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FÖRORD 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng som har 
utförts på Karlstad universitet, avdelningen för energi- miljö- och byggteknik. 
Examensarbetet har genomförts tillsammans med Björn Johansson. Mätningar och 
efterforskningar har utförts tillsammans. Materialet har sedan delats upp på ett sådant 
sätt att två individuella rapporter har kunnat skrivas. Vår kontaktperson och 
uppdragsgivare har varit Charlotte Kullander Hedbom, energi- och miljösamordnare på 
Teknik- och fastighetsförvaltningen vid Karlstads kommun. Magnus Ståhl har varit 
handledare och Roger Renström har varit examinator. 

DEFINITION AV ELBASNIVÅ 
Elbasnivå är ett nytt begrepp som har tagits fram tillsammans med vår kontaktperson 
vid Karlstads Kommun, Charlotte Kullander Hedbom. Elbasnivån är kortfattat den 
eleffekt som används då lokalen inte nyttjas. Byggnadens olika system som är 
nödvändiga att vara igång utgör en del i elbasnivån. Även elförbrukare som är igång, 
men som lika gärna kunde varit avstängda ingår också. Det senare alternativet är oftast 
den största anledningen till en hög elbasnivå. Detta kan till exempel vara datorer och 
liknande utrustning som är igång på nätterna, eller belysning som inte är nödvändig 
men som ändå är igång. 
 
Begreppet elbasnivå är ganska enkelt att förstå, men desto svårare att beräkna utifrån 
mätdata på elförbrukning i form av timvärden. Från början uppskattades elbasnivån för 
ett specifikt år, som den lägsta uppmätta effekten under alla årets 8760 timmar. Detta 
visade sig vara en dålig och ibland felaktig uppskattning då ingen hänsyn tas till 
tillfälliga störningar. Istället valdes definitionen av elbasnivån som medelvärdet av de 
100 lägsta uppmätta effekterna. Mätvärden som uppenbart är mätfel, till exempel noll 
och värden som avviker mer än 10 % från det uträknade medelvärdet exkluderas. Därav 
räknas ett nytt medelvärde ut som blir elbasnivån. Denna definition visade står emot 
störningar mycket bättre. Den uträknade elbasnivån gäller endast om fastighetens 
elanvändning nattetid inte varierar över årstiderna. Ett enkelt sätt att ta reda på det är 
att kolla vilka datum som de 100 lägsta mätvärdena representerar. Är datumen 
utspridda över hela året är elbasnivån godtagbar. För de skolor som behandlas i 
rapporten finns ett dock en liten årstidsvariation. Då är det bättre att använda en 
elbasnivå för aktuell vecka eller månad vid jämförelser. Denna beräknade elbasnivå är 
bara teoretisk. För att få den verkliga elbasnivån krävs det att varje enskild förbrukare 
kartläggs i respektive fastighet. 
 
Viktigt att poängtera är att elbasnivån inte kan jämföras med den baslast som varje 
byggnad har. En baslast är en last som används dygnet runt, året runt. Detta kan vara 
förluster från transformatorer, spänningsfall i elkablar med mera. Baslasten inkluderas i 
elbasnivån, men tekniskt sett bestäms elbasnivån av använd eleffekt när ingen aktivitet 
råder i fastigheten.  



SAMMANFATTNING 
Examensarbetet har gått ut på att ta reda på varför en del skolor i Karlstads kommun, 
använder olika mycket el under kvällar, helger och nätter. Skillnaderna är stora och på 
grund av det har ett nytt begrepp, kallat elbasnivå, definierats. I princip är elbasnivån 
den effekt som används under de tider som lokalerna inte nyttjas. 
 
Efter genomförd rangordning av elbasnivån med hjälp av en egenutvecklad excelkalkyl, 
för ett urval på 15 skolor i Karlstads kommun, valdes två av dessa ut för vidare 
utredning. En skola med låg elbasnivå och en skola med hög elbasnivå valdes. 
Frödingskolan är den skola som har lägst elbasnivå och valdes att fungera som en 
referensbyggnad. Den andra skolan är Vålbergsskolan och den valdes då den hade en 
av de högsta elbasnivåerna i rangordningen. Gemensamt för båda skolorna är att det 
inte förekommer någon elvärme i fastigheterna. Dessutom finns ingen större 
årstidsvariation i skolornas elförbrukning. För Frödingskolan uppmättes en elbasnivå på 
2,0 W/m2 och för Vålbergskolan 4,6 W/m2, alltså mer än dubbelt så hög för den 
sistnämnda. 
 
Genom studiebesök och omfattande mätningar har elanvändningen i de båda skolorna 
kunnat kartläggas. Av de resultat som fåtts har olika åtgärder för att sänka elbasnivån 
tagits fram. Detta har gjorts för båda skolorna även om Frödingskolan hade en låg 
elbasnivå från början. Det visade sig att även där fanns det åtgärder som kan sänka 
elbasnivån. 
 
Förslag på åtgärder för Frödingskolan: 

• Policy för avstängning av datorer efter arbetstid ca 1 kW 
• Avstängning av korridorbelysning på nätter ca 1 kW 

 
Förslag på åtgärder för Vålbergsskolan: 

• Konvertering från golvvärme till radiatorsystem ca 5 kW 
• Avstängning av frekvensstyrning då ventilationen inte är igång 7,5 kW 

 
Om föreslagna åtgärder genomförs kan elbasnivån sänkas till 1,2 W/m2 för 
Frödingskolan och till 2,0 W/m2 för Vålbergsskolan. För den sistnämnda är detta nästan 
en halvering av den ursprungliga elbasnivån. 



ABSTRACT 
The intention of this final thesis has been to find out why some schools in the 
municipality of Karlstad (Karlstads Kommun), uses different levels of electric power 
during evenings, weekends and nights. The differences can vary significantly. Because 
of this, a new concept, called the electricity base level has been defined. The electric 
base level is the power used during periods of time when there is no activity in the 
building.  
 
After a ranking of the electricity base level made with a self developed excel-model, for 
an assortment of 15 schools in Karlstads kommun, two of them were selected for 
further investigation. One school with low electricity base level and one with high 
electricity base level were selected. Frödingskolan was the school with the lowest 
electricity base level and was therefore chosen to serve as a reference-building. The 
other school is Vålbergsskolan and was chosen though it had one of the highest 
electricity base levels in the ranking. Common for both schools is that there is no 
electric heating in either building. Furthermore, no major seasonal variation in the 
school’s electricity consumptions was found. For Frödingskolan an electricity base level 
at 2.0 W/m2 (0.19 W/ft2) was measured. For Vålbergsskolan the electricity base level 
was 4.55 W/m2 (0.42 W/ft2). That is almost twice as high as for the first school. 
 
Through field studies and extensive measurements, the electricity usage in the two 
schools was identified. From the obtained results, several measures to reduce the 
electricity baseline have been developed. This has been done for both of the schools 
even though Frödingskolan had a low electricity base level from the beginning. It was 
to be found that even there a lowering of the electricity base level was possible. 
 
Proposed measures for Frödingskolan: 

• Policy to turn off computers after working-hours, approx. 1 kW. 
• Turning the corridor lights of at night, approx. 1 kW. 

 
Proposed measures for Vålbergsskolan: 

• Conversion from a radiant floor to a radiator system, approx. 5 kW. 
• Turn the frequency drivers off when no ventilation are running, approx 7.5 kW 

 
If the proposed measures are implemented, the electricity base level can be lowered to 
1.2 W/m2 (0.12 W/ft2) for Frödingskolan, and 2.0 W/m2 (0.19 W/ft2) for Vålbergsskolan. 
For the latter, this is almost the half off the current electricity base level
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INLEDNING 
Vår värld står inför kanske den största utmaningen någonsin. Mänsklighetens 
handlande, när det gäller att aktsamt ta till vara på jordens resurser, måste förbättras 
för att vi ska nå en hållbar utveckling. En del av klimatomställningen är att effektivisera 
energianvändningen vid driften av våra byggnader. En hög energianvändning för 
fastigheter går ofta hand i hand med en ökad komfort. Värme, kylning och 
luftbehandling är egenskaper som det ofta ställs höga krav på. I snitt är 
elanvändningen i svenska skolor 213 kWh per m2 och år (Boverket och 
Energimyndigheten 2007). Många av skolorna är till åren gångna och således också 
tillhörande driftutrustning och klimatskal. För att minska energianvändningen krävs det 
en modernisering av dessa faktorer och till det krävs stora investeringar. De kanske inte 
alltid är lönsamma men de är nödvändiga för att uppnå ett hållbart samhälle. 
 
Karlstads Kommun har satsat ca 100 miljoner kronor i ett EPC-projekt. Syftet med EPC 
är att minska energianvändning och miljöpåverkan. Projektet är indelat i flera faser. 
Hittills har fokus legat på att öka andelen förnyelsebara energislag samt 
energieffektivare ventilationssystem och minskad vattenanvändning. Kommunen har 
beslutat att satsa ytterligare medel för att genomföra nästa fas vars fokus ligger på att 
minska elanvändningen. I princip alla av kommunens större fastigheter såsom skolor, 
kontorsbyggnader, vårdboenden och idrottsanläggningar deltar i projektet. Tyvärr 
prioriteras ekonomisk besparing framför minskad miljöpåverkan. Det skall dock 
tilläggas att dessa aspekter ofta sammanfaller, men med mindre vinstintressen skulle 
man antagligen kunna skona miljön ytterligare. (Karlstads Kommun 2010) 
 
Likt en vanlig villa har de flesta av Karlstads kommuns fastigheter en elmätare som 
varje månad skickar information till elleverantören, om hur mycket el som använts 
under varje månad. Denna information används främst som underlag till den elräkning 
som varje fastighetsägare betalar till elleverantören. 
 
Från och med juli 2009 ska enligt en ny lag, alla elleverantörer i Sverige mäta 
elförbrukningen för sina kunder en gång i månaden (Näringsdepartementet 2009). I 
och med den nya lagen har elmätarna på Karlstads kommuns fastigheter bytts ut. För 
de fastigheter som har ett så kallat effektabonnemang mäts elanvändningen så ofta 
som en gång i timmen. Denna statistik har kommunens två elleverantörer, Karlstads 
Energi och Fortum, gjort tillgängliga för sina kunder. Elmätarna kunde från och med då 
förutom att ge underlag för debitering av köpt el, även användas av kunden för att se 
hur sin fastighets elförbrukning varierade över dygnet. 
 
Charlotte Kullander Hedbom, energi- och miljösamordnare på Teknik och 
fastighetsförvaltningen vid Karlstads kommun, gjorde just detta. Hon upptäckte att 
flera av kommunens fastigheter använde förvånansvärt mycket el under nätterna. De 
flesta av fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenät och därför förekommer nästan 
ingen elvärme (Siemens 2009). 
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1.1 SYFTE 
Det här arbetets syfte är att undersöka elbasnivåerna samt kartlägga vilka förbrukare 
som använder el nattetid på Vålbergsskolan och Frödingskolan. Tanken är att resultatet 
skall möjliggöra framtagande av förslag till åtgärder vars syfte är att sänka elbasnivån. 
Om det lyckas innebär det en energibesparing för uppdragsgivaren. 

1.2 MÅL 
Målet med det här examensarbetet är att besvara följande frågor. 
• Vad utgörs elanvändningen av då lokalen inte nyttjas, den så kallade elbasnivån, av? 
• Vilka åtgärder finns för att sänka elbasnivån och minska elanvändningen samt hur 

mycket kan den sänkas? 
• Ta reda på vilka skillnader som kan identifieras mellan en skola med hög elbasnivå 

och en skola med låg elbasnivå. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
De fastigheter som behandlas i rapporten använder fjärrvärme som energikälla till 
uppvärmningen av lokaler och varmvatten. Eftersom stora satsningar med avseende på 
miljö redan har gjorts på den fronten, tas inte detta med i det här arbetet. Även 
klimatskalet väljs bort dels för att det skulle bli alldeles för mycket arbete, men främst 
för att detta inte har någon betydande inverkan på huvudfrågan dvs. elbasnivån. Fokus 
ligger alltså enbart på elförbrukare i fastigheterna nattetid. Under arbetets gång har 
det ibland uppstått missförstånd mellan oss och de personer som ansvarar för 
fastigheterna och som har hjälpt oss med mätningarna. Elenergi har ofta blandats ihop 
med den totala energianvändningen. Därför känns det viktigt att poängtera denna 
avgränsning tydligt i rapporten för att undvika fler missförstånd. 
 
Nästa avgränsning är att endast behandla två skolor vardera. Undertecknad analyserar 
Vålbergskolan och Björn Johansson tar sig an Orrholmsskolan. Dessa två skolor har 
valts då de har i särklass de högsta elbasnivåerna. Frödingskolan har valts som 
gemensam skola. Det beror på att den har den lägsta elbasnivån och därför går det att 
använda denna skola som referensobjekt för jämförelserna. Problemet med höga 
elbasnivåer finns även på flera skolor runt om i kommunen. Om fler skolor tagits med i 
utredningen skulle den extra tid för mätningar som tillkommit, gått ut över 
mätningarnas kvalitet. För de åtgärder som föreslås för att sänka elbasnivån, tas ingen 
hänsyn till installationskostnader. Endast insparad elenergi beräknas. 
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2 TEORI 
Innan energianvändningen för kommunens skolor började utforskas utfördes en 
litteraturstudie. Detta för att i förväg få en bild över vad som skulle komma att hittas 
på våra studiebesök. En myndighetsrapport kallad STIL2 innehöll intressant 
information. 
 

2006 års STIL2-studie omfattar energianvändning och bedömning av 
innemiljö i skolor och förskolor i Sverige. I studien ingår inventering av 
energianvändning och innemiljö samt en enkätstudie avseende upplevd 
innemiljö i lokalerna. (Boverket och Energimyndigheten 2007, s. 10) 

 
Figur 1 Elanvändningens fördelning i skolor från STIL2 (Boverket och Energimyndigheten 2007, s. 68) 

Rapporten behandlar mätdata från år 2006. De har samlats in på ett urval av skolor 
runt om i Sverige. Som resultat redovisas en tabell med förbrukare och medelvärden 
från skolorna. Belysning, fläktar och värme är de största förbrukarna i svenska skolor. I 
värme ingår förutom direktverkande el, även värmepumpar, styrning och 
distributionssystem för värme. Eftersom de skolor som skall utredas använder 
fjärrvärme väntas denna faktor bli betydligt lägre. 
Antagligen kommer det vara en betydande skillnad för våra egna mätresultat, eftersom 
STIL2 behandlar elanvändningen dygnet runt. 

2.1 ELMÄTNING NATTETID 
Att analysera vad elanvändningen i en byggnad nattetid består av, kan inte göras 
enbart med effektkurvor av byggnadernas totala strömlast. Det beror på att 
byggnaderna kan ha helt skilda typer av driftsystem. För helgdagar och lovdagar kan 
skillnaderna bli ännu större. Under dagtid går det att göra bättre uppskattningar då det 
finns nyckeltal för belysning, ventilation och datorer etc. Det enda sättet att få fram 
material för att göra en bra analys av elanvändningen nattetid är helt enkelt att utföra 
mätningar på plats i lokalerna (Norén & Pyrko 1998) 
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2.2 FASTIGHETSEL OCH VERKSAMHETSEL 
Fastighetsel och verksamhetsel är de två kategorier som en byggnads elförbrukare 
delas upp i. Som namnet antyder är fastighetsel den del som går åt till byggnadens 
driftsystem. Hit hör till exempel ventilation, elvärme, pumpar och så vidare. 
Verksamhetsel är den el som går till byggnadens verksamhet. Hit hör alla förbrukare 
som tillhör den verksamhet som finns i byggnaden. Exempel på detta kan vara datorer, 
belysning, köksmaskiner och kylskåp med mera. 
 
I snitt utgör dessa två kategorier ungefär lika stora delar av den totala elförbrukningen 
i svenska skolor. Om man inte räknar med eventuell elvärme blir verksamhetens 
elanvändning nästan dubbelt så stor som fastighetsdriftens (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). 

2.3 SCHABLONEFFEKTER 
En del antaganden och förenklingar har gjorts under mätningarna. På skolorna finns 
många olika märken av kylskåp och frysar, samtidigt som alla dessa har olika effekt 
beroende på hur mycket som finns i dem. Av den anledningen har en schabloneffekt 
hittats för dessa på 100 W styck. Denna effekt grundas på en sammanställning gjord av 
Lapplands Kommunalförbund, och styrks av resultat från mätningar på våra egna 
kylskåp och frysar (Lapplands Kommunalförbund 2008). 
 
Precis som för kyl och frys har förenklingar med en schabloneffekt även gjorts för 
datorer. Genom mätningar på egna datorer har effekten uppskattats till 50 W per 
dator. Effekten gäller för datorer i skrivbordsläge, det vill säga, inga prestandakrävande 
program är igång. Även denna schabloneffekt stämmer mycket väl överens med 
tidigare nämnd sammanställning. 

2.4 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC) 
EPC är en förkortning av Energy Performance Contracting och är en affärsmodell och 
metod för upphandling och genomförande av energi- och miljöeffektiviserande 
åtgärder i byggnader och anläggningar. EPC fokuserar på ekonomisk lönsamhet, 
genom att identifiera alla lönsamma besparingsåtgärder. Genom EPC-projektet 
förväntas fastighetsägarens kostad för energi och byggnadernas energianvändning 
minska rejält. Som säkerhet lämnar konsultföretaget en besparingsgaranti. Investerat 
kapital skall vara insparat efter cirka nio år. I Karlstads kommuns EPC-projekt är 
Siemens konsultföretaget. Budgeten för hela projektet ligger på ca 98 miljoner kronor. 
EPC-projektet är indelat i tre faser. 
 
Den första fasen kallas för projektutveckling. Det innebär att konsultföretaget 
identifierar besparingsåtgärder och lämnar förslag på förbättringar. Här ingår även 
ekonomiska beräkningar av vad projektet förväntas kosta. I Karlstads Kommun är 
denna fas slutförd. 
 
Den andra fasen är genomförande av projektet. Det är nu som gammal utrustning byts 
ut till nya energieffektiva system. En stor del av ventilationsutrustningen i de flesta 
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byggnader byts ut till system som tar till vara på energin bättre. Roterande 
värmeväxlare, fjärrvärmedrivna värmebatterier och frekvensstyrning av motorer är 
vanliga åtgärder. Byggnader med direktverkande elvärme konverteras till exempelvis 
vattenburna radiatorsystem kopplade till fjärrvärmenätet. Åtgärder för vattenbesparing 
utförs. I princip all oljeeldad uppvärmning försvinner. En del av alla 
belysningsarmaturer byts ut till lågenergialternativ. Totalt utförs arbeten på 155 
fastigheter i Karlstads Kommun. Bland dessa återfinns många skolor, vårdboenden och 
idrottsplatsanläggningar. Till denna fas ingår även utbildning av kommunens personal. 
Bland annat för de drifttekniker som skall ha hand om fastigheterna och den nya 
utrustningen. Denna fas beräknas vara helt klar i augusti 2011. 
 
Den sista fasen är en projektuppföljning. Här undersöker man vilka resultat projektet 
medfört. Uppfylls de garantier konsultföretaget utlovat. Besparingsgaranti, 
materialgaranti och prestandagaranti. Konsultföretaget förbinder sig även att leverera 
regelbundna rapporter om investeringarna under återbetalningstiden. 
(Karlstads Kommun 2010) 

2.5 COMPACT AIR 
Compact Air, även kallat CACA är ett komplett luftbehandlingsaggregat designade för 
att placeras i direkt i det rum som ska ventileras. Aggregatet innehåller direktdrivna till- 
och frånluftsfläktar, till- och frånluftsfilter, roterande värmeväxlare samt inbyggd 
styrning. Aggregaten har anslutning för att kopplas till befintliga tidkanaler i 
byggnaden. På så vis kan aggregatet gå från högfart till lågfart fjärrstyrt från en 
centralenhet. Det finns även möjlighet att låta aggregatet övergå till högfart med hjälp 
av en rörelsesensor. Om befintlig rörelsesensor avsedd för tändning av belysning finns 
kan denna användas även för detta ändamål. 
(Swegon) 

2.6 LEGALETT 
Legalett är ett luftburet golvvärmesystem avsett för de flesta typer av byggnader. 
Istället för att använda vatten som traditionella golvvärmesystem används luft i 
golvslingorna. Detta minimerar riskerna med läckage. Skulle en slinga bli punkterad 
uppstår inga fuktskador. Om slingorna gjutits in i en betongplatta händer ingenting 
om detta skulle inträffa. Luften strömmar bara vidare i den kanal som finns i betongen. 
Det finns inte heller någon risk för frysning som ibland kan vara ett problem för 
traditionell golvvärme i sommarstugor med dålig isolering. Värmeaggregatet för 
golvvärmen finns i olika utförande och effekter. Elaggregat värmer luften i rören med 
hjälp av elspolar. Vattenaggregaten är miljövänligare och värmer luften med hjälp av 
värmebatterier kopplade till husets sekundärvärmesystem. Dessa kan då drivas med 
fjärrvärme, bergvärme eller annan vattenburen värme. Gemensamt för alla aggregaten 
är att de innehåller en fläkt för att pumpa runt luften i golvslingorna. (Legalett 
Byggsystem) 
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2.7 SIEMENS SED2 FREKVENSSTYRNING 
Siemens frekvensstyrare, SED2, har variabel hastighetskontroll för drivning av 
trefasmotorer kopplade till exempelvis fläktar eller pumpar. Fördelen med 
frekvensstyrning är att det är möjligt att sänka en fläkts eller pumps hastighet istället 
för att strypa flödet med ställdon eller ventiler. SED2 lämpar sig mycket bra för fläktar 
avsedda för VAV-luftdon (Variable Air Volume). 
(Siemens 2004) 

2.8 KARLSTADS KOMMUNS EL 
Karlstads kommuns fastigheter får ström levererad genom två företags elnät, Karlstads 
Elnät AB och Fortum AB. Kommunen betalar 0,89 kr respektive 0,891 kr per kWh enligt 
vår kontaktperson Charlotte Kullander Hedbom1

• Elhandelsavgift 0,52 kr/kWh (Karlstads Energi) 
. Elpriset består av flera delkostnader: 

• Elskatt 0,283 kr/kWh (Staten) 
• Elnätsavgift Karlstads Elnät AB 0,087 kr/kWh 
• Elnätsavgift Fortum AB 0,088 kr/kWh 

 
Karlstads kommun köper el till alla sina fastigheter av Karlstads Energi. En del el 
produceras vid Hedens kraftvärmeverk, men den största delen köps in från andra 
producenter. Varje kWh motsvarar 200 g koldioxid1 

 
Figur 2 Energikällor för produktionen av Karlstads kommuns köpta el (Karlstads Energi 2009)  

                                                 
1 Charlotte Kullander Hedbom, energi- och miljösamordnare Karlstads kommun, 2011-05-27 

Förnyelsebart

Kärnkraft

Fossilt
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3 GENOMFÖRANDE 
Skillnaderna mellan en skola med hög elbasnivå samt en skola med låg elbasnivå skall 
jämföras. Det skall göras för att urskilja eventuella skillnader som kan ge ledtrådar till 
varför vissa fastigheter har hög elbasnivå. Mer konkret hur detta skall gå till väga är att 
kartlägga elanvändningen vid båda skolorna, för att sedan jämföra fördelningen mellan 
olika typer av elförbrukare. Även skillnader i fastighetens ålder, driftsystem och hur de 
nyttjas skall behandlas. Efter denna utredning skall åtgärder för sänkning av 
elanvändningen undersökas för att sedan förhoppningsvis resultera i konkreta förslag. 

3.1 VAL AV FASTIGHETER ATT UNDERSÖKA 
Innan några skolor som skulle utredas kunde väljas ut, behövdes en kartläggning göras 
av hur situationen såg ut på ett urval av kommunens skolor. Totalt femton skolor togs 
med i utredningen, alla belägna i Karlstads Kommun. Som källdata användes 
elmätningsstatistik som tillhandahölls från kommunens två elleverantörer. Karlstads 
Energi och Fortum. Källdatan bestod av medelvärden av uppmätt eleffekt för varje 
timme under vald period. En period på ett helt år valdes för att kunna se hur 
elanvändningen varierade med årstiderna. Därav gav det möjligheten att ta med 
fastighetens årstidsvariation i mätningen. 
 

3.1.1 BERÄKNINGSPROGRAM 
När all data var insamlad fanns ett problem. All data var samlad i 15 Excel-filer med 
8760 värden i varje fil. För att kunna använda dessa data på ett effektivt sätt, 
konstruerades ett eget beräkningsprogram i Excel. Det behövdes en del arbete för att 
färdigställa programmet, men när det var färdigt blev arbetet med att behandla all 
mätdata mycket enklare. I princip behövdes alla timvärden bara klistras in och tre 
veckor väljas som skulle jämföras. Sedan skapade kalkylprogrammet ett diagram där 
effektkurvor för valda veckor samt elbasnivå och årstidsvariation enkelt kunde ses. 
 
Programmet använder sig främst av en funktion i Excel som kallas pivottabeller. 
Elleverantörens mätdata består av två kolumner innehållandes ett datum-tid-värde, 
samt uppmätt effekt under respektive timme på året. Av de inmatade värdena skapas 
automatiskt ytterligare två kolumner, veckonummer och timme på dygnet från 
respektive datum-tid-värde. Mätvärdena från elleverantören samt veckonummer 
skickas in i pivottabellen. Fördelen med en pivottabell är att den automatiskt kan 
behandla inmatad data, och man kan välja hur den skall redovisas. Dessutom kan man 
lägga in ett filter på valfri indatakolumn. Tre pivottabeller har använts, en för varje 
vecka som skall jämföras. När man väljer vecka i pivottabellens filter inkluderas endast 
de mätvärden som uppmätts under vald vecka. Utdata från de tre pivottabellerna 
redovisas därför i tre kolumner innehållandes mätvärden från varje timme under valda 
veckor. Kolumnerna redovisas sedan av programmet som ett diagram, se figur 3 
 
I diagrammet redovisas även elbasnivån som även den räknas ut automatiskt av 
programmet. Tillvägagångssättet är att programmet räknar ut ett preliminärt 
medelvärde av de 100 lägsta uppmätta effekterna över hela året. Värden som avviker 
mer än 10 % från det preliminära medelvärdet exkluderas då de antagligen är 
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störningar som till exempel strömavbrott. För de kvarvarande mätvärdena räknas ett 
nytt medelvärde ut. Detta är elbasnivån. 
 
Figur 3 nedan visar hur resultatet ser ut efter beräkning. På just den bilden har en 
vecka på vintern (blå), en vecka under sommaruppehållet (röd) och en vecka under 
sensommaren (lila) valts. Just dessa veckor är strategiskt valda då det blir lätt att läsa av 
årstidsvariation och elbasnivå. Hur stor årstidsvariationen för fastigheten är, kan ses 
genom att avläsa skillnaden i använd effekt mellan vinterveckan och sommarveckorna 
under nätterna. Elbasnivån visas som en gul linje som skär den lägsta uppmätta 
effekten under veckorna. 
 

 
Figur 3 Bild av kalkylbladet som används för att behandla källdatan. 

Det skall tilläggas att diagrammet endast är till för en synlig och ungefärlig avläsning 
av årstidsvariation. Det slutgiltiga värdet på denna faktor räknas ut mer noggrant av 
programmet med hjälp av medelvärden från alla dagar under vintern och sommaren. 
Även detta sker med pivottabeller. Något förenklat fungerar det genom att två 
årstidsrelaterade elbasnivåer räknas ut, den första mellan januari och februari och den 
andra mellan juli och augusti. De två pivottabellerna räknar ut medelvärdet av de 
uppmätta värdena för varje klockslag på dygnet under de ca 60 dagar långa 
perioderna. Utdata blir då två tabeller med 24 medelvärden vardera, en för varje 
period. Med andra ord, ett medeldygn för varje period. Värdet på årstidsvariationen 
räknas ut som skillnaden mellan de lägsta värdena för respektive period dividerat med 
byggnadens area. 
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3.1.2 RANKNING AV SKOLOR 
Tabell 1 nedan innehåller en sammanställning av resultaten för varje skola. Då skolorna 
har olika area har enheten [W/m²] använts för att kunna jämföra dem. Arean som 
använts är den så kallade bruksrelaterade arean (BRA). I den ingår i princip alla golvytor 
inomhus. Även förråd som nödvändigtvis inte behöver vara tempererade ingår (Svensk 
Areamätning). Eleffekt per kvadratmeter är ett vanligt sätt att jämföra byggnader med 
olika storlek och utformning. 
 
Tabell 1 Sammanställning av olika faktorer för ett urval av 15 skolor 

Fastighet BRA 
[m²] 

Medeleffekt 
[W/m²] 

Elbasnivå 
[W/m²] 

Elbasnivå 
[%] 

Årstidsvariation 
[W/m²] 

Frödingskolan 6871 4,8 0,9 18 % 0,37 
Herrhagskolan 8691 4,8 1,0 21 % 1,08 

Mariebergskolan 5833 4,8 1,1 23 % 0,80 
Tingvallagymnasiet 9011 5,4 1,3 24 % 0,81 

Rudskolan 9428 5,3 1,3 25 % 1,45 
Kvarnbergskolan 3145 4,9 1,4 29 % 0,53 

Sundstagymnasiet 12128 6,1 1,5 24 % 1,63 
Gruvlyckeskolan 7700 5,5 1,5 28 % 1,67 

Norrstrandskolan 10581 6,0 1,6 27 % 1,71 
Kronoparkskolan 6998 7,3 1,7 23 % 1,16 

Västerstrandskolan 2721 7,3 1,8 25 % 4,55 
Nobelgymnasiet 17595 9,1 1,9 21 % 5,79 

Älvkullegymnasiet 15938 7,8 2,6 33 % 1,63 
Vålbergsskolan 7247 10,0 2,7 28 % 1,96 
Orrholmskolan 2464 7,2 3,1 44 % 0,86 

Hultsbergsskolan 9023 16,7 3,4 20 % 13,90 

 
Sammanställningen visar tydligt skillnaden i elbasnivå mellan de olika skolorna. 
Hultsbergsskolan valdes bort i efterhand då det visade sig att, under den perioden som 
dess mätdata hämtats, konverterades skolan från elvärme till fjärrvärme (Karlstads 
Kommun 2010). Därav dess extremt höga värde för årstidsvariation. Utifrån tabellen 
hittades de två skolor som hade högst elbas och den som hade lägst. Innan dessa 
skolor valdes att gå vidare med, togs även hänsyn till årstidsvariation. Ett högt värde på 
denna faktor tyder på att det mot förmodan kan finnas elvärme i fastigheten. Det kan 
till exempel finnas elradiatorer som personalen ställt in på sina kontor, eller 
elvärmebatterier som inte tillhör det primära värmesystemet för fastigheten. Därför är 
det viktigt att de skolor som skall jämföras har ungefär samma värde. Annars skulle 
jämförelserna blivit orättvisa. Ett värde på under 2 W/m² bestämdes vara acceptabelt.  
 
Detta innebar att Frödingskolan, Vålbergsskolan och Orrholmskolan blev utvalda. Även 
om elbasnivån i stort sett är årstidsoberoende, har det längre fram i rapporten tagits 
fram en elbasnivå som baseras på mätdata från samma period som mätningarna 
utförts. Detta har även gjorts eftersom ovanstående elbasnivåer baseras på mätvärden 
från förra året (2010). Under detta år förekom byten av ventilationsutrustning på 
Frödingskolan i samband med EPC-projektet. 
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3.2 SAMBAND MELLAN OLIKA FAKTORER 
Innan mer utförliga mätningar gjordes, utnyttjades den information som redan fanns. 
Kunde det finnas något samband mellan area, årstidsvariation och elbasnivå? Ett enkelt 
sätt att undersöka detta var att lägga in alla faktorerna i ett diagram. Eftersom varje 
faktor har olika enheter med olika stolekar kan de inte placeras i ett gemensamt 
diagram utan omskalning. Därför visas varje värde som procent av det högsta värdet 
för respektive faktor. Det största värdet av varje faktor är således 100 %. Skolorna är 
sorterade med avseende på elbasnivå i stigande ordning. I diagrammet syns inget 
tydligt mönster för area eller årstidsvariation, dvs. ingen av kurvorna liknar den andra. 
Av detta drogs slutsatsen att det måste finnas någon annan orsak till att vissa skolor 
har en hög elbasnivå. 
 

 
Figur 4 Sammanställning av de tre viktigaste faktorerna från tabell 1 

3.3 STUDIEBESÖK OCH MÄTNING 
Innan mätningarna utfördes ett 
studiebesök på varje skola. Med fanns en 
underhållstekniker som ansvarade för 
respektive skola. Frödingskolan Thord 
Bergman och Vålbergsskolan Lennart 
Arvidsson. Under studiebesöken 
undersöktes vart alla elcentraler och 
underhållscentraler var placerade. 
Samtidigt ställdes frågor om de olika 
systemen som fanns på skolan. Detta för 
att försöka skapa en förenklad bild av 
vad som kunde vara orsaken till de 
elbasnivåerna. Utifrån studiebesöken 
skapades även ett formulär att fylla i för 
varje skola, för att förenkla de kommande 
mätningarna. Alla studiebesök och mätningar gjordes gemensamt av undertecknad 
och Björn Johansson. Dels för att minimera risken att missa någon elförbrukare, men 
också för att enklare kunna diskutera och jämföra resultaten tillsammans efteråt. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bruksrelaterad area Årstidsvariation Elbasnivå

Figur 5 Björn Johansson och elkablar av modell större. 
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3.3.1 MOMENTANVÄRDE OCH LOGGNING 
Under mätningarnas gång användes 
två olika mätmetoder. Oftast var 
elförbrukarna till exempel 
cirkulationspumpar, fläktar eller 
belysning. Dessa komponenter 
använder i princip samma effekt hela 
tiden. Därför mättes momentanvärden 
på dessa elförbrukare med en enkel 
tångamperemeter. Ibland förekom 
även elförbrukare som hade en 
variabel effekt. Ofta är det maskiner 
med on/off-reglering, till exempel 
kylmaskiner med kompressorer. I dessa 
fall fungerar det inte med 
momentanvärden. Istället loggades 
dessa elförbrukare under en längre tid. 
Loggtiden uppskattades innan mätning utifrån iakttagelser. Om effekten ändrades flera 
gånger per minut, loggades effekten oftast i en timme. Ibland tog det längre tid mellan 
effektändringarna och då loggades effekten under hela natten för att vara på den säkra 
sidan. Av de loggade värdena räknades ett medelvärde fram. Ett medelvärde blir 
ekvivalent med ett momentanvärde när en summering av förbrukarnas effekter skall 
göras. Det beror på att under alla mätningar räknas uppmätta effekter som timvärden. 
Detta är praktiskt då en kW då blir ekvivalent med en kWh. På samma sätt räknar 
kommunens elleverantörer då de mäter fastigheternas elförbrukningar. 

3.3.2 TID FÖR MÄTNING 
För att få ett användbart mätresultat var det viktigt att veta under vilken period på 
dygnet mätningarna skulle utföras. För att ta reda på detta drogs återigen nytta av de 
eleffektkurvor som tagits fram, se avsnitt 3.1.1. Efter arbetstid, från klockan 17:00 och 
framåt, börjar använd effekt minska. Klockan 22:00 planar kurvorna ut och håller sig 
relativt konstant fram till klockan 06:00 på morgonen därefter. För att vara på den 
säkra sidan togs, under studiebesöken, även reda på vilka tidsstyrningar som fanns på 
de olika skolorna, och att utomhusbelysningen är kopplat till ett skymningsrelä. 
Utomhusbelysningen har under de dagar som mätningarna utförts, tänts innan klockan 
22:00. Utifrån denna information bestämdes att mätningarna skulle ske mellan klockan 
22:00 och 06:00. Efter första mätsessionen bestämdes dock att i fortsättningen börja 
tidigare. Det gjordes eftersom mycket av det som skulle mätas inte hade tidkanaler, 
utan låg på samma effekt från det att personalen gått hem för dagen. Datorer till 
exempel. Allt som gick på tidsstyrning fick dock väntas med att mätas tills efter klockan 
22:00. 

3.4 FRÖDINGSKOLAN 
Frödingskolan ligger belägen i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Skolan har ca 250 
elever mellan årskurs 6 till 9 Skolan uppfördes 1984 med en storlek på 6871 m2 
(Siemens 2009; Karlstads Kommun 2009a). Till skolan hör även ett produktionskök. 

Figur 6 Logginstrument med tillhörande tångamperemeter 
inkopplad på en inkommande fas i elcentralen 
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Detta betyder att köket producerar mat. Utöver att producera mat till skolans elever, 
produceras även mat till närliggande kommunal verksamhet till exempel förskolor. 
Skolan har en egen idrottshall i samma byggnad. Mätningar utfördes på skolan under 
två nätter i mars. Måndagen den 21:e och måndagen den 28:e. 

3.4.1 FASTIGHETSEL 
Frödingsskolan har tre undercentraler med tillhörande ventilationsaggregat. Två av 
dessa har under 2010 ersatts med nya energieffektivare aggregat2

 

. Detta har bekostats 
med medel från EPC-projektet. Den nya utrustningen har bättre verkningsgrad samt 
effektivare styrning. Den tredje underhållscentralen innehåller ett äldre 
ventilationsaggregat. Gemensamt för alla ventilationsaggregat är att de stängs av 
klockan 22:00 samt att ingen komfortkyla används. I skolans bibliotek stod ett 
rumsaggregat av märket Compact Air. Detta är dock igång dygnet runt. 

I alla undercentraler hittades flera olika cirkulationspumpar. Pumparna var avsedda för 
bland annat värmedistribution till radiatorer och varmvattencirkulation för att hålla 
varmvattnet i konstant cirkulations flöde. Gemensamt för alla pumpar var att de gick 
konstant utan någon som helst styrning. Därför mättes ett momentanvärde på använd 
effekt för alla pumpar. 
 
Under den första mätningen genomfördes en rundvandring på skolan för att uppskatta 
hur mycket belysning som var igång. Sammanställningen av belysningen utfördes som 
en okulär besiktning där antal av varje typ räknades, samt där det togs reda på vilken 
effekt som användes. Två olika belysningskategorier identifierades. Utomhusbelysning 
och nattbelysning inomhus. 
 
I skolans idrottshall hittades två fläktar. Idrottshallen hade drabbats av fuktproblem 
och fläktarnas syfte var att åtgärda detta problem2. Likt cirkulationspumparna hade 
fläktarna en konstant effekt. Därav mättes momentanvärden på dessa. Det är osäkert 
om fläktarna behöver vara igång. Det kan vara så att dessa installerats för att åtgärda 
fuktproblemet, men sedan har de glömts bort där2. 
 
  

                                                 
2 Thord Bergman, underhållstekniker Karlstads Kommun, intervju 2011-03-03 
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3.4.2 VERKSAMHETSEL 
Under mätningarna hittades flera 
olika småförbrukare av el. Vanligast 
var kylskåp i pentryn och 
hemkunskap, men också datorer. 
Merparten av alla datorer i skolan 
var igång på natten. Detta antas 
inte vara en engångsföreteelse då 
dessa var igång under båda 
mättillfällena. 
 
Två kylmaskiner finns på skolan, 
och dess syfte är att producera kyla 
till kyl- och frysrum tillhörande 
skolans kök. Då kylmaskinerna har 
on/off-reglering loggades dessa för 
att få fram en medeleffekt. 

3.5 VÅLBERGSSKOLAN 
Vålbergskolan ligger belägen i orten Vålberg ca 20 km sydväst om Karlstad. Skolan har 
ca 450 elever. Hela grundskolans årskurser finns representerade på skolan. I skolan 
ingår även särskola och fritidshem. Storleken på skolan är 7247 m2 och den stod klar år 
2006. Skolan jobbar mycket med hållbar utveckling och IT. 
(Siemens 2009; Karlstads Kommun 2009b) 

3.5.1 FASTIGHETSEL 
På skolan finns sex undercentraler som alla innehåller en eller flera 
ventilationsaggregat. I och med att skolan är relativt nybyggd, har man valt att 
installera utrustning med samma standard som för EPC-projektet. Alla aggregaten har 
frekvensstyrda motorer, samt roterande värmeväxlare för värmeåtervinning. 
Ventilationen stängs av klockan 18:00 och går igång igen klockan 06:003

 
. 

I varje klassrum andra större rum på skolans undervåning är golvvärme installerat. 
Denna är av fabrikatet Legalett och är luftburen golvvärme. Luften i golvslingorna 
värms upp av en värmeväxlare mot ett sekundärvärmesystem. I varje klassrum finns 
minst en drivenhet innehållandes en värmeväxlare samt en fläkt för att pumpa runt 
luften i systemet. Då dessa fläktar var svåra att mäta, togs fläkteffekten från 
produktbladet för golvvärmesystemet. Underhållsteknikern som var med på 
studiebesöket berättade att dessa fläktar går hela tiden, även på sommaren då inget 
värmebehov finns3. 
 
Precis som på Frödingsskolan förekommer endast pumpar med konstant effekt. Dessa 
pumpar är även här cirkulationspumpar för främst värmedistribution. Dit hör även 

                                                 
3 Lennart Arvidsson, underhållstekniker Karlstads kommun, intervju 2011-03-09 

Figur 7 Kylmaskinerna på Frödingsskolan 
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pumpar för att leverera värme till golvvärmesystemen. För samtliga pumpar mättes 
momentanvärden för effekterna. 
 
På Vålbergsskolan finns betydligt mer utomhusbelysning än på Frödingskolan. Även 
delar av gatubelysningen på en cykelväg utanför skolområdet får ström från skolan. På 
samma sätt som på Frödingskolan uppskattas den sammanlagda effekten genom en 
okulär besiktning. Inomhus förekom relativt lite tänd belysning. All belysning i hela 
skolan är närvaro- eller tidkanalstyrd. Efter klockan 18:00 släcks uppskattningsvis två 
tredjedelar av belysningen för att klockan 22:00 släckas helt. Efter denna tidpunkt tänds 
den endast om någon rör sig i lokalerna. Då tänds endast belysning för det aktuella 
rummet. 
 
Det finns dock några undantag på belysningssidan som inte har någon styrning. I 
anslutning till matsalen och i diskavdelningen av köket finns en grupp 
belysningsarmaturer som inte har rörelsesensor. Dessa har lyst dygnet runt sedan 
skolan byggdes på grund av ett installationsfel. På skolgården finns en klockstapel med 
fyra urtavlor. Urtavlorna är belysta dygnet runt. Slutligen finns en belyst skylt med 
skolans namn. Även denna belysning är igång dygnet runt. 

3.5.2 VERKSAMHETSEL 
Till skillnad från Frödingsskolan hittades inte särskilt många småförbrukare av el. 
Endast en påslagen dator och en mindre stereoanläggning hittades. Detta är troligtvis 
eftersom skolan satsar stort på att bli en så miljövänlig skola som möjligt. I köket 
hittades dock större elförbrukare. Eftersom skolans kök är ett produktionskök var 
misstankarna redan från början att 
stora mätvärden skulle kunna fås här. 
Ett stort frysrum och två stora kylrum 
med centralkyla fanns i köket. Dessa 
hade en varsin förångare med 
tillhörande fläkt. I köket fanns även 
tre kylskåp av modell större. Två 
kylmaskiner hittades, en av samma 
storlek som en luftvärmepump till en 
villa. Den andra var en rejäl maskin 
som mätte cirka 2x2x1 meter. Utöver 
detta hittades femton kombinerade 
kyl och frysar i anslutning till 
hemkunskapssalar och pentryn, samt 
mjölkkylar i matsalen. 
  

Figur 8 Kylmaskin på Vålbergsskolan 
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3.6 FORMLER VID MÄTNING 
För att underlätta vid jämförelser och sammanställning av effekter används enheten 
watt då den är oberoende av spänningen för aktuellt mätobjekt. De flesta mätvärden 
erhölls dock oftast som strömlaster med enheten ampere. Därför användes 
nedanstående formler för att konvertera mätvärdet. Formlerna har erhållits från den 
underhållstekniker som följt med oss ut på mätningarna4

 
 

Enhetsförteckning: 
𝑃 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑊𝑎𝑡𝑡), 𝑈 = 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑉𝑜𝑙𝑡), 𝐼 = 𝑆𝑡𝑟ö𝑚 (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒) 

 
För enfasförbrukare, det vill säga utrustning med en märkspänning på 230 volt 
användes följande formel: 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 230 ∙ 𝐼 

 
För dubbla enfasförbrukare, det vill säga utrustning med en märkspänning på 230 volt 
men anslutna till två faser användes följande formel: 
𝑃 = 𝑈 ∙ (𝐼1 + 𝐼2) = 230 ∙ (𝐼1 + 𝐼2) 
 
För trefasförbrukare, utrustning med en märkspänning på 400 volt användes följande 
formel: 

𝑃 =
(𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3)

3
∙ 𝑈 ∙ √3 =

(𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3)
3

∙ 400 ∙ √3 

  

                                                 
4 Nils-Olov Andersson, underhållstekniker Karlstads Kommun 
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4 RESULTAT 

4.1 MÄTRESULTAT FÖR FRÖDINGSKOLAN 
Utomhusbelysningen består av 20 st. armaturer av två olika typer. Typ 1 är vita 
kvicksilverlampor med en märkeffekt på 70 W. Av dessa hittades 11 stycken. Typ två är 
högtrycksnatriumlampor som avger ett orange ljus med en märkeffekt på 80 W. Av 
dessa finns det 9 st. Nattbelysningen i skolans korridorer består av lysrörsarmaturer 
och uppskattades till totalt 920 W. 
 
13 stycken kombinerade kylskåp och frysar av hushållstyp hittades. Med en 
schabloneffekt på 100W styck blir det totalt 1300 W. Dessutom hittades 16 stycken 
datorer. Med en schabloneffekt på 50 W blir den totala effekten 800 W. 
 
I köket finns ingen elförbrukare. Dock räknas de kompressorer som ingår i de 
kylmaskiner som driver kyl- och frys rummen, till kök. Dessa loggades under två 
timmar och medeleffekten uppmättes till 2309 W. 
 
De två fläktarna för åtgärdande av golvfukt i idrottshallen beräknades använda en 
sammanlagd effekt på 2000 W. Dessa räknas under kategorin tillfälliga förbrukare. 
 
I undercentralen erhölls förvånansvärt höga mätvärden. I varje underhållscentral finns 
både pumpar, ventilation och reglerutrustning för ventilation. Då det var svårt att mäta 
varje enskild förbrukare användes uteslutningsmetoden. Genom att mäta 
undercentralernas totala effekt och sedan dra bort de sammanlagda märkeffekterna för 
pumparna, erhölls ett värde på effekten för ventilationsstyrning och annan elektronik i 
underhållscentralerna. Denna effekt uppmättes till sammanlagt 2656 W. Sammanlagd 
pumpeffekt summerades till 892 W och redovisas i kategorin värmesystem. 
 
Till kategorin övrigt hör bland annat en kaffemaskin och två luftreningsaggregat i 
slöjdsalarna. Nedan visas en tabell där mätvärdena från Frödingskolan är indelade i 
kategorier. I bilaga 2 återfinns mer detaljerade mätresultat. 
 
Tabell 2 Sammanställning av mätresultat från Frödingskolan uppdelat i kategorier 

Kategori Effekt Procent 

Nattbelysning 920 W 7 % 
Datorer 1100 W 8 % 
Kyl/Frys 1300 W 10 % 
Kök 2309 W 18 % 
Värmesystem (pumpar) 892 W 7 % 
Tillfällig förbrukare 2000 W 15 % 
Utomhusbelysning 1490 W 11 % 
Underhållscentraler 2656 W 20 % 
Övrigt 380 W 3 % 
Totalt 13 047 W 100 % 
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4.2 MÄTRESULTAT FÖR VÅLBERGSSKOLAN 
På Vålbergsskolan hittades rikligt med utomhusbelysning. Dessa förekom i två typer. 
Typ 1 är armaturer med orangea högtrycksnatriumlampor med en märkeffekt på 70 W 
styck. Av dessa hittades 62 st. Typ två är lite mindre lampor med vitt ljus med en 
lågenergilampa som ljuskälla. Dessa har en märkeffekt på 18 W och av dem fanns det 
18 st. Totalt uppmättes utomhusbelysningens sammanlagda effekt till 4880 W. 
 
17 stycken kombinerade kylskåp och frysar av hushållstyp hittades med en total effekt 
enligt schablon på 1700 W. Till skillnad från Frödingskolan hittades här nästan inga 
datorer. En dator med en effekt på 50 W finns dock med i resultatet. 
 
Eftersom Vålbergsskolan är relativt nybyggd har det satsat ganska mycket på IT-
system. I nästan varje elcentral finns datautrustning installerad. I kategorin IT-system 
ingår servrar, nätverksutrustning och signalförstärkare till kabel-tv. Totalt uppmättes 
effekten för denna kategori till 874 W. 
 
I skolans kök hittades ingen elförbrukande utrustning förutom de kylsystem som är till 
för kyl- och frysrummen. Två kompressoranläggningar och tre förångare med 
tillhörande fläkt. Den totala effekten för kategorin kök uppmättes till 8704 W. 
 
När skolans undercentraler skulle mätas upptäcktes något som inte var väntat. Alla 
fläktar stod stilla men ändå kunde en relativt hög effektförbrukning uppmätas. Det 
visade sig att utrustningen för frekvensstyrning av fläktmotorerna använde stora 
mängder ström i onödan. Sammanlagt mättes effekten för frekvensstyrning till 7534 W. 
 
På skolan finns en hel del pumpar. Dessa redovisas i kategorin värmesystem då 
nästintill alla pumpar hör till skolans värmesystem. Sammanlagd pumpeffekt 
uppmättes till 3126 W. 
Till kategorin värmesystem hör även de fläktar som finns i värmeaggregaten för 
golvvärmesystemet. Totalt finns 35 värmeaggregat för golvvärmen. En eller flera i varje 
rum på skolans undervåning. Varje aggregat innehåller en fläkt med en effekt på 150 
W. Sammanlagt blir det 5250 W i fläkteffekt. Eftersom fläktens enda uppgift är att driva 
runt varm luft i golvslingorna har denna effekt valts att räknas som elvärme. Fläktarna 
går dygnet runt året runt. Även på sommaren när det inte finns något värmebehov och 
matningen av värme till aggregaten är avstängd.5

 

 Sammanlagt uppmättes den totala 
effekten för värmesystemen till 8376 W 

I kategorin övrigt ingår bland annat en skylt med skolans namn med en uppmätt effekt 
på 1051 W. Hit hör även en kaffemaskin på 100 W och belysning av urtavlor 230 W. 
 
Nedan visas en tabell där mätvärdena från Vålbergsskolan är indelade i kategorier. I 
bilaga 3 återfinns mer detaljerade mätresultat. 
 

                                                 
5 Lennart Arvidsson, underhållstekniker Karlstads kommun, intervju 2011-03-09 
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Tabell 3 Sammanställning av mätresultat från Vålbergsskolan uppdelat i kategorier 

Kategori Effekt Procent 

Datorer 50 W < 1 % 
Kylfrys 1700 W 5 % 
Kök 8704 W 26 % 
IT-system 874 W 3 % 
Utomhusbelysning 4880 W 14 % 
Underhållscentraler 7534 W 22 % 
Värmesystem 8376 W 25 % 
Övrigt 2014 W 6 % 

Totalt 34132 W 100 % 

4.3 DIFFERENS MELLAN UPPMÄTT EFFEKT OCH ELLEVERANTÖRENS EFFEKT 
Nedan ses diagram för Frödingskolan och Vålbergsskolan med mätvärden från den 
elmätare som tillhör respektive elleverantör för skolorna. Eftersom mätningarna utförts 
under två nätter per skola har en medeleffekt räknats ut.  
 

 
Figur 9 Effekt uppmätt av Karlstads Energi AB under nätterna för mätning 
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Figur 10 Effekt uppmätt av Fortum AB under nätterna för mätning 

Eftersom belysningen tänts under mätningarna på skolorna visas detta tydligt i 
diagrammen genom att effektkurvan ligger högre än elbasnivån under de timmar som 
vi var i byggnaden. Därför är tiden för mätningarna markerade med gult för att visa 
detta. Den streckade svarta linjen visar hur kurvan skulle sett ut om vi inte varit där, och 
baseras på data från ett annat dygn. Den grönmarkerade delen av diagrammen är den 
del av effektkurvan som innehåller den verkliga elbasnivån. Det är denna elbasnivå som 
har jämförts med vår uppmätta effekt. En vanlig natt skulle även kurvan i de 
gulmarkerade områdena ligga på samma nivå som i de grönmarkerade. Den röda 
linjen är elbasnivån dvs. den effekt som summerats under mätningarna. 

4.4 SKILLNAD MELLAN SKOLORNA 
I diagrammet nedan syns skillnaden i effekt per kvadratmeter mellan de två skolorna. 
Det syns tydligt att elbasnivån ligger nästan dubbelt så högt för Vålbergsskolan som 
för Frödingskolan. I diagrammet syns effektkurvorna för båda skolorna som den övre 
randen för respektive färg, i båda fallen räknas effekten från diagrammets nollnivå. På 
så vis syns det tydligt vilken effekt som förbrukas av Vålbergsskolan utöver 
Frödingsskolans effekt för respektive timme. 
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Figur 11 Skillnad mellan skolorna, båda ytorna börjar på diagrammets nollnivå och således ligger en del av 
Vålbergsskolans yta bakom Frödingsskolans 

 
För att på ett enkelt sätt åskådliggöra vad skolornas elbasnivåer består av, har en 
uppdelning av förbrukarna i kategorier gjorts. I nedanstående diagram redovisas varje 
kategori i förhållande till varandra. Mätresultaten är omräknade till W/m2 för att ge en 
mer rättvis jämförelse. 
 

 
Figur 12 Jämförelse mellan kategorier mellan de båda skolorna omräknat i W/m2 
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4.5 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH BESPARINGSMÖJLIGHETER 
Nedan redovisas de föreslagna energibesparande åtgärder för respektive skola. 

4.5.1 FRÖDINGSKOLAN 
Egentligen borde det inte finnas särskilt mycket att åtgärda på denna skola då detta 
var den skola som haft bäst elbasnivå. Dock är det några besparingar som kan göras.   
Eftersom nästintill alla personaldatorer på skolan är igång dygnet runt, föreslås att en 
policy att stänga av datorn efter arbetstid införs.  Om datorerna stängs av efter 
arbetstid och startas igen på morgonen antas denna åtgärd resultera i att skolans 
effektförbrukning minskar med de påslagna datorernas sammanlagda effekt, 1100 W, 
mellan klockan 17:00 – 07:00 dvs. 14 timmar. 
 
På Frödingskolan finns en del nattbelysning i korridorer, samtidigt som det är helt släkt 
på Vålbergsskolan. Genom att stänga av nattbelysningen, resulterar det i att skolans 
totala effektförbrukning minskar med 920 W mellan klockan 18:00 och 06:00 dvs. 12 
timmar. Skulle någon vara i skolan under natten skulle ändå den befintliga belysningen 
tändas eftersom det finns rörelsesensorer installerade. 
 
Effekten för de fuktåtgärdande fläktarna i skolans idrottshall uppmättes till 2000 W. 
Om det visar sig att dessa fläktar är bortglömda och inte behöver vara kvar kan 
elanvändningen minska med 2000 W dygnet runt. Om så inte är fallet har de ändå valts 
att räknas med i besparingskalkylen då de är tillfälliga förbrukare. 
 
De tre åtgärderna redovisas nedan i ett ytdiagram. Diagrammets sammanlagda yta 
representerar nuvarande effektkurva det vill säga, utan föreslagna åtgärder. De röda, 
gula och gråa ytorna representerar åtgärderna, vilket resulterar i att den lila ytan 
motsvarar effektkurvan efter föreslagna åtgärder. 

 
Figur 13 Redovisning av åtgärder för sänkning av elförbrukningen på Frödingskolan 
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Nedan visas besparingsåtgärderna i tabellform. Eftersom datorerna kan vara avstängda 
hela dygnet under lördagar och söndagar visas detta i en kolumn med antal extra 
timmar som de kan vara avstängda dessa dygn. Ingen hänsyn har tagits till övriga 
helgdagar. 
 
Tabell 4 Besparingsåtgärder för Frödingskolan 

 Effekt Vardagar Lördag/Söndag 
Datorer 1,1 kW 14 timmar 10 timmar 

Nattbelysning 0,92 kW 12 timmar - 
Fuktfläktar 2 kW 24 timmar - 

 
Sparad eleffekt per år kan räknas ut såhär: 

(1,1 ∙ 14 + 0,92 ∙ 12 + 2 ∙ 24)365 + 1,1 ∙ 10 ∙ 2 ∙ 52 ≈ 28 000 𝑘𝑊ℎ 
 
Med ett elpris på 0,89 kr/kWh blir det en ekonomisk besparing på 25 000 kr per år. 
Med en elproduktion som ger koldioxidutsläpp på 200 g/kWh blir den totala 
minskningen ca 6 ton CO2/år. Elbasnivån flyttas nedåt från 14 kW till 10 kW. 
 
Tabell 5 Besparingsresultat för Frödingskolan 

Besparing använd el 28 000 kWh/år 
Ekonomisk besparing 25 000 kr/år 
Miljöbesparing 6 ton CO2/år 
Ny elbasnivå 10 kW (1,5 W/m2) 
 

4.5.2 VÅLBERGSSKOLAN 
På den här skolan är det betydligt enklare att direkt inse vilka åtgärder som kan göras 
för att minska elförbrukningen. Genom att byta ut Legalett golvvärmesystem på 
undervåningen till ett radiatorsystem, minskar skolans elförbrukning med 5250 W 
dygnet runt. Den andra åtgärden är total avstängning av utrustning för 
frekvensstyrning av fläktmotorer. Genom att installera tidsstyrda strömbrytare på all 
denna frekvensstyrning kan skolans effektanvändning minska med 7534 W under den 
tid ventilationen är avstängd (18:00 – 06:00) dvs. 12 timmar. De två åtgärderna 
redovisas nedan i ett ytdiagram. Diagrammets sammanlagda yta representerar 
nuvarande effektkurva det vill säga, utan föreslagna åtgärder. De röda och gula ytorna 
representerar åtgärderna, vilket resulterar i att den lila ytan motsvarar effektkurvan 
efter föreslagna åtgärder. 
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Figur 14 Redovisning av åtgärder för sänkning av elförbrukningen på Vålbergsskolan 

Nedan visas besparingsåtgärderna i tabellform. Eftersom frekvensstyrningen till 
fläktmotorerna kan vara avstängda hela dygnet under lördagar och söndagar visas 
detta i en kolumn med antal extra timmar som de kan vara avstängda dessa dygn. 
Ingen hänsyn har tagits till övriga helgdagar. 
 
Tabell 6 Besparingsåtgärder för Vålbergsskolan 

 Effekt Vardagar Lördag/Söndag 
Legalett Golvvärme 5,3 kW 24 timmar - 

Frekvensstyrning 7,5 kW 12 timmar 12 timmar 
 
Sparad eleffekt per år kan räknas ut såhär: 

(5,3 ∙ 24 + 7,5 ∙ 12)365 + 7,5 ∙ 12 ∙ 2 ∙ 52 ≈ 89000 𝑘𝑊ℎ 
 
Med ett elpris på 0,891 kr/kWh blir det en ekonomisk besparing på 79 000 kr per år. 
Med en elproduktion som ger koldioxidutsläpp på 200 g/kWh blir den totala 
minskningen ca 18 ton CO2/år. Elbasnivån flyttas nedåt från 33 kW till 20 kW. 
 
Tabell 7 Besparingsresultat för Vålbergsskolan 

Besparing använd el 89 000 kWh/år 
Ekonomisk besparing  79 000 kr/år 
Miljöbesparing 18 ton CO2/år 
Ny elbasnivå 20 kW 
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4.6 JÄMFÖRELSE EFTER FÖRÄNDRINGAR 
Nedan visas ett diagram som innehåller beräknade effektkurvor för båda skolorna, före 
och efter de föreslagna besparingsåtgärderna. Även Orrholmsskolan, som Björn 
Johansson analyserat, har tagits med i jämförelsen (Johansson 2011). 
Utomhusbelysningen är exkluderad för de tre skolorna, då den skulle göra jämförelsen 
felaktig. Andelen utomhusbelysning beror på yttre faktorer som till exempel geografisk 
placering av byggnaden och intilliggande bebyggelse. 

 
Figur 15 Skolornas elanvändning före och efter föreslagna besparingsåtgärder. 

Vad man kan läsa ut från diagrammet är att genom de föreslagna åtgärderna, sänks 
Vålbergsskolans och Orrholmskolans elbasnivåer till ungefär samma nivå som 
Frödingskolan har utan åtgärder. Med föreslagna åtgärder kan dock Frödingskolans 
elbasnivå sänkas ytterligare. För alla tre skolorna beräknas elbasnivåerna hamna 
omkring 1,5 W/m2. Detta är en indikation på att även andra skolor skulle kunna nå den 
elbasnivån genom energieffektiviserande åtgärder. 
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5 DISKUSSION 

5.1 KÄNSLIGHETSANALYS FÖR ELMÄTNING 
Eftersom mätningarna för båda skolorna har utförts under två nätter vardera, är det 
viktigt att elleverantörens uppmätta effekt inte skiljer sig mellan nätterna. Lyckligtvis 
gör de inte det, vilket samtidigt innebär att mätningarna är korrekta. Hade det däremot 
varit en skillnad skulle det betyda att det finns en årstidsvariation med avseende på 
utomhustemperatur mellan de två datumen. Det hade även varit ett tecken på elvärme, 
men någon sådan förekom inte. 
Det visade sig att den korrekta effekten som elleverantörerna tillhandahåller skiljer sig 
något från de sammanlagda effekterna som mätts upp. Denna skillnad antas dock vara 
försumbar då den procentuellt sett är mycket liten. Detta syns tydligt i figur 11 och 12. 
 
Tabell 8 Skillnad mellan uppmätt effekt och elleverantörens effekt 

 Uppmätt effekt Elleverantörens effekt Skillnad % 

Frödingsskolan 13 kW 14 kW 7,1 % 
Vålbergsskolan 34 kW 33 kW 2,9 % 

5.2 NATTBELYSNING PÅ FRÖDINGSSKOLAN 
Det var svårt att beräkna effekten av nattbelysningen i korridorerna på Frödingskolan 
då övrig belysning tändes per automatik när vi gick in i respektive rum. Därför 
uppskattades effekten av denna belysning genom att kika genom skolans fönster 
utifrån. Därför finns en liten chans att någon belysningsarmatur missats. Detta är dock 
något som i så fall antas ha mycket liten inverkan på resultatet. 

5.3 UTRUSTNING FÖR FREKVENSSTYRNING 
Eftersom utrustningen för frekvensstyrning av fläktmotorer uppmätte en förvånansvärt 
hög effekt tilldelas dessa ett eget kapitel. Förväntningarna var att styrutrustningen 
skulle ha en effekt på några tiotal watt. Detta var dock inte fallet. De visade sig 
förbruka betydligt mer än så. På skolan finns två typer av frekvensstyrare.  En större 
och en lite mindre variant. Båda typerna är av märket Siemens SED2, avsnitt 2.6. 
Skillnaden mellan dem är att de är klarar av att leverera olika hög maxeffekt till 
fläktmotorn. För de stora uppmättes en medeleffekt på 520 W och för de små en effekt 
på 390 W. Detta är alltså effekten när de går på ”tomgång”. Efter att ha dubbelkollat att 
de anslutna fläktmotorerna verkligen var avstängda kunde det konstateras att detta var 
en effekt som förbrukades helt i onödan. Strömmen till frekvensstyrningen testades 
även att brytas manuellt. Ingenting hände förutom att effektförbrukningen gick ner till 
noll. Totalt finns nio stora och två små frekvensstyrare. Den sammanlagda effekten för 
dessa uppgår, som redan nämnts till 7534 W. Detta är en effekt som förbrukas utan att 
göra någon som helst nytta. 
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5.4 LEGALETT GOLVVÄRME 
Man kan fråga sig hur energieffektivt Legalett golvvärmesystem egentligen är. 
Vålbergskolan har två våningar med ungefär samma golvyta. På undervåningen 
används Legalett golvvärmesystem, men på övervåningen används ett radiatorsystem 
för uppvärmningen. Radiatorsystemet drivs med en cirkulationspump på 230 W. En 
exakt likadan pump ser till att värme cirkulerar till legalett-aggregaten. Skillnaden 
mellan systemen är som tidigare nämnts att till golvvärmesystemet hör 35 fläktar på 
150 W styck. 
 
I klarttext betyder detta att drygt 5000 W förbrukas i onödan. Om övervåningen kan 
värmas upp med radiatorer, borde även undervåningen kunna det. Självklart finns det 
fördelar med Legalett golvvärmesystem. Det är mycket enkelt att installera, ingen risk 
för vattenskador samt komfortvärdet med golvvärme. Frågan är om dessa faktorer är 
värd den eleffekt som förbrukas. 

5.5 SITUATIONEN I ANDRA KOMMUNER 
En undersökning gjordes för att ta reda på om problemet med höga elbasnivåer även 
finns i andra kommuner. Göran Fredriksson, energiingenjör Örebro Kommun, berättar 
att problemet även finns där på en del skolor. Bo Göransson, projektledare 
energifrågor Västerås stad, berättar att de har skapat en funktion kallad 
”Fastighetsägarknappen” som installerats på en äldre skola i kommunen. Denna 
funktion stänger ner utrustning i fastigheten som är i standby-läge. 

5.6 FELKÄLLOR 
Det kan finnas felkällor av mindre variant som uppstått under mätningarna. Till 
exempel är det inte säkert att mätvärdena för just de nätter som mätningarna utförts, 
representerar verkligheten över ett hela året. Sannolikheten att detta påverkar 
resultatet i en större utsträckning är dock liten. Den största anledningen till detta är att 
ingen årstidsberoende elförbrukning förekommer i större utsträckning. Ett antagande 
som dessutom kan göras är att eftersom mätningarna utförts mitt emellan vinter och 
sommar, innebär det mätförhållanden som ligger nära årsmedel. Dessutom har 
mätningarna för båda skolorna, utförts under två nätter vardera med en veckas 
mellanrum. Eftersom den verkliga effektkurvan som erhållits från elleverantörerna visar 
nästan samma effekt under nätterna, innebär det att ett eventuellt mätfel är 
försumbart. 
 
En annan felkälla kan vara den mätutrustning som använts. Utrustningen som använts 
för loggning visar antagligen mycket korrekta mätvärden då den är av en dyr modell. 
För den handhållna mätaren däremot är det större chans för mätfel. Det handlar i så 
fall om en skillnad från verkligheten på ca 0,01 A. Detta grundas på att vissa 
elförbrukare ibland dubbelkollades med två handhållna mätare samt loggutrustningen. 
För alla tre skiljde det högst just 0,01 A. Detta antas också vara försumbart. 
 
Vid kartläggningen av elförbrukare finns möjligheten att någonting missats. Även om 
vi grundligt gått igenom varje rum på skolorna, från matsal till städskrubb, finns ändå 
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chansen att någonting missats. Om det skulle vara så antas det inte vara mer än några 
enstaka watt då de stora elförbrukarna sannolikt inte missats. 
 
Den sista eventuella felkällan är den area som använts vid jämförelser av fastigheter. 
Det finns två olika areor som används flitigt inom energisektorn. Bruksrelaterad area 
(BRA) och Atemp. 
 

Begreppet Atemp har införts för att definiera den area som byggnadens 
specifika energianvändning ska beräknas efter. (Boverket 2011) 

 
Areadefenitionen BRA har använts då det är den area som vi haft tillgång till. Eftersom 
storleken på Atemp inte är tillgänglig, kan vi inte heller veta hur mycket detta påverkar 
resultatet.  
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6 SLUTSATSER 
Att ta beräkna en fastighets elbasnivå utifrån mätdata från elleverantören ger ingen bra 
bild om varför elbasnivån är hög eller låg. Elbasnivån måste därför tas fram genom 
mätningar på plats under de tider som lokalerna inte används. 
 
Det visar sig att båda skolornas elbasnivåer hamnar på ungefär samma nivå, ungefär 
1,5 W/m2. Detta är fallet även för Orrholmsskolan som Björn Johansson har analyserat. 
Detta tyder på att det är en nivå som även andra skolor som inte värms upp med 
elvärme kan nå genom energieffektiviserande åtgärder. Med tanke på att Karlstads 
Kommun har ett 50-tal skolor och många andra fastigheter så finns det mycket som 
kan energieffektiviseras. Besparingspotentialen finns framför allt vid optimering av 
driftsystem och medvetenhet hos brukare av lokalerna. 
 
En åtgärd för att minska elanvändningen är inte alltid ekonomiskt lönsam. Installations- 
eller startkostnaderna kan variera från att vara gratis till att ge en återbetalningstid på 
många år. De flesta investeringar och projekt i dagens samhälle grundas på ekonomisk 
lönsamhet och miljön kommer därför i andra hand. EPC – är ett sådant projekt. Att 
skapa ett hållbart samhälle är kanske inte lönsamt på kort sikt, men det är mycket 
viktigt för framtiden. 
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7 TACKORD 
Jag vill börja med att tacka Björn Johansson. Vi har gjort stora delar av förberedande 
och mätningar tillsammans. Jag vill även rikta ett stort tack till de underhållstekniker 
som bidragit med sin arbetstid för att hjälpa oss med detta arbete: Thord Bergman, 
Peter Glennberg och Lennart Arvidsson. Ett extra stort tack riktas till underhållstekniker 
Nils-Olov Andersson som har följt med oss ut till skolorna på kvällar och nätter och 
hjälpt oss med insamling av data. Vår kontaktperson och uppdragsgivare på Karlstads 
Kommun, Charlotte Kullander Hedbom, skall ha ett stort tack för sitt engagemang och 
för utlåning av mätutrustning. Slutligen vill jag tacka min handledare Magnus Ståhl för 
stöd och konstruktiv kritik under arbetets gång och i rapportskrivandet. 
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BILAGA 1 – MÄTVÄRDEN FRÅN SKOLORNAS ELLEVERANTÖRER 
 Frödingskolan Vålbergsskolan 

 21:e mars 28:e mars 18:e april 26:e april 
12:00 101 kW 106 kW 175,68 kW 114,48 kW 
13:00 99 kW 101 kW 137,28 kW 96,48 kW 
14:00 95 kW 106 kW 125,28 kW 124,32 kW 
15:00 74 kW 81 kW 94,80 kW 85,92 kW 
16:00 54 kW 63 kW 83,28 kW 72,96 kW 
17:00 40 kW 45 kW 55,68 kW 59,04 kW 
18:00 39 kW 40 kW 39,36 kW 43,20 kW 
19:00 27 kW 22 kW 42,24 kW 43,44 kW 
20:00 25 kW 23 kW 39,36 kW 49,44 kW 
21:00 25 kW 23 kW 40,08 kW 45,84 kW 
22:00 22 kW 17 kW 35,52 kW 37,92 kW 
23:00 17 kW 18 kW 31,68 kW 33,36 kW 
00:00 16 kW 19 kW 31,68 kW 33,84 kW 
01:00 15 kW 21 kW 31,20 kW 34,08 kW 
02:00 13 kW 15 kW 32,16 kW 33,12 kW 
03:00 13 kW 14 kW 37,44 kW 34,56 kW 
04:00 14 kW 15 kW 37,68 kW 33,12 kW 
05:00 14 kW 14 kW 68,88 kW 63,12 kW 
06:00 13 kW 15 kW 98,40 kW 85,20 kW 
07:00 50 kW 64 kW 129,84 kW 123,12 kW 
08:00 60 kW 75 kW 174,00 kW 123,84 kW 
09:00 90 kW 89 kW 162,00 kW 129,36 kW 
10:00 96 kW 112 kW 180,72 kW 114,96 kW 
11:00 97 kW 91 kW 157,68 kW 120,72 kW 

 Källa: Karlstads Energi AB Källa: Fortum AB 
 
  



 
 

BILAGA 2 – SAMMANSTÄLLNING AV MÄTVÄRDEN FÖR 
FRÖDINGSKOLAN 

Mätobjekt Kategori Uppmätt effekt 

Undercentraler exl. Pumpar Ventilation 995 W 
Pumpar Hus B Pumpar 252 W 
Undercentral Hus C  exl. Pumpar Ventilation 0 W 
Pumpar Hus C Pumpar 219 W 
Undercentral Hus A  exl. Pumpar Ventilation 1 732 W 
Pumpar Hus A Pumpar 421 W 
Kompressor Kyl och frys kök Kök 2 309 W 
Utomhusbelysning typ 1 Utomhusbelysning 770 W 
Utomhusbelysning typ 2 Utomhusbelysning 720 W 
Nattbelysning korridorer Belysning 920 W 
Luftrenare slöjd 2st Övrigt 280 W 
Kyl och Frys Pentryn och hemkunskap Kyl/Frys 1 300 W 
Fläktar för fuktåtgärder idrottshall Tillfällig 2 000 W 
Datorer Datorer 1100 W 
Rumsaggregat Compact Air Ventilation 350 W 
Kaffemaskin Övrigt 100 W 

Totalt  13 047 W 
 
  



 
 

BILAGA 3 – SAMMANSTÄLLNING AV MÄTVÄRDEN FÖR 
VÅLBERGSSKOLAN 

Grupp Mätpunkt Kategori Watt 

A1E Dator Datorer 50 W 
A1E Mjölkkylar Kök 600 W 
A1E Kylanläggning Kök 1 914 W 
A1A Server Server 30 W 
A1A 2st FreqS Ventilation 590 W 
A1A Pumpar Värme Värme 370 W 
A1J1 Server Server 110 W 
A1J1 Akvarium Övrigt 50 W 
A1DBA Fläktrum Ventilation 1 186 W 
A1L1 Server Server 92 W 
A1N1 Server Server 106 W 
A1L2 Kyl/Frys Kylfrys 100 W 
A1N2 Kyl/Frys Kylfrys 100 W 
A1N3 2st FreqL Ventilation 1 047 W 
A1L3 2st FreqL Ventilation 1 047 W 
A1J3 2st FreqL Ventilation 1 047 W 
A1DL Urtavla Övrigt 230 W 
A1DL Server Server 485 W 
A1DL Manöver Övrigt 253 W 
A1DL Skylt Övrigt 1 051 W 
A1DL Server Server 51 W 
A1DE Kylmaskin (KM1) Kök 6 189 W 
A1DC Legalettpump Värme 230 W 
A1DC Radiatorpump Värme 230 W 
A1DC Varmvattenpump Övrigt 330 W 
A1DC Cirkulationspump FV Värme 2 100 W 
A1DC Värmebatteripump Värme 46 W 
A1DC Värmebatteripump Värme 150 W 
A1DC 5st FreqL Ventilation 2 617 W 
Övriga Kyl/frys Kylfrys 1 500 W 
Övriga Kaffemaskin Övrigt 100 W 
Övriga Utomhusbelysning Typ 1 Utomhusbelysning 4 340 W 
Övriga Utomhusbelysning Typ 2 Utomhusbelysning 540 W 
Övriga Legalettgolv Värme 5 250 W 
Totalt   34 132 W 
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