose olika 

kylbehov i anläggningen. KB1 används för komfortkyla i anläggningen samt kylning av 

ställverk, och har en temperaturnivån runt 10°C. KB3 kyler utgående vatten från 

vattenreningen och arbetar på kylslingan med temperaturer mellan 25 och 30°C [14]. 

 

För kylning används även frikyla från Säveån. Denna möjlighet är behäftad med 

begränsningar i miljötillståndet om bland annat maximal temperaturdifferens mellan 

returflödet och åvattnet om 15°C. 

 

I anläggningen används trycklyft (7 bar) för bland annat reglerutrustning (instrumentluft), 

genomblåsning av slangfilter, membranpumpar med mera. Ytterligare ett system, 18 bar, 

används uteslutande för manövrering av inlastningsportarna mot bunkern. 

 

Vanligtvis genomförs ett så kallat totalstopp i anläggningen vart tredje år under en vecka på 

sommaren. Under denna vecka utförs reparationer och installationer av komponenter och 

anläggningsdelar som inte kan göras under drift. Reparationer och underhåll av pannorna görs 

varje sommar då pannorna stängs av växelvis under cirka en månad vardera. På sommaren är 

värmebehovet naturligt lägre i fjärrvärmenätet, men då avfall får lagras under max tre år och 

Renova har krav på sig att ta emot avfallet från ägarkommunerna, tvingas anläggningen till 

övereffekter under sommarmånaderna. Denna överskottsvärme kan dels kylas mot Säveån, 

dels mot kyltorn på anläggningens tak.  
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Figur 1 Energiflöden för kraftvärmeverket 2012. Skillnaden mellan producerad och såld värme utgörs av intern 

användning och bortkyld värme i kyltornen. 

 

Figur 2 Energiflöden av el 2012. För totalt internt använd el tillkommer användning av externt genererad el. 

3.2 Kraftsystem 

Till turbinen är en synkrongenerator kopplad med märkeffekt om 47,7 MVA och med 

huvudspänningen 10 kV. Spänningen transformeras dels via interna transformatorer ner till 

400 V för den egna användningen, dels upp till 130 kV för distribution ut på nätet. Enstaka 

laster som rökgasfläktar till panna 1,4 och 5, samt en av matarvattenpumparna är dock 

anslutna till 10 kV huvudspänning. Anläggningens många ställverk är uppdelade i 

högspänningsställverk (HSP) och lågspänningsställverk (LSP), vilka kräver kylning, i 

synnerhet de med frekvensomriktare. Detta tillgodoses av KB1. 

3.2.1 Faskompensering 

Induktiva laster som asynkronmotorer, lysrör och transformatorer kräver reaktiv effekt (Q) för 

att magnetiseras. Det vill säga att strömmens sinusvåg ligger efter spänningens i tid. För 
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ingående förklaringar hänvisas till relevant elkraftslitteratur. Den aktiva (nyttiga) effekten (P) 

och den reaktiva effekten skrivs vid trefas växelspänning: 

)cos(3 IUP h  [W] (1) 

)sin(3 IUQ h  (volt ampere reaktiv) [VAr] (2) 

där Uh är huvudspänning, I är ström och φ är fasvinkeln mellan ström och spänning. Den 

totala effekten kallas skenbar effekt och betecknas S, vilken skrivs: 

IUS h3  [VA] (3) 

Sambanden mellan de tre effekterna kan illustreras med effekttriangeln i figur (3) 

 

Figur 3 Vid faskompensering minskar det reaktiva effektuttaget (Q). Den skenbara effekten sjunker också vilket 

innebär lägre strömmar. 

och skrivs analogt med Pythagoras sats: 

222 QPS  [-] (4) 

Kvoten mellan P och S benämns effektfaktor men blandas ofta ihop med cos(φ) vilket 

förvisso rent matematiskt är synonymt, men distinktion görs inom elkraftsteknik mellan 

begreppen. 

S

P
orEffektfakt  [-] (5) 

Med lägre internt reaktivt effektuttag men bibehållen aktiv effekt ges i enlighet med formlerna 

och figur (3) ovan lägre skenbar effekt och därmed lägre strömuttag. Lägre ström medför 

lägre resistansförluster i bland annat kablar och transformatorer. Dessa förluster är 

proportionella mot strömmen i kvadrat och skrivs vid trefas och angiven resistans (R) per fas: 

23 IRPförlust  [W] (6) 

Då 
hU

S
I

3
 enligt ekvation (3) blir 

2

3
3

h

förlust
U

S
RP vilket kan förenklas till: 
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2

h

förlust
U

S
RP  [W] (7) 

Reaktiv effekt kan alstras av övermagnetiserade synkrongeneratorer, köpas från nätet eller 

kompenseras med kondensatorbatterier, så kallad faskompensering. Genom att installera 

kondensatorbatterier närmre lasterna minskar Q i ledningsnätet och därmed strömmen och 

dess resistansförluster i kablar, som då också kan ges lägre dimensioner. I förlängningen kan 

även kabelstegar ges mindre dimensioner och installationerna blir således inte lika trånga. 

Ytterligare synergieffekter av att faskompensera närmre lasten, och på samma spänningsnivå, 

är att belastningen på ställverk och transformatorer sjunker med lägre slitage och längre 

livslängder som följd. Effektfaktorn bör vid faskompensering dock inte ligga för nära ett, på 

grund av att resonansfenomen då kan uppstå i nätet och överspänningar som kan uppstå vid 

överkompensering kan skada motorer [5-6]. 

3.3 Elmaskiner 

På kraftverket är motorer den i huvudsak största elektriska lasten. Dessa används bland annat 

till att driva pumpar, fläktar, transportband, matarskruvar, hissar och kranar. Uteslutande 

används asynkronmotorer med stora skillnader i storlekar, åldrar, verkningsgrader och 

effektfaktorer. Effekterna varierar från den största (877 kW) till de minsta på några tiotal watt. 

 

EU:s direktiv om ekodesign (genom förordning EU 640/2009) kräver att motorer mellan 0,75 

och 375 kW som sätts på marknaden håller en nominell gräns för lägsta verkningsgrad. 

Gränsen varierar beroende av motorns effekt. Kravet gör att ersättningsmotorer många gånger 

har en högre verkningsgrad än den gamla uttjänta. Detta förväntas höja verkningsgraden i 

industrier och sänka elanvändningen. 

 

Som nämnts i 3.2.1 påverkar också motorns effektfaktor energieffektiviteten genom 

användandet av reaktiv effekt. 

3.3.1 Varvtalsreglering 

För motorer med varierande belastningsgrad finns möjligheter till varvtalsreglering via bland 

annat frekvensreglering. Detta reglersätt är dock förknippat med vissa förluster och 

generering av övertoner. För fläktar och pumpar finns även tekniker för att mekaniskt reglera 

varvtal eller flöden. Dessa är dock mindre effektiva sätt än frekvensreglering. Exempel på 

reglermetoders nytta med centrifugalpump utan statisk uppfordringshöjd visas i tabell (2) [8]. 

Tabell 2 Effektiviteten av olika reglersätt för flöden i centrifugalpump. (data från [8]) 

 Flöde [%] 20 40 60 80 100 

Effektbehov 
[%] 

Förlustfri drift 0,8 6 22 51 100 

Frekvensreglering 8 16 33 61 110 

Slirkoppling 10 23 44 74 115 

Strypreglering 84 90 97 106 110 

Start-stopp-reglering 24 51 76 97 110 
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Med hänsyn till hur stor del av en pumps livscykelkostnad som utgörs av energikostnader, (se 

3.7 fluidsystem) är ett effektivt reglersätt av stort ekonomiskt intresse.  

3.3.2 Regenerativ bromsning 

Principen med regenerativ bromsning är att lägesenergin hos till exempel hisskorgar och 

traverskranar nyttogörs. När lägesenergin omsätts till rörelseenergi kan elmaskinen drivas 

som generator med omvandling till elenergi. Detta driftsätt kräver speciell reglerutrustning 

och används idag på traverskranarna Kal och Ada. 

 

Driftsättet med regenerativ bromsning är inte tekniskt möjligt på äldre hissar med 

hydrauldrift. Däremot är det idag vanligt på växellösa linhissar vid nyinstallation. 

Effektiviseringspotential för hissar finns inte bara i den regenerativa bromsningen utan i 

själva bytet till modernt drivsystem. Motorn till en hydrauldriven hiss som lyfter 1 000 kg 

drar omkring 60 till 80 ampere mot en växellös linhiss som vid samma last endast drar 

omkring 20 ampere. En fjärdedel av energianvändningen kan sparas genom byte till moderna 

hissar [20-21]. 

3.4 Värmesystem 

Då värme- och kylbehov varierar till både effekter och temperaturer över tid, samtidigt som 

de är utspridda i anläggningen, med för varje anläggningsdel varierande förutsättningar, finns 

ingen universallösning för en optimal systemuppbyggnad. Dock är det sunt att i första hand 

minska uppvärmningsbehovet genom bättre isolering eller flytt av känsliga komponenter och 

processer till varmare miljö. I andra hand, där det är möjligt, att värma med fjärrvärmens 

returflöde eller spillvärme från exempelvis ställverk, transformatorer, kompressorer, 

pumpkylningar och turbinoljekylare. I tredje hand kan värmebehov tillgodoses med 

fjärrvärme. Där inga andra möjligheter ges, med el. 

 

Flera källor till spillvärme av liknande temperaturer kan med fördel sammanföras till 

gemensamt system vilket med sammanlagring kan lämna en jämnare effekt vid varierande 

drifter. Ett sådant system bevarar exerginivåerna och kan dessutom förses med shunt mot 

varmare flöden som fjärrvärme, vilken då kan utgöra spetslast. 

 

Kylbehov bör i första hand tillgodoses med frikyla från, i Renovas fall, luft och Säveån, samt 

från absorptionsvärmepumparna. När värme- och kylbehov samexisterar bör möjligheter 

sökas även för samverkan mellan dessa. 

 

Före leverans till fjärrvärmenätet växlas viss effekt av för att tillgodose det interna 

värmebehovet för uppvärmning av lokaler och tappvatten. Detta system kallas härefter 

internvärme. Värmebehovet för lokaluppvärmning tillgodoses till största del med 

internvärmen i kontorslokaler, trapphus, korridorer och omklädningsrum. Processhallarna 

värms till största del av strålnings- och konvektionsvärme från processerna samt till viss del 

av KB2 via luftvärmeaggregat. Delar av värmebehovet tillgodoses av el via aerotemprar, 

kamflänsradiatorer och elpannor, främst i fristående byggnader. 

 

Den faktiska energianvändningen för uppvärmning är tidskrävande att beräkna exakt för 

verkets många olika driftsförhållanden, utformningarna av lokaler och byggnader med 

inbördes stora skillnader i uppvärmningssätt, ventilationsflöden, temperaturbehov och 

klimatskalens beskaffenhet. Här uppskattas till stor del istället värden utifrån varje lasts 

förutsättningar. Examensarbetet gör inte anspråk på exakta beräkningar utan visar främst 
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potentialernas värden gentemot varandra jämte en fingervisning om potentialernas 

ekonomiska värden. 

 

Det momentana effektbehovet för en byggnad med känt specifikt värmebehov (Qvärme 

[W/°C]), innetemperatur (Ti) och omgivningstemperatur (To), kan skrivas: 

)( oivärmevärme TTQP  [W] (8) 

Här har dock bortsetts ifrån interna värmetillskott och tillskott från solinstrålning. Vidare kan 

värmebehovet under ett år skrivas: 

tvärmevärme GQE  [Wh/år] (9) 

där Gt är gradtimmar, vilket definieras av temperaturskillnaden mellan önskad 

inomhustemperatur (Ti) och omgivningstemperatur (To) summerat över årets timmar. Grafiskt 

visas gradtimmarna som den vänstra färgade ytan i figur (4). Mätserien är hämtad från 

Optimax-databasen. Med Ti på 20 °C ger mätserien 100 000 gradtimmar. Tabellvärden i [9] 

anger, interpolerat, 108 000 gradtimmar för Göteborg vid normalårskorrigering. 

Temperaturgivaren för presenterad mätserie är placerad så att den vid vissa driftsförhållanden 

och vindriktningar utsätts för ånga, vilket utöver normalårsvärdets inverkan kan förklara 

avvikelsen. Med differensen 8 000 gradtimmar är felmarginalen i snitt över året knappt en 

grad, vilket här godtas. 

tTTG
i

oit

8760

1

)(  [°Ch] (10) 

Användandet av formel (9) förutsätter att det specifika värmebehovet (Qvärme) är känt och att 

önskad inomhustemperatur faktiskt nås.  

 

Figur 4 Varaktighetsdiagram över utomhustemperatur vid kraftvärmeverket. Timmedelvärden mellan 

11 maj 2012 och 10 maj 2013. Temperaturbehovet är satt till 20°C. Den vänstra arean mellan 

temperaturbehov och utomhustemperatur (uppvärmningsbehov) utgör här 100 000 gradtimmar. (Data 

från Optimax) 
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Om en lokals Qvärme är 300W/°C och Gt anges till 100 000 gradtimmar vid Ti om 20°C, är 

energianvändningen per år enligt formel (9) 30 000 kWh. 

Där Qvärme är okänt och mätningar över energianvändningen för uppvärmning saknas görs en 

uppskattning av en ekvivalent fullastdriftstid med den installerade effekten utifrån aktuellt 

temperaturbehov och temperaturens varaktighetsdiagram i figur (4). 

 

För potentialer där byggfläktar är inblandade kan effekten inte anses vara dimensionerad efter 

behovet. Utifrån varaktighetsdiagram för utomhustemperaturen kan uppskattningar över 

driftstider göras vid olika temperaturbehov. Beroende av rumstemperaturer, inställda värden 

på termostater, samt klimatskalets och ventilationens utformning kan en ekvivalent drifttid av 

fullasteffekt uppskattas. Energianvändningen per år kan på så sätt ges ett värde. Ett sådant 

värde blir tyvärr subjektivt och därtill en grov skattning, men tar kort tid att få fram. 

 

Ingen av de två metoderna ovan är exakt men ger möjligheter att uppskatta 

energianvändningen för de olika driftsförhållanden som råder i anläggningen, utan 

tidskrävande utredning kring värmebehoven [9]. 

3.5 Ventilationssystem 

I kraftvärmeverket finns många ventilationssystem, men dokumentation och systemritningar 

saknas i flera fall. Generellt är den mesta av ventilationen, i synnerhet industriventilationen, 

utan aktiv reglering Värmeåtervinning genom från- och tilluftsvärmeväxlare (FTX-aggregat) 

används i regel endast i de administrativa delarna av anläggningen för komfortventilation. 

Kontorsdelen på våningarna sex till nio, som byggdes 2010 till 2011, och våghuset (som stod 

färdigt 2005) har dock god dokumentation och är utrustade med värmeåtervinning.  

 

Olika ventilationslösningar använder olika mycket elenergi för fläktar och eventuell 

reglerutrustning. Ett system med värmeåtervinning har filter installerade både före och efter 

värmeväxlingsaggregatet. Detta för att förhindra nedsmutsning av värmeväxlaren samt för att 

erhålla en god luftkvalitet. Filtren och värmeväxlaren ger upphov till tryckfall som måste 

motverkas av högre effekt i fläktar. En högre användning av el är dock motiverad för FTX-

system med hänsyn till den återvunna värmen. Även att ha väl injusterade system och tillse att 

filter byts i tid optimerar tryckfallen och därmed fläktarnas effektbehov. En ytterligare aspekt 

angående nyttan av filter är i samband med värmebatterier i ventilationsaggregaten. Med 

trasigt, felmonterat, eller vid avsaknad av filter minskar batteriets värmeöverförande förmåga 

drastiskt på grund av nedsmutsning. För bibehållen värmeöverföring måste då luftflödet höjas 

alternativt värme tillföras från annat håll för bibehållen inomhustemperatur. 

 

Genom att behovsstyra ventilationen kan användningstiden minskas. För ett kontor med helt 

oreglerad ventilation är driftstiden över ett år 8 760 timmar. Om arbetstiden är 40 timmar per 

vecka med fem veckors semesterstängt per år, är behovstiden 1 880 timmar. Behovsreglering 

med närvarostyrning kan därmed minska elanvändningen med närmare 80 procent. 

3.6 Tryckluftsystem 

Tryckluft har flera användningsområden, från tillfällig användning av mobil utrustning och 

handverktyg till permanenta installationer för processdrift. Läckage i tryckluftsystem är 

kostsamt varför kontinuerlig översyn är en viktig del i det löpande underhållet. Kostnaden för 

konstant läckage i ett system med tryck om 8 bar (a) och elpris 400 kr/MWh presenteras för 

olika hålstorlekar i tabell (3). 
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Tabell 3 Läckageförlusternas kostnader i tryckluftsystem beroende av håldiameter (data från [22]) 

Håldiameter 
[mm] 

Läckflöde 
[m3/h] 

Effektbehov vid 0,1 
kWh/m3 [kW] 

Kostnad 
[kr/år] 

1 3,6 0,4 1 200 

5 90 9 31 000 

10 360 36 130 000 

20 1 400 140 500 000 

Ur ett livscykelperspektiv utgör energikostnaden en stor post vid investering i 

tryckluftsystem. Det är därför klokt att välja kompressorer som är energieffektiva och har 

förutsättningar för värmeåtervinning [22]. 

 
Figur 5 Livscykelkostnader för tryckluftkompressor under 15 år. (data från [22]) 

3.7 Fluidsystem 

3.7.1 Fläktdrifter 

Förutom fläktar för komfort- eller industriventilation används fläktar för bland annat 

primärluft-, sekundär/recirkulationsluft- och rökgasflöden i förbränningsanläggningen. 

Flödesreglering av de senare behövs för att reglera eldningsförhållanden. Reglering kan ske 

genom mekanisk strypreglering, ledskenereglering, slirkopplingar eller elektrisk 

varvtalsreglering med exempelvis frekvensomriktare. Systemen och driftsförhållanden har 

dock inte analyserats på djupare nivå i examensarbetet. 

 

Att välja en effektiv och väl behovsanpassad fläkt är av stor ekonomisk vikt. En 100kW 

fläktmotor i kontinuerlig drift har en energikostnad på 350 000 kronor per år vid ett elpris om 

400 kr/MWh. Enligt generella värden från Energimyndigheten för en sådan fläkt är 

investeringskostnaden en förhållandevis liten post. För en tioårsperiod är livscykelkostnaden 

endast åtta procent för investeringen och 89 procent för energin. Med det i åtanke kan en 

effektivare, men dyrare fläkt motiveras [1]. 

20% 

10% 70% 

Investering 

Underhåll 

Energi 
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Figur 6 Fördelning av livscykelkostnader för en 100 kW fläkt över tio år (data från [1]) 

3.7.2 Pumpdrifter 

I anläggningen används pumpar för flödestransporter i många delar av processen. Alltifrån 

stora pumpsystem för vattenreningsanläggningarna, matarvatten- och köldbärarsystem, till 

hydraulik, och doseringspumpar. 

 

Energikostnaden utgör en stor del av livscykelkostnaden för pumpar. Att utreda faktiskt 

flödesbehov, nytta av varvtalsreglering under livstiden och att välja en effektiv pump vid 

investeringar kan göra stor skillnad på driftskostnaden över tid. Energimyndigheten har 

presenterat värden på kostnaderna för en 130 kW pump över tio år [2]. 

 
Figur 7 Fördelning av livscykelkostnader för en 130 kW pump över tio år (data från [2]) 

För turbo-, centrifugal och propellerpumpar gäller de så kallade affinitetslagarna, vilka skrivs: 
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där n är varvtal, H  är uppfordringshöjd (tryck) i meter, V  är volymflöde och P  är tillförd 

mekanisk effekt på pumpaxeln. Affinitetslagarna gäller förutsatt att pumpens verkningsgrad, 

fluidens densitet och viskositet är konstanta. Vidare gäller de strängt i cirkulationssystem utan 

statisk uppfordringshöjd [3],[8]. 

 

Förhållanden mellan flöde och tryck i formlerna (11) och (12) visas med den gröna kurvan i 

figur (8) och betecknas allmänt pumpkurvan. Systemets statiska uppfordringshöjd och 

friktionsförlusternas förhållande till flödet (dynamiskt tryck) utgör de svarta kurvorna. Den 

vänstra systemkurvan uppvisar tydligare inverkan på friktionsförlusterna av flödet än den 

högra. Detta kan bero på tunnare eller ”strävare” rör (hög ytråhet), eller inverkan av en 

strypventil. Punkten där pump- och systemkurva skär varandra betecknas arbetspunkten. 

 

Figur 8 Pumpkurva (grön) och flack respektive brant systemkurva. Cirkulationssystem, till skillnad från figuren, 

har ingen statisk uppfordringshöjd (systemkurvans starthöjd). 

 

Figur 9 Arbetspunktens förflyttning från (1) vid sänkning av flödet med strypreglering (2) kontra 

varvtalsreglering (3) till samma flöde. 

I figur (9) visas skillnaden mellan stryp- och varvtalsreglering. Den högra punkten (1) visar 

driftsfall utan reglering. Vid strypreglering (2) blir systemkurvan brantare. Vid 

varvtalsreglering (3) sjunker istället pumpkurvan (ljusgrön). Tryckskillnaden mellan (2) och 

(3) utgör ren förlust vilket starkt talar för varvtalsregleringstekniken. 

 

Värmeeffekten i ett medieflöde med massflödet Vm  , (volymflödet gånger mediets 

densitet) kan uttryckas som: 

1 

2 

3 

Systemkurvor 

Pumpkurva 
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TcmP p
  [W] (14) 

Där pc är specifik värmeentalpi och ΔT (DeltaT) är temperaturdifferensen, ( 12 TT ). 

Härur kan ses att med större temperaturdifferens kan massflödet minskas linjärt med 

bibehållen värmeeffekt i medietransporten. Vidare minskar det mekaniska effektbehovet för 

pumpen med tredjepotensen av minskat massflöde i enlighet med ekvation (11), (13) och (14). 

Friktionsförlusterna i rör är proportionella mot flödet i kvadrat, som i sin tur är proportionellt 

mot rördiametern i kvadrat. Med hänsyn till friktionsförluster och ekvation (13) bör 

temperaturdifferensen hållas så stort som möjligt för att minska pumpeffekten och därmed 

energianvändningen. Ytterligare kostnadsbesparingar kan därför göras genom att mindre 

rördimensioner kan användas då massflödet sjunker, utan ökade friktionsförluster. Notera 

särskilt att resonemanget med nyttan av stor temperaturdifferens relaterar till pumpdrifter där 

syftet är värmetransport [3]. 

 

Genom att parallellkoppla pumpar adderas deras flöden. Detta kan vara lämpligt vid riktigt 

stora flödesvariationer eller för reservdrift. Med seriekoppling adderas istället trycken. Vid 

sådant arrangemang är den första pumpens utloppstryck den andra pumpens inloppstryck. 

Därför är det viktigt att packningarna i pump nummer två tål detta tryck [8].  
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4 UTREDNING AV EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALER 

Effektiviseringspotentialerna redovisas nedan uppdelade per kategori med tillhörande 

beräkningar och beskrivningar. 

4.1 Kraftsystem 

4.1.1 Faskompensering 

Idag används faskompensering genom kondensatorbatterier bland annat för belysning och i 

spärrfilterhallen. Delar av den reaktiva effekten alstras i den turbinkopplade generatorn vilket 

motiveras av att man då undviker att debiteras för alltför stora mängder reaktiv effekt från 

nätägaren. Nu är börvärdet på effektfaktorn statiskt för generatorn och genererad reaktiv 

effekt är över året lägre än behovet. Därför hämtas resterande andel reaktiv effekt från nätet. 

4.1.1.1 Övermagnetisering av generator 

Att istället aktivt reglera magnetiseringsströmmen och därmed effektfaktorn utifrån det 

interna reaktiva effektbehovet bör minimera kostnaderna för den reaktiva effekten. För att 

införa aktiv reglering av magnetiseringsströmmen krävs programmering av programvara och 

implementering i anläggningens styrsystem. Detta uppskattas medföra en investeringskostnad 

av 40 000 kronor i konsultarvode. Ett aber i åtgärden är att mätningen av reaktiv effekt görs 

av nätägaren och presenteras först i samband med deras fakturering. För att aktivt reglera 

magnetiseringsströmmen krävs därför installation av egen mätutrustning. Kostnaden 

uppskattas grovt till 60 000 kronor. Kostnaden 2012 för reaktivt effektuttag från nätägaren var 

3,5 kr/kVAr. Debitering för reaktiv effekt görs utifrån högsta timmedeleffekt per månad och 

genererade en kostnad under året på 73 290 kronor. Timmedeleffekterna från nätet varierade 

över månaderna mellan 2200 och 325 kVAr. 

 

Figur 10 Genererad aktiv och reaktiv effekt från generatorn under 2012. (data från Optimax) 

Genom att övermagnetisera generatorn åtgår energi för att öka magnetiseringsströmmen i 

rotorn. Därtill ökar strömmen vid högre S i generatorns statorlindningar vilket medför 

resistansförluster och ökat kylbehov. Skillnaden i ledningsnätets resistansförluster 

uppkommer vid ökad övermagnetisering endast mellan generator och transformator då 

överföringen av reaktiv effekt mellan anläggningen och transformatorn inte ändras utan 

istället byter leveransväg. 
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Kablarna mellan generator och transformator riskerar vid högre skenbar effekt större 

strömmar vilket kan medföra övertemperaturer och bör utredas av Renova före ökad leverans 

av reaktiv effekt från generatorn. Här görs en beräkning av hur resistansförlusterna ändras. 

Vid normalt driftsfall under 2012 med 35 MW aktiv- och 4 MVAr reaktiv effekt är strömmen: 

A
kV

MVArMW

U

QP

U

S
I

hh

2034
103

435

33

2222

 

Genom att öka Q med det största debiterade timmedelvärdet under 2012 om 2,2 MVAr blir 

strömmen: 

A
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De tolv kablarna (fyra per fas) mellan generator och transformator är av typen AXKJ 630/35. 

I produktdatablad från Ericsson [23] är ledarresistansen 0,0469 ohm per kilometer och kabel. 

Max arbetstemperatur anges till 90°C. Resistansförlusterna vid driftsätt som idag är: 

mW
I

RPförlust /38,36
4

3

2

 

Vid ökad leverans av reaktiv effekt: 

mW
I

RPförlust /03,37
4

3

2

 

Den faktiska arbetstemperaturen för kablarna är inte känd, så även om förlustökningen endast 

är 1,8% kan temperaturen överskridas. Vidare utredning kring temperaturnivån behövs. 

4.1.1.2 Faskompensering i ställverk 

De mervärden som nämndes i 3.2.1 Faskompensering kan vara svåra att beräkna ekonomiskt 

men bör tas med vid framtida analyser av faskompensering närmare lasterna genom 

kondensatorbatterier. Kostnaden är till största delen investeringen i kondensatorbatterierna, 

men viss driftskostnad kan tillkomma för reglering av deras effekt. Det är lättvindigt att 

använda generatorn för generering av reaktiv effekt men bidrar inte till att sänka 

resistansförlusterna i kablar och transformatorer. Tvärtom ökar dessa i generatorn. Extra 

kylbehov av generatorn, transformatorer och ställverk tillkommer vid överföring av reaktiv 

effekt. Renova bör därför utreda den samlade nyttan med kondensatorbatterier och ta i 

beaktande de många fördelar en faskompensering i ställverk eller nära lasten (så kallad 

direktkompensering) ger. Vidare kan hänvisas till kapitel 4.2, elmaskiner där motorernas 

effektfaktor tas upp. Med högre effektfaktor minskar behovet av reaktiv effekt, varför byte till 

effektivare motorer minskar erforderlig storlek av kondensatorbatterierna, så också vad gäller 

kostnaden. 
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Lågspänningsställverket LSP022 i spärrfilterhallen matas direkt av transformator T47. 

Effektfaktorn låg enligt mätvärden i ställverket under 0,5 större delen av 2012. Den aktiva 

effekten pendlade visserligen bara runt 40 kW, men om mätningarna är korrekta finns här stor 

potential vid faskompensering. Då strömmen är proportionell mot effektfaktorn minskar den 

(vid faskompensering till effektfaktorn 0,97) till 52% från 120 ampere till 62 ampere.
7
 

 

Figur 11 Timmedelvärden för aktiv effekt (blå), ström (röd) och effektfaktor (grön) i ställverket LSP022 under 

2012. Effektfaktorn ligger här i normalfall under 0,5. 

Resistansförlusterna är som bekant proportionella mot strömmen i kvadrat, varför dessa 

minskar till 27%. Den reaktiva effekt som behöver faskompenseras är 60 kVAr.
8
 Med 1996 

års prisbild kostar ett fast kondensatorbatteri med övertonsfilter, monterat och driftsfärdigt, 

230 kr/kVAr. Således en totalkostnad av 13 800 kronor [5]. En kopparledare med 

tvärsnittsarean 25 mm
2
 skall klara 96 ampere [24] och har en resistans på 0.727 )/( faskm

[5]. För en sådan kabel om, exempelvis, 50 meter minskar resistansförlusterna med: 

kWmIIRPförlust 15,1
1000

50
)62120(727,03

1000

50
)(3 2222  

Med konstant drift som under 2012 blir energibesparingen: 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/40304,010074

/10074876015,1
 

Återbetalningstiden blir: 

årtåter 4,3
4030

13800
 

Kabeltyp, area och längd är här antagna exempelvärden för att påvisa nyttan av att även 

faskompensera bort resistansförluster i kablar. Med kännedom om kabellängder och deras 

                                                 
7
 0,5 / 0,97 

8
 kVAr..P 60))970(tan(arccos)50s((tan(arcco40)tan()(tan(  
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resistans kan nyttan beräknas utifrån mätningar av effektfaktor i ställverken. Ställverken för 

panna fyra och fem (LSP014 och LSP015) har effektfaktorer runt 0,8 och effekter på mellan 

500 och 600 kW. Omkring 250 kW går vidare till vardera pannas rökgasfläkt. Fläktarnas 

effektfaktorer är dock högre än ställverkens samlade värde. Här förelås fortsatt utredning. 

 

Figur 12 Timmedelvärden för aktiv effekt (blå), ström (röd) och effektfaktor (grön) i ställverket LSP014 under 

2012. Effektfaktorn pendlar normalt runt 0,8. 

4.2 Elmaskiner 

Vid rundvandringar i anläggningen har noterats på märkplåtar att motorernas effektfaktorer 

skiljer sig åt stort. Ner mot 0,6 är inte ovanligt. Effektfaktorerna verkar samvariera med ålder 

vilket generellt även påverkar både verkningsgrader och avskrivningstider. Genom att byta till 

moderna effektiva motorer som uppfyller ”bästa möjliga teknik” (BAT) minskar 

värmeförluster i både motorer och kablar samtidigt som det reaktiva effektbehovet minskar. 

Här finns möjligheter att utreda nyttan av att byta ut de med låga effektfaktorer mot nya 

motorer. 

4.2.1 Varvtalsreglering 

Idag används frekvensomriktare för varvtalsreglering av omkring 90 motorer i anläggningen, 

med sammanlagd installerad effekt om drygt 5MW. Man arbetar aktivt med att se över 

möjligheter till varvtalsreglering, främst vid drifter med varierande flöden i fläktar och 

pumpar. Det börjar nu bli trångt i vissa av ställverken, där frekvensomriktarna installeras, 

samtidigt som kylbehoven ökar med antalet frekvensomriktare. De av leverantörer angivna 

värmeförlusterna från frekvensomriktarna är totalt runt 80 kW varav uppemot 25 kW i 

ställverket på våning ett i rökgasreningen. Då temperaturbehovet med hänsyn till arbetsmiljön 

är runt 20°C i ställverken krävs kylning via KB1 eller separata kylsystem. Förslag till 

ytterligare frekvensomriktare görs i samband med respektive effektiviseringspotentialer. 

4.2.2 Regenerativ bromsning 

Lägesenergi kan återvinnas vid hiss- och krandrifter genom att låta maskinen verka som 

generator vid sänkning av lasten. Sådan drift kan införas på befintliga maskiner genom byte 

av reglersystem och installation av frekvensomriktare. Idag tillämpas detta på traverskranarna 

i bunkern, Kal och Ada. För hissar krävs att maskineriet är så kallat växellöst. 
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Ett fastighetsbolag som bytte ut hydraulhissar från mitten av 70-talet i flerbostadshus 

minskade hissarnas elanvändning med 70-96% genom att välja växellösa linhissar. 

Återbetalningstiden blev dock drygt 100 år [20]. Andra positiva sidor av att byta från 

hydrauldrift är att den potentiella risken för läckage av några hundra liter olja byggs bort [21]. 

Då den ekonomiska nyttan hänfört till energibesparingen är låg har examensarbetet inte gjort 

någon fortsatt analys. 

4.3 Värmesystem 

Värme behöver både till- och bortföras, dels för komfort, dels för att möta temperaturkrav i 

processer och för olika fluider. Behov av komfortkyla tillgodoses till största del av 

absorptionsvärmepumpar, vilket gör att dessa behov inte berörs i rapporten. Våghuset däremot 

är utrustat med kompressorkylmaskin. Uppvärmning med el sker på Renova genom tre 

principer. 

 

1. Direkt uppvärmning av lokaler och utrymmen för komfortbehov. 

2. Indirekt uppvärmning av anläggningsdelar genom att värma omgivande lokaler, 

exempelvis för behållare och doseringsapparatur. 

3. Direkt uppvärmning av anläggningsdelar som transportskruvar och behållare samt 

fluider genom värmeväxling mot andra medier, rörvärme (eltracing) och 

elvärmeaggregat. 

 

De effektiviseringspotentialer som identifierats i värmesystemen rör applikationer med både 

varierande temperaturbehov och varierande specifika värmeläckage (Qvärme). För potentialer 

där el används för värmebehov uppskattas den årliga energianvändningen utifrån metoderna i 

3.4 teori/värmesystem. 

 

Vid akuta nedkylnings- eller frysrisker placeras byggfläktar ut för att förebygga skador på rör 

eller andra anläggningsdelar, samt förhindra kritiskt låga temperaturer i kemikalietankar för 

natronlut och TMT. Fläktarna riskerar sedan att glömmas kvar i drift, i värsta fall över 

sommaren. Efter information från driftspersonal och genom eget sökande har de byggfläktar 

som hittats sammanställts i bilaga 2. Förfarandet med byggfläktar upprepas årligen varför 

potential ses i åtgärdande av bakomliggande orsaker till de problematiska temperaturnivåerna 

framför dagens symptomlindrande åtgärder. Elanvändningen av byggfläktarna beror dels av 

termostaternas reglering och utomhustemperaturen, dels av den mänskliga faktorn att stänga 

av fläkten när behovet upphör. Detta gör att uppskattade driftstider blir osäkra. 

 

Då frysrisker med stor sannolikhet behöver motverkas med byggfläktar även framöver skulle 

rutiner och register kring byggfläktar kunna underlätta för driftspersonalen, samtidigt som 

elanvändningen kan minska. Idag hämtas byggfläktar vid behov från förråd och placeras ut. 

Om detta uttag registreras med datum, avsett utrymme och anledning till frysrisk kan 

fläktarna lättare lokaliseras på försommaren och återföras till förrådet. Vid första 

prognostiserade frostnatten kan registret användas för att visa var fläktar behöver ställas ut. 

Givetvis är det ideala att åtgärda felkällorna till behoven av byggfläktarna, varför registret kan 

utgöra en åtgärdslista. När sådan åtgärd utförts, kan registret uppdateras så att fortsatt 

användning av byggfläktar undviks. 

 

För potentialerna i kalkrum, lutrum i vattenreningen, TMT-rummet samt provtagningsbänken 

under sandfiltren föreslås en gemensam åtgärd i 4.3.9. 
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4.3.1 Kontrollrummet 

Längs ytterväggen mot öster finns fyra elradiatorer om uppskattningsvis 1,2 kW vardera (1). 

Effekten är uppskattad utifrån jämförande med likvärdiga radiatorer då märkplåt eller etikett 

inte kunnat ses. Labbet intill installerades 2012 och gavs vattenburen värme. Hade systemet 

då dimensionerats för att inbegripa värmelasten i kontrollrummet hade merkostnaden blivit tre 

radiatorer och omkring tio meter rör, samt eventuellt något grövre rördimensioner beroende 

av tryckfall i systemet. Framledningen är idag DN15 som förgrenar sig via DN12 till 

radiatorerna. Noggrannare beräkningar för tryckfall har inte gjorts, men att vidta åtgärden 

idag bedöms medföra att grövre rör behövs inne i labbet. Termostaterna på elradiatorerna är 

idag högt ställda och ekvivalent fullastdriftstid antas till 3 000 timmar. Investeringen 

uppskattas till 20 000 kronor. 
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4.3.2 Miljöhuset 

Miljöhuset är namnet på en fristående byggnad utanför huvudentrén som byggdes omkring år 

2003 (2). Huset är inrett som ett modernt soprum och används i informativt syfte vid 

studiebesök och som visningshus mot kunder. Visningarna är oftast kortvariga och sker fem 

till sju gånger per vecka. Byggnaden varmhålls av två stycken el-kamflänsradiatorer på 775 

respektive 1150 watt. Hit finns även vatten framdraget till ett handfat och till vattenutkast för 

städning, vilket utgör en potentiell frysrisk. Intill handfatet finns även en 15 liters 

varmvattenberedare installerad, NIBE Nibette CU om 1 kW märkeffekt vid, som här, 

enfasanslutning. Varmvatten används dock i regel mycket sällan. Rören till och från 

beredaren är oisolerade och vid kontroll den tredje april är både varm- och kallvattenledning 

varma fram till T-koppling under handfatet. Då det varma vattnet i rören står stilla under 

långa perioder, och sjunker i temperatur med avståndet från beredaren, bör också risken för 

gynnsamma förhållanden för legionellatillväxt beaktas. 

 

Uppskattningsvis drar varmvattenberedaren på grund av värmeläckage från behållare och rör 

50 W i tomgång året runt (uppskattad verkningsgrad om 95 procent). Vattenledningarna i 

marken är även de varmhållna av el. Vid samtal med lokalvårdare uppges att vattnet används 

ytterst sällan vilket även bekräftas av personal som visar miljöhuset för kunder och vid 

studiebesök. Han uppskattar att vattnet används tre gånger per år vid städning och renspolning 

av golvytor. En gång på våren och två gånger på hösten. Ständig varmhållning av lokalen och 

vatten är i sig inte nödvändig och de besök som görs sker under kort tid. Enligt tillfrågad 

personal skulle det fungera bra med att aktivera värmen vid behov. För att slippa planeringen 

med att aktivera värmen i förtid föreslås installation av infravärmare med tidur. Dessa ger 

värme snabbt och värmer genom strålningsvärme vilket snabbt ger behaglig värme utan att 

behöva värma hela byggnaden. 
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Figur 13 Varmvattenberedare och eltracing på 

inkommande vattenrör i miljöhuset. 

 

Figur 14 Kamflänsradiator mot panoramafönster i 

miljöhuset. 

 

Med en uppskattad ekvivalent fullastdriftstid om 3 000 timmar per år blir elanvändningen för 

radiatorerna: 

årkWhhkWEradiatorer /57753000)775,0150,1(  

Dokumentation saknas för värmekabeln men uppskattas ha en effekt på 10 W/m för 

frostskydd utifrån. Antagandet grundar sig i liknande driftsätt i anläggningen där märkning 

finns. Avståndet mellan miljöhuset och huvudbyggnaden är cirka 10 meter, vilket ger en total 

effekt om 100 watt. Värmekabel antas vara reglerad av frostvakt med temperaturreglering vid 

fem plusgrader. Figur (4) ger då en drifttid av omkring 3 000 timmar per år. 

årkWh h kWE

årkWh h kWE

varmvatten

tracing

/438876005,0

/30030001,0
 

Genom att stänga av värmen och vattnet samt värmeslinga och varmvattenberedare skulle 

således 6783 kWh sparas per år. Fyra stycken infravärmare om 1,4 kW bör täcka 

värmebehovet och ger med sina korta användningstider en över året låg energianvändning. 

Med sju visningar per vecka under uppvärmningssäsong (26 veckor) och tidur ställda på 15 

minuter ges knappt 46 driftstimmar per år. 

årkrkEk

årkWhE

årkWhhkWE

eltotbesparing

tot

infravärme

/25034,06528

/62582554383005775

/2555,454,14

 

Åtgärden medför kostnader för inköp och installation av infravärmare, uppskattningsvis 5000 

kr. Nya rutiner tillkommer vid städning då vattenkran måste öppnas och stängas i 
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huvudbyggnaden (finns vid tvättmaskin i herrarnas omklädningsrum). Återbetalningstiden 

beräknas till: 

år
kE

k
t

eltot

i

åter 2
4,06258

5000
 

4.3.3 Ammoniakrum (för panna 1) 

Pumpning av ammoniak vill helst hållas avskilt i fristående byggnad (3) på grund av dess 

kemiska egenskaper och lukt. För pumpning av ammoniak till panna 1 finns två små rum 

vilka värms upp av en 775 W kamflänsradiator vardera. Det norra rummets karm har slått sig, 

vilket gör att dörren inte går att stänga. Denna relativt stora glipa skapar ett stort 

värmeläckage varför här antas och approximeras att radiatorn värmer med märkeffekt upp till 

15 graders utomhustemperatur. Diagrammet i figur (4) ger en driftstid om cirka 6000 timmar. 

Något egentligt värmebehov finns heller inte då rummet endast inhyser elutrustning som inte 

kräver uppvärmning, varför radiatorn kan stängas av. 

 

Det södra rummet, själva pumpstationen, är med dagens mått dåligt isolerat och radiatorn 

uppskattas här ha en driftstid om 4000 timmar. Enligt säkerhetsdatablad har ammoniaken 

(24,5 procentig) en fryspunkt vid -60°C och enligt driftspersonal skall inte heller pumparnas 

funktion störas av låga temperaturer. Personalen uppehåller sig normalt endast en kort stund 

för inspektion i lokalen, så för arbetsmiljön finns heller inget behov av värme. Även denna 

radiator skulle då kunna stängas av, med en total energibesparing om: 

årkrkEk

kWh/årh kW,E

elbesparingbesparing

besparing

/30204,07550

7550)40006000(7550
 

4.3.4 Ammoniakrum (för panna 4, 5 och 7) 

(4) Dessa rum är utformade på samma sätt som ammoniakrummen för panna 1. Inte heller här 

finns något värmebehov då koncentrationen på ammoniaken är samma och utrustningen inte 

kräver någon tillförd värme. Även här finns en 775 W kamflänsradiator i vardera utrymme, 

och fullastdriftstiden uppskattas till 4000 timmar. 

kr/år,kEk

kWh/årh kW,E

eltotbesparing

besparing

2416406040

6040400075502
 

4.3.5 Lutrum vattenrening 

Rummet inhyser pumpar och tank för 25 procentig natronlut och ligger på bottenplan i gamla 

vattenreningen, intill hallarna för slagg och flygaska (5). Det 14 kvadratmeter stora rummet 

varmhålls idag för att undvika kristallisering/grumling av luten. Enligt säkerhetsdatablad är 

frystemperaturen för denna koncentration -20°C. Det framgår dock inte hur viskositeten 

ändras med temperaturen. Vid provtagning den 8 april placerades ett prov i kylskåp. Efter 

kylning till, enligt kylskåpet, 6°C märktes ingen skillnad jämfört med rumstempererad vätska. 

Temperatur och värmebehovet är alltså lågt och infann sig inte alls under 2012. (Förutsatt att 

luten håller sig pumpbar ner till -13°C). Vid upprepade besök under våren har temperaturen i 

rummet flera gånger varit över normal rumstemperatur. Dagens uppvärmning med byggfläkt 

om 5 kW uppskattas därför till 3 500 fullasttimmar. Byggfläkten kan plockas bort och dess 

arbetsuppgift vid behov ersättas med redan framdragen luftburen värme, som beskrivs i 4.3.9. 
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årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/70004,017500

/1750035005
 

4.3.6 TMT-rum 

I ett fristående rum om 23 kvadratmeter mellan skorstenen och gamla vattenreningen förvaras 

TMT 15 (6), vilket är ett flockningsmedel som används vid vattenrening för att binda 

tungmetaller. Rummet har för uppvärmning två stycken kamflänsradiatorer om vardera 1,15 

kW och en 2 kW byggfläkt. Värmning sker idag upp till normal rumstemperatur. I samband 

med kylningstestet (se 4.3.5) av 25 procentig natronlut gjordes likvärdigt test med TMT. Inte 

heller denna vätska visade någon grumling eller skillnad i viskositet vid kylskåpstemperatur 

gentemot rumstemperatur. Säkerhetsdatablad anger en stelningstemperatur vid -3°C. Vätskan 

måste alltså frostskyddas. Med säkerhetsmarginal på 5°C (utomhustemperatur +2°C) krävs då 

enligt figur (4) värmning under 2 000 timmar per år. Även denna potential kan ersättas med 

luftburen värme enligt 4.3.9. Som i lutrummet 4.3.5 har temperaturerna varit över normal 

rumstemperatur under våren. Med 3 500 fullastdriftstimmar blir elbesparingen: 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/60004,015000

/150003500)15,122(
 

4.3.7 Provtagningsbänk under sandfilter 

(7) Ett utrymme om cirka sju kvadratmeter för provtagning av utgående vatten från 

anläggningen är placerat i gamla vattenreningen (linje 1 och 2). Mätutrustningen kräver 

varmhållen omgivning och vintertid står här en 5kW byggfläkt. Utrymmet är försett med 

klimatdraperi längs en sida för att hålla kvar värmen i utrymmet. Två sidor utgörs av 

ytterväggar och golvet är betong mot mark. Vatten som spolas längre upp i anläggningen 

tenderar att ansamlas på golvet i detta och omgivande utrymme, vilket bidrar till 

nedkylningen. Driftstiden i fullast uppskattas till omkring 2500 timmar. Här föreslås att värme 

istället tillförs via varmluft, vilket beskrivs ytterligare i 4.3.9, och byggfläkten plockas bort. 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/50004,012500

/1250025005
 

4.3.8 Kalkrum  

Till vattenreningens första steg doseras kalksten. För andra steget blandas släckt kalk med 

vatten till en så kallad slurry. Blandning och dosering av dessa sker i ett därför avsett rum om 

36 kvadratmeter i gamla vattenreningen (8). Utrymmet varmhålls primärt för vattnets frysrisk, 

men även för arbetsmiljön, till rumstemperatur. Lokalen vetter mot ytterväg mot 

uppfartsrampen där isoleringen i väggen är åldrad och värme läckt ut i springor. Dessa 

springor har drevats för att minska värmeläckaget men ändå kyls vattenreningen och 

kalkrummet ner kalla dagar, i synnerhet då portarna till angränsande hallarna för slagg eller 

flygaska står öppna. Detta skapar forcerad konvektion längs ytterväggar och tak. Anledningen 

till att portarna inte stängs kan dels bero på köbildning av lastbilar vid infarten, dels på att 

utfartsporten inte alltid stängs av chaufförerna. Utfartsporten har manuell aktivering via 

snörbrytare utanför hallen för att möjliggöra infart från det hållet. För varmhållningen av 

kalkrummet används byggfläktar samt en fast installerad, termostatreglerad, aerotemper (CA 

744) om 12,1 kW. Rummet har två karmöppningar varav den ena saknar dörrblad och den 

andra tidvis står öppen, varför värmen läcker ut i omgivande lokal den vägen. Från läckande 
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brandslang i kalkrummet bildas vattenpölar på golvet vilket bidrar till nedkylning, om än 

liten, vid avdunstning av vattnet. 

 

Den 19 februari (2013) var aerotempern och två byggfläktar om 5 respektive 22 kW igång i 

kalkrummet med en utetemperatur om noll grader. Vid besök den 2 maj var 

utomhustemperaturen 10°C. Byggfläktarnas termostater hade då slagit ifrån. Den 

fastmonterade var däremot i drift och rummet höll uppskattningsvis en temperatur mellan 20 

och 25°C. Följande åtgärder föreslås för att minska värmeläckaget: 

- åtgärda vattenläckaget från brandslang 

- montera dörrblad eller klimatjalusi på västra dörrposten 

- Skylta tydligt med vädjan om att inte stanna under porten vid kö till slagghallen 

- Hindra möjligheten att ”glömma” stänga utfartsporten genom farthinder vid 

snörbrytaren. Alternativt installera fjärrkontroll till porten i slaggkranen som är 

bemannad dagtid, då transporterna sker.  

 

Figur 15 Snörbrytare för utkörsport från flygaskehallen. Då det kan vara lätt att glömma stänga efter sig föreslås 

ett farthinder, en vädjande skylt eller fjärrkontroll till porten i slaggkranen. 

Med uppskattad fullasttid för värmefläktarna om 3 000 timmar är elanvändningen idag: 

årkrkEk

årkWhhkWE

eltotbesparing

tot

/469004,0117300

/1173003000)1,12522(
 

Investeringarna för minskat värmeläckage ovan bedöms kosta 20 000 kr. 

Förslag till alternativ värmetillförsel och vidare beräkningar tas upp i 4.3.9. 
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4.3.9 Gemensam åtgärd, kalkrum, provtagningsbänk, lut- och TMT-rum 

Gamla vattenreningens tilluftsaggregat har ett vattenburet värmebatteri kopplat till 

internvärmen. Den 27 mars var inkommande utelufts temperatur 6°C och värmdes av batteriet 

till 28°C. Inkommande internvärme avkyldes från 65 till 55°C. Cirkulationspumpen var ställd 

på högsta hastighet (250W) vilket delvis kan förklara en låg temperaturdifferens. Filter saknas 

i aggregatet vilket kan indikera att fläktens kapacitet inte räckt till och att filtret därför 

demonterats. Värmebatteriet var vid kontroll den 2 maj nedsmutsat vilket också bidrar till låg 

värmeöverföringsförmåga. 

 

Figur 16 Värmebatteri till luftförvärmning i gamla vattenreningen som är i behov av rengöring. Inkommande rör 

från internvärmen ses längst till höger. 

Ventilationssystemet har en avstickare direkt från aggregatet nedåt mot provtagningsbänken 

4.3.7, men värmen når inte ner. Denna kanal skulle kunna ledas längre ner och tillgodose 

värmebehovet och ersätta byggfläkten. För detta krävs kanaldragning med två meter vertikalt 

och tre meter horisontellt. Resterande flöde leds idag vidare genom 

vattenreningsanläggningen och ner till markplan och därefter mot lutrummet 4.3.5. På vägen 

dit finns don och hål för don på stamledningen. Ingen aktiv reglering finns och något egentligt 

flöde verkar inte komma fram till lutrummet. Genom att modernisera, återmontera saknade 

don och ge systemet en injustering kan effektiviteten öka. En kompletterande kanal på 25 

meter föreslås till kalkrummet. Här föreslås även att stamledningen förlängs förbi lutrummet 

och ut till TMT-rummet 4.3.6. Denna kanal blir åtta meter varav tre meter utomhus vilket 

kräver isolering. Lut- och TMT-rummen ligger sist på ventilationssystemets slinga och har 

fördelaktigt dessutom lägst temperatur- och effektbehov. Aktiva temperaturstyrda spjäll 

rekommenderas i dessa utrymmen. Att tillgodose värmebehoven i samtliga berörda rum bör 

vara möjligt med befintligt aggregat om systemet optimeras. I synnerhet om 

nedkylningsproblemen som nämns i 4.3.8 åtgärdas. Investeringskostnader för projektering, de 

tre kompletterande kanalerna, isolering, don, injustering och spjällreglering uppskattas till 
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50 000 kronor. Med tidigare uppskattning om åtgärder för nedkylningsproblemen på 20 000 

kronor blir totala investeringskostnaden 70 000 kronor. 

 

De faktiska värmebehoven i berörda potentialer är inte i paritet med, utan lägre än den 

uppskattade elanvändningen. Alternativkostnad för uppvärmning med luftburen internvärme 

tillkommer därför, men har inte beräknats i analysen. 

 

Figur 17 Kompletterande kanaldragning för varmluft i ”gamla vattenreningen” och mot TMT-rum. Runt 40 meter 

rör tillkommer. Lut- och TMT-rummen har mycket låga temperaturbehov varför effekten bör vara tillräcklig i 

befintligt aggregat. 

Den totala besparingen är summan av elkostnaderna för lutrum, TMT-rum, provtagningsbänk 

och kalkrum. 

årk

årkrk

årkWhE

1
64900

70000

/6490070005000600046900

/162300175001500012500117300

åter

 totbesparing

 totbesparing

 

Det finns dock risk att aggregatets effekt inte räcker till. Möjlighet finns att i så fall 

komplettera systemet med ytterligare fläkt och värmebatteri. Skulle alternativkostnaden för 

värmen vara så hög som hälften av elkostnaderna blir återbetalningstiden ändå inte längre än 

två år. 

4.3.10 Lutrum (storförråd) 

(9) Rummet varmhålls med byggfläkt på 22 kW riktad mot tanken för att förhindra 

kristallisering av den 50-procentiga natronluten. Enligt säkerhetsdatablad är fryspunkten 
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12°C, däremot kan kristallisering eller grumling av vätskan ske under 16°C. Det finns 

framdragna värmeledningar till två stycken vattenburna aerotemprar på vardera kortsida av 

rummet, men dessa var ur drift vid besök den 27 mars. Vid återbesök den 16 april var de dock 

i drift. Enligt personal på fastighetsavdelningen bör dessa ha varit i drift och har 

termostatreglering mot 25°C. Varför de varit ur drift kan enligt honom bero på manuell 

avstängning eller fel i reglerutrustning. Det största värmeläckaget bör vara genom vikporten 

då resterande väggar utgörs av innerväggar. Porten sluter heller inte tätt mot golvet vilket 

medför att kall luft drar in den vägen. Skulle värmeeffekten från aerotemprarna inte räcka till 

för att motverka kallraset från porten skulle den norra aerotempern (FLV 1:2-1) kunna flyttas 

närmare porten, och kastlängd samt riktning justeras. Att säkerställa driften av aerotemprarna 

och åtgärda porten bör eliminera behovet av elvärme med uppskattad ekvivalent 

fullastdriftstid om 3000 timmar per år. Kostnaden för att åtgärda eventuell felreglering av 

aerotemprarna kan variera stort beroende av feltyp. För kalkylen antas en kostnad av 10 000 

kronor plus 5 000 kronor för åtgärdande av porten. Potentiell elbesparing blir: 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/264004,066000

/66000300022
 

med återbetalningstid om: 

årtåter 6,0
26400

15000
 

Uppvärmningsnivån kan också minskas till 16°C, vilket medför ytterligare besparing. 

4.3.11 Skopnedtag 

I anslutning till avfallsbunkern finns ett schakt för skopnedtagning från traverserna (10). Här 

står i början av april en byggfläkt om 22 kW. Enligt personal har det tidigare under vintern 

varit två byggfläktar samtidigt. Utrymmet byggdes i samband med panna fyra och fem under 

mitten av 90-talet och mäter 8,7 meter i kvadrat och är 23 meter högt, vilket ger en volym av 

1740 kubikmeter. På marknivå finns vatten framdraget för avspolning och tvätt av skopor, 

som eventuellt riskerar frysning. Fläktens kapacitet att värma denna volym är knapp och gör 

ingen större nytta för varken varmhållning eller frysskydd av rör då den är vänd från vägg och 

värmen stiger direkt upp i schaktet. Driftspersonal har berättat att utrymmet används som 

rökrum, därav syftet med byggfläkten till komfortvärme. Rören har enligt referensgruppen 

frusit sönder tidigare, varför här föreslås att rören antingen flyttas, eller isoleras och förses 

med eltracing, och fläkten tas bort. Rören kan med fördel istället för längs väggen dras direkt 

genom väggen till lutförrådet bredvid (9), som hålls uppvärmt. Åtgärden bör inte heller 

påverka arbetsmiljön negativt då reparation av skoporna normalt skall göras i därför avsedd 

skopverkstad i försorteringen och inte i schaktet. Varmhållning är därför inte nödvändig. För 

analysen har räknats med full effekt för 1,5 byggfläktar under 4500 timmar årligen (enligt 

figur (4) upp till 10°C) på grund av den stora volymen. 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/590004,0148500

/14850045005,122
 

Besparingen sker direkt, utan återbetalningstid då kostnader för fryssäkring av vattenledning 

inte bör belasta själva effektiviseringen utan är att se som en enskild åtgärd. I synnerhet då 

åtgärden inte bedöms ha någon inverkan på frysrisken. 
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4.3.12 Entré mellan skopnedtag och lutrum 

Mellan lutrummet (9) och skopnedtaget (10) finns ett drygt tre kvadratmeter stort entré-

utrymme med en 1 kW elradiator. Komfortvärmebehov finns inte, men i takhöjd löper en 

isolerad vattenledning genom rummet ut till en nöddusch som är monterad på yttervägg. 

Driftspersonal uppger att duschen haft problem med frysskador, vilket kan förvärras om 

radiatorn stängs av. Röret föreslås därför ges frostskydd med eltracing, uppskattningsvis två 

meter, med temperaturstyrning. För att eliminera frysrisken ner till -30°C, med 

isoleringstjocklek om 20 millimeter och rördiameter 15 millimeter, rekommenderar 

leverantören DEVI [25] en effekt om 10 W/m. Således 20W med driftstid, ur figur (4) för 

frosttemperatur, om 1 500 timmar per år. Radiatorn som idag har termostaten ställd på läget 

”max” uppskattas ha en ekvivalent fullasttid om 3 500 timmar per år. Energibalans och 

besparing för åtgärden blir: 

årkrkEk

årkWhEEE

årkWhhkWE

årkWhhWE

eltotbesparing

tillbesparingtot

besparing

till

/13904,03470

/3470303500

/350035001

/30150020

 

Investeringskostnaden (ki) uppskattas till 5 000 kronor varav 3 000 kronor för elmaterial, samt 

2 000 kronor för installationsarbete. 

år
kE

k
t

eltot

i

åter 6,3
4,03470

5000
 

Med tanke på att frysrisken på nödduschen ändå borde åtgärdas av arbetsmiljöskäl, kan det 

diskuteras om det är missvisande att påföra kostnaden för tracing på eleffektiviseringen i sig. 

4.3.13 Våghuset, vågarna och elektronikåtervinningen 

År 2006 togs det nya våghuset (11) i drift. Då ansågs fjärrvärmerör för värme- och 

tappvarmvattenbehovet vara för dyrt att dra fram från kraftvärmeverket. Man valde istället att 

installera en elpanna om 13 kW med vattenburet värmesystem med radiatorer. Huset med 

cirka 140 kvadratmeters area är utrustat med värmeåtervinnande luftaggregat (FTX) samt 

kompressorkylmaskin för komfortkyla via takmonterade kylbafflar. På elpannans display går 

att avläsa medelvärden för både pannans effekt (i procent) och utomhustemperatur för den 

senaste veckan. Under sju veckor har en avläsning per vecka gjorts enligt tabell (4). Den 

specifika värmeförlusten för byggnaden har räknats ut i högra kolumnen enligt ekvation (8) 

med antagande om en inomhustemperatur på 20°C. Då varmvattenbehovet är inräknat i 

pannans effekt finns här en felkälla. Däremot är varmvattenanvändningen relativt låg, varför 

den försummas i sammanhanget. 
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Tabell 4  Avläsningar av veckomedelvärden för effekt och utomhustemperatur från elpannans panel 

Datum för avläsning  
[värden från föregående vecka] 

Pmedel [%] Tute,medel [°C] Q [kW/K] 

Måndag vecka 13 70 -3 0,40 

Onsdag vecka 141 57 -1 0,35 

Onsdag vecka 15 52 1 0,36 

Tisdag vecka 16 43 6 0,40 

Torsdag vecka 17 53 11 0,77 

Torsdag vecka 18 49 7 0,49 

Torsdag vecka 19 44 11 0,64 

1 Tidigare samma dag har service av pannan utförts, varför angivna medelvärden kan vara felaktiga 

 

Figur 18 Våghusets specifika värmeförluster beroende av utomhustemperatur. Då förhållandet är linjärt borde 

värdet vara konstant. Någonstans i mätningen finns därför en felkälla. 

Som ses i figur (18) är inte förhållandet konstant utan har ökat drastiskt för de perioder som 

varit varmare. Redan i tabell (4) kan ses att medeleffekten exempelvis varit onormalt hög vid 

avläsning vecka 17 med tanke på medeltemperaturen. Någonstans finns en felkälla i 

mätutrustningen för pannan. Tisdag vecka 16 var givaren för uteluft i Optimax 13°C samtidigt 

som pannan visade 18. Här väljs att lita på de jämnare värdena under de kallare veckorna och 

Qvärme sätts till medelvärdet av de fyra första avläsningarna, 380 W/°C. Med formel (9) blir 

elanvändningen: 

årkWhCkWChEvåghusel /38000/38,0100000  

De fyra vågstationerna (12) som väger inkommande och utgående leveranser till anläggningen 

har haft problem med fastfrysning. Vågarna ligger mellan förbränningsanläggningen och 

våghuset och 2012 beslutades att dessa skulle varmhållas för att förhindra fortsatta problem. 

Idag värms utrymmena under vågarna av två eldrivna 6 kW värmefläktar per våg, totalt 48 

kW installerad effekt (enligt offertunderlag från leverantören). Fläktarna är termostatstyrda 

och dess starttemperatur uppskattas av personal i elverkstaden till 5°C. Utan hänsyn till K-

värdet för utrymmet är driftstiden 3 000 timmar för temperaturer under 5°C. 
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Temperaturgivarna är placerade i utrymmen under vågarna vilket gör uppskattningen något 

missvisande då visst värmemotstånd ändå finns mot mark och genom betongen uppåt. Enligt 

personal i våghuset finns ingen frigolit, isodrän eller annat isolerande skikt mot mark. Den 

reella driftstiden är därför något lägre och sätts till 2 500 timmar. Utrymmena skiftar i höjd 

både sinsemellan och i vågarnas körriktning, då de för vattenavrinning är fyllda med 

kapillärbrytande massor, sluttande mot fläktarna. Därav förloras den potentiella nyttan av att 

begränsa den aktivt uppvärmda volymen och ytorna under vågarna. 

årkWhhkWEvågarel /120000250048  

Det faktiska behovet infaller egentligen endast vid nederbörd eller när snö, slask eller vatten 

ligger på vågarna samtidigt som temperaturen pendlar mellan plus- och minusgrader. Idag 

värms utrymmet även torra, kalla vinterdagar, då inget behov finns. Det faktiska behovet 

uppskattas utifrån figur (4) till maximalt 500 timmar. Genom effektivare styrning skulle 

elanvändningen genom en sådan åtgärd kunna minskas till: 

årkWhhEE vågarelvågarbehov /24000
2500

500
 

En besparing med 80 procent och analogt med ovanstående ekvation således en ekonomisk 

nytta av: 

årkrkEEk elvågarbehovvågarelvågarbesparing /380004,0)24000120000()(.  

Installation av effektivare reglering uppskattas inte vara högre än den årliga besparingen, 

varför återbetalningstiden antas vara under ett år. 

 

Väster om våghuset ligger ytterligare en byggnad (13) som inte ingår i rapportens sökande 

efter effektiviseringspotentialer, men som ägs av Renova. Verksamheten består idag av 

elektronikåtervinning, men är tänkt att framöver användas som uppvärmt lager. 

Administrativa lokaler finns också i byggnaden. Detta gör att värmebehovet kvarstår. Denna 

lokal har ett eget fjärrvärmeabonnemang hos Göteborg Energi och Renova äger 

undercentralen. Fjärrvärmen för elektronikåtervinningen kostade 2012, enligt fakturor, totalt 

206 405 kronor. Om värmebehovet om 318,4 MWh istället tillgodosetts med internvärme 

hade alternativkostnaden och besparingen blivit: 

 

årkrkkk

årkrMWhkrMWhk

einternvärmenergiGöteborggåtervinninelektronikbesparing

einternvärm

/16200044300206405

/44300/1394,318

..

 

 

Genom att förena de tre värmelasterna vågarna, våghuset och elektronikåtervinningen med 

egengenererad fjärrvärme och eller spillvärme, ökar linjetätheten
9
 och därmed lönsamheten i 

en eventuell investering. Vågarna kan med sitt låga temperaturbehov värmas med 

returledningen som bör växlas mot slinga med frostskyddsmedel för att eliminera frysskador 

vid eventuella driftstörningar eller kalla torra vinterdagar då slingan inte har något flöde. 

 

En ny kompressor skall installeras i rökgas-/spärrfilterhallen (14) och ersätter de fyra 

befintliga kompressorerna, (två av dessa blir kvar i reservdrift tills vidare). Enligt tillverkarens 

                                                 
9
 Nyttigjord energi per meter rörledning 
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specifikationer håller kylvattnet 90°C vilket vid märkdrift om 327 kW (el) lämnar en 

värmeeffekt om 301 kW vid en omgivningstemperatur om 20°C. Denna värme är projekterad 

av Renova att först växlas mot fjärrvärmesystemet och därefter slutkylas under 40°C mot 

KB2. Med 50 graders temperaturskillnad mellan fram- och returledning på den projekterade 

fjärrvärmeinstallationen finns här 215 kW spillvärme att istället förse vågarna, våghuset och 

elektronikåtervinningen med.
10

 Den högsta dygnsmedeleffekten under 2012 var i 

elektronikåtervinningen enligt fakturor 115,6 kW. Våghusets maxeffekt är 13 kW och 

vågarnas 48 kW. Med samlad effekt om cirka 180 kW kan dessa värmelaster med god 

marginal tillgodoses av endast spillvärmen från kompressorn. Då kompressorn inte kan 

förväntas vara i konstant drift vid värmebehov, och värme samtidigt behöver bortföras även 

sommartid då värmebehov inte finns, kvarstår behov av kompressorns koppling mot 

fjärrvärmesystemet. Maximal överförd effekt i ledningarna mellan kompressor och 

fjärrvärmenät är oavsett driftsfall 301 kW spillvärme från kompressorn. Dessa ledningar 

behöver därför inte dimensioneras om gentemot dagens ritningar. 

 

Då fjärrvärmerör redan har projekterats att dras fram till den nya kompressorn i 

spärrfilterhallen minskar denna kalkyls kostnader för rördragning jämfört med tidigare 

uppskattning som utgick från att dra rören från ugnshusen. 

 

Tryckfallet i rör är proportionellt mot inversen av femtepotensen av rörets innerdiameter. Vid 

dimensionerande effekt av 180 kW har därför ur [11] valts rördimension DN65 med relativt 

lågt tryckfall om 20 Pa/m. Vidare anges förläggningskostnaden för denna dimension av 

Svensk Fjärrvärme [26] till 4 250 kronor per meter för kategorin ”innerstad” vilket är dyraste 

förläggningssättet. Fram- och returledning ingår i beloppet, samt kostnader för projektering, 

markarbeten, kulvertmaterial, rör och skarvning av dessa. 

 

Rördragning är enligt figur (19) föreslagen från kompressor till gamla våghuset. Under detta 

finns utrymme för installation av undercentral med reglerutrustning för inkoppling av 

vågarna. Härifrån dras ledningarna vidare förbi våghusets gavel och fortsätter till 

elektronikåtervinningen. Total rörlängd har uppmätts till 150 meter. Då rören kan dras genom 

utrymmen under vågarna minskas kostnaderna för denna sträcka, men fullt pris har använts 

för hela dragningen. 

                                                 
10

 Den del av temperaturspannet som är nyttigt för värmeleveransen ger effekten kW215301
2090

50
. 
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Figur 19 Föreslagen förläggning av fjärrvärmerör från kompressor i spärrfilterhallen till elektronikåtervinningen, 

via vågarna och våghuset. Omkring 150 meter kulvert beräknas. Under gamla våghuset (mellan vågstationerna) finns 

utrymme för inkoppling av vågvärmare. Den beräknade kostnaden för kulvert kan sänkas ytterligare om 

förläggningen sker under, och längs med, någon av vågstationerna vars körbana kan lyftas av. 

Kostnader för undercentraler och inkoppling till fastigheterna baseras dels på [26], dels på 

egna uppskattningar. För inkoppling mot villa anger Svensk Fjärrvärme kostnaden för 

inkoppling, med förläggning av fyra meter rör, till 25 500 kronor. Här kvittas merkostnaden 

för dessa fyra meter mot eventuella fördyrande omständigheter för skillnad mellan villa och 

elektronikåtervinningen. Våghuset är dock att betrakta som villa i detta fall. 

Tabell 5 Kostnader för rördragning och inkoppling av fjärrvärmen 

Åtgärd Kostnad [kr] Referens 

Totalkostnad rördragning 637 500 [26] 

Inkoppling elektronikåtervinning1 25 500 [26] 

Inkoppling våghus1 25 500 [26] 

Undercentral våghus 15 000 [Uppskattning] 

Undercentral och konvertering av 
vågarna 

100 000 [Uppskattning] 

Merkostnader vid inkoppling mot 
kompressor 

10 000 [Uppskattning] 

Total investeringskostnad 813 500  
1 Fyra meter rördragning ingår i kostnaden 

Att genomföra projektet skulle kräva en investering om 813 500 kronor. Den minskade 

elanvändningen för åtgärden är: 

årkWhEEE vågarvåghustotel /15800012000038000  
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Besparingen av energikostnad för vågarna är, då förutsättning till effektivare reglering ges via 

undercentral, är: 

årkrkEkEk värmebehovvågarelelvågarvågarbesparing /44700139,0240004,0120000    

Motsvarande belopp för våghuset är: 

årkrkkEk värmeelevåghusvärmåghusbesparingv /9900)139,04,0(38000)(  

Den totala besparingen av energikostnader är: 

årkr

kkkk gåtervinninelektronikbesparingvåghusbesparingvågarbesparingtotbesparing

/217000162000990044700

.,,,
 

 

Återbetalningstiden blir således: 

år
k

k
t

årbesparing

i

åter 7,3
217000

813500

/

 

Som alternativa åtgärder kan som tidigare nämnts värmefläktarna under vågarna regleras 

effektivare. Därtill kan utredas om kompressorkylmaskinen i våghuset kan agera värmepump 

för att avlasta elpannan vid uppvärmning. Våghuset kan alternativt förses med separat 

värmepump mot befintligt radiatorsystem. 

4.3.14  Gamla våghuset 

Gamla våghuset (15) och även utrymmet under detta värms upp av elradiatorer. Huset 

används idag, i väntan på rivningsbeslut, som fikarum för chaufförer. På grund av husets 

framtid är det inte aktuellt med åtgärdsförslag annat än att fatta beslut om rivning eller stänga 

av värmen. Radiatorerna saknar märkplåtar men bedöms utifrån storlekar och jämförelse med 

likvärdiga radiatorer till en samlad effekt om 3,3 kW fördelat på: 

 

 två stycken 0,8 kW 

 tre stycken 0,4 kW 

 en styck 0,5 kW
11

 

 

Därtill finns i utrymmet under huset två stycken värmeelement om uppskattningsvis 0,1 kW 

vardera. Total värmeeffekt för huset är 3,5 kW. Då huset är dåligt isolerat uppskattas 

fullasttiden till 4000 timmar. Med direkt återbetalning är den årliga besparingspotentialen: 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/56004,014000

/1400040005,3
 

4.3.15 Nödgenerator i rökgashall 

En dieselgenerator för nöddrift är placerad i ett slutet utrymme i rökgashallen mot yttervägg 

(16). Motorns kylvätska varmhålls ständigt med elvärmare om 6 kW för att underlätta start av 

generatorn. Kylsystemet är utformat med utgående och inkommande medierör i rostfritt stål 

genom yttervägg, där de är kopplade till luftkylare med fläktar. Då termometrar på in- och 

                                                 
11

 Fristående golvkonvektor. 
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utgående rör visar på temperaturer av 26 och 17 grader (okulär kontroll 26 februari) misstänks 

att självcirkulation har uppstått i kylsystemet. Då flödet inte är känt är det dock svårt att 

uppskatta kyleffekten. Om självcirkulationen ger ett flöde på 0.01 liter per sekund och 

glykolvattenblandningen har en specifik värmekapacitet om C)4,18kJ/(kg  och densitet av 

1 000 kg/m
3
 ges en kyleffekt av: 

kWTcmPP pvärmeel 38,0)1726(18,401,0  

Då temperaturen på kylmediet håller en temperatur över utomhustemperatur större delen av 

året approximeras en driftstid för denna effekt om 8000 h. 

årkWhhkWE gevärmeläcka /3040800038,0  

Någon termostat på kylsystemet kunde inte hittas, och finns heller inte dokumenterad i 

pärmen från leverantören i elverkstaden. Om termostat ändå finns installerad bör den vara 

stängd vid så låga temperaturer. Genom att byta ut eventuell defekt termostat eller montera 

en, avhjälps felet, samtidigt som motorn ges en högre vilotemperatur då värmeläckaget 

minskas. Kostnad för åtgärden uppskattas till 3 000 kronor. 

 

Värt att nämna är att stålrör, med sin goda värmeledningsförmåga, genom klimatskalet ger 

oönskade köldbryggor och bör undvikas. 

 

Lokalen har ett eget ventilationssystem av från-tillufts-typ, för att vädra och kyla vid nöddrift. 

Vid kontroll av rummet den 26 februari var inte spjället för frånluften stängt (ställdon 

STD747-85-01). Kall luft sögs in den vägen och kylde ner lokalen. För att avhjälpa detta hade 

en 5 kW byggfläkt ställts in. Vid kontakt med kontrollrummet samma eftermiddag fanns 

ingen information om hur länge den stått där. Genom att stänga spjället minskas 

värmebehovet, som i övrigt bör kunna tillgodoses genom transmissionsförluster genom 

väggar och otätheter från omgivande byggnad, även då lokalen saknar egen uppvärmning 

frånsett motorvärmaren. Byggfläkten som är termostatreglerad, men är placerad i kallraset 

från ventilationskanalen uppskattas ha en ekvivalent fullastdriftstid om 3 500 timmar. Att 

stänga spjället medför förmodligen några minuters arbete och sparar: 

årkWhhkWEbyggfläkt /1750035005  

Total nytta av potentialerna blir: 

år
k

k
t

årkrkEk

årkWhEEE

besparing

i

åter

eltotbesparing

byggfläktgevärmeläckatot

4,0
8216

3000

/82164,020540

/20540175003040

 

4.3.16 Eltracing och elvärme 

I anläggningen finns många rör som varmhålls eller frostskyddas med eltracing. Att ersätta 

sådana med vattenburen värme kan bli tekniskt svårt, men användningsnivån kan eventuellt 

påverkas istället. 
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Från varje pannas ångsystem finns utblåsningsrör på anläggningens tak, samt en 

dräneringsledning tillbaka till ångdomen. Dessa rör värms med eltracing för att förhindra 

isproppar vid kondensbildning. Driftsättet för värmarna skiljer sig åt mellan pannor men 

värmarna för panna 4 och 5 styrs av utetemperatur med tillslag vid 3°C och frånslag vid 6°C. 

När ånga, som håller uppemot 400°C, går i ledningarna är värmarna aktiverade utan faktiskt 

behov. Genom att ändra mätningsmetod till samma sätt som för panna 7, (med mätning på 

rören) kan användningstiden minska. Vidare utredning har inte gjort inom examensarbetet. 

 

Ledningar för 50 procentig lut inne i spärrfilterhallen varmhålls med termostatstyrd eltracing. 

Elvärmarna har tillslag vid 30°C och frånslag, varierande mellan slingorna, vid 32 eller 35°C. 

Tracingen är monterad mellan medierören och isoleringen. Enligt säkerhetsdatablad ligger 

fryspunkten vid den koncentrationen av lut på 12°C, men bör på grund av 

grumlingsproblematik hållas över 16°C. I lokalerna är det normalt inomhustemperatur runt 

20°C varför varmhållning kan ifrågasättas. Värmarna pendlar med temperaturen mellan att 

vara i och ur drift. De värmare som hittats i SattLine och sökning i IFS-dokumentationen har 

en samlad effekt om 14,4 kW (varav 4,5 kW är en elpatron i luttank TK543-01, med samma 

börvärden på temperatur som eltracingen). Om börvärdena justeras till att slå till vid 18°C 

borde värmningen vid normal drift och temperatur i kringliggande lokaler upphöra. Med 

antagande om att värmning och avsvalning har samma tidskonstant är värmarnas 

användningstid halva den maximala tiden, med andra ord 8760/2 timmar per år. 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/252294,063072

/63072
2

8760
4,14

 

4.3.17 Tappvarmvatten 

Tidigare tillgodosågs tappvarmvattenbehovet i anläggningen med värme från avtappning av 

7-bars processånga. Nu används internvärme och sedan 1995 används även en elpanna med 

märkeffekt på 120 kW i försorteringen (17) som spetslast vintertid. Sommartid stängs 

internvärmen av och därmed även dess försörjning av värme för tappvarmvatten. Detta 

innebär att samtidigt som verket har överskott på, och kyler bort, värme, tillgodoses internt 

värmebehov för tappvarmvatten med el. Detaljerad och komplett dokumentation av 

internvärmesystemet saknas då inga ritningar gjordes när verket byggdes. Man har försökt att 

i efterhand skapa ritningar men de är inte kompletta. Även driftstiderna för elpannan är 

okända vilket gör det svårt att uppskatta potentialens värde. Här rekommenderas därför 

Renova att utreda internvärme- och tappvarmvattensystemens utformning samt företa 

mätningar på elpannans energianvändning. 

4.3.18 Systemövergripande 

Förutom den interna överskottsvärmen som tas upp av KB2-systemet läcker pannorna värme. 

Detta är naturligt då det görs en avvägning mellan kostnaden för att isolera pannorna 

ytterligare och det värmeläckage som uppstår. Att isolera mot minimalt värmeläckage är både 

kostsamt och utrymmeskrävande. Den varma luften som ansamlas ovanför panna 1 och panna 

7 transporteras med fläktar till tömningshallen för att därefter sugas genom bunkern med 

primärluftsfläktarna. Med detta förfarande förvärms således pannornas primärluft med 

läckagevärmen från panna 1 och 7. Även pannorna 4 och 5 är tänkta att ges samma drift och 

dessa läcker uppskattningsvis 4 MW vardera [27]. 
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Att växla delar av överskottsvärmen mot vattenburet system är idag svårt då ugnshusen är för 

dammiga, vilket medför att konventionella värmeväxlare skulle smutsas ner fort och tappa 

termisk längd (NTU). En stor bidragande orsak till dammet är tryckhållningen av panna 1. 

Denna panna är den enda utan boosterfläkt på rökgassidan. Boosterfläktens uppgift är att 

kompensera för tryckfall som uppstår i rökgaskondensering och reningssystemen såsom 

spärrfilter och elfilter. Utan denna fläkt regleras pannans undertryck endast av rökgasfläkten 

som är placerad i slutet av rökgaskanalen, vilket ger en fördröjning i regleringen på grund av 

gasernas kompressabilitet Tryckhållningen av panna 1 håller därför inte alltid det önskvärda 

undertrycket utan läcker stundtals ut rökgaser med stoft i pannhuset genom otätheter i pannan. 

Att installera en boosterfläkt behöver inte nödvändigtvis innebära ökad energianvändning då 

rökgasflödet kan regleras effektivare och de båda fläktarna kan samverka för att överbrygga 

tryckfallen samtidigt som effektivare eldningsförhållanden erhålls.  

 

Ytterligare dammspridning sker vid rengöring av pannorna vid revision. Entreprenörerna tätar 

då inte kring manluckor ordentligt vilket leder till så kallad nollstädning (vatten spolas 

uppifrån i pannhuset för att rengöra samtliga ytor) som dessutom är kostsamt, men allt damm 

går givetvis inte att städa bort. Sedan 2012 har nya rutiner införts med striktare krav på 

entreprenörer vilket förhoppningsvis leder till minskad dammspridning [27]. 

 

Genom att minska dammspridningen i ugnshusen ges möjlighet att växla spillvärme samtidigt 

som arbetsmiljön förbättras i både pannhusen och tömningshallen, där det har förekommit 

kraftiga dammoln med anledning av övertryck i panna 1. 

 

Värmen som kan tas från panntopparna skulle kunna tillgodose värmebehov där det idag 

används el eller för att förvärma ventilationsluft.  



40 

4.4 Ventilationssystem 

Ventilation styrs idag, likt det interna värmesystemet, till stor del manuellt av 

fastighetsenheten. Somliga delsystem går att övervaka digitalt men mycket av styrningen och 

regleringen är ett hantverk som kräver erfarenhet och kunskap över de olika och därtill 

komplexa ventilationssystemen. Den tekniker som sköter driften har redan passerat 

pensionsåldern men valt att arbeta kvar. Då det ännu inte finns någon ersättare till honom är 

det klokt att snarast tillsätta en tjänst för en person med VVS-kompetens, som kan ta del av 

den erfarenhet och kunskap som finns, innan nuvarande tekniker slutar. Utan denna kunskap 

riskeras att ventilationen inte fungerar tillfredsställande för inomhusklimatet och samtidigt 

riskeras negativa effekter på arbetsmiljön. Dessutom kan oönskade tryckfall och gångtider ges 

med en ineffektiv drift, vilket leder till onödig energianvändning. 

 

De många systemen saknar dokumentation och är i stort sett originalinstallationer från 70-

talet. Flödes- och temperaturmätningar är heller inte kompletta vilket gör specifika potentialer 

svåra att identifiera. Dock har noterats systemfel och eller potentialer till förbättring: 

 

 Låga temperaturdifferenser i shuntgrupper samtidigt som cirkulationspumpar är ställda 

på högsta hastighetsläget 

 Cirkulationspumpar i drift mot stängd shuntventil 

 Värmeåtervinning saknas i flera fall 

 Värmebatterier är i flera fall dåligt isolerade 

 Flera fläktar har remdrift, vissa med dålig förspänning och onödiga friktionsförluster 

 Äldre fläktmotorer har låga effektfaktorer och därmed onödiga värmeläckage och 

användande av reaktiv effekt 

 Läckande ventilationskanaler 

 

Nedan presenteras foton med förklarande text för att tydliggöra vissa av potentialerna. 

 

Figur 20 Äldre frånluftsfläkt med konstantdrift för ”toaletter och hallar” i fläktrum våning 6. Remdrift med slak 

rem och motor med effektfaktor 0,66. 
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Figur 21 Uppklippt tilluftskanal på trycksida för 

kontorsventilation i fläktrum på bottenvåning. I 

förgrunden äldre fläktmotor med konstantdrift, remdrift 

och effektfaktor på 0,68. Remmen behöver vid tidpunkt 

för fotograferingen spännas (2013-05-07). 

 

Figur 22 Tilluftsaggregat för ”hallar” i fläktrum 

våning 6. Cirkulationspumpen (grön i mitten av bilden) 

är i drift mot stängd shuntventil (vänster övre hörn). 

Efter okulärbesiktning kan konstateras att ventilationssystemen i de äldre byggnadsdelarna är 

i trängande behov av modernisering och total översyn. Att dokumentation i form av ritningar 

saknas för många delar av systemen utgör ett hinder för fortsatt utredning och som behöver 

överbryggas. 

 

Ventilationen i den relativt nybyggda kontorsdelen på våning sex till nio är givetvis modern 

med FTX-system. Behovsstyrning sker dock inte med annat än viss nattsänkning på grund av 

risken för att få in lukt från bunkern i ventilationssystemet. Bunkern skall normalt hålla 

undertryck gentemot atmosfärstryck vilket i idealfallet inte borde utgöra någon risk för 

luktspridning. Tryckhållningen är uppbyggd på så vis att tilluftsfläktar förser ugnshusen med 

luft, därefter ventileras varmluft ut från panntopparna ovanför panna 1 och panna7 till 

tömningshallen. Därifrån sugs luften, som då är förvärmd med spillvärme från pannorna, 

genom bunkern av de fyra pannornas primärluftsfläktar. Ugnshusens tilluftsfläktar styrs 

utifrån primärluftsflöden på panna 1 och panna 7 och tar därför inte hänsyn till de andra 

pannornas flöden och yttre faktorer som termiska stigkrafter från avfallet i bunkern eller 

öppning av infarts- och utfartsportar till tömningshallen. Mätningar som gjorts under en vecka 

av konsultfirman Andersson & Hultmark i augusti 2012 visar att trycket i bunkern under 

mätperioden ofta är högre än trycket i både tömningshall och ugnshus. Primärluftsflödena är 

givetvis dimensionerande för de andra två fläktdrifterna, men genom att aktivt reglera dessa 

efter önskade tryckförhållanden, och inte flödesförhållanden kan tryckbalansen förbättras. 

Denna åtgärd kan i sin tur skapa förutsättningar för energibesparingar i ventilationssystemen. 

Därtill förbättras arbetsmiljön då luktspridningen från bunkern förhindras [27]. 
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4.5 Tryckluftsystem 

I kompressorrummet i gamla ugnshuset (A1) står två kompressorer för 7-barssystemet och de 

två högtryckskompressorerna för bunkerportarna. Temperaturen i rummet är över normal 

rumstemperatur. Kompressorerna tar sin luft från rumsluften men får högre verkningsgrad om 

de arbetar med kallare luft. Här finns möjlighet att se över om temperaturen i rummet kan 

sänkas eller kompressorerna kan förses med separata tilluftskanaler. Kompressorerna i 

spärrfilterhallen står öppet i lokalerna och även här skulle kallare luft kunna inverka positivt 

på verkningsgraderna och därmed elanvändningen [22]. 

 

Som setts i 4.3.13 har den nya kompressorn i spärrfilterhallen en verkningsgrad runt åtta 

procent trots att den har modern teknik med varvtalsreglering. Under sandfiltret (7) sitter två 

membranpumpar (tryckluftsdrivna, varav normalt en i drift). Genom byte till eldriven 

slangpump, med i sammanhanget mycket högre totalverkningsgrad om exempelvis 90 

procent, kan elanvändningen minska med 1-(8/90) = 91 procent. 

 

På många ställen hörs vid besök i anläggningen läckage från ledningar och reglerutrustning. 

De värden för läckageförluster som presenterats i 3.6 visar på vikten av, och 

kostnadsbesparingen för att åtgärda läckage i tryckluftssystemen. 

4.5.1 Bunkerportar 

I tömningshallen för inkommande avfall till bunkern finns fjorton kraftiga stålportar som 

drivs av tryckluft om 18 bar från högtryckskompressorerna KR618 och KR719. Portarna är 

dessutom överhängda vilket skapar ett stort moment vid öppning då portens hela vikt lyfts. 

Portarnas kraftiga konstruktion möjliggör lagring i bunkern långt över portarna då de står 

emot trycket från avfallet. Det är önskvärt att bunkern håller ett undertryck i förhållande till 

omgivningen för att förhindra lukt- och gasspridning. Genom att ta primärluften till samtliga 

pannor från bunkern tillgodoses detta behov. Portarna fungerar även som brandskydd mot 

omgivningen vid eventuell bunkerbrand. 

 

Personal från elverkstaden har för examensarbetet loggat högtryckskompressorerna. Mellan 

den 14 mars klockan 08:00 och den 18 mars klockan 10:20 (98 timmar) var endast KR719 

igång och hade under perioden en driftstid av 24,6 timmar. Under samma period levererades 

avfall från 422 bilar enligt rapport från trafikledningen. Enligt personal på trafikledningen 

stängs portar efter varje tömning. De anger också att det är högst sällsynt att en port står 

öppen för nästkommande bil och inträffar uppskattningsvis max två gånger per vecka. Med 

utgångspunkt från den informationen räknas här med att varje avfallsleverans motsvarar en 

portöppning. 

 

Kompressorn är start-stopp-reglerad av tryckgivare, vilket ger att märkeffekt uppnås vid varje 

driftstillfälle. Motoreffekten är enligt märkplåt 9 kW. Med driftstiden 24,6 timmar och 422 

öppningar ges: 

öppningkWhhkW /5,0422/6,249  

Under 2012 togs drygt 50 000 [27] leveranser av avfall emot och det är rimligt att anta att lika 

många portöppningar gjordes. Samma år bör då kompressorerna ha använt cirka 25 MWh el 

till ett värde av 10 000 kronor. Att byta driftsätt skulle därför, med uppskattningsvis höga 

investeringskostnader, ge en lång återbetalningstid, oavsett verkningsgrad på det alternativa 

driftsättet. 
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Den nionde maj (helgdag) uppmättes kompressorns (KR719) gångtider med tidur under en 

halvtimme mellan klockan 17:15 och 17:45. Under perioden var kompressorn växelvis i drift 

1,5 minut och avstängd i 5,5 minuter (medelvärden under 30 minuter). Ingen av 

bunkerportarna öppnades mellan dessa klockslag. Reduceringsventilen mot 7-bars-systemet 

var samtidigt stängd. Vid kontroll ute vid portarna i tömningshallen upptäcktes läckor i 

ledningssystemet, mot mark, för port 11 och 12. Ytterligare läckage kunde höras några meter 

upp mellan port 13 och 14. Kompressorns driftstider antas därför bero på läckage. Driftstiden 

och kostnaderna för att kompensera för läckor under ett år är med uppmätta gångtider: 

årkrkEk

årkWhkWhE

hht

elbesparingbesparing

besparing

penseringläckagekom

/68004,016900

/1690091880

1880
5,55,1

5,1
8760

 

Vidare läcksökning bör göras och kostnaden för reparation beräknas. Utifrån att jämföra den 

första mätningen i mars och den i maj kan rimligheten i driftstiderna ifrågasättas. Antingen 

kan läckorna ha uppstått efter första mätningen, eller så är den nyttiga energianvändningen 

mindre än beräknad. Ytterligare alternativ är att någon av mätutrustningarna är felaktiga. 

Lönsamheten för att byta reglersätt kan därför vara underskattat här varför vidare utredning 

rekommenderas. 

4.6 Fluidsystem 

4.6.1 Fläktdrifter 

För pannornas fläktar används två reglersätt, ledskena och frekvensreglering. Rökgasfläktarna 

för panna ett, fyra och fem har ledskenereglering men motorerna (asynkrona) arbetar på grund 

av sina höga effekter (760 respektive 877 kW) med 10 kV huvudspänning. Frekvensreglering 

för dessa är därför i dagsläget ointressant. Ytterligare fläktar med ledskena är primär- och 

sekundärluftsfläktarna för panna fyra och fem. Dessa har 400 V huvudspänning och bör 

kunna förses med frekvensomriktare likt man valt att göra för recirkulations- och 

boosterfläktarna. 

4.6.2 Matarvattenpumpar 

För att förse pannorna med det matarvatten som sedan skall förångas, driva turbinen och 

sedan värma fjärrvärmevattnet i kondensorerna krävs pumpar med stor 

tryckhöjningskapacitet. Tre eldrivna, parallellkopplade ringpumpar, två stycken med motorer 

på 400 kW och en med en motor på 710 kW står för arbetet. Två pumpar är normalt i drift där 

den stora pumpen används som baslast och de små arbetar växelvis under året. Flödet 

shuntregleras vid varje pump med mekaniska överströmningsventiler vilket gör att delar av 

pumparnas arbete går till spillo. Trycket hålls runt 80 bar och flödet varierade under 2012 

mellan 70 och 260 ton/h. Före pumparna håller matarvattnet konstant tryck på två bar och en 

temperatur av runt 140°C med hjälp av avtappningsånga från turbinen. Tabellvärden för 

densiteten vid mättnadstryck och 140°C är 926 kg/m
3
 vilket ger att flödet över året varierar 

mellan 75 och 280 m
3
/h.  
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Figur 23 Stamledningstryck och flöde för 2012 års timmedelvärden (sorterat från flödets största till minsta värden 

under året ) 

I figur (24) är flödet till pannorna samt stamledningstrycket efter pumparna inprickade som 

arbetspunkter efter timmedelvärden under 2012.  

 

Figur 24 Mavapumparnas gemensamma arbetspunkter under 2012. 

För att effektivisera driften har här räknats på nyttan av att varvtalsreglera de två små 

pumparna med frekvensomriktare istället för shuntreglering. Den stora pumpens motor arbetar 

med 10 kV huvudspänning vilket gör frekvensreglering ointressant då teknisk utrustning för 

asynkrona motorer av den storleken inte har hittats på marknaden. Motorernas effekter och 

driftstiderna under 2012 visas i figur (25). Summan av areorna utgör en elanvändning på drygt 

7800 MWh. 
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Figur 25 Motoreffekter för matarvattenpumparna under 2012. Som ses belastas inte motorerna med 

märkeffekterna 400 respektive 710 kW. De två mindre pumparna används växelvis och den stora går i det närmaste 

konstant. 

Pumptillverkaren har vid leverans mätt upp pumparnas arbetspunkter vilka har använts för 

beräkningarna. I figur (26) har arbetspunkterna för de två mindre pumparna plottats till 

pumpkurvor för singeldrift och parallellkopplad drift. De ljusare pumpkurvorna är beräknade 

vid 90 procent av det varvtal som användes vid leverantörens mätningar. Arbetslinjen
12

 

bestämmer här arbetspunkten för pumparna. Det statiska trycket är dominerande varför det 

dynamiska trycket har approximerats till noll
13

. Verkningsgraderna är angivna av tillverkaren 

och är inritade med gröna linjer för singel respektive parallelldrift. 

 

Figur 26 Pump- och verkningsgradskurvor enligt data från tillverkare. De ljusa pumpkurvorna är beräknade 

kurvor vid 90 % av varvtalet vid tillverkarens mätningar. Arbetslinjen utgör det arbetstryck som önskas utan hänsyn 

till ändringar i det dynamiska trycket. Vid parallelldrift med två pumpar kan 78 bars tryckhöjning hållas upp till ett 

flöde av 260 m3/h. 

                                                 
12

 Tryckhöjningen över pumparna är 78 bar vid 2 bars tryck på sugsidan och önskad tryckhållning på 80 bar. 
13

 Enligt leverantörens mätningar ökar det dynamiska trycket med 0,25 bar mellan flödena 50 och 150 m
3
/h. 
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Genom beräkningsprogram (Wolfram Mathematica) har förhållanden mellan flöde och tryck 

samt flöde och verkningsgrad erhållits från pumpkurvorna. Med denna hjälp har utifrån varje 

timmes medelvärde av flödet under 2012 räknats ut den effekt pumparna kunde haft vid 

varvtalsreglering mot konstant tryck. Motorernas verkningsgrader har uppskattats till 95 

procent
14

 och reglerutrustningens till 98 procent. Som visas i figur (26) skär pumpkurvan för 

parallelldriften (lila) arbetslinjen (svart) vid 260 m
3
/h. Vid önskat maxflöde av 280 m

3
/h nås 

istället en tryckhöjning om 75 bar (77 bars stamledningstryck med två bars förtryck). Enligt 

figur (23) var flödet över 260 m
3
/h i 3 500 timmar under 2012. Dock klarade inte heller 

shuntregleringen att hålla stamledningstrycket på 80 bar, utan låg runt 77 bar vid högsta 

uppmätta flödet. (Se figur 23) Varvtalsreglering bör därför vara möjligt att införa på de två 

mindre pumparna. 

 

Vid en frekvensreglering av båda pumparna har energiåtgången beräknats till 5 680 MWh/år. 

En visualisering görs av driftsfallen i varaktighetsdiagrammet i figur (27). En pump arbetar 

ensamt upp 131 m
3
/h, därefter delar båda pumparna på arbetet. Den ljusblå linjen är den 

samlade faktiska effekten av pumparnas motorer under 2012. 

 

Figur 27 Varaktighetsdiagram för beräknade driftsförhållanden vid varvtalsreglering av matarvattenpumparna. 80 

bars stamledningstryck. Den ljusblå kurvan visar den faktiska effekten under 2012. 

Mot den faktiska användningen av 7800 MWh skulle en besparing göras om 2120 MWh med 

ett värde av 848 000 kronor per år. Inköp och installation av frekvensomriktare uppskattas till 

1,6 miljoner kronor per motor. En återbetalningstid ges om: 

år
Mkr

Mkr
tåter 8,3

848,0

6,12
 

I den årliga vinsten har inte räknats in minskade underhållskostnader för reparationer och byte 

av överströmningsventiler, vilket kan sänka återbetalningstiden något. I samtal med personal 

på Renova har nämnts att det finns planer på att eventuellt sänka matarvattnets tryckhållning. 

                                                 
14

 95 % är idag minimiverkningsgraden för en 4-polig IE2-motor med en effekt om 375 kW. 
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Detta förväntas kräva att antalet ringar på pumparna
15

 ändras från dagens nio till åtta ringar, 

vilket sänker pumpkurvorna. Genom att istället varvtalsreglera pumparna som i figur (26) kan 

vid 72 bars stamledningstryck hållas ett totalflöde på drygt 300 m
3
/h. Elanvändningen 

beräknas då till 5070 MWh/år. Att sänka trycket med 8 bar kan därmed spara ytterligare 610 

MWh/år till ett värde av 244 000 kronor per år. 

 

Figur 28 Varaktighetsdiagram för beräknade driftsförhållanden vid varvtalsreglering av matarvattenpumparna. 72 

bars stamledningstryck. Den ljusblå kurvan visar den faktiska effekten under 2012. 

Kan trycket sänkas och varvtalsreglering införs ges en total besparing om 2730 MWh per år 

till ett värde av knappt 1,1 Mkr och en återbetalningstid om: 

år
Mkr

Mkr
tåter 9,2

092,1

6,12
 

4.6.3 Kyltorn 

Överproduktionen av värme sommartid kan kylas bort via tre kyltorn med 20 MW kyleffekt 

vardera inkopplade via värmeväxlare på fjärrvärmens returledning. På fjärrvärmesidan ges ett 

strypreglerat flöde mot kyltornen av pump P6340-35 (132kW). På kyltornsslingan finns två 

parallellkopplade pumpar P6711 och P6712 om 250kW vardera. Flödet regleras endast genom 

att driftsätta antingen en eller två pumpar. Kyltornen är försedda med två 45kW fläktar i varje 

torn. Beroende av kylbehovet/överproduktionen används olika många kyltorn. Den 16 april 

avlästes momentant att 22MW värme kyldes bort med ett kyltorn och en av pumparna i 

parallellkopplet i drift. Eleffekten uppgick till: 

kWPPPP mpsekundärpuprimärpumperfläktmotortot 472132250452  

Således tillkommer 0,472 MW / 22 MW = 2,1 procent av den bortkylda värmeeffekten i 

eleffekt. Enligt [16] kyldes 53 006 MWh värme bort under 2012. Med samma kvot el/värme 

över året användes således 1 137 MWh el för kyltornsdrift med ett värde av 455 000 kronor. 

 

                                                 
15

 Här avses de mindre pumparna, (den större pumpen har sex ringar). 
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Med dessa siffror kan vikten av att söka alternativa användningsområden eller förflyttning av 

överskottsvärmen ses. Att bala fler ton på sommaren är ett sätt att förflytta produktionen 

förutsatt att det finns kapacitet i pannorna på vintern för den extra bränslemängden. Med 

värmelager kan försäljningen istället förflyttas över tid. Att torka rötslam kan vara ett sätt att 

nyttiggöra spillvärmen direkt. 

 

Vid samma tidpunkt som ovan var temperaturen på vattnet 70°C före, och 58°C efter 

kyltornet. Utomhustemperaturen var samtidigt 13°C. Temperaturdifferensen i kyltornsslingan 

kunde då varit (70-13)/(70-58) = 4,75 gånger större. Luftens värmeupptagningsförmåga beror 

av temperaturskillnaden mellan vätskan och luften samt deras flöden. Ju närmre 

temperaturerna kommer varandra, desto svagare bli värmeöverföringens drivkraft. När flödet 

å andra sidan sjunker uppehåller sig vätskan längre tid i den värmeupptagande zonen. Här 

antas att Ph inte påverkas av sänkt vätskeflöde. Med hänvisning till tidigare resonemang om 

ökad temperaturdifferens och sänkt massflöde kunde massflödet varit 21 procent av det 

faktiska. Vidare hade det mekaniska effektbehovet varit: 

kW
hsek

hm
PaPpump 6,22

/3600

/21,01613
10)5,19,3(

3
5

 

vid samma uppfordringshöjd (tryckfallet över kyltornet är inte känt). Om frekvensreglering 

används på samma pumpmotor idag riskerar man att tryckhöjningen blir för låg. Renova 

rekommenderas därför att utreda huruvida tryckreglering eller byte till bättre lämpade pumpar 

tillsammans med varvtalsreglering utifrån returtemperaturen kan få ner elanvändningen. 

4.6.4 Köldbärarsystem (KB2) 

KB2- och MKS-systemet var från början designade för att tillvarata värmen i rökgaserna via 

kondenseringsreaktorerna och förse absorptionsvärmepumparna med värme. Samtidigt 

utnyttjades den låga temperaturen för att kyla turbinolja och transformatorer. Med åren har 

ytterligare värmepumpar och komponenter med kylbehov kopplats till systemet. Mediet 

cirkuleras i huvudsak med hjälp av tre stycken, centralt placerade, parallellkopplade 

centrifugalpumpar med frekvensreglerade motorer om 200 kW vardera. 

 

Ur systemövergripande energiperspektiv och i exergibegrepp kan KB2-systemet vid första 

anblick ses som ett ineffektivt och illa utformat system. Temperaturdifferensen skulle i flera 

delar av systemet kunna hållas större och olika temperaturnivåer utnyttjas bättre än att blandas 

ut till omkring 30°C i gemensamma flöden. Med högre temperaturdifferens minskar även 

pumpeffekterna då massflödet kan minskas linjärt mot ökningen av temperaturdifferensen. 

Aktiv styrning av delflöden saknas vilket omöjliggör en sådan reglering idag. 

4.6.4.1 Systemfel 

Den 4 mars kunde avläsas att temperaturer på slingan för transformatorkylningen var 30°C 

till, och 29°C från transformatorerna. Flödet var då 45 kubikmeter per timme (12,5 kg/s vid 

densiteten 1000 kg/m
3
). Transformatorerna värmdes då med en värmeeffekt av: 

kWTcmP pvärme 52118,45,12  

Med aktiv styrning av flödet hade sådant driftsätt undvikits och effektbehovet för pumparna 

minskat. 
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4.6.4.2 Cirkulationspumpar 

I figur (29) kan ses att temperaturdifferensen mellan inkommande flöde till värmepumparna 

och utgående flöde från cirkulationspumparna är 37,0-30,5 = 6,5°C. 

 

Figur 29 Översiktsbild av KB2-regleringen från Sattline.  

Om temperaturdifferensen kan ökas med en grad kan massflödet sänkas med bibehållen 

värmeeffekt. Massflödet sjunker enligt formlerna (1-3) till: 
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I normal drift används endast två av de tre pumparna samtidigt. Tryckstegringen i figur (29) 

är 5,7-3,3 bar med ett flöde av 2292 kubikmeter per timme. Den mekaniska effekten är 

momentant nu, utan hänsyn till friktionsförluster, temperatur- och densitetsändringen på 

vattnet eller verkningsgrader på pumpar och motorer: 

kW 8,152
103600

2292
10)3,37,5(

3

5

föremek PaVpP   

Med tidigare föreslagna höjning av ΔT med en grad, skulle i detta fall effektbehovet bli: 

kW 3,9965,0mek föremek efter PP  
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med ett flöde av istället: 

h/m 1985866,0 3

föreefter mm   

Då pumparna är parallellkopplade för att kunna hålla högt flöde om maximalt 1314 m
3
/h 

vardera (enligt IFS-dokumentation) krävs ändå två pumpar till arbetet, varför varvtalen blir 

låga då de sjunker linjärt med flödesändringen. Vid drifter som avviker från märkvarvtal 

sjunker verkningsgraderna både för pumpar och motorer, vilket måste beaktas [6] [8]. Om en 

grov uppskattning görs om att totalverkningsgraden här sjunker med 20 procent blir 

besparingen på ett år, med skillnaden mellan de mekaniska effekterna: 

årkrkEk

P
PE

elbesparingbesparing

mek efter

mek förebesparing

/100000

kWh/år 000 2518760)
8,0

3,99
8,152(8760)(

 

 

Figur 30 Totalflöde i KB2-systemet och temperaturdifferens över värmepumparna. 

Temperaturerna på absorptionsvärmepumparnas kylslinga påverkar deras verkningsgrader 

vilket måste beaktas. Vid sommardrift skulle verkningsgraden å ena sidan spela mindre roll då 

värmeöverskott finns i anläggningen. Kylbehovet finns å andra sidan kvar i processerna och 

returtemperaturen på fjärrvärmevattnet är högre på sommaren. Om vidare utredning visar att 

en höjning av temperaturdifferensen inte är försvarbar kan ändå resonemanget med nyttan av 

att beakta en sådan åtgärd tillämpas på andra system i anläggningen. 

4.6.4.3 Reglering 

Tryckhållning av systemet sker idag på pumparnas sugsida. Vid ändrad arbetspunkt för 

pumparna kan problem i tryckregleringen ske. Kapaciteten för denna kan vara en kritisk 

punkt. På sommaren är fjärrvärmenätets returtemperatur högre än vintertid. Genom att 

laborera med KB2-systemet som föreslås här kan risk för övertemperaturer uppstå för i 

synnerhet turbinoljekylningen sommartid. Genom att decentralisera pumpsystemet, installera 

aktiva spjäll och införa flödesreglering kan värmeöverföringen i systemet effektiviseras med 

därtill minskad elanvändning. Med exempelvis en egen pump och värmeväxlare med större 
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NTU för turbinoljeslingan kan flödet och därmed den värmeöverförande förmågan ökas vid 

behov. Då systemet är mycket komplext har i examensarbetet endast fokuserats på att 

identifiera potentialen. En grundlig utredning föreslås genom exempelvis utlysande av 

ytterligare examensarbete. Sådan utredning kan motiveras med resonemang och utförda 

beräkning enligt ovan. 

4.7 Belysning 

I processlokalerna används i huvudsak lysrörsarmaturer. Man har valt att inte installera HF-

don
16

 då man anser att dessa inte har tillräckligt hög kvalitet idag. Däremot har 

spänningssänkning av belysningen införts i vissa delar av anläggningen för att minska 

elanvändningen. På marknaden finns idag ett stort utbud av olika alternativ vid val av 

energieffektiv belysning. Vissa kräver byte av armaturer, andra kan användas i befintliga. 

Teknikerna skiftar stort i livslängder, kostnader, temperaturkänslighet, färgtemperaturer och 

så vidare. Renova undersöker i dagsläget olika tekniklösningar. Någon djupare analys kring 

de olika teknikernas har därför inte gjorts. Här fokuseras istället på den andra delen i den 

enkla formeln för energi: 

Energi är effekt gånger tid 

Att byta till effektivare lampor och drivdon ändrar bara effekten. Att halvera tiden belysningen 

används ger lika stor inverkan på energianvändningen som att byta till dubbelt så effektiv 

teknik, vid konstant drift. 

 

I de administrativa delarna av anläggningen är lampor oftast släckta efter arbetstid. Visst slarv 

med att släcka förekommer dock. Detta kan delvis bero på att sista personen som går hem inte 

vet om det är någon annan kvar i lokalerna. Närvarostyrning finns bland annat på toaletter och 

i kopieringsrum. Skymningsrelä finns exempelvis i trapphus mellan våning sex och nio. 

Tanken med skymningsreläet är god, men beroende av tid på året riskerar belysningen slå till 

samtidigt som arbetsdagen är slut och slå från när arbetsdagen börjar. Detta därför att det inte 

finns någon tidsstyrning. 

 

I processlokalerna står ljuset på dygnet runt. Mellan klockan 16:00 och 07:30 är bemanningen 

normalt endast sex personer varav två är i kontrollrummet och de resterande utför 

rutinuppgifter och agerar på larmsignaler från processerna. Vid samtal med personal i de olika 

skiften påpekas från flera av dem att de vill ha ljuset tänt på grund av trygghets- och 

arbetsmiljöskäl. Att närvarostyra belysningen i de stora hallarna med otaliga dörrar att gå ut 

och in genom på olika våningsplan skulle vara svårt att få att fungera. 

 

För att minska användningstiden utan att äventyra arbetsmiljön skulle fjärrstyrning av 

belysningen kunna användas. Enligt tillfrågad personal är i stort sett all belysning sektionerad 

i ställverken, därtill är armaturerna placerade växelvis utifrån fas
17

. Om personalen ges 

fjärrkontroller att tända och släcka i hallarna med kan ljuset tändas innan man går in i hallen. 

För att inte glömma släcka efter sig kan en tidsstyrning användas som sänker spänningen eller 

kopplar bort en fas efter exempelvis en kvart som förvarning innan nedsläckning. Genom att 

trycka på ljusknappen igen startar tiduret om. Med ett sådant driftsätt kan, med dagens 

arbetstider, användningstiden minskas till maximalt två tredjedelar över året. Effekter för flera 

av de stora hallarna är angivna i samband med ett utskick från elavdelningen före Earth Hour 

2011. 

                                                 
16

 Högfrekvens-don kan användas med lysrör av typen T5 vilka är effektivare än konventionella T8. 
17

 Detta innebär att var tredje armatur har samma fas. 
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Tabell 6 Effekter för belysning i delar av anläggningen 

Lokal Effekt [kW] 

Spärrfilterhallen 20 

Våt rökgasrening 16 

Energidelen 10 

Vattenrening linje 1 och 2 7 

Vattenrening linje 3 5 

A4, nya ugnshuset (Panna 4 och 5) 25 

Summa 83 

En maximal minskning av elanvändningen över året genom att aktivt behovsstyra belysningen 

i dessa anläggningsdelar är med dessa värden: 

årkrkEk

årkWhhkWE

elbesparingbesparing

besparing

/194000

/4850008760
3

2
83

 

Utrustning för sådan styrning har med åren blivit relativt billig enligt personal på 

elverkstaden. Om investeringskostnaden antas till 10 000 kronor är återbetalningstiden knappt 

tre veckor. 

 

I slutna utrymmen är det vid rundvandringar i anläggningen oftast tänt. I den relativt 

nybyggda gipsanläggningen där personal uppehåller sig relativt sällan finns ingen 

strömbrytare monterad. Genom att montera strömbrytare i utrymmen där det saknas och flytta 

befintliga strömbrytare och montera dessa på utsidan (av arbetsmiljöskäl) kan flera rum hållas 

släckta. 

4.8 Medarbetarnas möjlighet att påverka 

I herrarnas omklädningsrum
18

 finns en bastu med ett elaggregat på 20 kW. Detta är timerstyrt 

med en förinställd tid om tre timmar. Då driftsteamen arbetar både i kontrollrummet och ute i 

anläggningen före hemgång, händer det att personal i kontrollrummet sätter på bastun för 

uppvärmning i god tid om någon skulle vilja använda bastun. Genom att den som har för 

avsikt att använda bastun själv sätter på den kan onödiga driftstider undvikas. För varje gång 

bastun startas används under de tre timmarna uppskattningsvis
19

 60 kWh med en kostnad av 

24 kronor. Upprepas detta två gånger per vecka blir kostnaden per år cirka 2 500 kronor. Värt 

att diskutera är användningstiden. Tre timmar är en förhållandevis lång tid och här föreslås att 

timern ändras till en timme. Skulle behovet vara större finns möjlighet att trycka på knappen 

igen för ytterligare en timme, och så vidare. Detta minskar i sin tur elanvändningen vid all 

användning av bastun. 

 

Viss del av belysningsproblematiken kan antas beror av de sociala faktorerna glömska och 

stress. Genom att medvetandegöra nyttan av att minska elanvändningen och göra 

                                                 
18

 Damernas har inte kontrollerats av integritetsskäl 
19

 Den faktiska effekten bör efter uppvärmning av rummet vara lägre då termostaten justerar effekten 
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effektiviseringsarbetet till en naturlig del av vardagen kan mycket vinnas. Exempelvis stod 

nästan samtliga datorskärmar (30 stycken) i de nya kontorslokalerna i standby-läge vid 

kontroll en kväll i april. 

4.9 Övriga åtgärder 

4.9.1 Spärrfilter 

Spärrfilteranläggningens nytta har diskuterats och ifrågasatts vid intervjuer med flera 

anställda. Dock kan konstateras att offert har inhämtats angående, åtminstone en ersättning 

med alternativ reningsteknik. Kostnaden för denna åtgärd har bedömts som alltför hög, 

samtidigt som avskiljningsgraden av dioxiner skulle bli sämre. Den återstående tekniska 

livslängden för spärrfiltren anses efter utförda förstärkningsarbeten idag vara lång [27]. Dock 

är det en energikrävande process, varför rapporten riktar sig till att undersöka möjligheten att 

effektivisera befintlig anläggning. 

 

I hallen står idag tre stycken spärrfilter för linje ett, två och tre. Kalk och aktivt kol blandas 

med rökgaserna för att minska dess svavel- tungmetall- och dioxinhalter. Därtill avskiljs en 

del stoft i filtren. Stödprocesserna för spärrfiltren drivs med el samt blås- och tryckluft, för 

renblåsning av slangfiltren, transport av kalk och aktivt kol, samt uppvärmning. Anläggningen 

har egen högspänningsmatning genom ställverk HSP004 där enda lasten utöver själva 

spärrfiltren är rökgasfläkt RGF115. 

4.9.1.1 Transportluftsvärmare 

För värmning av transportluften för kalk och aktivt kol används ett 10kW elvärmebatteri för 

varje spärrfilter. Dessa skulle kunna ersättas av vattenburna element. Företrädesvis kan 

spillvärme från den nya kompressorn
20

 några meter därifrån användas via värmeväxlare, och 

ackumulatortank för effektutjämning. Under 2012 var spärrfiltren avstängda en månad 

vardera. Driftstiden för elvärmarna (VE167-06, VE267-06, VE367-06) uppskattas därför till 

8040 timmar per år. 

årkrkkEk

årkWhhkWE

värmeelvärmarebesparing

värmare

/62953)139,04,0(241200)(

/2412008040310
 

Om Renova agerar snabbt före driftstagning av nya kompressorn hinner avstick på 

fjärrvärmeledningar monteras i samband med framdragning av dessa. Då lämnas möjligheter 

för framtida eller samtida anslutning av värmeväxlare. Härigenom minskar 

investeringskostnaden som inklusive värmeväxlare, ackumulatortank, rördragning, 

värmeelement och reglerutrustning uppskattas till 100 000 kronor. 

årtåter 6,1
62953

100000
 

Med anledning av att flera ytterligare elvärmare finns installerade i närliggande processer kan 

här finnas möjlighet att ersätta fler elvärmare med vattenburen värme. Genom att identifiera 

sådana effektiviseringspotentialer kan återbetalningstiden förkortas ytterligare. 

                                                 
20

 Se 4.3.13 
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4.9.1.2 Elvärmare för spärrfilter 

Svavel i bränslet reagerar under förbränning med syre och bildar svaveldioxid (SO2) och 

svaveltrioxid (SO3). I rökgaserna kan svavelföreningarna tillsammans med vattenånga bilda 

svavelsyra (H2SO4). Svavelsyran riskerar att kondensera ut vid, och under, svavelsyrans 

syradaggpunkt och ge upphov till lågtemperaturkorrosion. Daggpunkten är väsentligt högre än 

vattenångans daggpunkt och beror av både svavelsyrans och vattenångans partialtryck. Om 

man känner dessa parametrar kan daggpunkten räknas ut [7]. Olika tekniker för mätning av 

innehållet av svavelsyra direkt i rökgaser finns också på marknaden [28]. För att undvika att 

nå syradaggpunkten har elvärmare installerats i spärrfiltrens bottenfickor, inloppsrör, utlopp 

samt matarskruvar. Detta för att hålla ytornas temperaturer höga nog att förhindra 

kondensbildning av svavelsyran på dessa.  

 

Figur 31 Schematisk bild över spärrfilter linje 1. De gröna ”taggiga” symbolerna representerar elvärmare i drift. 

Temperaturgivarna vars värden är presenterade till vänster är placerade i anslutning till elvärmarna, två per 

bottenficka. Skärmdumpen tagen 2013-04-19 

Efter att skrubbers för svavelavskiljning installerades i anläggningen runt 2008-2009 har 

svavelhalterna i rökgaserna sänkts avsevärt och därmed svavelsyrans partialtryck. Ingen 

justering av värmarnas börvärden har därefter gjorts. Detta delvis för att inga mätvärden finns 

för att genom termodynamiska beräkningar identifiera syradaggpunkten och att man därför 

inte vet till vilken nivå börvärden kan ändras till. Riskerna och skadorna som är förknippade 

med att nå syradaggpunkten vill undvikas varför elvärmen ses som en i sammanhanget billig 

säkerhet. Även att börvärden på elvärmarnas termostatreglering idag är högre än rökgasernas 

temperatur visar på att värmarna eventuellt
21

 är aktiverade i onödan. Genom att utreda vid 

vilket temperaturspann daggpunkten ligger kan elanvändningen minskas genom sänkta 

börvärden. I figur (32) visas rökgastemperaturerna före och efter spärrfilter linje 1 under 

2012.  

                                                 
21

 Värmarna är inte installerade i det huvudsakliga rökgasflödet. Temperaturen kan därför vara lägre där än vad 

presenterade mätvärden visar. 
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Figur 32 Rökgastemperaturer före respektive efter spärrfilter linje 1 under 2012. Figuren visar att avkylningen 

genom filtret är en eller ett par grader i normal drift (timmedeltemperaturer). 

Figur (33) visualiserar rökgastemperaturerna för alla tre filter under en period med relativt 

konstant driftsfall mellan 10 oktober och 10 november 2012. 

 

Figur 33 Temperaturfall genom alla tre spärrfilter 10 oktober till 10 november 2012 (timmedeltemperaturer). 

Elvärmarna i bottenfickorna är inställda på tillslag vid 115°C och frånslag vid 125°C, vilket 

gör att de är i konstant drift. Resterande värmare har tillslag vid 80°C och frånlag vid 85°C. 

Med den informationen kan ur figur (33) utläsas att samtliga elvärmare bör ha varit i drift 

under perioden (med antagande om att linje 3 haft temperaturer under 80°C före mätserien). 

Tesen stärks av att temperaturen vid elvärmarnas temperaturgivare bör vara lägre än de 

temperaturmätningar som görs i rökgasflödet. 
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Tabell 7 Elvärmare i spärrfiltren. Angivet antal per spärrfilter. 

Med detta driftsfall under hela året med en månad avräknad ges en konstant driftstid av 8040 

timmar. För samtliga elvärmare i spärrfiltren om tillsammans 114 kW blir den årliga 

elanvändningen 917 MWh. Skulle värmebehovet efter svavelsyramätningar visa sig vara noll, 

finns en besparingspotential om: 

årkrMWhkrårMWhkbesparing /366800/400/917  

I en rapport från Värmeforsk [29] presenteras mätningar utförda i Högdalenverket i 

Stockholm. Syradaggpunkten låg där mellan 55 och 60°C. Vatteninnehållet var då 19 

volymprocent och halten svavelsyra 91 mg/Nm
3
. Bränslet i Högdalenverket är likt i Renovas 

anläggning avfall. I figur (34) visas innehållet av svavelsyra i Renovas rökgaser på alla tre 

linjerna under 2012. Mätserierna är medelvärden per tiondels timme. Renovas värden tenderar 

att ligga under 10 mg/Nm
3
 i jämförelse mot Högdalens 91 mg/Nm

3
. Vatteninnehållet för 

Renovas del ses pendla mellan fem och elva volymprocent mot Högdalens 19 volymprocent. 

Med avsevärt lägre innehåll av svavelsyra och därtill lägre fukthalt i Renovas fall bör med 

denna jämförelse syradaggpunkten rimligtvis ligga under de 55 till 60°C som uppmättes i 

Högdalenverket. 

 

Figur 34 Innehåll av svavelsyra samt fukthalt (linjer i grönt) i spärrfiltren för linje 1,2 och 3. Medelvärden över 

tiondels timma är presenterat. 

Placering Effekt [kW] Antal Temp. tillslag [°C] Temp. frånslag [°C] 

Bottenficka 1,0 16 125 115 

Inloppsrör 0,5 4 80 85 

Utlopp 2,0 4 80 85 

Transportskruv 1,5 8 80 85 

Totalt tre filter 114    
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Rökgaserna förvärms med avtappad ånga från turbinen. När nu halten svaveldioxid har 

sänkts, kan förvärmningstemperaturen sänkas med istället ökad elleverans från generatorn. 

Med lägre temperatur hamnar dock driftsfallet närmre syradaggpunkten i spärrfiltren igen 

varför elvärmarna åter behövs. Risker finns även att oxidationsskador uppstår i skorstenens 

rökgaskanaler vid låga temperaturer, varför dagens driftsfall ger lämplig temperatur och bör 

hållas där [27]. 

 

Ytterligare effektivisering kan göras i spärrfilterhallen med åtgärder i ventilationssystemen. 

Idag används från-tilluftsventilation med ett kompletterande system för sommarventilation. 

Sommarventilationens spjäll stod vid besök i februari öppna och drog in kall uteluft i 

lokalerna. Därtill är ett av donen placerade direkt mot en av bottenfickorna på filtret för linje 

ett. Bottenfickan kyldes då ned från utsidan och värmdes på insidan, vilket torde öka 

elvärmarnas elanvändning. 

4.10 Rutiner, samt administrativa och preventiva åtgärder 

Genom att studera hur anläggningen är uppbyggd idag och hur den administreras har 

potentialer identifierats som kan bidra till minskad elanvändning genom vidare utredningar 

och eller preventiva åtgärder i rutiner och arbetssätt. 

4.10.1 Installationer vid revisions- och totalstopp 

För de åtgärder som skall företas under driftstopp krävs planeringsarbete. Många gånger kan 

exempelvis ventiler hamna på icke så optimala platser på grund av tidsbrist eller oförutsedda 

händelser. Friktionsförlusterna som tillkommer på grund av nödlösningar kan bli dyrt ur 

energisynpunkt under många år. Mer resurser behövs för att planera åtgärder under 

driftstoppen. 

4.10.2 Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen har till uppgift att ansvara för drift och underhåll av själva fastigheten, 

med för elanvändningen intressanta system för komfortvärme, komfortkyla, ventilation och 

portar. Avdelningen är underbemannad och hinner idag endast med nödvändigt underhåll och 

kortsiktiga lösningar på uppkomna problem. För att erhålla ett långsiktigt hållbart 

effektiviseringsarbete i de system fastighetsavdelningen ansvarar för krävs mer resurser. 

Fastighetsteknikern som är ensamt verksam idag har mångårig erfarenhet av anläggningen 

och har passerat pensionsålder men arbetar ännu kvar. Då dokumentation över systemen i 

stort saknas är vikten av att bevara hans kunskaper stor. Renova bör snarast tillsätta en tjänst 

för en person med goda VVS-kunskaper som informationen kan föras vidare till, innan den 

erfarne åldermannen går i pension. Därtill bör kartläggning av de många ventilations- och 

internvärmesystemen göras för att underlätta, i första hand drift, men även framtida 

effektivisering och modernisering av dessa [27]. 

4.10.3 Driften 

I kontrollrummet utgår man till stor del från utskrivna driftsinstruktioner vid drift av 

anläggningen. Instruktionerna uppdateras digitalt i databasen RVI men utskrifterna i 

kontrollrummet uppdateras inte rutinmässigt gentemot denna. Detta riskerar skapa 

missförstånd mellan driftsplaneringar med tänkta optimeringar, säkerhetsåtgärder samt andra 

syften, och de som sköter driften. De som sammanställer rutinerna förutsätter att de 

implementeras i driftens arbete direkt, och uppföljning av åtgärder och justeringar kan då bli 

missvisande. Att oftare uppdatera de utskrivna rutinerna kan till viss del avhjälpa problemet, 

men att helt frångå systemet med pappersutskrifter vore att föredra för att ständigt vara 
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uppdaterad. Driften kan införa som rutin att hämta informationen direkt från databasen vid 

början av varje skift. 

4.10.4 Om- till- och nybyggnad av energisystemen 

Examensarbetet ser förbättringspotential i att projekt idag utförs med primärt syfte att 

tillgodose endast föreliggande behov. Som exempel kan nämnas då kylaggregat placeras intill 

friskluftsintag
22

, eller när det nya labbet byggdes utan att se till elradiatorerna intill i 

kontrollrummet. Här kunde i första fallet den bortkylda överskottsvärmen istället tas tillvara 

som förvärmning av lokaler och i andra fallet kunde kostnadskalkylen för labbet förbättrats 

med elvärmen som en minuspost. Genom att lyfta blicken vid projekteringar kan energin 

utnyttjas bättre även mellan olika delsystem. Att arbeta i projektform med snäva ramar ger 

litet utrymme för en holistisk syn på energisystemen i anläggningen och hur de kan samverka. 

Detta förfarande tros bära stor del av skulden till hur mindre effektiva delar av anläggningen 

är komponerade idag, med komplexa och bitvis påbyggda system som KB2/MKS vilket 

dessutom är mycket svårreglerat för driften. Även separerade system där kyl- och värmebehov 

skulle kunna samverka hade kunnat optimeras genom att vid projekteringar lyfta blicken. Ett 

förslag är att låta en person med systemövergripande syn agera rådgivare i ett så tidigt skede 

som möjligt vid projekteringar. Även om projekten i sig skulle få en högre 

investeringskostnad kan livscykelkostnaden minskas genom att energisystemen optimeras. 

Genom att höja kompetensen inom energiteknik och resurshushållning hos projektledare och 

personer med ledande positioner i företaget kan bättre förutsättningarna för ett energiklokt 

förvaltande av anläggningen ges [30]. 

4.10.5 Mätningar 

För att lättare kunna driva anläggningen energiklokt kan med fördel fler mätpunkter införas 

med tydligt syfte att framgent kunna identifiera energiflöden och driftstider. Strömmätning av 

laster som införs i exempelvis Optimax-systemet kan enkelt användas för att över tid avläsa 

både nyttjandetid och nyttjandegrad. Härur kan mycket information hämtas, såsom 

förutsättningar för eventuell varvtalsreglering av motorer, eventuella över- och 

underdimensioneringar där strömmen över tid skiljer stort från märkström, vilket för motorer 

även innebär lägre verkningsgrader [6]. Tillsammans med flödes-, temperatur- och 

tryckmätningar i fluidsystem kan ytterligare information ges om exempelvis 

systemverkningsgrader. Vid byte av uttjänta komponenter ges system med fler mätpunkter 

bättre förutsättningar att optimeras och anpassas efter faktiska driftsförhållanden istället för 

att, som idag beställa ny komponent med identiska märkdata som den gamla.  

                                                 
22

 På spärrfilterhallens tak 
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5 RESULTAT 

Analysen och utredningen av effektiviseringspotentialer har resulterat i åtgärdsförslag i 

samtliga av de berörda delarna av energisystemet. Flertalet av effektiviseringspotentialerna 

har kvantifierats med beräkningar och uppskattningar om energibesparingar och deras 

ekonomiska värden per år, samt investeringskostnader och återbetalningstider. Dessa 

presenteras nedan i tabellform sorterade utifrån del i energisystemet och med benämningar 

analogt med rubrikerna i kapitel fyra. 

 

I kraftsystemet har en besparingspotential setts i att till större del tillgodose det interna 

behovet av reaktiv effekt från generatorn. Här ligger besparingen i minskade kostnader för att 

köpa reaktiv effekt från överliggande nät. 

Tabell 8 Effektiviseringspotential i kraftsystemet. 

Benämning 
Ebesparing 
[MWh/år] 

kbesparing 
[kkr/år] 

ki 
[kkr] 

tåter 
[år] 

Kommentar eller 
eventuella hinder 

Faskompensering 0 73 100 1,4 
Ökad temperatur i kab-
lage mellan generator 
och transformator 

I värmesystemen har flera effektiviseringspotentialer identifierats. I potentialerna återfinns 

bland annat åtgärdsförslag kring användande av byggfläktar, fastinstallerade elradiatorer, 

processvärme med el, onödigt höga temperaturnivåer och värmning utan behov. 

Tabell 9 Effektiviseringspotentialer i värmesystemen. Åtgärderna skiljer sig åt karaktärsmässigt. För vidare 

detaljer hänvisas till rubriken i kapitel fyra med samma namn som benämningen i tabellen. 

Benämning 
Ebesparing 
[MWh/år] 

kbesparing 
[kkr/år] 

ki 
[kkr] 

tåter 
[år] 

Kommentar eller 
eventuella hinder 

Kontrollrummet 14,4 3,8 20 5,3 
 

Miljöhuset 6,3 2,5 5 2 
 

Ammoniakrum panna 1 7,6 3,0 0 0 
 

Ammoniakrum panna 4, 5 
och 7 

6,0 2,4 0 0 
 

Gemensam åtgärd, kalkrum, 
provtagningsbänk, lut- och 
TMT-rum 

162 65 70 1 
 

Lutrum (storförråd) 66 26 15 0,6 
 

Skopnedtag 148,5 59 0 0 
 

Entré mellan skopnedtag och 
lutrum 

3,5 1,4 5 3,6 
 

Våghuset, vågarna och, 
elektronikåtervinningen 

158 217 814 3,7 
 

Gamla våghuset 14 5,6 0 0 
 

Nödgenerator i rökgashall 20,5 8,2 3 0,4 
 

Eltracing lutledningar 63 25 0 0 
 

Totalt värmesystem 670 420 932  
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Möjlighet till minskad elanvändning i fluidsystemen har beräknats för varvtalsreglering av 

matarvattenpumpar, som idag är shuntreglerade med överströmningsventiler. För KB2-

systemet har beräknats energi- och kostnadsbesparing vid höjning av temperaturdifferensen 

med en grad. 

Tabell 10 Kvantifierade effektiviseringspotentialer i fluidsystemen 

Benämning 
Ebesparing 
[MWh/år] 

kbesparing 
[kkr/år] 

ki 
[kkr] 

tåter 
[år] 

Kommentar eller 

eventuella hinder 

Matarvattenpumpar  
(80 bar) 

2 120 848 3 200 3,8 
Alternativt förslag finns 
i 4.6.2 

Köldbärarsystem (KB2) 251 100 0 0 
Vidare utredning krävs 

Totalt fluidsystem 2 371 948 3 200  
 

Belysningen är på alla årets timmar i kraftvärmeverkets processhallar. Effekten är 83 kW. Här 

framförs förslag om aktiv närvarostyrning via fjärrkontroll den tid som är utöver normal 40-

timmars vecka. 

Tabell 11 För belysningen presenteras ett åtgärdsförslag om att införa aktiv närvarostyrning i processhallarna. 

Benämning 
Ebesparing 
[MWh/år] 

kbesparing 
[kkr/år] 

ki 
[kkr] 

tåter 
[år] 

Kommentar eller 

eventuella hinder 

Belysning 485 194 10 0 
 

Under övriga åtgärder har presenterats åtgärdsförslag för att minska elanvändningen i driften 

av kraftvärmeverkets tre spärrfilter. Elvärme används här för att förvärma transportluft och för 

att förhindra lågtemperaturkorrosion.  

Tabell 12 Rökgasreningens spärrfilter använder relativt stora mängder el för värmebehov. Behov som med stor 

sannolikhet inte finns kvar idag, eller som kan ersättas med vattenburen värme. 

Benämning 
Ebesparing 
[MWh/år] 

kbesparing 
[kkr/år] 

ki 
[kkr] 

tåter 
[år] 

Kommentar eller 
eventuella hinder 

Spärrfilter (transportluft) 241 63 100 1,6 
 

Spärrfilter (elvärme filter) 917 367 0 0 

Mätningar behövs för 
att säkerställa 
potentialen, vilket 
också påför en 
investeringskostnad 

Totalt övriga 1 158 430 100  
 

Efter att ha jämfört med mätningar vid en liknande anläggning har här konstaterats att 

riskerna för lågtemperaturkorrosion bör vara mycket små. Beräkningarna baseras på att dessa 

elvärmare kan stängas av och att elvärmare för transportluften ersätts med vattenburen värme. 

 

De kvantifierade effektiviseringspotentialerna i tabellerna 9-12 presenteras i figur (35) 

sorterade efter återbetalningstid. 
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Figur 35 De kvantifierade effektiviseringspotentialernas besparingar sorterade efter återbetalningstid i stigande 

ordning. 

Som ses i diagrammet ovan är återbetalningstiderna mellan noll och 5,3 år och kan anses vara 

inom rimliga gränser. Genom att implementera dessa åtgärder kan 4,7 GWh el sparas, till ett 

värde av 1,88 miljoner kronor per år. Med hänsyn till alternativkostnader för uppvärmning 

blir den totala besparingen istället 2.07 miljoner kronor.
23

 

                                                 
23

 Att alternativkostnaden är negativ beror av den lägre kostnaden för fjärrvärme i elektronikåtervinningen. 
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Ytterligare effektiviseringspotentialer har identifierats, men som varit svåra att kvantifiera på 

grund av otillräckligt beräkningsunderlag. Därför har nyttan av dessa påvisats genom 

räkneexempel utifrån effektiviseringspotentialernas förutsättningar och karaktärer. 

 Effektfaktorn i flera av anläggningens ställverk skulle kunna höjas genom 

faskompensering. Ett exempel för ställverket LSP022 ger att resistansförlusterna i en 

fiktiv kabel om 50 meter och 2012 års driftsätt skulle minska med 10 MWh det året 

med ett värde av 4 000 kronor. Med en kostnad för kondensatorbatteri på 13 800 

kronor ges en återbetalningstid om 3,5 år. Därtill ökar livslängden på bland annat 

transformatorer genom lägre slitage. 

 Kyltornens elanvändning har beräknats till 1 140 MWh under 2012. Detta utgör drygt 

2% av den bortkylda värmemängden. Genom att utreda alternativ till att kyla bort 

värme sommartid eller effektivisera driften med exempelvis varvtalsreglerade pumpar 

kan denna elanvändning minska. 

 Tryckluftskompressorernas elanvändning för att kompensera läckage i 18-bars-

systemet har beräknats till 16,9 MWh/år med ett värde av 6 800 kronor. Några läckor 

har identifierats men vidare läcksökning behövs. 

 Genom att ersätta tryckluftsdrivna membranpumpar med exempelvis eldrivna 

slangpumpar kan elanvändningen för dessa minska med upp till 91%. 

Under utredningen som gjorts i denna rapport har även administrativa förbättringspotentialer 

utkristalliserats. Genom intervjuer av anställda vid företaget och baserat på egna iakttagelser i 

anläggningens utformning och driftsätt har administrativa hinder identifierats för ett framtida 

effektiviseringsarbete. 

 Arbetet med planering av totalstoppen behöver mer resurser för att fluidsystem skall 

kunna byggas på ett energieffektivt sätt. 

 Kunskaperna kring drift av ventilations- och internvärmesystemen riskerar att gå 

förlorad genom pensionering av dagens drifttekniker. Rekrytering av en person med 

VVS-kompetens behöver göras skyndsamt. Därtill behöver fastighetsavdelningen mer 

resurser för att kunna bedriva ett hållbart förvaltande av nämnda energisystem. 

 En lucka i kommunikationen mellan driften och de som fastställer driftsinstruktioner 

kan överbryggas genom att driften frångår systemet med utskrivna driftsinstruktioner 

och istället använder digitala källor i realtid. Med detta kan optimeringsåtgärder följas 

upp effektivare. 

 Projekt bedrivs idag med snäva ramar utan systemövergripande syn. Här föreslås att 

en person med en holistisk syn på energisystemen agerar rådgivare i ett så tidigt skede 

som möjligt. 

 Permanent mätutrustning är installerad där mätvärden krävs för en säker och 

miljöriktig drift. Fler mätpunkter behövs i både fluid- och kraftsystemen. Detta med 

huvudsyftet att skapa förutsättningar för en energiklok drift och förvaltning av 

processerna i kraftvärmeverket. 

Ingen av de effektiviseringspotentialer som identifierats inom ramen för examensarbetet kan 

anses vara tekniskt eller administrativt orimlig. Däremot kan faktorer som inte 

uppmärksammats inverka på förutsättningarna att implementera de föreslagna åtgärderna.  
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6 SLUTSATSER 

Potentialerna har som setts kommit att till stor del inrikta sig mot elvärme. Ambitionen var 

dock initialt att i större utsträckning även granska bland annat pump- och fläktdrifter. Då detta 

skulle varit tidskrävande och mätvärden många gånger saknas har istället systemövergripande 

och principiella åtgärder föreslagits. Att dessa inte är kvantifierade innebär endast att 

potentialernas värden inte är kända, och att nytta kan finnas för Renova att utvärdera dessa. 

Att elvärme utgör en stor post beror på att denna kategori varit lätt att identifiera. 

Fördelningen av de potentialer som identifierats inom detta examensarbete säger ingenting om 

den faktiska balansen mellan energisystemens egentliga effektiviseringspotentialer. 

 

Som visats i resultaten finns i anläggningen en tradition av att tillgodose värmebehov med 

direktverkande el. Både komfortvärme och processvärme, där den senare ibland är motiverad. 

Denna tradition måste brytas på projekteringsstadiet för att skapa ett trovärdigt 

effektiviseringsarbete. Att flera av potentialerna som identifierats i kapitel fyra visats sig vara 

kända av företaget sedan tidigare, tillsammans med att de nedkylningsproblemen som medför 

återkommande användande av byggfläktar inte åtgärdas, kan tyda på en organisatorisk tröghet 

och behov av handlingskraft eller tydligare mandat. Om så är fallet finns här en stor 

strukturell potential i hur anläggningen både drivs, utvecklas och underhålls. 

 

De kvantifierade substantiella potentialerna varierar stort till både energimängd, 

investeringskostnader och återbetalningstider. De potentialer som hittats har tillsammans en 

potential om 4,7 GWh per år vilket utgör 5,9% av den interna elanvändningen. 

Tabell 13 Effektiviseringspotentialer för minskad elanvändning sorterade efter återbetalningstider. 

Återbetalningstid 

[år] 

Potential [MWh/år] 

el 

Andel av 

elanvändningen [%] 

Inv. kostnad ki 

[kkr] 

0 
1 407 1,8 0 

0 < 1 572 0,7 28 

1 < 2 410 0,5 100 

2 < 3 0 0 0 

3 < 4 2 291 2,9 4020 

4 < 14 0 20 

Samtliga 4 690 5,9 4 170 

Som setts bland resultaten låter sig potentialerna inte alltid enkelt sorteras varken i enskilda 

energisystem eller geografiskt i anläggningen, vilket styrker tesen om vikten av en 

systemövergripande syn på energisystemen vid projekteringar. Genom att lyfta blicken och 

söka efter sätt att integrera energisystemen effektivt samt kvantifiera dessa kunde eventuellt 

föreslagen åtgärd av intern fjärrvärme till våghuset och elektronikåtervinningen realiserats 

redan vid byggandet av våghuset 2005. 

 

Genom att jämföra de substantiella och administrativa åtgärderna kan en slutsats dras att 

genom åtgärdande av de senare minimeras risken för att de förra återkommer i framtiden. De 

substantiella åtgärderna påvisar endast potentialer som finns här och nu medans de 

administrativa är ett verktyg för ett framtida energiklokt förvaltande av kraftvärmeverket.  
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7 DISKUSSION 

Då energisystemen i kraftvärmeverket är komplexa påverkar ofta ingrepp i systemen många 

faktorer, så som förbränningstekniska variabler, säkerhet och arbetsmiljö samt 

reningsprocesser och därmed miljöaspekter. Sannolikt kan effektiviseringsförslag i rapporten 

utgöra sådana störningar, vilket Renova bör utreda före eventuella åtgärder. Vidare bör de 

uppskattningar om kostnader och driftstider som gjorts i denna rapport utredas. 

 

Där presenterade effektiviseringspotentialer riskerar att utgöra en intressekonflikt med 

arbetsmiljön kring till exempel temperaturer och arbetsbelysning bör Renova utreda 

möjligheter till tekniska lösningar kring hur dessa intressen kan tillfredställas samtidigt, utan 

att äventyra personalens arbetsmiljö. Lokaler som varmhålls men där värmebehovet endast är 

kortvarigt och infinner sig vid reparation och underhåll kan exempelvis stativmonterad 

infravärmare användas vid behov. 

 

Energisystemen i anläggningen har genom åren blivit om- och tillbyggda i omgångar. Inga 

originalpannor från 70-talet finns kvar idag men det gör istället delar av kringutrustningen. 

Systemen byggs oftast om och till under tidspress vid driftstopp sommartid. Stillestånd är 

kostsamt och installationerna som görs under stoppen accepteras därför bli ineffektiva. 

Systemen är dock kvar under många år och kan bli kostsamma att driva. Idag är fluidsystemen 

på många ställen oerhört komplexa. Att i sin helhet revidera och bygga om vissa system för 

effektivare drift kan ses som svårt och inte minst kostsamt, men det kan också vara dyrt på 

sikt att avvakta. Då anläggningen är central för ett miljöklokt omhändertagande av avfall för 

sina elva ägarkommuner är verksamheten idag att betrakta som permanent, varför även 

omfattande upprustning i samband med pannbyten kan tänkas bli realitet. 

 

En större effektiviseringsåtgärd som hade varit intressant att utreda är att byta ut 

spärrfilterdriften mot katalysatorer och våta elfilter, som är en energieffektivare teknik med 

bättre kväveoxidavskiljning och är inte lika skrymmande. Platsen som lämnas över i 

spärrfilterhallen kan exempelvis användas för att torka rötslam sommartid vilket minskar 

mängden bortkyld värme. 

 

Renovas avfallskraftvärmeverk har en tydlig plats i ett internationellt energi- och miljösystem. 

Under 2011 stod Renovas kraftvärmeverk för 10% av de förbrända avfallsmängderna i 

Sverige och är en av världens effektivaste anläggningar för utvinning av energi ur avfall. 

Därför är det glädjande att Renova gett möjligheter till detta examensarbete och visar både på 

en ambition att effektivisera sin anläggning ytterligare och ett ansvarstagande för våra 

gemensamma resurser. Jag har förhoppningar om att resultaten och slutsatserna i detta 

examensarbete kommer till nytta både substantiellt och principiellt i det fortsatta 

effektiviseringsarbetet. 

 

Genom att energiåtervinna avfall och omsätta det till värme och el görs en dubbel miljönytta. 

Dels minimeras deponering av avfall vilket minskar utsläpp av metangas som är en 20 gånger 

kraftigare växthusgas än koldioxid. Dels kan den återvunna energin ersätta mindre attraktiva 

energislag, även utanför landsgränserna.  
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8 VIDARE STUDIER 

För att komma vidare med effektiviseringsarbetet kan Renova företa djupare och vidare 

analyser kring spärrfilter och dess verkningsgrad jämfört med alternativa reningsprocesser, 

och de kostnader dessa medför. 

 

Elvärmare utöver de som tagits upp i detta arbete bör ses över. Utredning av alternativa 

driftsätt och mätningar av elanvändningen kan identifiera fler potentialer. 

 

Renova bör utreda effektiviteten i och alternativt drift- och reglersätt av köldbärarsystemen 

KB1 och KB2, förslagsvis via ett examensarbete. 

 

Vidare beräkningar av resistansförluster i kablar och transformatorer kan visa på eventuell 

nytta av att installera kondensatorbatterier antingen som direktkompensering vid last eller i 

ställverk. 

 

Problematiken med tappvarmvatten från direktverkande el, främst sommartid, behöver 

utredas. Internvärmesystemet behöver kartläggas och optimeras utifrån de resultat en sådan 

utredning ger. 

 

Utredning kring användandet och driftsättet av motorvärmare för såväl privata som interna 

poolbilar kan sannolikt påvisa besparingspotentialer. Kombinationen av motorvärmare och 

alkolås i poolbilar samt defekta tidur i anslutningsposterna behöver ses över.  
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Tabell 14 Identifierade byggfläktar och deras uppskattade elanvändning och driftskostnad. 

Placering 
Effekt 

[kW] 

Uppskattad 
driftstid 
[h/år] 

Energianvändni

ng [kWh/år] 
Kostnad [kr/år] 

TMT-rum 2 2 000 15 000 6 000 

Provtagningsbänk 
vid sandfilter 

5 2 500 12 500 5 000 

Kalkrum 22+5 3 000 81 000 32 400 

Lutrum 
Storförråd 

22 3 000 66 000 26 400 

Skopnedtag 22*1,5 4 500 148 500 59 400 

Lutrum 

(vattenrening) 

5 3 500 17 500 7 000 

Nödgenerator 
(CAT) i A3 

5 3 500 17 500 7 000 

   358 000 143 200 
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1 SYFTE 

Handlingsplanen sammanfattar de förslag till åtgärder som identifierats inom examensarbetet 

Effektivare elanvändning på avfallskraftvärmeverk och är tänkt att utgöra ett verktyg för 

Renova att effektivisera sin interna elanvändning på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs 

 

2 ÅTGÄRDER 

Både tekniska och administrativa åtgärder har presenterats i huvuddokumentet, där de senare 

är svåra att uppskatta ett ekonomiskt värde av. Ändå kan dessa bidra till minskad 

elanvändning och bör inte förbises. De praktiska åtgärderna återfinns i skilda energisystem 

och presenteras sorterade utifrån återbetalningstid i stigande ordning. Därefter ges generella 

beskrivningar och motiveringar till de administrativa åtgärderna. Ytterligare potentialer som 

inte är kvantifierade finns beskrivna i huvuddokumentet. Dessa återfinns sammanfattade i 

huvuddokumentets kapitel 5, Resultat. 

2.1 Praktiska åtgärder 

2.1.1 Sänka börvärden för temperaturhållning lutledning 

Lokalisering: Spärrfilterhall, rökgasrening 

I huvuddokumentet: 4.3.16 

Beskrivning: Tracing för varmhållning av 50%-ig lut är satt till 30°C. Fryspunkt ligger 

vid 12°C varför varmhållning inte är motiverad över rumstemperatur. 

Börvärdet kan ändras till exempelvis 16°C vilket minskar användningen 

helt. 

Kostnad: 0 kr 

Minskad elenergi: 63 MWh/år 

Besparing: 25 000 kr/år 

Återbetalningstid: 0 år 

2.1.2 Stänga av elvärme 

Lokalisering: Rum för ammoniakpumpar, skopnedtag, gamla våghuset 

I huvuddokumentet: 4.3.3, 4.3.4, 4.3.11, 4.3.14 

Beskrivning: Uppvärmning sker med el utan faktiskt behov och kan därför stängas av 

Kostnad: 0 kr 

Minskad elenergi: 176 MWh/år 

Besparing: 70 400 kr/år 

Återbetalningstid: 0 år 

2.1.3 Utred faktiskt behov för elvärmare, spärrfilter 

Lokalisering: Spärrfilter, tracing och värmeelement 

I huvuddokumentet: 4.9.1.2 

Beskrivning: Svavelsyrans partialtryck i rökgaserna är inte känt men är avsevärt lägre nu 

med avsvavlingsanläggning än tidigare driftsfall, som dagens elvärmare är 

inställda efter. Utredning krävs, men potentialen presenteras efter full 

besparing 

Kostnad: 0 kr 
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Minskad elenergi: 917 MWh/år 

Besparing: 367 000 kr/år 

Återbetalningstid: 0 år 

2.1.4 Aktiv behovsstyrning av belysning i processhallar 

Lokalisering: Spärrfilterhall, våt rökgasrening, energidelen, vattenrening, nya ugnshuset. 

I huvuddokumentet: 4.7 

Beskrivning: Genom att reglera belysningen med exempelvis fjärrkontroll vid tidpunkter 

utöver ordinarie arbetstid kan användningsnivån sänkas avsevärt. 

Kostnad: 10 000 kr 

Minskad elenergi: 485 MWh/år 

Besparing: 194 000 kr/år 

Återbetalningstid: 0,05 år (~3 veckor) 

2.1.5 Stäng ventilationsspjäll och förhindra värmeläckage, nödgenerator 

rökgashall 

Lokalisering: Nödgenerator i rökgashall (CAT) 

I huvuddokumentet: 4.3.15 

Beskrivning: Byggfläkt motverkar idag kallras på grund av öppet ventilationsspjäll. Stäng 

det. Kylsystemet på generatorn saknar termostat vilket skapar 

värmeförluster via självcirkulation. Installera termostat. 

Kostnad: 3 000 kr 

Minskad elenergi: 20,5 MWh/år 

Besparing: 8 200 kr/år 

Återbetalningstid: 0,4 år 

2.1.6 Byggfläkt i lutförråd 

Lokalisering: Lutförråd vid skopnedtag 

I huvuddokumentet: 4.3.10 

Beskrivning: Se över internvärmens funktion i utrymmet och justera porten så att den 

sluter tätt mot marken. Byggfläkten kan därefter tas bort. 

Kostnad: 15 000 kr 

Minskad elenergi: 66 MWh/år 

Besparing: 26 000 kr/år 

Återbetalningstid: 0,6 år 

2.1.7 Utvidga och justera system för luftburen värme samt sänka 

uppvärmningsnivåer i gamla vattenreningen 

Lokalisering: Kalkrum (gamla vattenreningen), provtagningsbänk (under sandfilter), lut-

förråd (vid skorsten), TMT-förråd 

I huvuddokumentet: 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Beskrivning: Byggfläktar, radiatorer och elaerotemper i dessa utrymmen kan ersättas med 

luftvärme genom förlängning av befintligt system. Detta system behöver 

därtill repareras och ges effektivare drift. Temperaturnivån är omotiverat 

hög i TMT- och lut-förråd och kan sänkas. Nedkylning av vattenreningen 

via slagghallen behöver åtgärdas. 
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Kostnad: 70 000 kr 

Minskad elenergi: 162 MWh/år 
1
 

Besparing: 65 000 kr/år 

Återbetalningstid: 1,0 år 

2.1.8 Reglering av generatorns magnetiseringsström  

Lokalisering: - 

I huvuddokumentet: 4.1.1.1 

Beskrivning: Genom att reglera leverans av reaktiv effekt från generatorn gentemot den 

interna användningen undviks köp av reaktiv effekt från överliggande elnät. 

Mätpunkt finns men ägs av Göteborgs energi. I potentialen inräknas kostnad 

för egen mätutrustning. För reglering krävs mjukvaruprogrammering. 

Investeringskostnad: 100 000 kr 

Besparing: 73 300 kr/år 

Återbetalningstid: 1,4 år 

2.1.9 Ändring av uppvärmningssätt och användning av vatten i miljöhuset 

Lokalisering: Miljöhuset 

I huvuddokumentet: 4.3.2 

Beskrivning: Utrymmet varmhålls konstant men med intermittenta korta behov. 

Infravärmare med tidur bör kunna tillgodose behovet. Därtill frostskyddas 

inkommande vattenledning med el och varmvattenberedare finns installerad. 

Användningsnivån är mycket låg och vattentillförseln kan därför med fördel 

istället aktiveras vid behov. 

Kostnad: 5 000 kr 

Minskad elenergi: 6,3 MWh/år 

Besparing: 2 500 kr/år 

Återbetalningstid: 2,0 år 

2.1.10 Konvertera värmare för transportluft från el till vattenburet 

Lokalisering: Kalkrum under spärrfiltren 

I huvuddokumentet: 4.9.1.1 

Beskrivning: Spillvärme från nya kompressorn kan växlas mot ackumulatortank för 

vidare försörjning av, här, förvärmning av transportluft för spärrfiltren, 

istället för elvärme. 

Kostnad: 100 000 kr 

Minskad elenergi: 241 MWh/år 

Besparing: 63 000 kr/år 

Återbetalningstid: 1,6 år 

2.1.11 Avstängning av värme och installera tracing på vattenledning 

Lokalisering: Vestibul mellan lutförråd och skopnedtag 

I huvuddokumentet: 4.3.12 

Beskrivning: Utrymmet varmhålls av elradiator utan behov, men vattenlednings för 

nöddusch behöver frostskyddas. 

                                                 
1
 Alternativanvändningen för internvärme har inte beräknats på grund av komplexiteten i åtgärden. Se kapitel 

4.3.9 för mer information 



 

4 

Kostnad: 5 000 kr 

Minskad elenergi: 3,5 MWh/år 

Besparing: 1 400 kr/år 

Återbetalningstid: 3,6 år 

2.1.12 Framdragning av fjärrvärmerör internt för ersättning av elvärme och extern 

fjärrvärme i elektronikåtervinningen, våghuset och vågarna. 

Lokalisering: Elektronikåtervinningen, våghuset och vågarna 

I huvuddokumentet: 4.3.13 

Beskrivning: Vågarna säkras idag från fastfrysning med elvärme med omotiverat hög 

användningsnivå. Våghusets värme- och tappvarmvattenbehov tillgodoses 

av en elpanna och elektronikåtervinningens fjärrvärmekostnader är höga. En 

nydragning av intern fjärrvärmeledning gemensam för de tre värmelasterna 

minskar både elanvändning och energikostnader. Med fördel dras denna 

ledning från nya kompressorn i spärrfilterhallen, som skall kopplas mot 

fjärrvärme och vars spillvärme kan tillgodose behoven i de tre 

värmelasterna. 

Kostnad: 813 500 kronor 

Minskad elenergi: 158 MWh/år 

Besparing: 217 000 kronor/år 

Återbetalningstid: 3,8 år 

2.1.13 Frekvensreglera mava-pumparna 

Lokalisering: Gamla ugnshuset 

I huvuddokumentet: 4.6.2 

Beskrivning: Flöden shuntregleras med överströmningsventiler med onödiga förluster. De 

två mindre pumparna kan varvtalsregleras med frekvensomriktare och 

ensamma tillgodose flödes- och tryckbehoven, vilket optimerar driften. 

Kostnad: 3 200 000 kronor 

Minskad elenergi: 2 120 MWh/år 

Besparing: 848 000 kronor/år 

Återbetalningstid: 3,8 år 

2.1.14 Ersätta elvärme med vattenburen värme i kontrollrum 

Lokalisering: Kontrollrum, östra väggen 

I huvuddokumentet: 4.3.1 

Beskrivning: Utrymmet varmhålls av elradiatorer. Vattenburen värme finns att tillgå i 

labbet. 

Kostnad: 20 000 kronor 

Minskad elenergi: 14,4 MWh/år 

Besparing: 3 400 kronor/år 

Återbetalningstid: 5,3 år 
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2.2 Administrativa åtgärder 

2.2.1 Fler mätpunkter 

För att enklare kunna identifiera och utreda effektiviseringspotentialer krävs fler mätpunkter. I 

elsystemet kan strömmätare installeras på en mängd brukare vilket med införande i Optimax 

kan ge värdefull information om driftstider och användningsnivåer. Fluidsystem kan med 

samma resonemang som för elsystemet ges fler temperatur, tryck och flödesmätare. Utan 

mätning är det mycket svårt att göra realistiska bedömningar av effektiviteten i anläggningens 

energisystem. 

2.2.2 Elvärme 

Det är tydligt att nyttjandet av elvärme vid projekteringar varit vanligt under lång tid. 

Traditionen lever kvar men behöver brytas. Ett sätt kan vara att höja kompetensen kring 

energihushållning och begreppet exergi hos projektledare, nyckelpersoner och ledningen för 

företaget. Vid projektering av våghuset valdes så sent som 2005 direktverkande elvärme. 

Redan då var direktverkande el ett av de dyraste uppvärmningssätten. Därtill är det ett 

synnerligen onödigt slöseri med exergi. 

2.2.3 Nedkylningsproblem 

Genom att åtgärda nedkylningsproblem i anläggningen kan det återkommande användandet 

av byggfläktar minskas. Protokollför användandet och bakomliggande problem för att 

sammanställa en åtgärdslista. 

2.2.4 Systemsyn 

Genom att lyfta blicken och betrakta anläggningen med systemövergripande syn kan 

energianvändningen minskas genom integrering av energisystem. Projekt kan göras mer 

energikloka med sådant arbetssätt. Ett tydligt exempel är det nya labbet, där elradiatorerna i 

kontrollrummet inte ersattes i samband med installation av vattenburen värme i labbet. 

2.2.5 Fastighet 

Elanvändningen för fastighetsdrift kan minskas genom effektiviseringar i ventilationssystem 

och internvärmesystemet. Ventilationssystemen är i mångt föråldrade och svårreglerade efter 

många till och ombyggnationer i anläggningen. Tappvarmvattenbehovet tillgodoses till viss 

del av elpanna i försorteringen, främst sommartid då överskottsvärmen samtidigt är som störst 

i anläggningen. Fastighetsavdelningen behöver mer resurser för ett hållbart förvaltande av 

fastigheten och dess energisystem. En person med VVS-kompetens bör anställas omgående 

för att ta del av nuvarande driftsteknikers erfarenheter före hans pension. 

2.2.6 Beakta vikten av temperaturdifferenser i fluidsystem 

I många system för värmeöverföring är flöden onödigt höga. Temperaturdifferenser kan höjas 

med minskade flöden och bibehållen värmeeffekt. Med effektivare styrning av 
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cirkulationssystem kan el för pumpdrifter minska med tredjepotensen av ändringen av 

temperaturdifferensen. Exempel på system är shuntgrupper för internvärme och kyla, KB1 

och KB2. System med denna problematik och system med idag konstant flöde kan regleras 

efter temperaturdifferens med frekvensomriktare för pumpmotorer. Vidare utredning av KB2 

föreslås, exempelvis via ett examensarbete. 

2.2.7 Driftsrutiner 

För att säkerställa att driftsrutiner hålls uppdaterade kan systemet med utskrifter ersättas med 

att erhålla informationen digitalt. Rutinändringar med direkt syfte att minska elanvändningen 

eller som har positiva synergieffekter på elanvändningen kan då tillämpas utan fördröjning. 
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