
  

 
2017-02-28 

 
 

 

 

EXAMENSARBETE 
Elektroingenjör, elkraft 
Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Energikartläggning av Renovas 
anläggning i Sävenäs, Göteborg 

Alexander Roshag     Erik Bergfelt 



 

 i 

Förord 

Under ett möte angående examensarbetet med Hans Engsfelt från Caverion Sverige AB, fick 

vi förslaget att utföra elenergimätningar på Renova AB. Efter möten med Mihkel Albo från 

Renova och certifierade energikartläggaren Markus Persson från Energiprojekt E&S AB 

beslutades att vi skulle delta i energikartläggningen på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.  

Alexander Roshag har fokuserat på kapitel 1 och Erik Bergfelt har fokuserat på kapitel 5. 

Resterande delar av rapporten har båda författarna varit delaktiga i. Bilden på försättsbladet 

är från Renova som har givit tillåtelse att bilden används. Bilder i rapporten som saknar 

källhänvisning är ritade eller egna fotografier. 

Vi vill tacka vår examinator Evert Agneholm och handledare Torbjörn Lennartsson. Vi vill 

även tacka personalen från Renova som har varit till stor hjälp under examensarbetet. 

Personer som har hjälpt oss med examensarbetet: 

Hans Engsfelt, Caverion Sverige AB. 

Mihkel Albo, Renova AB. 

Agne Ström, Renova AB. 

Markus Persson, Energiprojekt E&S AB. 

Evert Agneholm, DNV GL 

Torbjörn Lennartsson, Högskolan Väst. 

Johnny Haraldsson, Högskolan Väst. 
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Energikartläggning av Renovas anläggning i 
Sävenäs, Göteborg 

Sammanfattning 

Renova hade behov av att utföra en energikartläggning på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. 

Syftet med detta examensarbete var att hjälpa till i den fullständiga energikartläggningen och 

komma med förslag på elenergibesparing. Under examensarbetet studerades endast elenergi. 

Energimätningarna utfördes med två instrument från Chauvin Arnoux. Instrumenten som 

användes heter CA 8335 och CA PEL103. Objekt som mättes i anläggningen var värmare 

och motorer som driver fläktar och pumpar. De delar av anläggningen som mättes upp under 

examensarbetets tid var Panna 5 och de gemensamma laster som används för samtliga 

förbränningspannor. Anläggningens driftförhållanden varierar sällan och därför beslutades 

att göra dygnsmätningar.  

Projektledaren bestämde att minst 80 procent av varje ställverks aktiva effekt skulle mätas 

upp för att få en godkänd nivå i energikartläggningen. Metoden för mätningarna var att starta 

på den största effektförbrukaren och arbeta sig ner mot den minsta effektförbrukaren. 

Mätningarna pågick i samma ställverk tills minst 80 procent av ställverkets aktiva effekt var 

uppmätt. Därefter fortsatte mätningarna i ett nytt ställverk. Parallellt med mätprocessen 

pågick analys av mätdata för att hitta möjliga förslag på elenergibesparing. 

Under det här examensarbetet mättes 2576,6 kW utav 9500 kW upp, detta motsvarade 

27,1 procent av hela anläggningens elenergiförbrukning. Utav den uppmätta medeleffekten 

gick 1097,5 kW till pumpar, 957,7 kW till fläktar, 90 kW till värmare och 431,4 kW till övrigt.  

En energibesparing för MFL537-05 redovisas i form av ett förändrat driftmönster med hjälp 

av en frekvensomriktare. Objektet valdes eftersom fläkten inte drevs på ett effektivt sätt. 

Förändringen i driftmönstret skulle bespara cirka 50 MWh/år och 18 000 kr/år. Detta 

motsvarar 0,07 procent av anläggningens totala energiförbrukning på 74 200 MWh/år. 
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Energy audit of Renova’s plant in Sävenäs, 
Gothenburg  

Summary 

Renova had to perform an energy audit on their waste-to-energy plant at Sävenäs. The 

purpose of this thesis was to assist in the full energy audit and come up with proposals on 

how to make electric energy savings. Only electric energy was studied during this thesis. 

Energy measurements were performed with two instruments from Chauvin Arnoux. 

Instruments used are called CA 8335 and CA PEL103. Objects that were measured in the 

plant were heaters as well as fans and pumps driven by motors. The parts of the plant that 

were measured during the work was Boiler 5 and the common loads that are used for all 

boilers. The plant’s operating conditions rarely change and therefore it was decided to make 

daily measurements. 

The project manager decided that at least 80 percent of each switchgears active power should 

be measured to get an acceptable level in the energy audit. The method used during the 

measurements was to start on the largest power consumer and then work down to the 

smallest power consumer. The measurements took place in the same switchgear until 80 

percent of the switchgears active power was measured. Afterwards the measurements 

continued in a new switchgear. Previous data were analyzed while the new measurements 

went on. The analysis was made in order to find possible proposals on how to make electrical 

energy savings. 

During this work 2576.6 kW were measured out of totally 9500 kW. This measured power 

corresponds to 27.1 percent of the plant’s total electric energy consumption. 1097.5 kW was 

consumed by pumps, 957.7 kW was consumed by fans, 90 kW was consumed by heaters and 

431.4 kW was consumed by other objects not included in any of the previously mentioned 

categories.  

One proposal was presented for object MFL537-05. The proposal was to use an frequency 

converter to change the objects operating pattern. The change in the objects operating 

pattern would save approximately 50 MWh/year and 18 000 SEK/year, which equals 

0.07 percent of the plants total energy consumption. The plants total energy consumption is 

74 200 MWh/year. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Renovakoncernen består av moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. 

Koncernen ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 

Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Renova AB utför direkttilldelade uppdrag från sina ägare 

och ger expertråd om avfallshantering. Renova Miljö AB tar fram helhetslösningar för företag 

inom avfall och återvinning [1].  

Renova behöver utföra en kartläggning för att spåra var elenergin förbrukas i avfalls-

kraftvärmeverk i Sävenäs. Anledningen till detta är en ny lag som kräver att energi-

förbrukningen i en anläggning skall kunna spåras till en mer detaljerad nivå än vad som idag 

kan göras på anläggningen. För att kunna få denna spårning ska ett antal mätningar utföras 

på anläggningen i form av elenergimätningar.  

Renova vill ha hjälp med utförandet av energikartläggningen. Den del av anläggningen som 

ska behandlas är lågspänningslasterna för Panna 5 och de laster som används för samtliga 

förbränningspannor, de så kallade gemensamma lasterna. Renova vill även ha förslag på 

objekt i anläggningen där en elenergibesparing kan göras. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att hjälpa till med energikartläggningen och komma med 

förslag för en energibesparing på en av Renovas förbränningslinjer. Förbränningslinjen som 

studeras är förbränningspanna 5 och rökgasresningslinje 3. Till detta tillkommer även en del 

gemensamma laster för samtliga pannor. 

Målet med examensarbetet är att efter fyra veckors mätperiod ha minst mätt ställverket för 

Panna 5 och rökgasreningslinje 3 enligt angiven metod. Om detta mål uppnås inom 

tidsramen för mätperioden ska mätningarna fortsätta i ställverk för gemensamma laster. 

Målet innebär även att om en energibesparing är möjlig ska detta redovisas. Redovisningen 

av energibesparingen ska innehålla hur mycket elenergi och pengar som sparas per år.  

1.3 Avgränsningar 

 

Energikartläggningen i examensarbetet avgränsas och behandlar endast elenergi.  

Mätningarna kommer endast utföras på lågspänningslasterna för Panna 5, rökgasreningslinje 

3 och de gemensamma lasterna. Detta för att hållas inom den bestämda tidsramen. 
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1.4 Energikartläggning i stora företag 

När energi nämns i detta stycke menas inte enbart elektrisk energi utan all typ av energi. Till 

exempel värmeenergi i form av fjärrvärme. 

Lag (2014:266) är lagen om energikartläggning i stora företag [2]. Lagen trädde i kraft 2014-

06-01. Lagens syfte är att stödja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Till stora företag 

hör de företag vars verksamhet sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning 

som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro 

per år. 

Energikartläggningen består av två steg. Steg ett innebär att verksamheten rapporterar in till 

energimyndigheten om de inkluderas av lagen. Om verksamheten inkluderas skall företaget 

ange hur energikartläggningen ska utföras. Steg ett skall vara klart senast 2015-12-05. 

Det andra steget är en inrapportering om energikartläggningens resultat. Det som skall ingå 

i energikartläggningen är:  

• energin som tillförts och förbrukats i verksamheten under ett år i olika processer 

samt fordonstransporter,  

• förslag på kostnadseffektiva energioptimeringar som verksamheten kan använda sig 

av för att uppnå ökad energieffektivitet.  

I förslaget ska en beskrivning av den planerade åtgärden redovisas tillsammans med 

kostnaden att utföra åtgärden och besparingen i MWh/år och kr/år. Steg två skall vara klart 

senast 2017-03-31 [3,4]. 

1.5 Avfallskraftvärmeverket 

Renova Sävenäs genererar elektricitet med hjälp av en ångdriven turbin. Turbinen drivs av 

fyra olika ångpannor som eldas med sopor. Ångan används för att generera elektricitet och 

för att värma upp fjärrvärmevatten.  Den totala effektförbrukningen för hela värmeverket är 

9,5 MW. 

Till avfallskraftvärmeverket Renova Sävenäs kommer det cirka 300 fordon varje dag med 

sopor för förbränning [1]. Är soporna av brännbart material tippas de direkt ner i 

avfallsbunkern. Annars får avfallet gå igenom sorteringen innan det kommer till 

avfallsbunkern. Från avfallsbunkern lyfts avfallet med en av de två avfallstraverserna till en 

tratt som sedan leder till en av de fyra förbränningslinjerna. Varje förbränningslinje har en 

tillhörande panna, se Figur 1.1. De olika pannorna är Panna 1, Panna 4, Panna 5 och Panna 

7. Frammatning av avfall till pannorna sker på samma sätt för de fyra förbränningslinjerna. 

På det sätt avfallet förbränns och hur rökgaserna renas skiljer sig dock åt mellan 

förbränningslinjerna.  
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Figur 1.1 - Översiktsbild på avfallskraftvärmeverkets processförlopp [5]. 

1.5.1 Förbränningen 

Från tratten trycks avfallet in i förbränningspannan med hjälp av en pusher. I pannans botten 

finns fyra stycken rostrar som bränner avfallet vid en temperatur på 850 °C, samtidigt som 

de flyttar avfallet vidare genom ugnen mot slaggutmatningen, se Bilaga A. I botten av pannan 

tillförs primärluft med temperaturen 130 °C för att torka avfallet och för att underlätta 

förbränningen. Dessutom tillförs sekundärluft högre upp i pannan för att rökgaserna ska 

förbrännas helt. Totalt förbrukar pannan 5000 m3 luft per ton avfall.  

Utöver primär- och sekundärluft återförs även rökgaser som skall gå igenom renings-

processen igen för att bli tillräckligt rena för att släppas ut genom skorstenen. Under 

förbränningen injiceras ammoniak för att minska kväveoxidhalten. Ammoniaken får 

kvävoxiderna att bilda kvävgas och vatten. Under förbränningen försvinner 90 procent av 

volymen och 80 procent av vikten1. Restprodukten från förbränningen består av aska och 

obrännbara ämnen som till exempel metall samt glas. Detta kallas slagg.  

  

                                                 
1 Thord Lindqvist, Renova AB, föreläsning 29 nov 2016 
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Slaggen matas ut ur pannan och ner i ett släckningstråg där slagg som fortfarande brinner 

släcks. Temperaturen på slagget sänks så att det kan transporteras till slaggbunkern. Till 

slaggbunkern kommer lastbilar som kör iväg slaggen till deponi i Tagene. Där sorteras 

återanvändbart material till exempel metaller ur från slaggen [5]. 

1.5.2 El- och fjärrvärmegenerering 

När de varma rökgaserna når den vattenfyllda ångdomen värms vattnet till ånga och leds in 

i överhettaren där temperaturen stiger till 400 °C och trycket till 40 bar. Från överhettaren 

förs ångan vidare till en ånglåda och vidare till ångturbinen där turbinens axel är ansluten till 

generatorn, se Bilaga B. Då generatorn går på full drift genereras 45 MW. Från ånglådan finns 

det ledningar till bland annat en sekundär ånglåda med ett tryck på 7 bar och ledningar till 

andra delar av processen. Ångtrycket används inte enbart för att driva turbinen. Den driver 

även ammoniaksinsprutningen till pannan, tryckhållning i matarvattentankar, värmepumpar 

och primärluftsvärmare.  

När ångan har passerat turbinen leds den vidare till kondensorn. Skulle generatorn vara ur 

drift leds ångan till en reservkondensor. Kondensorns uppgift är att kondensera ångan till 

vatten, samtidigt som värmen överförs till fjärrvärmenätet med hjälp av värmeväxling innan 

vattnet rinner vidare till kondensatlådan. Från kondensatlådan rinner vatten till 

matarvattentanken. Skulle de bli för lite vatten i processen fyller man på med nytt som först 

går igenom totalavsaltningen där vattnet renas från salter. Matarvattentankarna jobbar med 

ett övertryck på 7 bar som fås från ånglådan (beskriven tidigare i processen) och sedan 

pumpas vattnet tillbaka till ångdomen [5]. 

1.5.3 Rökgasreningen 

Reningen av rökgaserna från förbränningen utförs i sex huvudsteg. De sex stegen är 

elektrofilter, rökgas-ekonomiser, tvättreaktor, kondenseringsreaktor, rökgasåtervärmare och 

spärrfilter, se Bilaga C. Elektrofiltret är den första delen i reningen som rökgaserna når. I 

elektrofiltret tas ca 99 procent av flygaskan bort från rökgaserna. Nästa steg är 

rökgasekonomisern. I den sänks temperaturen på rökgaserna för att det ska vara möjligt att 

tvätta ur föroreningarna i nästa steg. När värmen från rökgaserna kyls bort används värmen 

till fjärrvärmenätet. I tvättreaktorn sprutas gasen med vatten så att temperaturen sänks till 

60 °C. En bädd av fyllkroppar ser till att rökgaserna och vattnet får god kontakt så att vattnet 

kan absorbera föroreningarna. Sist i tvättreaktorn finns en droppavskiljare, vilket fungerar 

som en sil fast för gas. Gasen passerar genom droppavskiljaren och vattendroppar tar upp 

partiklar från flygaskan som syror och tungmetaller. Syrorna och tungmetallerna gör så att 

tvättvattnet försuras. Vattnet går vidare till en reningsprocess som beskrivs i avsnitt 1.5.4 

Vattenreningen.  
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Nästa del av reningen är kondenseringsreaktorn. I den kyls rökgaserna med cirkulerande 

vatten och vatten som sprutas in med tryckluft. Kylningen får 60 procent av fukten i 

rökgaserna att kondensera. Detta innebär att processvattnet får med sig föroreningar som 

pumpas vidare till vattenreningen. När rökgaserna kyls ner bildas ånga som tas vara på och 

används till att värma upp fjärrvärmevattnet. Det finns också en bädd med fyllkroppar och 

en droppavskiljare lik den som finns i tvättreaktorn. I droppavskiljaren avskiljs mycket små 

partiklar. Denna del av processen ger också ett mycket surt vatten som skickas till 

vattenreningen. När rökgaserna har passerat kondenseringsreaktorn har de en temperatur på 

40 °C och en fukthalt på 7–10 procent. I rökgasåtervärmaren värms rökgaserna upp till 80–

90 °C över daggpunkten för att minska fuktigheten ytterligare.  

Spärrfiltret är det sista steget innan rökgaserna släpps ut genom skorstenen. Det är en typ av 

slangfilter. Ett slangfilter består av 1000 olika 7,5 meter långa slangar av textil. Innan 

rökgaserna når slangfiltret injiceras släckt kalk och aktivt kol som reagerar med de sura 

gaserna och bildar kalk, kol och flygaska. Dessa fångas upp på utsidan av slangarna och bildar 

en beläggning. Rökgaserna är nu renade och släpps ut genom skorstenen [5]. 

1.5.4 Vattenreningen 

Reningen av processvattnet börjar med två olika neutraliseringssteg där man höjer pH-värdet 

på det sura processvattnet, se Bilaga D. Ammoniakstrippern tar tillvara på den ammoniak 

som inte reagerat med rökgaserna under förbränningen och använder den sedan under 

förbränningen igen. Flockningssteget blandar flygaska och restprodukter från spärrfiltret 

med slam vilket bildar en stabil restprodukt som transporteras till deponi. Före sandfiltret 

kyls vattnet från 55 °C till 30 °C med hjälp av en värmeväxlare och värmen som kyls bort 

används till fjärrvärmenätet. När processvattnet har passerat sandfiltret innehåller det lika lite 

tungmetaller som dricksvatten [5]. 

1.5.5 Anläggningens elförsörjning 

Kraftvärmeverket får sin matning från Göteborg Energi i form av en 130 kV anslutning till 

primärsidan på Renovas trebenta transformator. Transformeringen sker från 130 kV till två 

stycken 10 kV anslutningar. Den ena anslutningen är inkommande matning till hela 

anläggningen och den andra anslutningen går direkt till generatorn. 

Så länge som generatorn är i drift är anläggningen självförsörjande och producerar samtidigt 

elenergi till Göteborg energis nät. År 2015 producerade generatorn 270 000 MWh el och den 

interna elförbrukningen för kraftvärmeverket var 74 200 MWh. Elenergin som levererades 

till Göteborg energis nät under 2015 var 196 000 MWh [6]. 

  



Energikartläggning av Renovas anläggning i Sävenäs, Göteborg  

 6 

2 Teori 

2.1 Energianalysatorn 

En energianalysator används vid mätning i anläggningar med lågspänning. Instrumentet 

mäter storheterna ström (IRMS) och spänning (URMS). Med hjälp av dessa mätvärden utför 

instrumentet beräkningar för att få fram andra parametrar. Vilka parametrar som beräknas 

är olika för olika instrument. Vanliga parametrar som beräknas är till exempel aktiv effekt 

(P), reaktiv effekt (Q) och skenbar effekt (S) [7]. 

2.2 Asynkronmaskinen 

Asynkronmaskinen har en enkel konstruktion som bidrar till att den är mycket driftsäker och 

har en lång livslängd. Den trefasiga asynkronmaskinen används bland annat för att driva 

fläktar, pumpar och krantraverser. Dessa maskiner har ett brett användningsområde och de 

tillverkas i storlekar från ungefär 10 W till 5 MW. När en asynkronmaskin används till en 

kran körs den både som motor och som generator. När kranen lyfter lasten används 

maskinen som motor och när kranen sänker lasten används maskinen istället som 

generator [8].  

Förlusterna i en asynkronmaskin kan förenklat delas in i två typer av förluster, nämligen 

statorförluster och rotorförluster. Till statorförlusterna hör resistiva förluster i statorn (𝑃𝑐𝑢1) 

och järnförluster i statorn (𝑃𝑓𝑒1). De resistiva förlusterna beror på statorlindningens resistans 

och strömmen som passerar genom lindningen. Järnförlusterna uppstår i statorplåten och 

polplattorna på grund av fältflödet i maskinen. 

Rotorförlusterna består av resistiva förluster i rotorn (𝑃𝑐𝑢2), järnförluster i rotorn (𝑃𝑓𝑒2) och 

friktionsförluster (𝑃𝑓𝑟). De resistiva förlusterna beror på rotorlindningens resistans och 

strömmen som passerar genom lindningen. Järnförlusterna i rotorn är försumbara när 

motorn körs i normal drift eftersom att rotorströmmen har en låg frekvens. 

Friktionsförlusterna kan delas upp i förluster från luftfriktion, ventilation och 

lagerförluster [8, 9].   
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I Figur 2.1 syns effektflödet i motorn; tillförd effekt, avgiven effekt och motorns förluster. 

 

Figur 2.1 - Effektflödet i asynkronmaskinen. 

𝑃1=tillförd elektrisk effekt 

𝑃𝑐𝑢1=resistiva statorförluster 

𝑃𝑓𝑒1=järnförluster i statorn 

𝑃12=luftgapseffekten 

𝑃𝑐𝑢2=resistiva rotorförluster 

𝑃𝑓𝑒2=järnförluster i rotorn 

𝑃2=elektrodynamisk uteffekt 

𝑃𝑓𝑟=friktionsförluster 

𝑃𝑎𝑥=mekanisk uteffekt 

 

Eftersom motorer generellt har många drifttimmar per år i stora industrier är det viktigt att 

driftkostnaden är så låg som möjligt. För att motorn skall ha låg driftskostnad är det viktigt 

att den är dimensionerad för att drivas vid så hög verkningsgrad som möjligt. 

Verkningsgraden är kopplad till hur mycket förluster det är i motorn [9]. 

η =
𝑃𝑎𝑥

𝑃1
  (2.1) 

2.3 Fläktar 

En fläkt är en maskin vars uppgift är att förflytta olika gaser från en punkt till en annan i till 

exempel ett industrisystem. Vid dimensioneringen av en fläkt är det viktigt att tänka på hur 

mycket gas som ska förflyttas och även dess temperatur. Ju högre temperatur en gas har, 

desto lättare blir den. Alltså krävs en fläkt med lägre effekt om den skall transportera luft vid 

200 °C jämfört med luft vid 40 °C.  

I de flesta fall drivs fläktar av elmotorer. Asynkronmotorn är den vanligast förekommande 

motortypen för ändamålet [7, 9]. Effekten på motorn som skall driva fläkten dimensioneras 

utifrån fläktens märkdata. För att utnyttja motorns verkningsgrad och effektfaktor så mycket 

som möjligt bör motorns effekt vara lite större än fläktens drifteffekt. Om fläkten använder 

flödesreglering räcker 5-10 procent över fläktens drifteffekt. Utan flödesreglering bör 

motoreffekten vara 10-15 procent över fläktens drifteffekt [9].  
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2.4 Pumpar 

Likt fläktar drivs pumpar vanligtvis med en elmotor. När pumpar dimensioneras är det viktigt 

att välja pumpens storlek så att den är anpassad för att förflytta det flöde som krävs under 

normaldrift. Verkningsgraden är beroende av tryckhöjd och flöde. En ökning eller minskning 

av antingen tryckhöjd eller flöde kan resultera i att pumpen hamnar utanför sitt 

arbetsområde, vilket resulterar i en lägre verkningsgrad [9]. 

2.5 Varvtalssamband 

Gemensamt för fläktar och pumpar är att både belastningsmoment och effektbehov beror 

på varvtalet, se Figur 2.2. Belastningsmomentet 𝑀 är beroende av varvtalet i kvadrat. 

𝑀~𝑛2 (2.2) 

Effektbehovet 𝑃 är beroende av varvtalet i kubik. 

𝑃~𝑛3 (2.3) 

 

Det innebär att en ökning av motorns varvtal med 10 procent resulterar i att effektbehovet 

ökar med 33 procent från det tidigare effektbehovet [8].  

  

Figur 2.2 - Graf som visar belastningsmoment och effektbehov beroende på varvtal för pumpar samt fläktar.  
Den visar även en elmotors momentkurva. 
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2.6 Värmare 

Två olika typer av värmare är parallellresistiv och serieresistiv kabel. Kablarna kan anpassas 

med olika material på isoleringen för att tåla temperaturer i den miljö där kabeln skall 

användas. Två olika användningsområden är uppvärmning av gångar som inte skall frysa 

under vintern eller frostskydd av rör.  

En parallellresistiv kabel består i enkelhet av två fasledare med isolering och en resistanstråd. 

Resistanstråden är isolerad från fasledarna bortsett från kontaktpunkterna som återfinns med 

ett jämt intervall från 0,5–1,2 m. Endast en fasledare är i kontakt med resistanstråden vid 

varje kontaktpunkt. Vilken fasledare som har kontakt med resistanstråden skiftas vid varje 

kontaktpunkt. Oavsett omgivningstemperaturen ges en konstant uteffekt per meter med en 

parallellresistiv kabel.  

Till skillnad från parallellresistiva kablar begränsas inte längden på en serieresistiv kabel av 

spänningsfallet. Det gör att serieresistiva kablar kan användas för sträckor på 1 m till 1 km 

från matningen. Värmen i serieresistiva kablar alstras från en värmetråd som anpassas för att 

motsvara önskad resistans per meter [10].  

2.7 Frekvensomriktare 

En frekvensomriktare omvandlar en matande frekvens in till en annan frekvens ut. Den 

vanligaste frekvensomriktaren är mellanledsomriktaren och den vanligaste typen av 

mellanledsomriktare är den pulsbreddsmodulerande frekvensomriktaren (PWM), som har ett 

spänningsstyvt mellanled. En enkel principritning av en frekvensomriktare visas i figur 2.3. 

PWM matas med en växelspänning med nätets frekvens och växelspänningen blir likriktad 

till en fast likspänning. Likspänningen matas igenom ett filter som består av en kondensator 

och en induktor, som används för att glätta samt filtrera den likriktade spänningen. 

Den likriktade spänningen är spänningsstyv vilket innebär att det är samma värde på 

likspänningen hela tiden. Växelriktarens uppgift är att använda den likriktade spänningen för 

att få en önskad växelspänning och frekvens ut till motorn [9]. 

 

 

Figur 2.3 - Förenklad principritning av en frekvensomriktare 
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Tradionellt sett styrs flöde med hjälp av strypning efter fläkten/pumpen. Detta innebär att 

motorn arbetar för fullt medans flödet ut styrs med strypningen. Med en frekvens-

omriktarstyrd motor regleras istället fläkten/pumpen för att få önskat flöde ut. 

Elenergiförbrukningen blir då lägre med frekvensomriktardrift då motorn inte behöver 

arbeta fullt hela tiden. Vid drift av en asynkronmotor med en frekvensomriktare uppstår 

ingen strömtopp vid start, detta beror på att frekvensen startar från noll och ökar sedan till 

inställd frekvens [9]. 

2.8 Investeringsberäkningar 

En enkel beräkning kommer att göras för att kontrollera om en föreslagen energibesparing 

kommer vara ekonomiskt försvarbar. Olika kostnader kommer sättas i relation mot 

besparingar som uppstår på grund av ändring på objektet. Detta för att se hur lång tid det tar 

att spara in lika mycket pengar som investeringen kostar (𝑃𝑂).  

Vid förändrad drift och investering på objekt finns det tre olika kostnader och en besparing 

att beakta. De tre kostnaderna är inköpskostnad (𝐾𝐼𝑛𝑘), installationskostnad (𝐾𝐼𝑛𝑠) och 

driftkostnad (𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡). Besparingen är en driftbesparing (𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡). 

2.8.1 Beräkning 𝑲𝐢𝐧𝐤 och 𝑲𝐢𝐧𝐬 

𝐾𝐼𝑛𝑘 består av två delkostnader. Dessa två delkostnader är inköp av ny apparat och övrigt 

material till installationen. Summan av dessa delkostnader blir 𝐾𝐼𝑛𝑘. 

𝐾𝐼𝑛𝑠  består av fyra olika kostnadskategorier för att genomföra installationen. De olika 

kategorierna är konstruktion, programmering, installation och test innan idrifttagning. 

Summan av kostnaden för dessa olika kategorier ger 𝐾𝐼𝑛𝑠.  Konstruktion, programmering 

och test innan idrifttagning genomförs av en ingenjör och installation genomförs av en 

tekniker. Antal timmar per steg (𝑇𝑃𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑔) och timkostnad för ingenjör respektive tekniker 

(𝐾𝑆𝑡𝑒𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒) fås enligt anvisningar från Renovas personal. 

𝐾𝑃𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑔 = 𝐾𝑆𝑡𝑒𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 ∙ 𝑇𝑃𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑔  (2.4) 
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2.8.2 Beräkning av 𝑲𝐃𝐫𝐢𝐟𝐭 och 𝑩𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕 

𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 är den eventuella kostnaden per år för tillagd drift på grund av installation av ny 

apparat. 𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 är den besparade kostnaden per år på grund av installation av ny apparat 

och/eller förändring av driften. För att beräkna dessa två parametrar krävs en beräkning av 

energi [11]. 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑇  (2.5) 

Med 𝑊 och 𝑃𝑟𝑖𝑠
𝑘𝑊ℎ⁄  kan 𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 samt 𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 beräknas. 

𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 =  𝑊 ∙ 𝑃𝑟𝑖𝑠
𝑘𝑊ℎ⁄   (2.6) 

 

2.8.3 Beräkning av 𝑷𝑶  

Med 𝐾𝐼𝑛𝑘, 𝐾𝐼𝑛𝑠, 𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 och 𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 kan en ekvation tas fram för att räkna fram Pay off-tiden 

i antal år (𝑃𝑂).  

𝑃𝑂 =
𝐾𝐼𝑛𝑘+𝐾𝐼𝑛𝑠

𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡−𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡
  (2.7) 
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3 Mätinstrument och programvaror 

3.1 Mätinstrument 

De instrument som används är CA PEL103 och CA 8335. Båda instrumenten är av fabrikatet 

Chauvin Arnoux.  

3.1.1 CA 8335 

CA 8335 är en energianalysator som mäter spänning och ström samt beräknar effekt, 

energiförbrukning och elkvalité. Den kan även logga följande parametrar över en inställd 

tid [12].  

• Spänningar upp till 1 000 V AC 

• Strömmar upp till 6 500 A AC 

• Kontinuerliga värden på spänning och ström 

• Minimum och maximum på spänningar och strömmar halvperiods-värden 

• Spänningar och strömmars toppvärden 

• Aktiv, reaktiv och skenbar effekt per fas 

• Aktiv, reaktiv och skenbar energi per fas 

• Effektfaktor (𝑃𝐹) och förhållandet mellan aktiv och skenbar effekt (𝐷𝑃𝐹) 

En bild på instrumentet visas i Figur 3.1.  

Instrumentet mäter även sju andra parametrar som innefattar elkvalité. Då mätinstrumentet 

mäter elkvalité ger mätresultaten två olika typer av effektfaktorer. Mätinstrumentet ger det 

vanliga förhållandet mellan aktiv och skenbar effekt (i instrumentet kallat 𝐷𝑃𝐹). Dessutom 

ger mätinstrumentet även en effektfaktor (i instrumentet kallat 𝑃𝐹) som tar hänsyn till 

övertoner i lasten. 
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Figur 3.1 - Mätinstrument CA 8335. 

Utrustningslista för CA 8335: 

• 5 spänningskablar 

• 5 krokodilklämmor 

• 4 magnetkopplingar 

• 4 strömtänger (MN-93) 

• 4 flexibla strömtänger (MA-193) 

Strömtängerna MN-93A och MA-193 i kombi-

nation med CA 8335 ger en strömosäkerhet och en 

osäkerhet i vinkeln . MN-93A ger en maximal 

strömosäkerhet på ±0,7 procent och en maximal 

osäkerhet på vinkeln  ±1 procent. MA-193 ger en 

maximal strömosäkerhet på ±3,0 procent och en 

maximal osäkerhet på vinkeln  ±1°.  
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Figur 3.2 - Mätinstrument CA PEL103. 

3.1.2 CA PEL103 

CA PEL103 är en energianalysator för mätning av enfas, tvåfas samt Y- och D-kopplad 

trefas. Instrumentet kan även mäta elkvalité. Instrumentet kan mäta/beräkna följande 

parametrar [13].  

• Spänningar upp till 1 000 V AC med CAT III och 600 V AC med CAT IV 

• Strömmar från 50 mA upp till 10 000 A med strömtången MA193 

• Aktiv, reaktiv och skenbar effekt per fas 

• Aktiv, reaktiv och skenbar energi per fas 

• Effektfaktor (𝑃𝐹) och förhållandet mellan aktiv och skenbar effekt (𝐷𝑃𝐹) 

En bild på instrumentet visas i Figur 3.2. 

Instrumentet mäter även tre andra parametrar som innefattar elkvalité. Instrumentet ger två 

olika typer av effektfaktorer av samma anledning som i avsnitt 3.1.1 CA 8335. 

Utrustningslista för CA PEL103: 

• 4 spänningskablar 

• 4 krokodilklämmor 

• 4 flexibla strömtänger (MA-193) 

Strömtången MA-193 i kombination med CA 

PEL103 ger en maximal strömosäkerhet på ±1 

procent ±0,2 A och en maximal osäkerhet i vinkeln  

på ±0,5°. 
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3.2 Programvaror 

CA 8335 och CA PEL103 har var sitt program som används för att samla in mätdata som 

har loggats i instrumentet.  

3.2.1 Programvara PAT 

PAT används för att föra över mätdata från instrumentet CA 8335 till en dator. I programmet 

kan kurvor och värden läsas ut för de parametrar som har mätts under loggningstiden. Från 

PAT kan mätdata exporteras till antingen Excel eller Dataview [12].  

3.2.2 Programvara PEL  

PEL används för att föra över mätdata från instrumentet CA PEL103 till en dator. I 

programmet kan kurvor och värden läsas ut för de parametrar som har mätts under 

loggningstiden. Från PEL kan mätdata exporteras till Excel eller Dataview [13].  

3.2.3 Programvara Dataview 

Dataview är ett program från Chauvin Arnoux som sammanställer rapporter för mätdata 

från både CA 8335 och CA PEL103. I Dataview kan mätvärden och mätkurvor analyseras. 

Detta fungerar som en plattform för att få likadana rapporter från CA 8335 och CA PEL103 

vilket ger en enhetlig dokumentation [14].  

3.2.4 Sattline 

Sattline är ett program från ABB som Renova använder för att kontrollera processen på en 

översiktlig nivå. En kontroll kan göras för att se vad olika objekt har för funktion i processen. 

I programmet finns även en översikt över de olika ställverken på anläggningen i Sävenäs. På 

ställverksnivå kan det läsas ut i realtid vad de olika ställverken har för spänning, ström, effekt 

och effektfaktor. Det är möjligt att få fram en graf över ställverkets effektförbrukning under 

en vald tidsperiod. Programmet kan inte ge ett beräknat medelvärde under denna period men 

det går att approximera ett medelvärde från grafen. 
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4 Metod 

4.1 Utförande av mätningar 

Anläggningens driftförhållande är likadant dygnet runt såvida inte ett fel inträffar. 

Tillsammans med projektledaren har ett beslut tagits om att göra energimätningar där varje 

energimätning pågår under ett dygn. Inkoppling av mätinstrument görs i samarbete med 

personal från Renova. Tillsammans med personal bestäms hur ström och spänning skall 

mätas för respektive objekt.  

Projektledaren har bestämt att minst 80 procent av varje ställverks aktiva effekt ska mätas 

upp för att få en godkänd nivå i energikartläggningen. Det bestäms en metod för att hinna 

mäta så många ställverk som möjligt där ett ställverk mäts i taget. Mätning startas på den 

största effektförbrukaren i ställverket för att sedan arbetas ner mot den minsta 

effektförbrukaren tills minst 80 procent av ställverkets aktiva effekt har uppnåtts. När 80 

procent har uppnåtts fortsätter mättningarna i ett nytt ställverk. 

Medelvärdet av ställverkets avgivna aktiva effekt fås från en rapport om förbrukningen från 

2015. För att få ett rättvist värde räknas medeleffekten ut under vintertid från 1:a november 

– 31:a december 2015. En kontroll görs för att se att medeleffekten från 2015 stämmer 

överens med dagens medeleffekt. I de fall då det inte stämmer läses effektens medelvärde ut 

från Sattline. Detta medelvärde blir inte lika exakt som rapporten från 2015 men den ger ett 

rättvist värde för att kunna räkna ut den procentuella täckningen av ställverket. 

4.1.1 Trefas-mätning 

De flesta mätobjekten på avfallskraftvärmeverkets lågspänningssida saknar neutral-ledare 

och har tre spänning- och strömfaser. Mätinstrumenten har använt inställningen ”3-fas 3-

tråds” för att matcha mätobjektets utförande. Därefter har tre stycken strömtänger anslutits, 

antingen MN-93A eller MA-193 valet av strömtång förklaras i avsnitt 4.1.3 Strömmätning. 

Sedan har tre stycken spänningskablar anslutits till instrumentet. Tillsammans med personal 

från Renova valdes den metod som var lämpligast att använda vid spänningsinkoppling till 

det aktuella mätobjektet. De olika metoderna redovisas i avsnitt 4.1.4 Spänningsmätning. 

Efter kontroll av spänningar, strömmar och fasföljd startas en dygnsmätning. 

4.1.2 Mätning av värmare 

Det finns värmare som är kopplade mellan två faser. Instrumenten ställs då om till den 

elektriska anslutningen ”1-fas”. Med denna inställning använder instrumentet en strömtång 

till L1 och tre spänningstrådar. En till varje fas och en till neutralledaren.  

Eftersom värmarna inte använder någon neutralledare ansluts instrumentet mot jord istället 

för neutral. Typen av strömtänger väljs enligt avsnitt 4.1.3 Strömmätning och de olika 

metoderna för att koppla in spänningsmätningen redovisas i avsnitt 4.1.4 Spänningsmätning. 
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4.1.3 Strömmätning 

Strömmar mäts med strömtången MN-93A eller MA-193 beroende på strömmens styrka, 

kabelns tjocklek / antalet ledare per fas och/eller längden på mätsladden [7]. I första hand 

används MA-193 då den är smidigare att koppla runt ledarna och den inte väger mycket vilket 

innebär att det blir mindre ansträngning på ledarna. 

Strömtången MN-93A är en fast strömtång med mätområde 5 A eller 100 A där gapet är litet 

i jämförelse med MA-193, se Figur 4.1. 

I vissa fall har mätning skett på sekundärsidan av strömtransformatorn. Detta på grund av 

att matande kablar till objektet har varit för tjocka för MA-193. Renovas ström-

transformatorer har generellt 5 A omsättning på nedsidan. MN-93A har ett mätområde på 

5 A och med mätning med detta mätområde på sekundärkretsen kan instrumentet ställas in 

för att mäta omsättningen korrekt. MN-93A används även vid mätning av fack som sitter 

högt upp i ställverksskåpen. Detta för att mätsladdarna på MA-193 är för korta. 

Figur 4.1 - Uppkoppling av strömtänger, MA-193 på den övre lasten och MN-93A på den undre lasten. 
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4.1.4 Spänningsmätning 

Säkraste metoden att ansluta mätinstrumentet till mätspänning är med hjälp av 

magnetkopplingar. Detta för att spänningssatta ytor är isolerade. Matande kabel från facket 

är inkopplad till en anslutning där en skruv för varje fas håller fast ledarna, se Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 - Spänningsinkoppling med hjälp av magnetkoppling. 

På laster med grövre kabeldiameter försvinner anslutningen med skruvar som gör det möjligt 

att ansluta med magnetkopplingar. I de fall där det inte är möjligt att använda magnet-

kopplingar kopplas mätinstrumentet in på oisolerade ytor som vanligtvis är isolerade med 

damasker, se Figur 4.3. Denna inkoppling görs med krokodilklämmor och utförs av personal 

från Renova med isolerade kopplingshandskar. 

 

Figur 4.3 - Spänningsinkoppling på större last med hjälp av krokodilklämmor. 

I vissa lägen kan inte en spänning hämtas direkt från matningen till lasten. Detta på grund av 

att anslutningspunkterna har varit för breda för krokodilklämmorna. Då hämtas en spänning 

ut från en parallell last. Då lasterna matas parallellt är det samma spänningsnivå på lasterna.  



Energikartläggning av Renovas anläggning i Sävenäs, Göteborg  

 19 

4.2 Analys 

Dygnsmätningarna analyseras för att se hur driften ser ut under dygnet där analysen görs 

parallellt med nya mätningar.  En undersökning görs för att kontrollera om en energi-

besparing kan göras på objektet. 

Om objektet har en effektförbrukning som är i det närmaste konstant, se exempel Bilaga E, 

ställs en fråga till personalen på Renova om den måste vara det för att processen ska fungera 

korrekt. Om driften måste vara konstant kommer inte en undersökning startas för att se om 

driften kan ändras. Om driften inte behöver vara konstant kommer en undersökning startas. 

Detta för att se om en ändring kan ske för att göra en energibesparing. 

Om objektet har en kurva som inte är konstant, se exempel Bilaga F, kommer en under-

sökning startas för att se varför driften ser ut som den gör och om den kan ändras för att få 

en energibesparing.  

Mätvärdena kontrolleras för att se hur väl motorn går gentemot sina märkdata. Ett antagande 

görs att mätvärdena anses avvika från märkdata om den uppmätta medeleffekten är lägre än 

70 procent av märkeffekten. Om mätvärdena avviker från märkdata kommer en 

undersökning startas för att se varför den inte drivs enligt sina märkdata.  

I de fallen mätobjektet är en värmare kommer det inte startas någon undersökning. Då 

värmare är en resistiv last är det svårt att elektriskt sett göra den mer energisnål. Om den drar 

mer än vad den bör så kan det bero på läckage i anläggningen som gör att den måste värma 

mer än vanligt. Detta ligger utanför examensarbetets avgränsning till elenergi. 

Vid mätning av ett objekt som redan drivs med hjälp av en frekvensomriktare kommer inte 

en undersökning startas för att se om en energibesparing kan jobbas fram. Detta då 

frekvensomriktaren har installerats på objektet för att optimera driften och spara energi.  

I anläggningen finns det ett antal krantraverser för antingen inlastning eller utlastning. Dessa 

krantraverser går inte kontinuerligt på grund av att de endast används när det finns något 

som skall lastas. De går även som generatorer som beskrivet i avsnitt 2.2 Asynkronmaskinen. 

Då detta inte ligger inom tidsramen för arbetet kommer inte en undersökning startas för 

krantraverser. 

Vid mätning av underställverk kommer inte mätdata analyseras. Detta då underställverk 

består av olika typer av laster och det inte är möjligt att göra en analys utan att 

undersöka/mäta lasterna som underställverket matar. Då detta inte ligger inom tidsramen 

för arbetet kommer inte en undersökning startas för underställverk. 
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4.3 Energikartläggning 

En sammanställning kommer ske utav mätningarna som utförs på de olika ställverken. Då 

Panna 4 och Panna 5 är identiska finns det även ställverk och drifter på båda pannorna som 

är identiska. Mätningar från ställverken lågspänningsställverk 15 (LSP015) och 

lågspänningsställverk 13-01 (LSP013-01) kommer, i enlighet med vad projektledaren 

bestämt, räknas dubbelt för att få större täckning i energikartläggningen.  

Projektledaren vill ha mätningarna uppdelade i olika kategorier för att kunna sammanställa 

energikartläggningen. Mätningarna delas därför in i de fyra olika kategorierna pumpar, fläktar, 

värmare och övrigt. Övrigt är blandade objekt som inte stämmer överens som pumpar, 

fläktar eller värmare.  

Beräkningar kommer att göras för att se hur många procent av anläggningens totala 

medeleffekt som mätts upp i varje kategori.  
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5 Mätresultat och analys 

En analys presenteras under varje mätobjekt. Om objektet är lämpligt för ett energi-

besparingsförslag kommer en mer omfattande analys ske i avsnitt 6  

Mätningarna har utförts på Panna 5, tillhörande rökgasreningslinje och de grupper som är 

gemensamma för alla förbränningspannor. Alla mätningar är utförda i 24 timmar om inte 

något annat anges. 

I Tabell 5.2 står värden inom parentes bredvid 𝐼2, 𝑃 och 𝑃𝐹. Dessa värden är märkdata för 

motor och kommer stå där i alla objekt med en asynkronmotor om inget annat anges. Detta 

gäller för alla liknande tabeller i avsnitt 5 Mätresultat och analys. 

5.1 Panna 5 

Nedan följer mätningar i ställverk på objekt som endast används för att driva 

förbränningspanna 5.  

5.1.1 Lågspänningsställverk 15 – LSP015 

Från LSP015 matas fläktar, pumpar och värmare som drivs med spänningen 400/230 V. 

Objekten i detta ställverk tillhör förbränningsprocessen i Panna 5. I Tabell 5.1 sammanställs 

mätningarna i LSP015. 

Tabell 5.1- Sammanställning av mätningar i LSP015. 

Antal mätobjekt 

Fläktar 4 

Pumpar 5 

Värmare 1 

Totalt 10 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 443.2 

Total medeleffekt ställverk år 2015 [kW] 552.5 

Effektandel uppmätta objekt [%] 80.2 

En täckning på 80,2 procent av ställverk LSP015 har uppnåtts och är godkänt enligt satta 

riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 
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5.1.1.1 MFL 508-01 

Mätobjektet är en fläkt för primärluft. Fläkten blåser in uppvärmd luft som hjälper till att 

torka soporna som matas in. Detta gör att soporna brinner bättre. Fläkten är direktstartad 

och är en fläkt som aldrig stängs av om inte pannan är ur drift. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.2.  

Tabell 5.2 – Mätningens medelvärde av objekt MFL 508-01. 

 I1 [A] I2 (616) I3 P [kW] (355) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,86) 

Medel 476,1 502,6 474,6 286,5 180,9 348,7 0,857 

Driften är konstant dygnet runt, se Bilaga E, och det måste den vara för att processen skall 

fungera korrekt. (Följande objekt med konstant drift liknar denna drift). På grund av detta 

kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata och kommer inte att 

undersökas vidare. 

5.1.1.2 MFL 509-01 

Mätobjektet är en direktstartad fläkt för sekundärluften till pannan. Luften blåses in från 

toppen av pannan för att se till att rökgaserna förbränns helt. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.3. 

Tabell 5.3 - Mätningens medelvärde av objekt MFL 509-01. 

 I1 [A] I2 (132) I3 P [kW] (75) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,87) 

Medel 109,0 113,3 110,4 65,3 40,2 76,7 0,851 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

5.1.1.3 MFL 510-01 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd fläkt för recirkulationsluft. Fläkten är 

frekvensomriktarstyrd och mätningarna har utförts direkt på frekvensomriktaren. 

Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.4. 

Tabell 5.4 - Mätningens medelvärde av objekt MFL 510-01. 

 I1 [A] I2 (282) I3 P [kW] (160) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,86) 

Medel 69,1 71,1 75,4 35,0 34,1 49,4 0,714 

Objektet drivs utav en frekvensomriktare och kommer därför inte undersökas vidare.  
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5.1.1.4 MFL 537-05 

Mätobjektet är en direktstartad fläkt som körs dygnet runt och används för att tömma ut 

aska ur pannan. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.5. 

Tabell 5.5 - Mätningens medelvärde av objekt MFL 537-05. 

 I1 [A] I2 (43) I3 P [kW] (22) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,81) 

Medel 22,3 23,9 23,6 6,5 14,5 16,0 0,410 

Efter analys på dygnsdrift, se Bilaga F, syns det att ett förslag för energibesparing kan finnas 

på detta objekt och detta kommer undersökas vidare i avsnitt 6 Energibesparing MFL 537-

05. 

5.1.1.5 MP 505-01 

Mätobjektet är en hydraulpump som trycker in sopor i förbränningspannan. Denna pump är 

en av tre likadana pumpar. Under normaldrift används två pumpar i taget. Mätningens 

resultat redovisas i Tabell 5.6. 

Tabell 5.6 - Mätningens medelvärde av objekt MP 505-01. 

 I1 [A] I2 (42) I3 P [kW] (22) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,84) 

Medel 22,5 23,9 23,1 6,8 14,2 15,9 0,412 

Objektet används när det finns sopor att mata in. Soporna väger olika mycket beroende på 

vad som slängs in för förbränning och olika vikt medför olika belastning på motorn. Då 

motorn utsätts för högre belastning vid högre vikt så blir driften okontinuerlig, se Bilaga G. 

Detta medför att mätdata på medel avviker från märkdata men vid tyngre sopor drivs motorn 

nära märkdata. Detta objekt kommer inte undersökas vidare. 

5.1.1.6 MP 505-03 

Mätobjektet är en hydraulpump som trycker in sopor i förbränningspannan. Detta är den 

andra pumpen som var aktiv enligt avsnitt 5.1.1.5 MP 505-01. Mätningens resultat redovisas 

i   Tabell 5.7. 

Tabell 5.7 - Mätningens medelvärde av objekt MP 505-03. 

 I1 [A] I2 (42) I3 P [kW] (22) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,84) 

Medel 17,4 18,7 18,5 3,9 12,0 12,6 0,307 

Samma analys och slutsats som på 5.1.1.5 MP 505-01. 
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5.1.1.7 MP 508-70 

Mätobjektet är en pump för kondenserat vatten till en luftförvärmare. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.8. 

Tabell 5.8 - Mätningens medelvärde av objekt MP 508-70. 

 I1 [A] I2 (21) I3 P [kW] (11) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,89) 

Medel 15,4 16,3 16,1 9,3 6,0 11,0 0,841 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

5.1.1.8 MP 520-01 

Mätobjektet är en hydraulpump som används för att tömma ut slagget ur pannan. 

Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.9. 

Tabell 5.9 - Mätningens medelvärde av objekt MP 520-01. 

 I1 [A] I2 (29) I3 P [kW] (15) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,82) 

Medel 12,5 13,2 12,9 3,1 8,3 8,9 0,340 

Objektet används när det finns slagg att mata ut. Slagget väger olika mycket beroende på hur 

mycket som förbränns i pannan. Då motorn utsätts för högre belastning vid högre vikt så 

blir driften okontinuerlig, se Bilaga H. Detta medför att mätdata på medel avviker från 

märkdata men vid tyngre slagg drivs motorn nära märkdata. Detta objekt kommer inte 

undersökas vidare. 

5.1.1.9 MP 520-03 

Mätobjektet är en hydraulpump med samma funktion som i avsnitt 5.1.1.8 MP 520-01, den 

tömmer pannan på slagg. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.10. 

Tabell 5.10 - Mätningens medelvärde av objekt MP 520-03. 

 I1 [A] I2 (29) I3 P [kW] (15) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,86) 

Medel 13,6 14,1 14,0 4,3 8,4 9,6 0,43 

Samma analys och slutsats som i avsnitt 5.1.1.8 MP 520-01. 
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5.1.1.10 VE 515-32 

Detta mätobjekt är en värmare som är en del av elektrofiltret. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.11. 

Tabell 5.11 - Mätningens medelvärde av objekt VE 515-32. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 32,5 32,8 32,7 22,5 0,056 22,6 0,997 

Detta mätobjekt är en värmare och kommer därför inte att undersökas vidare. 

5.2 Linje 3 

Linje 3 är det steg i processen där rökgaserna renas från de föroreningar som bildas under 

sopförbränningen. Linjen består av två olika delar, nämligen en rökgaskondensering, även 

kallad den våta rökgasreningen och ett spärrfilter som även kallas den torra rökgasreningen. 

Varje del är uppdelat i var sitt ställverk. 

5.2.1 Lågspänningsställverk 13 – LSP013-01 

Från LSP013-01 matas pumpar och fläktar. Ställverket har spänningen 400/230 V. Objekten 

i detta ställverk tillhör den våta rökgasreningen. I Tabell 5.12 sammanställs mätningarna i 

LSP013-01. 

Tabell 5.12 - Sammanställning av mätningar i LSP013-01. 

Antal mätobjekt 

  

Pumpar 5 

Fläktar 1 

Totalt 6 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 245,7 

Total medeleffekt ställverk år 2015 [kW] 262,4 

Effektandel uppmätta objekt [%] 93,6 

En täckning på 93,6 procent av ställverk LSP013-21 har uppnåtts och är godkänt enligt satta 

riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 
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5.2.1.1 MP 311-07 

Mätobjektet är en pump för hetvatten. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.13. 

Tabell 5.13 - Mätningens medelvärde av objekt MP 311-07. 

 I1 [A] I2 (65) I3 P [kW] (37) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,88) 

Medel 41,1 43,5 42,0 28,3 8,8 29,7 0,955 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. Dock syns det att PF är högre än märkdata. Detta 

beror på att ett kondensatorbatteri är inkopplat till motorn. 

5.2.1.2 MP 312-13 

Mätobjektet är en pump som kallas quench-pump. Den sitter i tvättreaktorn, se Bilaga C, och 

den används för att snabbt pumpa in vatten som kyler ner rökgasen. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.14. 

Tabell 5.14 - Mätningens medelvärde av objekt MP 312-13. 

 I1 [A] I2 (83) I3 P [kW] (45) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,83) 

Medel 56,8 68,9 58,2 38,8 17,7 42,8 0,906 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. Dock syns det att PF är högre än märkdata. Detta 

beror på att ett kondensatorbatteri är inkopplat till motorn. 

5.2.1.3 MP 312-90 

Mätobjektet är en pump som cirkulerar flödet i SO2-steget (är ett kemiskt steg i den våta 

rökgasreningen). Mätningens resultat redovisas Tabell 5.15. 

Tabell 5.15 - Mätningens medelvärde av objekt MP 312-90. 

 I1 [A] I2 (82) I3 P [kW] (45) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,84) 

Medel 63,2 65,1 63,7 41,6 15,3 44,6 0,933 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. Dock syns det att PF är högre än märkdata. Detta 

beror på att ett kondensatorbatteri är inkopplat till motorn. 
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5.2.1.4 MP 313-11 

Mätobjektet är en pump som cirkulerar flödet i systemet RE313. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.16. 

Tabell 5.16 - Mätningens medelvärde av objekt MP 313-11. 

 I1 [A] I2 (95) I3 P [kW] (55) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,83) 

Medel 87,6 88,9 87,8 54,1 29,0 61,4 0,881 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

5.2.1.5 MP 313-12 

Mätobjektet är en pump som cirkulerar flödet i systemet RE313. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.17. 

Tabell 5.17 - Mätningens medelvärde av objekt MP 313-12. 

 I1 [A] I2 (95) I3 P [kW] (55) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,83) 

Medel 82,5 85,5 84,2 52,4 26,3 58,7 0,893 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

5.2.1.6 MFL 314-01 

Mätobjektet är en fläkt för recirkulation av råvatten. Mätningens resultat redovisas i 

tabell 5.18. 

Tabell 5.18 - Mätningens medelvärde av objekt MFL 314-01. 

 I1 [A] I2 (83) I3 P [kW] (45) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,83) 

Medel 55,3 57,3 55,6 30,5 24,5 39,4 0,780 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker från dess märkdata.  

Motorn ligger 2,2 procent från utsatt gräns enligt 4.2 Analys för avvikelse av märkdata. 

Motorn är överdimensionerad för driften som var under mätningen. Detta kan bero på att 

dimensioneringen är gammal och att driften är ändrad i dagens läge. Detta objekt diskuteras 

under diskussion.  
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5.2.2 Lågspänningsställverk 13 – LSP013-21 

Från LSP013-21 matas värmare och fläktar. Ställverket har spänningen 400/230 V. Några 

objekt har tvåfasmatning istället för trefasmatning och det kommer anges i förklaring av 

objektet om det är tvåfasmatning. Objekten i detta ställverk tillhör den torra rökgasreningen.  

Detta ställverk matar dels en frekvensomriktare som driver en fläkt (MFL 350-01). 

Frekvensomriktaren matas direkt från skenorna i facket vilket gör det omöjligt att fysiskt 

mäta objektet. En mätning utfördes på matningen av ställverket för att få en medeleffekt för 

hela ställverket (𝑃𝐿𝑆𝑃013−21). Medeleffekten för ställverket är 140,5 kW.  

Efter de bestämda mätningarna på ställverkets laster fanns det små effektförbrukare och 

MFL 350-01 kvar på ställverket som inte var uppmätta. Det beslutades att göra ett antagande 

som säger att de små effektförbrukarna försummas. Det medför att en beräkning är möjlig 

för att få en effektförbrukning för MFL 350-01. Med detta antagande är det med stor 

sannolikhet åtminstone 80 procent av ställverkets medeleffekt som har mätts upp.  

I Tabell 5.19 sammanställs mätningarna i LSP013-21. 

Tabell 5.19 - Sammanställning av mätningar i LSP013-21. 

Antal mätobjekt 

  

Fläktar 2 

Värmare 4 

Totalt 6 

Total medeleffekt mätobjekt [kW]  

Total medeleffekt ställverk år 2015 [kW] 140,5 

Effektandel uppmätta objekt [%] >80 

En täckning på åtminstone 80 procent av ställverk LSP013-21 har uppnåtts och är godkänt 

enligt satta riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 

  



Energikartläggning av Renovas anläggning i Sävenäs, Göteborg  

 29 

5.2.2.1 MFL 350-01 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd fläkt. Enligt antagande från 5.2.2 

Lågspänningsställverk 13 – LSP013-21 kommer en beräkning ske för att få fram 

medeleffekten för MFL 350-01 (𝑃𝑀𝑒𝑑 𝑀𝐹𝐿350−01), se Tabell 5.20. 

Tabell 5.20 - Redovisning av medeleffekt för MFL 350-01. 

 P [kW] 

𝑃𝐿𝑆𝑃013−21  140,5 

Effekt för LSP013-24 6,3 

Effekt för MFL 367-01 7,7 

Effekt för MFL 370-01 3,6 

𝑃𝑀𝑒𝑑 𝑉𝐸 352  18,4 

Effekt för VE 358-02 10,5 

Effekt för VE 367-06 14,2 

𝑃𝑀𝑒𝑑 𝑀𝐹𝐿350−01  84,2 

Då ingen mätning skett och objektet matas via en frekvensomriktare kommer inte en analys 

ske. 

5.2.2.2 LSP013-24 

Mätobjektet LSP013-24 är ett helt fack i ställverket för spärrfiltret. Just detta fack matades 

av en transformator 400D/400Y. Alla grupperna i facket är olika värmare. Det valdes då att 

mäta ström och spänning från matande transformator för att få hela fackets 

energianvändning. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.21. 

Tabell 5.21 - Mätningens medelvärde av facket LSP013-24. 

 I1 [A] I2 I3 IN P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 6,4 15,0 7,7 9,8 6,3 0 6,3 1 

Detta mätobjekt består enbart av värmare och kommer inte att undersökas vidare. 
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5.2.2.3 MFL 367-01 

Mätobjektet är en motor i en blåsmaskin som används för att dosera rökgaserna med renande 

ämnen. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.22. Motorn sitter i en blåsmaskin och 

märkdata kunde inte läsas ut.  

Tabell 5.22 - Mätningens medelvärde av objekt MFL 367-01. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 30,1 30,0 29,7 7,7 19,6 21,1 0,365 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn har ett lågt PF vilket antyder 

att den är lågt belastad och efter diskussion med personal från Renova visade det sig att det 

beror på att förr i tiden behövdes en större dosering av renande ämnen än vad det behövs 

idag. Detta gör då att i dagens läge är blåsmaskinen överdimensionerad. Dock hade 

diskussion varit uppe om att dimensionera om den till rätt storlek men det skulle bli en stor 

investering och det projektet lades ner. På grund av detta kommer mätobjektet inte 

undersökas vidare. 

5.2.2.4 MFL 370-01 

Mätobjektet är en fläkt för luftcirkulation i spärrfiltret. Mätningens resultat redovisas i 

Tabell 5.23. 

Tabell 5.23 - Mätningens medelvärde av objekt MFL 370-01. 

 I1 [A] I2 (8,9) I3 P [kW] (4) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,8) 

Medel 7,0 7,2 7,0 3,6 3,4 5,0 0,724 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 
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5.2.2.5 VE 352-03 

Mätobjektet är en värmare som ser till att det är rätt temperatur i bottenfickan på spärrfiltret. 

Detta objekt är en av fyra likadana värmare. För att hjälpa i energikartläggningen mättes en 

av dessa fyra värmare. Sedan räknas den gemensamma medeleffekten ut för alla fyra värmare. 

Mätningen avslutades efter 22 timmar på grund av tidsbrist den dagen och för att värmaren 

är en tillräckligt konstant last. Denna värmare matas mellan två faser för att få 

huvudspänningen 400 V, detta för att få ut en högre effekt. Mätningens resultat redovisas i 

Tabell 5.24. 

Tabell 5.24 - Mätningens medelvärde av objekt VE 352-03. 

 I1 [A] I2 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 11,4 11,4 4,6 0 4,6 1 

Den gemensamma medeleffekten för alla fyra värmare (𝑃𝑀𝑒𝑑 𝑉𝐸 352) är medeleffekten för 

VE 352-03 multiplicerat med fyra.  

𝑃𝑀𝑒𝑑 𝑉𝐸 352 = 4,6 ∙ 4 = 18,4 𝑘𝑊  (5.1) 

Detta mätobjekt är en värmare och kommer inte att undersökas vidare. 

5.2.2.6 VE 358-02 

Mätobjektet är en värmare som justerar temperaturen vid en transportskruv. Denna värmare 

matas på samma sätt som 5.2.2.5 VE 352-03. En 24 timmars mätning utfördes men efter 

mätningen insågs det att mätinstrumentet var inställt på fel omsättning. På mätningen syntes 

att lasten var mycket stabil under dygnet och därför räckte det att mäta en timme med rätt 

omsättning. Mätningens resultat på en timmes mätning redovisas i Tabell 5.25. 

Tabell 5.25 - Mätningens medelvärde av objekt VE 358-02. 

 I1 [A] I2 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 26,8 25,6 10,5 -0,1 12,2 0,857 

Vid analys av mätningen visar resultatet reaktiva effekter på faserna. Detta är inte möjligt då 

mätningen gjorts på en värmare som är en rent resistiv last.  

Mätningen visar att varje fasledare har en reaktiv effekt på tre kVAr. Den ena effekten är 

kapacativ medan den andra är induktiv vilket leder till att mätresultatet i Tabell 5.25 visar att 

𝑄 är nära noll. En extra mätning gjordes då det misstänktes att det blivit fel inställning av 

elektrisk anslutning på instrumentet. Denna mätning gav samma resultat som första 

mätningen och inga fler analyser görs för att förklara felet. 
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För att göra denna mätning användbar i energikartläggningen görs en beräkning. Med hjälp 

av systemspänning och medelvärde från mätningens två strömmar kan beräkningar utföras 

för att få fram den aktiva effekten för VE 358-02 (𝑃𝑉𝐸 358−02), se Tabell 5.26. Effektfaktorn 

är ett då det är en resistiv last. 

Tabell 5.26 - Redovisning av beräkning för medeleffekt av VE 358-02. 

Systemspänning [V] 400 

Medelvärde av strömmar [A] 26,2 

𝑃𝑉𝐸 358−02 [kW] 10,48 

Tabell 5.26 visar att beräknad medeleffekt är likadan som mätresultatets medeleffekt, se 

Tabell 5.25. Ett antagande görs att den aktiva effekten från mätresultatet stämmer och kan 

användas i energikartläggningen. Detta mätobjekt är en värmare och kommer inte att 

undersökas vidare. 

5.2.2.7 VE 367-06 

Mätobjektet är en värmare som värmer upp transportluft. Mätningen var igång i en timme 

av samma anledning som objekt 5.2.2.6 VE 358-02. Mätningens resultat redovisas i 

Tabell 5.27. 

Tabell 5.27 - Mätningens medelvärde av objekt VE 367-06. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 14,1 14,2 14,2 9,8 0,022 10,0 0,983 

Detta mätobjekt är en värmare och kommer inte att undersökas vidare. 
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5.3 Gemensamma ställverk 

Under detta avsnitt finns det objekt som är gemensamt för samtliga pannor som finns i 

anläggningen. Här finns bland annat traverser som matar in sopor i alla pannor, flertalet 

pumpar bland annat för fjärrvärmen och en kran för att lyfta slaggprodukter. 

5.3.1 Lågspänningsställverk 21 – LSP021-01 

Från LSP021-01 matas pumpar och underställverk. Ställverket har spänningen 400/230 V.  

För att räkna ut procentuell täckning av ställverket gav Renova en medeleffekt under 

vintertid från 2015 att jämföra mot. Medeleffekt under vintertid 2015 var 299,7 kW. 

Handledare från Renova berättade att tidigare 2016 hade en omflyttning gjorts för att flytta 

matningen till LSP023-01.G01 från ställverk LSP022-01 till LSP021-01 vilket leder till att 

medeleffekten från 2015 inte stämmer med medeleffekten under mätningarnas tid. Ett 

medelvärde hämtades från Sattline. I Tabell 5.28 sammanställs mätningarna i LSP021-01.  

Tabell 5.28 - Sammanställning av mätningar i LSP021-01. 

Antal mätobjekt 

  

Pumpar 9 

Underställverk 2 

Totalt 11 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 273,2 

Total medeleffekt ställverk från Sattline [kW] 330,0 

Effektandel uppmätta objekt [%] 82,8 

En täckning på 82,8 procent av ställverk LSP021-01 har uppnåtts och är godkänt enligt satta 

riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 

5.3.1.1 AVP 550-01 

Mätobjektet är en värmepump tillhörande fjärrvärmesystemet. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.29. Hittade inga märkdata på objektet.  

Tabell 5.29 - Mätningens medelvärde av objekt AVP 550-01. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 16,5 16,7 16,3 7,2 8,8 11,4 0,630 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Då inga märkdata har hittats för 

objektet kommer den jämförelsen inte att ske. Objektet kommer inte undersökas vidare. 
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5.3.1.2 LSP021-11 

Mätobjektet är en matning till ett underställverk för korskoppling. I underställverket matas 

olika PLC:er och signaler från PLC:s behandlas. Mätningens resultat redovisas I Tabell 5.30. 

Tabell 5.30 - Mätningens medelvärde av underställverk LSP021-11. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 24,0 24,2 22,2 10,7 12,1 16,2 0,661 

Detta mätobjekt är ett underställverk och kommer inte undersökas vidare. 

5.3.1.3 LSP023-01.G01 

Mätobjektet är en matning till ett underställverk som driver gipsfabriken. Gipsfabriken 

binder samman olika ämnen och tungmetaller till en massa som är stabil för att läggas på 

deponi. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.31. 

Tabell 5.31 - Mätningens medelvärde av underställverk LSP023-01.G01. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 98,0 100,1 99,0 53,6 38,7 66,3 0,804 

Detta mätobjekt är ett underställverk och kommer inte undersökas vidare. 

5.3.1.4 MP 551-01 

Mätobjektet är en pump för vatten i fjärrvärmesystemet. Mätningens resultat redovisas i 

Tabell 5.32. 

Tabell 5.32 - Mätningens medelvärde av objekt MP 551-01. 

 I1 [A] I2 (30) I3 P [kW] (15) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,86) 

Medel 25,1 25,1 24,9 13,7 10,8 17,4 0,785 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

  



Energikartläggning av Renovas anläggning i Sävenäs, Göteborg  

 35 

5.3.1.5 MP 553-01 

Mätobjektet är en vattenpump som använder värme från ett system för att värma upp 

fjärrvärmenätet. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.33. 

Tabell 5.33 - Mätningens medelvärde av objekt MP 553-01. 

 I1 [A] I2 (29) I3 P [kW] (15) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,82) 

Medel 20,3 21,4 19,9 10,8 9,2 14,2 0,761 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

5.3.1.6 MP 610-03 

Mätobjektet är en pump för kondenserat vatten. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.34. 

Tabell 5.34 - Mätningens medelvärde av objekt MP 610-03. 

 I1 [A] I2 (68) I3 P [kW] (37) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,88) 

Medel 23,8 27,9 24,6 15,7 7,7 17,6 0,897 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker från dess märkdata. 

Motorn ligger 27,6 procent från utsatt gräns för avvikelse av märkdata. Motorn är 

överdimensionerad för driften som var under mätningen. Detta kan bero på att 

dimensioneringen är gammal och att driften är ändrad i dagens läge. Dock syns det att PF är 

högre än märkdata. Detta beror på att ett kondensatorbatteri är inkopplat till motorn. Detta 

objekt diskuteras under diskussion. 

5.3.1.7 MP 613-01 

Mätobjektet är en tryckhållningspump för högtryck. Mätningens resultat redovisas i 

Tabell 5.35. 

Tabell 5.35 - Mätningens medelvärde av objekt MP 613-01. 

 I1 [A] I2 (21) I3 P [kW] (11) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,91) 

Medel 20,0 20,6 20,0 12,3 6,6 14,0 0,883 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker från dess märkdata då 

den är överbelastad. Dock ligger strömmarna lägre än märkdata. Objektet kommer inte att 

undersökas vidare. 
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5.3.1.8 MP 631-15 

Mätobjektet är en pump för lösningsmedel i systemet UP631. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.36. Hittade ingen märkdata på objektet. 

Tabell 5.36 - Mätningens medelvärde av objekt MP 631-15. 

 I1 [A] I2  I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Avg 20,7 20,8 20,9 11,3 8,8 14,5 0,783 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Då inga märkdata har hittats för 

objektet kommer den jämförelsen inte att ske. Objektet kommer inte undersökas vidare. 

5.3.1.9 MP 633-15 

Mätobjektet är en pump för lösningsmedel i systemet UP633. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.37. Hittade ingen märkdata på objektet. 

Tabell 5.37 - Mätningens medelvärde av objekt MP 633-15. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 19,2 19,2 19,4 10,3 8,4 13,4 0,766 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Då inga märkdata har hittats för 

objektet kommer den jämförelsen inte att ske. Objektet kommer inte undersökas vidare. 

5.3.1.10 MP 633-18 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd cirkulationspump för fjärrvärmevatten. Mätningens 

resultat redovisas i Tabell 5.38. 

Tabell 5.38 - Mätningens medelvärde av objekt MP 633-18. 

 I1 [A] I2 (102) I3 P [kW] (55) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,87) 

Medel 11,4 14,7 13,9 6,1 5,6 8,8 0,686 

Objektet drivs utav en frekvensomriktare och kommer därför inte undersökas vidare. 

5.3.1.11 MP 6410-50 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd cirkulationspump för vätska i systemet MKS/KB2. 

Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.39. 

Tabell 5.39 - Mätningens medelvärde av objekt MP 6410-50. 

 I1 [A] I2 (345) I3 P [kW] (200) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,87) 

Medel 187,4 195,1 207,3 121,5 60,1 135,6 0,895 

Objektet drivs utav en frekvensomriktare och kommer därför inte undersökas vidare. 
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5.3.2 Lågspänningsställverk 22 – LSP022-01 

Från LSP022-01 matas pumpar, fläktar och underställverk. Ställverket har spänningen 

400/230 V.  

För att räkna ut procentuell täckning av ställverket gav Renova en medeleffekt under 

vintertid från 2015 att jämföra mot. Medeleffekt under vintertid 2015 var 305,2 kW. Utav 

samma anledning som 5.3.1 Lågspänningsställverk 21 – LSP022-01 stämmer inte 

medeleffekten från 2015. Ett medelvärde hämtades från Sattline. I Tabell 5.40 sammanställs 

mätningarna i LSP022-01. 

Tabell 5.40 - Sammanställning av mätningar i LSP022-01. 

Antal mätobjekt 

Pumpar 5 

Fläktar 1 

Underställverk 1 

Totalt 7 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 208,5 

Total medeleffekt ställverk Sattline [kW] 220,0 

Effektandel uppmätta objekt [%] 94,8 

En täckning på 94,8 procent av ställverk LSP022-01 har uppnåtts och är godkänt enligt satta 

riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 

5.3.2.1 LSP022-11 

Mätobjektet är en matning till ett underställverk för korskoppling. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.41. 

Tabell 5.41 - Mätningens medelvärde av underställverk LSP022-11. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 27,9 30,4 30,1 12,9 15,4 20,1 0,642 

Detta mätobjekt är ett underställverk och kommer inte undersökas vidare. 
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5.3.2.2 MFL 572-12 

Mätobjektet är en fläkt för kalciumkarbonat till tanken TK573-01. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.42. Inga märkdata för objektet hittades. 

Tabell 5.42 - Mätningens medelvärde av objekt MFL 572-12. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 23,8 23,7 24,1 14,6 8,1 16,7 0,874 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Då inga märkdata har hittats för 

objektet kommer den jämförelsen inte att ske. Objektet kommer inte undersökas vidare. 

5.3.2.3 MP 610-05 

Mätobjektet är en pump för kondenserat vatten till vätsketanken TK610. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.43. Inga märkdata för objektet hittades. 

Tabell 5.43 - Mätningens medelvärde av objekt MP 610-05. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 25,7 26,6 25,9 14,8 10,6 18,2 0,814 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Då inga märkdata har hittats för 

objektet kommer den jämförelsen inte att ske. Objektet kommer inte undersökas vidare. 

5.3.2.4 MP 632-15 

Mätobjektet är en pump för lösningsmedel i systemet UP632. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.44. Inga märkdata för objektet hittades. 

Tabell 5.44 - Mätningens medelvärde av objekt MP 632-15. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 20,2 20,7 20,5 11,1 8,7 14,3 0,780 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Då inga märkdata har hittats för 

objektet kommer den jämförelsen inte att ske. Objektet kommer inte undersökas vidare. 
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5.3.2.5 MP 632-18 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd cirkulationspump för fjärrvärmevatten. Mätningens 

resultat redovisas i Tabell 5.45. 

Tabell 5.45 - Mätningens medelvärde av objekt MP 632-18. 

 I1 [A] I2 (102) I3 P [kW] (55) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,87) 

Medel 12,3 13,9 13,8 4,3 4,3 6,1 0,664 

Objektet drivs utav en frekvensomriktare och kommer därför inte undersökas vidare. 

5.3.2.6 MP 634-18 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd cirkulationspump för fjärrvärmevatten. 

Mätningarnas resultat redovisas i Tabell 5.46. 

Tabell 5.46 - Mätningens medelvärde av objekt MP 634-18. 

 I1 [A] I2 (109) I3 P [kW] (55) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,87) 

Medel 8,7 11,1 10,0 2,9 0,2 5,2 0,396 

Objektet drivs utav en frekvensomriktare och kommer därför inte undersökas vidare. 

5.3.2.7 MP 6410-51 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd cirkulationspump för systemet MKS/KB2. 

Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.47. 

Tabell 5.47 - Mätningens medelvärde av objekt MP 6410-51. 

 I1 [A] I2 (345) I3 P [kW] (200) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,87) 

Medel 228,9 233,2 240,9 147,8 34,3 163,4 0,904 

Objektet drivs utav en frekvensomriktare och kommer därför inte undersökas vidare. 
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5.3.3 Lågspänningsställverk 31 – LSP031-01 

Från LSP031-01 matas en avfallstravers, ett underställverk och flera små objekt. Ställverket 

har spänningen 400/230 V.  

För att räkna ut procentuell täckning av ställverket gav Renova en medeleffekt under 

vintertid från 2015 att jämföra mot. Medeleffekt under vintertid 2015 var 144,0 kW. Det syns 

direkt att det inte kan stämma då det har mätts upp 176,2 kW. Ett medelvärde hämtades från 

Sattline. I Tabell 5.48 sammanställs mätningarna i LSP031-01. 

Tabell 5.48 - Sammanställning av mätningar i LSP031-01. 

Antal mätobjekt 

  

Avfallstravers 1 

Underställverk 1 

Totalt 2 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 176,2 

Total medeleffekt ställverk Sattline [kW] 200,0 

Effektandel uppmätta objekt [%] 88,1 

En täckning på 88,1 procent av ställverk LSP031-01 har uppnåtts och är godkänt enligt satta 

riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 

5.3.3.1 LSP325-01.G1 

Mätobjektet är en matning till ett underliggande ställverk för turbinen till generatorn. 

Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.49. 

Tabell 5.49 - Mätningens medelvärde av underställverk LSP325.01.G1. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 243,1 253,5 244,9 147,3 86,4 170,8 0,862 

Detta mätobjekt är ett underställverk och kommer inte undersökas vidare. 

5.3.3.2 TRA 672 

Mätobjektet är en av två krantraverser som används för att lyfta sopor från bunkern till 

pannans avfallstratt. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.50. 

Tabell 5.50 - Mätningens medelvärde av krantravers TRA 672. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 102,8 106,1 103,1 28,9 13,8 53,0 0,542 

Detta mätobjekt är en krantravers och kommer inte undersökas vidare. 
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5.3.4 Lågspänningsställverk 32 – LSP032-01 

Från LSP032-01 matas en krantravers, en pump, ett apparatskåp och ett underställverk. 

Ställverket har spänningen 400/230 V. Summan utav de uppmätta aktiva medeleffekterna 

för hela ställverket uppnår 38,7 kW. 

För att räkna ut procentuell täckning av ställverket gav Renova en medeleffekt under 

vintertid från 2015 att jämföra mot. Medeleffekt under vintertid 2015 var 80,1 kW. Då 80,1 

kW är mer än dubbelt av 38,7 kW kontrollerades det mot Sattline för att avgöra om 80,1 kW 

är ett rimligt värde på medeleffekten. Det visade att 80,1 kW är högre än vad som faktiskt 

förbrukas i år. Ett medelvärde hämtades från Sattline. I Tabell 5.51 sammanställs 

mätningarna i LSP032-01. 

Tabell 5.51 - Sammanställning av mätningar i LSP032-01. 

Antal mätobjekt 

  

Pumpar 1 

Övrigt 3 

Totalt 4 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 38,7 

Total medeleffekt ställverk Sattline [kW] 50,0 

Effektandel uppmätta objekt [%] 77,4 

En täckning på 77,4 procent av ställverk LSP032-01 har uppnåtts och är inte godkänt enligt 

satta riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. Ett beslut togs att fortsätta mätning 

på annat gemensamt ställverk för att få en högre tidseffektivitet. Detta då det är mer effektivt 

för energikartläggningen att mäta objekt med hög effekt i ett annat ställverk än att mäta 

objekt med små effekter i LSP032-01 tills 80 procent uppnås. 

5.3.4.1 AS 624-00-99 

Mätobjektet är en matning till apparatskåp för totalavsaltningen. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.52. 

Tabell 5.52 - Mätningens medelvärde av apparatskåp AS 624-00-99. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 12,8 13,6 13,0 7,5 5,1 9,1 0,828 

Detta mätobjekt är en matning till apparatskåp med flera mindre laster och kommer inte 

undersökas vidare med samma anledning som underställverk i 4.2 Analys. 
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5.3.4.2 LSP325.04.G1 

Mätobjektet är en matning till ett underliggande ställverk för turbinen till generatorn. 

Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.53. 

Tabell 5.53 - Mätningens medelvärde av underställverk LSP325.04.G1. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 32,4 32,7 32,8 17,8 14,0 22,6 0,786 

Detta mätobjekt är ett underställverk och kommer inte undersökas vidare. 

5.3.4.3 MP 627-32 

Mätobjektet är en pump för spädvatten. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.54. 

Tabell 5.54 - Mätningens medelvärde av objekt MP 627-32. 

 I1 [A] I2 (15,5) I3 P [kW] (7,5) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,87) 

Medel 11,1 11,2 11,1 6,3 4,4 7,7 0,817 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

5.3.4.4 TRA 710 

Mätobjektet är en krantravers som används för att lyfta slaggprodukter. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.55. 

Tabell 5.55 - Mätningens medelvärde av krantravers TRA 710. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 23,6 22,7 16,6 7,1 5,5 9,8 0,694 

Detta mätobjekt är en krantravers och kommer inte undersökas vidare. 
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5.3.5 Lågspänningsställverk 600 – LSP600 

Från LSP600 matas Panna 7, en avfallstravers, ett underliggande ställverk, ett apparatskåp 

och en pump. Eftersom mätning av Panna 7 utesluts enligt avgränsningar räknas effekten 

från matningen till Panna 7 (𝑃𝑃𝑎𝑛𝑛𝑎 7) bort från total medeleffekt på ställverk LSP600 

(𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃600 𝑡𝑜𝑡) för att få en effekt att jämföra mot (𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃600). Medeleffekter för LSP600 

och Panna 7 fås från rapporten från 2015. Medeleffekt för LSP600 är 565 kW och för Panna 

7 är det 440 kW. 

𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃600 = 𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃600 𝑡𝑜𝑡 − 𝑃𝑃𝑎𝑛𝑛𝑎 7 = 565 − 440 = 125 𝑘𝑊  (5.2) 

Ställverket har spänningen 400/230 V. I Tabell 5.56 sammanställs mätningarna i LSP600. 

Tabell 5.56 - Sammanställning av mätningar i LSP600. 

Antal mätobjekt 

  

Pumpar 1 

Övrigt 4 

Totalt 5 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 100,7 

Total medeleffekt ställverk 2015 [kW] 125,0 

Effektandel uppmätta objekt [%] 80,6 

En täckning på 80,6 procent av ställverk LSP600 har uppnåtts och är godkänt enligt satta 

riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 

5.3.5.1 ADA avfallstravers 

Mätobjektet är den andra krantraversen som används för att lasta sopor till pannans 

avfallstratt. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.57. 

Tabell 5.57 - Mätningens medelvärde av krantravers ADA. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 75,8 82,3 74,2 18,6 31,4 42,8 0,461 

Detta mätobjekt är en krantravers och kommer inte undersökas vidare. 
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5.3.5.2 AS 600/700 

Mätobjektet är ett apparatskåp för mindre gemensamma laster. Mätningens resultat redovisas 

i Tabell 5.58. 

Tabell 5.58 - Mätningens medelvärde av apparatskåp AS 600/700. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 22,8 22,8 22,6 11,9 11,0 16,2 0,737 

Detta mätobjekt är en matning till apparatskåp med flera mindre laster och kommer inte 

undersökas vidare med samma anledning som AS 624-00-99. 

5.3.5.3 KR618 

Mätobjektet är en högtryckskompressor. Mätningens resultat redovisas i Tabell 5.59. Inga 

märkdata för objektet hittades. 

Tabell 5.59 - Mätningens medelvärde av objekt KR618. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 18,1 18,7 18,3 10,0 7,5 12,9 0,773 

Då detta är en högtryckskompressor går den till när ett tryck behövs bygga upp i ett system 

och när inställt tryck uppnåtts stängs den av. Driften måste gå på detta sätt för att processen 

skall fungera korrekt. Då inga märkdata har hittats för objektet kommer den jämförelsen inte 

att ske. Objektet kommer inte undersökas vidare. 

5.3.5.4 LSP060-01 

Mätobjektet är en matning till ett underliggande lågspänningsställverk. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.60. 

Tabell 5.60 - Mätningens medelvärde av underställverk LSP060-01. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 69,3 72,4 74,3 43,4 9,2 50,5 0,859 

Detta mätobjekt är ett underställverk och kommer inte undersökas vidare. 
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5.3.5.5 MP 625-80 

Mätobjektet är en cirkulationspump för smutskondensat från tank TK625-71. Mätningens 

resultat redovisas i Tabell 5.61. 

Tabell 5.61 - Mätningens medelvärde av objekt MP 625-80. 

 I1 [A] I2 (34,7) I3 P [kW] (18,5) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,86) 

Medel 28,4 28,7 28,6 16,8 11,4 20,3 0,826 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 

5.3.6 Lågspänningsställverk 700 – LSP700 

Från LSP700 matas Panna 1, två pumpar och ett underliggande ställverk. Eftersom mätning 

av Panna 1 utesluts enligt avgränsningar räknas effekten från matningen till Panna 1 

(𝑃𝑃𝑎𝑛𝑛𝑎 1) bort från total medeleffekt på ställverk LSP700 (𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃700 𝑡𝑜𝑡) för att få en 

effekt att jämföra mot (𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃700). Medeleffekter för LSP700 fås från rapporten från 2015. 

I rapporten från 2015 ingår inte förbrukning för Panna 1 och ett värde hämtas från Sattline. 

Medeleffekt för LSP700 är 643 kW och för Panna 1 är det 345 kW. 

𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃700 = 𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐿𝑆𝑃700 𝑡𝑜𝑡 − 𝑃𝑃𝑎𝑛𝑛𝑎 1 = 643 − 345 = 298 𝑘𝑊  (5.3) 

Ställverket har spänningen 400/230 V. I Tabell 5.62 sammanställs mätningarna i LSP700. 

Tabell 5.62 - Sammanställning av mätningar i LSP700. 

Antal mätobjekt 

  

Pumpar 2 

Underställverk 1 

Totalt 3 

Total medeleffekt mätobjekt [kW] 261,1 

Total medeleffekt ställverk Sattline [kW] 298,0 

Effektandel uppmätta objekt [%] 87,6 

En täckning på 87,6 procent av ställverk LSP700 har uppnåtts och är godkänt enligt satta 

riktlinjer från avsnitt 4.1 Utförande av mätningar. 
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5.3.6.1 LSP060-02 

Mätobjektet är en matning till ett underliggande lågspänningsställverk. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.63. 

Tabell 5.63 - Mätningens medelvärde av underställverk LSP060-02. 

 I1 [A] I2 I3 P [kW] Q [kVAr] S [kVA] PF 

Medel 97,1 100,8 100,2 61,7 30,8 69,0 0,89 

Detta mätobjekt är ett underställverk och kommer inte undersökas vidare. 

5.3.6.2 MP 6332 

Mätobjektet är en frekvensomriktarstyrd cirkulationspump för fjärrvärmevatten. Mätningens 

resultat redovisas i Tabell 5.64. 

Tabell 5.64 - Mätningens medelvärde av objekt MP 6332. 

 I1 [A] I2 (81) I3 P [kW] (45) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,86) 

Medel 24,0 25,7 25,7 13,8 2,2 17,7 0,775 

Objektet drivs utav en frekvensomriktare och kommer därför inte undersökas vidare. 

5.3.6.3 MP 690-65/MP 690-75 

Mätobjektet är två identiska pumpar för direktkondensering. De är redundanta till varandra 

och bara en utav dom matas i taget, dock matas de från samma fack. Mätningens resultat 

redovisas i Tabell 5.65. 

Tabell 5.65 - Mätningens medelvärde av objekten MP 690-65/MP 690-75. 

 I1 [A] I2 (350) I3 P [kW] (200) Q [kVAr] S [kVA] PF (0,86) 

Medel 316,8 321,8 313,5 185,6 128,0 225,5 0,823 

Driften är konstant dygnet runt och det måste den vara för att processen skall fungera 

korrekt. På grund av detta kan inte driften förändras. Motorn avviker inte från dess märkdata 

och kommer inte att undersökas vidare. 
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6 Energibesparing MFL 537-05 

I mätningen syns det att fläkten är aktiv dygnet runt. Enligt processen så blåser fläkten ut 

varmt slagg som ramlar ner från förbränningspannan. Fläkten blåser mot ett spjäll som 

öppnas kontinuerligt drygt var sjunde minut, se Bilaga F. Då är spjället öppet strax under tio 

sekunder och sedan stängs spjället igen. Under sju minuter så blåser fläkten men utför inget 

arbete vilket är en ren energiförlust.  

Först undersöktes det om fläkten kunde stängas av under dessa sju minuter men det 

upptäcktes att det kommer ske ett stort slitage på motorn då den är direktstartad och används 

tio sekunder var sjunde minut dygnet runt. En undersökning startades för se om det är 

ekonomiskt försvarbart att köpa in en frekvensomriktare som kan starta och stoppa fläkten 

utan det stora slitaget på motorn. 

Enligt Bilaga F syns att fläkten är tillslagen hela tiden. Under en period kan läsas ut för hur 

länge fläkten blåser mot ett stängt spjäll och hur länge den blåser mot ett öppet spjäll. I 

dagens fall blåser den 440 sekunder mot stängt spjäll och åtta sekunder mot ett öppet spjäll.  

För att kunna utföra beräkningar så bestäms förändringen bli att frekvensomriktaren håller 

fläkten avstängd under 420 sekunder och styr så att fläkten rampas upp, driver fläkten och 

rampas ner under 28 sekunder. Detta medför en total period tid på 448 sekunder. Med detta 

fall kan beräkningar utföras för att få fram 𝑃𝑂 på investeringen.  

6.1 Beräkning av 𝑩𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕 

I Tabell 6.1 redovisas hur många timmar av året (𝑇𝐹𝑙ä𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑑) som fläkten kommer vara 

avstängd per år. 

Tabell 6.1 - Redovisning av tid för avstängd fläkt MFL 537-01. 

Tid för fläkt avstängd på en period [s] 420 

Tid för fläkt en hel period [s] 448 

Antal timmar på ett år [h] 8 760 

𝑇𝐹𝑙ä𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑑 [h] 8 212,5 
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Med hjälp av mätresultatet för MFL 537-05 fås en medeleffekt ut under den tiden som fläkten 

blåser mot ett stängt spjäll (𝑃𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑡 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑙). För att få fram ett pris per kilowattimme 

(𝑃𝑟𝑖𝑠
𝑘𝑊ℎ⁄ ) beräknas ett medelvärde ut på 2016 års priser från januari till november, se 

tabell i Bilaga I. I Tabell 6.2 redovisas besparad energi per år (𝑊𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖) och 𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡. 

Tabell 6.2 - Redovisning av besparad energi och besparing av pengar per år enligt energibesparingsförslag. 

𝑃𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑡 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑙 [kW] 6,26 

𝑇𝐹𝑙ä𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑑 [h] 8 212,5 

𝑊𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [kWh/år] 51 410 

  

𝑃𝑟𝑖𝑠
𝑘𝑊ℎ⁄  [kr/kWh] 0,3535 

𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 [kr/år] 18 174 

6.2 Beräkning av 𝑲𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕 

Enligt datablad från ABB för en frekvensomriktare finns det två typer av förluster. Den ena 

är värmeavgivning från huvudkretsen och den andra är värmeavgivning från styrkretsen. Den 

totala förlusten är summan utav dessa två värmeavgivningarna. Förlusten anges i elektrisk 

effekt från databladet [16]. I databladet anges effektförlusten då frekvensomriktaren arbetar 

vid dess märkdata. För att underlätta beräkningarna antas att frekvensomriktarens 

effektförluster är maximala då fläkten är tillslagen även om den inte börjar arbeta vid 

märkdrift direkt.  

Då det inte anges hur mycket värmeavgivning det är från frekvensomriktaren när motorn är 

avstängd kommer ett antagande göras. Antagandet är att förlusterna är försumbara i 

frekvensomriktaren då den inte behöver göra en omvandling av frekvensen vid avstängd 

motor. 

I Tabell 6.3 redovisas hur många timmar av året (𝑇𝐹𝑙ä𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) som fläkten kommer vara 

till per år. 

Tabell 6.3 - Redovisning av tid för tillslagen fläkt MFL 537-01. 

Tid för fläkt till på en period [s] 28 

Tid för fläkt en hel period [s] 448 

Antal timmar på ett år [h] 8 760 

𝑇𝐹𝑙ä𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 [h] 547,5 
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Med hjälp av ett datablad från ABB hämtas den totala effektförlusten vid nominell drift 

(𝑃𝐹𝑂 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡) ut för en frekvensomriktare med märkeffekt 22 [kW] [16]. I Tabell 6.4 redovisas 

besparad energi per år (𝑊𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖) och 𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡. 

Tabell 6.4 - Redovisning av förbrukad energi och kostnad per år enligt energibesparingsförslag. 

𝑃𝐹𝑂 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [kW] 0,5788 

𝑇𝐹𝑙ä𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 [h] 547,5 

𝑊𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [kWh/år] 316,9 

  

𝑃𝑟𝑖𝑠
𝑘𝑊ℎ⁄  [kr/kWh] 0,3535 

𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 [kr/år] 112 

6.3 Beräkning av 𝑲𝑰𝒏𝒌 och 𝑲𝑰𝒏𝒔 

Nödvändiga värden för 𝐾𝐼𝑛𝑘  och 𝐾𝐼𝑛𝑠 fås enligt anvisningar från Renovas personal som 

jobbar med projektering. I Tabell 6.5 redovisas 𝐾𝐼𝑛𝑘. 

Tabell 6.5 - Redovisning av inköpskostnader enligt energibesparingsförslag. 

Inköpskostnad frekvensomriktare [kr] 30 000 

Övriga inköpskostnader [kr] 10 000 

𝐾𝐼𝑛𝑘 [kr] 40 000 

Antal timmar per steg och kostnad för ingenjör respektive tekniker fås enligt anvisningar från 

Renovas personal. Kostnad för en ingenjör är 800 [kr/h] och för en tekniker är 500 [kr/h]. I 

Tabell 6.6 redovisas 𝐾𝐼𝑛𝑠. 

Tabell 6.6 - Redovisning av installationskostnader enligt energibesparingsförslag. 

 Antal timmar [h] Kostnad per timme 

[kr/h] 

Kostnad per steg 

[kr] 

Konstruktion 24 800 19 200 

Programmering 12 800 9 600 

Installation 40 500 20 000 

Test innan idrifttagning 8 800 6 400 

𝐾𝐼𝑛𝑠 [kr]   55 200 
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6.4 Beräkning av 𝑷𝑶 

I tabell 6.7 redovisas resultat av beräkningar enligt 2.8.3 Beräkning av 𝑃𝑂. 

Tabell 6.7 - Redovisning av Pay off-tiden enligt energibesparingsförslag. 

𝐾𝐼𝑛𝑘 [kr] 40 000 

𝐾𝐼𝑛𝑠 [kr] 55 200 

𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 [kr/år] 18 174 

𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 [kr/år] 112 

𝑃𝑂 [år] 5,3 
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7 Diskussion och slutsats 

7.1 Sammanställning av energikartläggning 

En sammanställning av de fyra olika kategorierna görs i Tabell 7.1 med hjälp av summorna 

från tabellerna i Bilaga J, Bilaga K, Bilaga L, och Bilaga M. 

Tabell 7.1 - Sammanställning av de olika förbrukningskategorierna i energikartläggningen. 

Typ av förbrukare Aktiv effekt [kW] Procentuell del av hela anläggningen [%] 

Pumpar 1097,5 11,6 

Fläktar 957,7 10,1 

Värmare 90 0,9 

Övrigt 431,4 4,5 

Summa: 2576,6 27,1 

Ett av syftena med arbetet var att hjälpa till med energikartläggningen. Under fyra veckor 

mättes och förklarades 27,1 procent av elenergiförbrukningen i Renovas anläggning i 

Sävenäs.  

7.2 Slutsats av energibesparing på MFL 537-05 

I Tabell 7.2 redovisas total energibesparing per år (𝑊𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑇𝑜𝑡) och total 

kostnadsbesparing per år (𝐵𝑇𝑜𝑡). 

Tabell 7.2 - Slutsats av energibesparing på MFL 537-05. 

𝑊𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [MWh/år] 51,41 𝐵𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 [kr/år] 18 174 

𝑊𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 

[MWh/år] 

0,32 𝐾𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 [kr/år] 112 

𝑊𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑇𝑜𝑡 

[MWh/år] 

51,09 𝐵𝑇𝑜𝑡 [kr/år] 18 062 

Ett av syftena med arbetet var att undersöka om förslag kunde lämnas på energibesparing i 

anläggningen. Energibesparingen motsvarar 0,07 procent av anläggningens totala energi-

förbrukning på 74 200 MWh/år. 
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7.3 Diskussion och framtida tankar 

Då Panna 4 och Panna 5 är identiska innebär det att slutsats från 7.2 Slutsats av 

energibesparing på MFL 537-05 kan fördubblas på grund av att energibesparingen kan göras 

på Panna 4 för motsvarande fläkt.  

Renova kan nu fortsätta utföra mätningar på anläggningen och fylla på med mätresultat. Med 

detta bör de uppnå sitt mål att energikartläggningen täcker minst 80 procent av hela 

anläggningen.  

Föreslaget objekt i energibesparingen är inte en stor effektförbrukare men det är ett objekt 

som inte drivs på ett effektivt sätt. Vi anser att Renova bör avväga att göra denna investering. 

Vi tycker att fem år är en rimlig tid att spara in pengarna för investeringen. Med de fortsatta 

mätningarna kan Renova kontrollera om det finns fler objekt i anläggningen som kan vara 

lämpade för installation av frekvensomriktare. Då kan detta examensarbete ligga till grund 

för framtagning av nytt energibesparingsförslag.  

Vald metod fungerar acceptabelt på grund av att anläggningens driftförhållande är konstant 

dygnet runt. En ännu bättre metod hade varit att mäta alla objekt i anläggningen samtidigt. 

Då hade värdena i mätresultaten givit en högre trovärdighet men den metoden är inte möjlig 

på grund av att det behövs många mätinstrument. Vi anser att mätningarnas resultat är 

tillräckligt pålitliga för att utföra energikartläggningen. 

Mätobjekt MFL 314-01 och MP 610-03 är objekt som avvikit från märkdata enligt bestämd 

gräns i 4.2 Analys. Detta är en antydan på att de är överdimensionerade. I framtiden när 

motorerna ska bytas ut är det en bra idé att göra en undersökning om de är 

överdimensionerade och om de är överdimensionerade ska det undersökas om en mindre 

motor kan köpas in och installeras. En mindre motor kostar mindre i inköpskostnad. En 

mindre motor bör också ha mindre förluster än en större motor och med mindre förluster 

skulle driften bli billigare men utföra samma arbete som den större motorn.  

Under arbetes gång har en del mätningar skett av underställverk. På grund av projektets 

tidsram har det bestämts att inte mäta de i detalj utan bara mäta matningarna till 

underställverken. En framtida idé är att mäta objekten på underställverken för att få en 

tydligare bild av vilka typer av laster det är.  
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Bilaga A:1 

A: Förenklad processbild av förbränningen 

En förenklad processbild av förbränningen från en intern broschyr från Renova [5]. 
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Bilaga B:1 

B: Förenklad processbild av el- och fjärrvärmegenerering 

 
 

En förenklad processbild av el- och fjärrvärmegenerering från en intern broschyr från 

Renova [5]. 
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Bilaga C:1 

C: Förenklad processbild av rökgasreningen 

 

En förenklad processbild av rökgasreningen från en intern broschyr från Renova [5]. 
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Bilaga D:1 

D: Förenklad processbild av vattenreningen 

 

En förenklad processbild av vattenreningen från en intern broschyr från Renova [5]. 
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Bilaga E:1 

E: Graf för MFL 508-01  

 

 

Detta är en strömgraf för MFL 508-01 som visar driftfallet över tid. I mätningen ligger driften 

generellt runt 480 A. Dipparna i grafen beror troligtvis på minskad förbränning i pannan.  
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Bilaga F:1 

F: Graf för MFL 537-05 

 
 

Detta är en strömgraf för MFL 537-05 som visar driftfallet över tid. Fläkten jobbar 

periodiskt och under varje period blir strömmen hög i åtta sekunder. 
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Bilaga G:1 

G: Graf för MP 505-01 

Detta är en strömgraf för MP 505-01 som visar driftfallet över tid. 
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Bilaga H:1 

H: Graf för MP 520-01 

Detta är en strömgraf för MP 520-01 som visar driftfallet över tid. 
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Bilaga I:1 

I: Beräkning av 𝑷𝒓𝒊𝒔
𝒌𝑾𝒉⁄   

Månad Pris/kWh [kr/kWh] 

Januari 0,3875 

Februari 0,2596 

Mars 0,2761 

April 0,2782 

Maj 0,2954 

Juni 0,3922 

Juli 0,3486 

Augusti 0,3693 

September 0,3601 

Oktober 0,4344 

November 0,4872 
𝑃𝑟𝑖𝑠

𝑘𝑊ℎ⁄  [kr/kWh] 0,3535 

Medelvärdesberäkning på Vattenfalls elpris 2016 [15]. 
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Bilaga J:1 

J: Sammanställning av pumpar 

Objektnamn Effekt [kW] Objektnamn Effekt [kW] 

MP 505-01 6,8 MP 610-05 14,8 

MP 505-03 3,9 MP 632-15 11,1 

MP 508-70 9,3 MP 632-18 4,3 

MP 520-01 3,1 MP 634-18 2,9 

MP 520-03 4,3 MP 6410-51 147,8 

MP 311-07 28,3 MP 627-32 6,3 

MP 312-13 38,8 MP 625-80 16,8 

MP 312-90 41,6 MP 6332 13,8 

MP 313-11 54,1 MP 690-65/MP 690-75 185,6 

MP 313-12 52,4 MP 505-01 (Panna 4) 6,8 

AVP 550-01 7,2 MP 505-03 (Panna 4) 3,9 

MP 551-01 13,7 MP 520-01 (Panna 4) 3,1 

MP 553-01 10,8 MP 520-03 (Panna 4) 4,3 

MP 610-03 15,7 MP 508-70 (Panna 4) 9,3 

MP 613-01 12,3 MP 311-07 (Panna 4) 28,3 

MP 631-15 11,3 MP 312-13 (Panna 4) 38,8 

MP 633-15 10,3 MP 312-90 (Panna 4) 41,6 

MP 633-18 6,1 MP 313-11 (Panna 4) 54,1 

MP 6410-50 121,5 MP 313-12 (Panna 4) 52,4 

  Summa: 1097,5 
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Bilaga K:1 

K: Sammanställning av fläktar 

Objektnamn Effekt [kW] 

MFL 508-01 286,5 

MFL 509-01 65,3 

MFL 510-01 35 

MFL 537-05 6,5 

MFL 314-01 30,5 

MFL 350-01 84,2 

MFL 367-01 7,7 

MFL 370-01 3,6 

MFL 572-12 14,6 

MFL 510-01 (Panna 4) 35 

MFL 537-05 (Panna 4) 6,5 

MFL 508-01 (Panna 4) 286,5 

MFL 509-01 (Panna 4) 65,3 

MFL 314-01 (Panna 4) 30,5 

Summa: 957,7 
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Bilaga L:1 

L: Sammanställning av värmare 

Objektnamn Effekt [kW] 

VE 515-32 22,5 

LSP013-24 6,3 

VE 352-03 18,4 

VE 358-02 10,5 

VE 367-06 9,8 

VE 515-32 (Panna 4) 22,5 

Summa: 90 
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Bilaga M:1 

M: Sammanställning av övrigt 

 Objektnamn Effekt [kW] 

Underställverk LSP021-11 10,7 

 LSP023-01.G01 53,6 

 LSP022-11 12,9 

 LSP325.01.G1 147,3 

 LSP325.04.G1 17,8 

 LSP060-01 43,4 

 LSP060-02 61,7 

Apparatskåp AS 624-00-99 7,5 

 AS600/700 11,9 

Krantraverser TRA 672 28,9 

 TRA 710 7,1 

 ADA 18,6 

Högtryckskompressor KR618 10,0 

 Summa: 431,4 

 


