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Sammanfattning  
Vi har genomfört en undersökning av den okända effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator 
AB. Sedan de ändrade elförsörjningen till industrihotellet och börjat mäta upp olika lokaler har de upptäckt 
att det finns ett stort mörkertal i deras förbrukning. Undersökningen genomfördes dels genom att vi mätte 
med tångamperemeter och dels genom okulär inspektion där vi gick igenom deras ställverk och centraler. Vi 
fann en mängd områden där det inte fanns mätare men som helt tydligt tillhörde det som måste mätas upp. 
Bland annat så upptäcktes det att belysningen på ett flertal ställen inte mäts upp.  
 
 
 

Abstract 
This assignment is a study of the unknown power consumption at “Älvenäs industrihotell Pescator AB”.  
They’ve recently changed their power supply and since the change, they have started to record measurements 
of the power usage. It came to their attention that a large part of the power consumption wasn’t recorded. 
During our research of the building we first did a visual inspection and then we started to measure the current 
in different places. We’ve found that a large part of the unrecorded power was lighting.
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Älvenäs industrihotell Pescator AB bedriver uthyrning av lokaler till både företag och privatpersoner. För 
närvarande finns ca 15 företag som hyresgäster. Det är både tillverkande företag och företag som enbart hyr 
lagerytor. Figur 1.1 är en bild på industrihotellet. En skiss över byggnaden finns i bilaga A. 
 
Industrihotellets totala yta ligger på ca 28 000m2. Och de har en omsättning som ligger på ca 3 miljoner 
kronor per år. 
Företaget har 3 anställda varav en platschef.   
 
Älvenäs industrihotell Pescator AB har, sedan elförbrukningen började mätas upp under 2005, upptäckt 
okända energiförbrukare. Mörkertalet ligger i storleksordningen 30 – 60 MWh per månad. När Svenska 
Rayon AB lades ner så bytte industrihotellet från en 6 kV-kabel till en egen 10 kV-kabel direkt in till 
industrihotellet. Antalet transformatorer har minskats från fem till två stycken.  
 
Det har konstaterats att förlusterna är högre då temperaturen är lägre vilket ger anledning att tro att energin 
försvinner genom uppvärmning av lokalerna.  
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Figur 1.1 Älvenäs industrihotell 

1.2 Uppgift  

Uppgiften med arbetet är att hitta stora delar av det mörkertal som finns i förbrukningen. I de situationer där 
det anses nödvändigt kommer vi att ge förslag på hur industrihotellet kan minska på förbrukningen och bli av 
med onödiga utgifter.  

1.3 Utrustning  

Utrustning som vi har använt:  
- Tångamperemeter ”PROVA, Model CM-01”  
- Spänningsprovare  
- Effektmätare för 230V uttag 
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2. Inför arbetet  

2.1 Tillgänglig information  

Vi fick tillgång till ritningar i form av enlinjeschema över två av ställverken. Dessa är inte helt tillförlitliga då 
de är av ett datum som är äldre än den nuvarande installationen. Även en gammal planritning över lokalerna 
tillhandahölls. Vi fick över tiden tabeller över förbrukningen månadsvis som de mätte själva, samt den av 
Fortum uppmätta totala förbrukningen timvis över månaderna.  

2.2 Systemets uppbyggnad  

En översiktsbild över systemet visas i figur 2.1. Matningen till anläggningen är en 10 kV-kabel. 
Transformatorerna T65 och T66 transformerar ner spänningen och matar två ställverk, S65 och S66, med 0,4 
kV. S65 och S66 matar de övriga ställverken och centraler, se figur nedan. Ställverken är av typen 
lågspänningsställverk; ≤ 1kV. Centralerna är av varierande utförande och ålder precis som ställverken. Det är 
i sig inget större problem om det inte vore för att den märkning som skall finnas ofta är bristfällig i de 
äldre delarna. Några av de äldre centralerna har kvar märkningen från Rayons dagar vilket gör det svårt att 
hitta vart de går, var de får matning ifrån eller vad de gör. En förteckning över de ställverksgrupper som är 
aktiva presenteras i bilaga B. 
 
   

 
Figur 2.1 Blockschema över systemet fram till och med ställverken 



Karlstad universitet Älvenäs industrihotell Pescator AB 4 
Examensarbete -07  Johan Ekblom & Mikael Stenberg 

   

2.3 Upplägg av arbetet  

På grund av den bristfälliga dokumentationen över lokalen ansåg vi det nödvändigt att först gå runt och 
försöka leta fram hur ställverk och deras gruppledningar var kopplade.  
I övrigt planerade vi för att samla in en mängd mätdata och behandla dessa. På vissa grupper utfördes 
mätningar regelbundet för att försöka fastställa huruvida belastningen var konstant eller endast tillfällig. I de 
fall en konstant belastning (troligtvis belysning) hittas går det att göra en uppskattning av hur mycket effekt 
som går åt under en månadsperiod.  
Förutom mätningar utförde vi även en lätt variant av okulärbesiktning i lokalerna för att se vad som kunde 
vara ”förbrukningstjuvar”.  
Vi har, så gott det går med hänsyn till tidsaspekten, upprättat en förteckning över ställverken och deras 
undercentraler.  
Även förbättringar på den befintliga installationen beaktas.  

2.4 Mål  

Huvudmålet för vårt arbete är att försöka ”hitta” de effekter som för tillfället inte mäts av företaget. I de fall 
som det är relevant ger vi även förslag på förbättringar för att t ex minska förbrukningen. 

3. Arbetsgång  

3.1 Tillvägagångssätt  

Vi började med att läsa av de mätare som finns uppsatta och fortsatte med det över tiden med en veckas 
intervall. Samtidigt gjorde vi en grov inspektion av fastigheten. Därefter började inläsningsfasen där vi 
studerade ett antal böcker (se källförteckning) och studerade den dokumentation som fanns tillgänglig om de 
olika ställverken. 
 
Eftersom belastningen är relativt konstant så innebär det att skillnaderna hamnar inom mätfelsområdet. 
Lysrörsarmaturer som används är av en induktiv karaktär, dvs. att de har en reaktiv effektförbrukning, vilket 
gör att mätningarna inte är tillförlitliga på dessa. Däremot går det att göra en uppskattning på dess 
förbrukning, då vi vet märkeffekten, märkström och effektfaktor samt att vi kan jämföra den uppmätta 
strömmen med märkströmmen. 
   
När vi har vandrat runt genom lokalerna har vi tittat på kablar och letat efter omärkta kablar som försvinner 
mot något som kan vara en "effekttjuv".  
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3.2 Mätningar 

När vi började mäta på belysningen använde vi endast en tångamperemeter. Eftersom utgångspunkten i våra 
mätningar var belysningen till lokalerna, dvs. enfasig belastning, räckte det med en amperemeter. Företagen i 
byggnaden är uppmätta, vilket medför att vi inte förväntar oss trefasig belastning (t ex maskiner). 
 
Noggrannheten för tångamperemetern som används är specificerat till ± 1 %. Dock kan mätfelet bli ända upp 
till 15 % beroende på kabeltjocklek. Då syftet med arbetet inte är att presentera exakta mätvärden, utan att 
försöka hitta effektförbrukarna, anser vi att osäkra mätningar inte utgör ett problem för att prestera ett bra 
resultat på arbetet. 

3.3 Bilder 

Figur 3.1 – 3.4 är bilder på några av ställverken/centralerna i byggnaden. 
 

 
Figur 3.1 Ställverk 66 – Ställverk av nyare modell 
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Figur 3.2 Ställverk FK – Ställverk av äldre modell 

 

 
Figur 3.3 Central av nyare modell 
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Figur 3.4 Central av äldre modell 

3.4 Problem  

Ett problem som tidigt uppdagades var kablarnas bitvis konstiga eller avsaknad av märkning. Viss del i de 
konstiga märkningarna beror på att beteckningar finns kvar över rummen från Rayons dagar och nya 
rumsnummer från industrihotellet gör att vi inte hittar till rätt rum. På grund av den bristfälliga märkningen 
och dokumentationen, skrev vi en liten förteckning över vilka ställverksgrupper som används och vad de 
matar. Förteckningen ligger i bilaga B. 
Vi hade även problem att komma åt vissa ledningar med vårt mätverktyg. 
 
Svårigheter att komma åt centraler placerade i uthyrda lokaler, bilbås och privata lagerplatser gjorde det svårt 
för oss att kunna hitta och undersöka ett antal av dessa. Figur 3.5 visar en inlåst central. 
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Figur 3.5 Central HB – Dåligt placerad central 

4. Resultat  

Beräkningar utförs för att redovisa uppskattningar av de största effektförbrukarna. På så sätt kan 
industrihotellet själva ska kunna åtgärda förbrukningen där det anses nödvändigt. Även om inte beräkningar 
utförs för alla lokaler så redovisas de centraler som saknar mätare. Riktvärden för element och aerotempers 
presenteras, vilka kan användas i en beräkning av förbrukningen för dessa under en månad. Beräkningarna 
redovisas i bilaga C. 
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4.1 Effektförbrukning 

Eftersom belysningen är en stor del av den ouppmätta delen så vill vi specificera de större förbrukarna.  
För placering av de nedan nämnda lokalerna hänvisar vi ritningarna i bilaga A. 
 
I tabell 4.1 ges en översikt av effektförbrukningen. Beräkningar samt uppskattningar har endast utförts på de 
mätvärden där vi kan försumma eventuell reaktiv effekt. Alla utförda beräkningar finns i bilaga C. 
 
Tabell 4.1 Resultat av beräkningar ur bilaga C. 

Benämning Aktiv 
effektförbrukning 

(W) 

Uppskattad 
effektförbrukning per 

månad (kWh) 
Ledbelysning stora båthallen 2576 1850 
Belysning stora båthallen (exkl. ledbel.) 18975 2850* 
Lysrörsbelysning stora båthallen 670,8 450* 
Ledbelysning stora bilbåshallen 3220 2300 
Belysning stora bilbåshallen (exkl. ledbel.) 11063 2000* 
Belysning östra båthallen 5184 620* 
S55 belysning 720 520 
Central 52C 16123 2900* 
”Dixie Värme” 1254 450* 
Total  13940 

 
*Kommentar om effektförbrukningen: Tidsåtgången för belysningen är inte exakt utan enbart uppskattad, vilket innebär att 
effektförbrukningen för belysningen kan variera kraftigt mellan olika månader beroende på aktivitet. Det värdet som presenteras, 
är för att ge en uppfattning om genomsnittsförbrukningen.. 

 
 
Mätvärden och kommentarer för de olika lokalerna i tabell 4.1 visas nedan. 
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4.1.1 Stora båthallen  

Utrymme ”C” i figur A2, sida 2, bilaga A. 
 
Här har vi funnit att det är en stor mängd ström som inte mäts. När vi har varit där har det ofta lyst mer än 
ledbelysningen, vilket ger en stor förbrukning över tiden. Belysningen är av typen 400W-armaturer 
(kvicksilverlampor) samt lysrörarmatur. 
Enligt uppgift och egna iakttagelser tänds oftast hela den stora båthallen när någon ska arbeta vid sin båt 
vilket förbrukar en hel del onödig effekt. Det händer också att de glömmer släcka då brytarna sitter en bit 
bort från ingången. Belysningen kan alltså vara tänd i upp till flera timmar i onödan. 
 
Båthallens ledbelysning består av 5 st 400W-armaturer och lyser alltid. Strömvärdet för all belysning mättes 
upp vid ett flertal tillfällen för att fastställa förbrukningen. 
 
I bilaga C, sida 1 under ”2. Stora båthallen”, presenteras några av dessa mätvärden, samt beräkningar av 
effektförbrukningen. 
 
En åtgärd för att minska förbrukningen kan vara att sätta en timer av något slag på belysningen så att den 
stängs av efter t ex 1-2 timmar.  
 
En annan tanke skulle kunna vara att koppla om belysningen så att den lyser i grupper över olika bestämda 
platser i hallen. Det skulle minska förbrukningen eftersom man inte måste ha tänt i hela hallen för att arbeta. 

4.1.2 Östra båthallen  

Utrymme ”E” i figur A2, sida 2, bilaga A. 
 
Här finns det belysning som stundom är tänd över lång tid. Även här sitter strömställare och brytare inte vid 
dörren utan närmare mitten av lokalen, vilket kan leda till att det inte alltid släcks. Denna lokal har stora 
fönster som släpper in solljus vilket kan göra att det inte alltid märks att ljuset är tänt.  
 
Belysningen består av ett stort antal lysrör med cos φ = 0,92 (märkvärde). 
 
Lokalen har 2 centraler: C55A och C65CB. C55A matas ifrån S55 och C65CB ifrån C65C. 
 
Om C65CB inte är nödvändig föreslår vi att man kan koppla bort den och använder C55A. Då räcker det med 
en mätare på S55-21. På så sätt slipper man att använda två mätare. 

4.1.3 Västra båthallen  

Utrymme ”G” i figur A1, sida 1, bilaga A. 
 
En lokal med mycket verktyg och annan utrustning som är omöjlig att mäta upp förbrukningen på. Här bör 
det installeras mätare. 
 
Vi har inte några mätvärden för strömförbrukningen på takbelysningen men här görs en uppskattning på 
effektförbrukningen. 
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Lokalen innehåller tre stycken centraler. Huvudcentralen matas från ställverk 65, grupp 11. Undercentralerna 
matas ifrån huvudcentralen. Föreslagen åtgärd är att mäta upp S65-11 för att mäta upp förbrukningen över 
hela lokalen (Belysning + uttag). 

4.1.4 Stora bilbåshallen  

Utrymme ”B” i figur A2, sida 2, bilaga A. 
 
När vi har kommit hit har det ofta varit mer än ledbelysningen tänd även om det inte är folk i båsen. Även här 
förbrukas en del av den förbrukningen som inte mäts, vilket bör åtgärdas. Förutom takbelysningen finns det 
även lysrör i varje bås, vilket ger onödigt mycket belysning. Strömställaren vid ingången tänder alla rader 
med belysning trots att det inte behövs. 
 
Det kan vara en god idé att koppla om takbelysningen till en bättre ledbelysning och sedan används 
belysningen inuti båsen för arbetsbelysning. 

4.1.5 Trapphus i höghuset  

Utrymme ”E” i figur A4, sida 4, bilaga A. 
 
Här är det ständigt tänt och även om det är lysrör med en hög faskompensering så blir det en mängd förluster 
speciellt under nätterna när det inte rör sig folk här och de då lyser i onödan. Under våren/sommaren är det 
tillräckligt ljust ute för att lamporna skulle kunna stängas av, i alla fall dagtid. 

4.1.6 Central 52C  

Central 3 i utrymme ”Z” i figur A1, sida 1, bilaga A. 
 
S52-25 matar en central som sköter belysningen i vissa lokaler. Den har genom våra mätningar visat sig dra 
mycket ström.  
 
Det är oklart exakt vad som belastar centralen då den innehåller ganska många säkringsgrupper och 
märkningen på dessa är föråldrad. Den effektförbrukning som redovisas för centralen får anses ha en låg 
tillförlitlighet eftersom vi inte vet om den står på dygnet runt eller inte. 
Figur 4.1 är en bild på central 52C. 



Karlstad universitet Älvenäs industrihotell Pescator AB 12 
Examensarbete -07  Johan Ekblom & Mikael Stenberg 

   

 
 Figur 4.1 Central 52C  

4.1.7 Ställverksrumsbelysning i ställverksrum 55 

Utrymme ”Y” i figur A3, sida 3, bilaga A. 
 
Här har belysningen varit påslagen dygnet runt sedan en längre tid tillbaka. Orsaken var en trasig 
strömställare. Rummet är sällan besökt (läs: aldrig) vilket betyder att det är ett rent slöseri att ha belysningen 
på jämt. 
 
Belysningen är numera åtgärdad och släckt. 

4.1.8 Övrig belysning 

På grund av svårigheter att mäta presenterar vi inte mätvärden och beräkningar för all belysning som 
används. 
 
Den enda lysrörsarmaturen som påträffats har cos φ = 0,92 samt märkeffekten 58W vilket gör att man kan 
använda ett uppskattningsvärde för att beräkna förbrukningseffekten, förutsatt att man vet antalet lysrör som 
används. 
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4.2 Övrig förbrukning 

Här presenteras en liten översikt över de centraler som används för t ex 230V-uttag och 400V-uttag i några 
av lokalerna. Centralerna i tabell 4.2 är en stor del av den kvarstående effektförbrukningen i mörkertalen. På 
grund av föråldrade beteckningar/beskrivningar i centraler och säkringsskåp, är inte användningsområden för 
centralerna specificerat.  
 
Tabell 4.2 Centraler utan uppskattad effektförbrukning. 

Beteckning Plats Användning 
Central 65C Rum 378 Diverse. 
Central 65K-I Rum utanför rum 378 Kontorscentral 
Central 65K-19 Rum 378 Belysning och diverse. 
Central 65L Stora båthallen Uttagscentral stora båthallen 
Central 65B Rum 314, båshallen Belysning och diverse. 
Central 66H Rum 314, båshallen Belysning och diverse. 

4.3 Effektfaktor  

Effektfaktorn har undersökts i elinstallationen för att överväga ifall en faskompensering skulle vara aktuell.    
Vi hänvisar till bilaga C, sida 5, under ”10. Effektfaktor”, för beräkningen av cos φ, som beräknats till 0,92 
för systemet. 
  
Den totala effektfaktorn för anläggningen är alltså ~0,92 vilket är fullt godkänt och en kapacitiv 
faskompensering är ej nödvändig.  

4.4 Allmänna åtgärder  

Industrihotellet bör snabba upp uppsättningen av mätare. Kabelsystemet behöver en ordentlig genomgång av 
märkningen, vilket även gäller ställverksgrupper samt säkringsgrupper i centraler. Enligt svenska 
säkerhetsföreskrifter är det inget krav på märkningen i äldre byggnader men med tanke på att viss märkning 
är felaktig (främst i centraler) kan det vara en god idé. Vid en sådan genomgång av kabelsystemet kan man 
även hitta fler onödiga effektförbrukare. 

4.5 Vinterförbrukningen  

En del av problemet var den ökande förbrukningen under vintermånader. Efter att ha inspekterat lokalerna 
har vi inte hittat någon fast installation av värme, däremot hittades flera portabla aerotempers vilka startas 
manuellt när det är kallt. De som har hittats är antingen 2kW-enfas element eller 9kW-trefas aerotempers. 
Det är oklart hur många element/aerotempers som kopplas in vid kyla men det är högst sannolikt att hela den 
ökade förbrukningen vid vintermånader beror på dessa. I tabell 4.3 presenteras förbrukningen för varje 
element/aerotemper. 
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Beräkning för månadsförbrukningen tabell 4.3 finns i bilaga C, sida 5, under ”9. Vinterförbrukning”. 
 
Tabell 4.3 Effektförbrukning för uppvärmning. 

Typ Märkeffekt (W) Månadsförbrukning (kWh) 
Aerotemper 9000 6480 

Element 2000 1440 
 
Värdena för månadsförbrukningen på uppvärmningen kan användas för att få fram ett uppskattningsvärde för 
varje element/aerotemper som kopplas in. 
 
Ökad aktivitet under vinterhalvåret kan också vara en orsak då många hyr lokaler för just vinterförvaring (t. 
ex. båthallar). 

4.6 Slutsats 

Vi kan direkt säga att de effekter som inte var uppmätta, så som belysning, utgör en stor del av den 
förbrukning som är mörkertalet. Även apparater med en låg effektfaktor och gamla kablar påverkar 
förbrukningen.  
 
Uppskattningsvis ligger 40-50 % av mörkertalet i de nedan redovisade förbrukarna, då är uppvärmning inte 
medräknat. Stora delar av resterande effekter i mörkertalet förbrukas troligtvis i de uttagscentraler som vi inte 
har kunnat genomföra mätningar på. 

5. Slutord  

Vi har hittat en större del av den okända effektförbrukningen än vad vi hade förväntat oss. Även om inga 
exakta förbrukningsvärden presenteras så ger vår sammanställning en bra uppfattning av vad som händer. 
 
Förutom de beräkningar som vi har utfört, används många uttagscentraler som är svåra att mäta eller 
uppskatta värden på. Med hjälp av tabell 4.2 kan industrihotellet enkelt se var det bör sättas upp mätare för 
att få förbrukningen över uttagscentraler och liknande uppmätt. 
 
En fortsättning på arbetet skulle vara att kontrollera de övriga förbrukare som är kopplade till centraler och 
undercentraler, samt att märka upp kablar och centraler.  
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Figur A1 Våning 1 

 
 
 
 
Våning 1 
X - Inkommande 
Y – T65 
Z – S52 
W – T52 
C, H, J – Båslokal 
D,E – Företag 
G - Västra 
båtlokalen 
I – Kompressor 
 
 
Centraler 

1. C56A 
2. C52B 
3. C52C 
4. C65CA 
5. 42-47 
6. C65U 
7. C64C 
8. C64CA 
9. S64D 
10. C64S 
11. C65F 
12. 365 
13. C65R 
14. C64S 
15. C64C 
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Figur A2 Våning 2 

 
 
 
 
Våning 2 
X – S64 
Y – T64 
Z – S65 
W – T66 
A, B – Båshall 
C – Stora båthallen 
E – Östra båthallen 
F, G, J, K – Företag 
D, H, I, L – Uthyrda 
lokaler 
 
 
Centraler 

1. Omärkt 
2. Omärkt 
3. C65BA 
4. Diverse 
5. G7 
6. C65N 
7. C65L 
8. C65E 
9. C52D 
10. C52F 
11. C55A 
12. C65CB 
13. C66H 
14. C65B 
15. C66CA 
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Figur A3 Våning 3 

 
 
 

 
Våning 3 
X – S66 
Y – S55 
Z – T55 
W – T56 
A, B – Utrymmen 
ovanför båt/båshall 
E, F, G, H – Förråd 
C, I  – Tom lokal 
D – Kontor 
J - Luftgång 
 
 
 
 
Centraler 

1. C66C 
2. C66CA 
3. C3A 
4. FK80 
5. D12A 
6. C65K-I 
7. C65C 
8. C65K-19 
9. Säkringsskåp 

kontor 
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Figur A4 Höghuset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Höghuset 
Våning 4, 5 
A – Tom lokal 
B, C – Hyrd av 
privat person  
D – Tom lokal 
(endast vån 4) 
 
Våning 6  
A, B, C – Tom lokal 
D – Hyrd av 
privatperson 
 
 
Centraler 
Våning 4 

1. C64H1 
2. FK75 
3. CHB 

 
Våning 5 

1. C64H2 
2. FK63A 
3. C64M 
4. C64N 

 
Våning 6 

1. C65G 
2. C65T 
3. C64H3 
4. C64P 
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De ställverksgrupper som nedan presenteras i respektive tabell, är de grupper som vid tillfället 
för undersökningen (mars – juni 2007) används. 
 
Tabell B1 Förteckning över grupper i ställverk 52 

S52 Kabel Beteckning (Vid Ställverk)     Notering Säkring (A) 

s52-21 s52-21-1/2 KH-Ugn     Uppmätt 400 

s52-23 - Ink. Från S65      400 

s52-24 s52-24-1/2 Värme KH      250 

s52-25 s52-25 C52C      100 

s52-41 s52-41 Matning KK333 Enfas      63 

s52-63 - Säckmaskin M2     Uppmätt  

s52-64 s52-64 C52A Maskinhall Pacsac     Uppmätt 16 

s52-65 s52-65 C52B     Uppmätt 125 

s52-66 s52-66 C52F     Uppmätt 63 

s52-67 s52-67 Variator KH     Uppmätt 63 

s52-68 s52-68 Omärkt     Uppmätt 100 

s52-69 - Belysningstransformator BT1     Uppmätt 50 

 
 
Tabell B2 Förteckning över grupper i ställverk 55 

S55 Kabel Beteckning (Vid Ställverk)        Säkring (A) 

s55-21 s55-21 C55A         

s55-22 - Ink. Från S65         

s55-23 - C65K-19         

s55-24 - C65K-I         

s55-27 s55-27 Finn. Swede    
Tillfälligt 
avstängd   

s55-41 s55-41/41-1 Karlstad Metallisering         

s55-42 s55-42 Zinken         

s55-43 s55-43 Triton      Uppmätt   

 
 
Tabell B3 Förteckning över grupper i ställverk 64 

Grupp Kabel Beteckning (Vid Ställverk)  Plats Notering Säkring (A) 

s64-1 - Ink från S66-62     

s64-2 s64-2 S64U Rum 206   Används ej  

s64-3 s64-3 C64M rum 206     

s64-7 s64-7 C64C Badkällaren Hamn    200 

s64-12 s64-13-A/B S64D  Kompr.  630 

s64-15 s64-15 C62N Kolsvavla    160 

s64-18 s64-18 Central G:A Verkstadslokalen    100 

s64-21 s64-21 (C64G) Brandpump    100 

s64-25 s64-25 CHB Rum 214  Vån. 4 
Placerad i 

förråd 35 

s64-27 s64-27 C64R Rum 226    100 

s64-28 s64-28 1 C64N Rum 206    160 

s64-28 s64-28 1 C64P Rum 201    160 

s64-83 s64-83 Cent. Dixie Värme    36 
Skåp 6, Grupper 101-120, bortkopplat    355 
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Tabell B4 Förteckning över grupper i ställverk 65 
S65 Kabel Beteckning (Vid Ställverk)  Plats   Notering Säkring (A) 

s65-B1  Brytare för skåp      365 

s65-1 s65-1-1/2 -  ”Dixie” 1  200 

s65-2 303:1/2 C65B Rum 314     Placerad i bås 200 

s65-3 s65-3 C65C Rum 378      160 

s65-4 s65-4 C52D Rum 325      125 

s65-5 - Matning till S52      400 

s65-9 s65-9 C65T Luftkudde      125 

s65-10 s65-10 Omärkt  ”Dixie” 1 Placerad i bås 225 

s65-11 s65-11 S65G Plast. Tillv      125 

s65-13 s65-13 C65E Vent. Skåp      63 

s65-14 s65-14 C65G Neonskyltar      80 

s65-22 s65-22 Aerotemper byggprod.      35 

s65-23 s65-23 Matn. Spänning KK333-38      63 

s65-24 s65-24 C64S Kulvert      36 

s65-25 s65-25 C65H1-3 Vån.4-5-6      10 

s65-27 s65-27 C65F      63 

s65-29 s65-29 Bel. Fack S65A      63 

s65-30 s65-30 C65R Trapphus      63 

s65-36 s65-36 Kondenspump      6 

s65-37 s65-37 Fläkt 802      10 

s65-201 s65-201 -   1   

s65-206 s65-205/206 Matn. S55      315 

s65-207 - C65P       

s65-224 s65-224 C65L      
Fas 1,3: 100, 

Fas 2: 35 

s65-225 s65-225 C65M       

s65-226 s65-226 C65N      160 

 
 
Tabell B5  Förteckning över grupper i ställverk 66 

Grupp Kabel Beteckning (Vid Ställverk) Plats   Notering Säkring (A) 

s66-26 S66-26 Motorvärmare      

s66-27 S66-27 Takfläkt      

s66-31 S66-31 C66H    Placerad i bås 250 

s66-46 S66-46 Central bel. Plast    Uppmätt 125 

s66-47 S66-47 Vent. Forsheda    Uppmätt  

s66-49 S66-49 C66H Rum 314     160 

s66-61 - Convol    Uppmätt 250 

s66-62 - Matning S64     244 

s66-84 S66-84 S66C     200 

s66-85 S66-85 C66A Rum 349      

s66-104 s66-104 Fläkt vid valsverk     35 

s66-107 s66-107 Variatorcentral     60 

s66-118 s66-118 Aerotemper lager     16 

s66-123 s66-123 C66B Rum 314     16 
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1. Formelförteckning 

Här följer en översikt av de formler vi har använt. 
De beräkningar som utförs är på enfasig belastning, vilket innebär att formeln för trefaseffekt 
inte är aktuell. Den formel som används är den som gäller för den aktiva effekten. 
 

ϕcos** IUP =  P är den aktiva effekten 
ϕsin** IUQ =  Q är den reaktiva effekten 

IUS *=   S är den skenbara effekten 

P

S
=ϕcos     

    Figur C.1 Effekttriangeln 
   
 
 

3*fH UU =  

 

321 PPPPTot ++=  Under förutsättning att belastningen är konstant (över tiden) 

( )TotfffTot IUfIUIUIUP =++= 321 ***  

 
Trefaseffekt: 

HHHf IUIUP **3**3 ==  Gäller endast vid symmetrisk trefasbelastning. 

2. Stora Båthallen 

Här är beräkningar för den stora båthallen, se utrymme ”C” i figur A2, sida 2, bilaga A. 
 
Tabell C.1 Mätvärden för ledbelysning i stora båthallen 

Mätdatum Ström fas 1 (A) Ström fas 2 (A) Ström fas 3 (A) Total ström (A) 

2007-04-24 5,18 2,05 4,16 11,39 

2007-04-25 5,10 2,10 4,30 11,50 

2007-05-07 4,27 2,1 4,3 10,67 

 
Ur tabell C.1 fås medelvärdet 11,2 A på den totala strömmen. Armaturerna som används till 
ledbelysning är inte av induktiv karaktär och genererar därför ingen reaktiv effekt. 
Ledbelysningen står på dygnet runt, varje dag, vilket ger följande förbrukning under en 
månads tid: 
 
P = Uf * Itot = 230*11,2 A = 2576 W     
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Förbrukning per dygn: 2,576 kW * 24 = 61,8 kWh 
Förbrukning per månad: 61,8 kWh * 30 = 1854 kWh ≈ 1850 kWh 
Förbrukning per år: 61,8 * 365 = 22,57 MWh 
 
Tabell C.2 Mätvärden för belysning i stora båthallen 

Belysning (inkl. ledbelysning) Fas 1 Fas 2 Fas 3  

Ström 30 30 34 94 

 
Strömvärdena som presenteras i tabell C.2 är uppmätt samtidigt som ledbelysningen är tänd. 
Strömförbrukningen för belysningen exkl. ledbelysningen fås genom att subtrahera totalvärdet 
med ledbelysningens uppmätta strömvärde. 
 
I = Itot - Iled = 94 – 11,2 = 82,8 A 
 
Enligt Jan, vaktmästaren, används belysningen i ca 4-5 timmar per dag, vilket används som 
riktvärde i nedanstående beräkningar. 
 
P = Uf * Itot = 230*82,8 A = 18975 W     
 
Förbrukning per dygn: 19 kW * 5 = 94,9 kWh 
Förbrukning per månad: 94,9 kWh * 30 = 2846,25 kWh ≈ 2850 kWh 
Förbrukning per år: 94,9 * 365 = 34,63 MWh 
 
Tabell C.3 Mätvärden för lysrörsbelysning i stora båthallen 

Belysning lysrör Fas 1 Fas 2 Fas 3  

Ström 0 0 3,17 3,17 

 
Lysrörsarmaturerna har cos φ = 0,92. 
Det är 11 lysrör á 58W.  
Den beräknade effektförbrukningen med mätvärden blir: 
P = U * I * cos φ  = 230 * 3,17 * 0,92 = 670,8 W 
 
Månadsförbrukning:670,8 * 5 * 30 = 100,6 kWh ≈ 101 kWh 

3. Östra båthallen 

Här är beräkningar för den östra båthallen, se utrymme ”E” i figur A2, sida 2, bilaga A. 
 
Tabell C.4 Mätvärden för lysrörsbelysning i östra båthallen 

Belysning lysrör Fas 1 Fas 2 Fas 3  

Ström 9,7 9,5 5,3 24,5 

 
Lysrörsarmaturerna har cos φ = 0,92. 
 
Den beräknade effektförbrukningen med mätvärden blir: 
P = U * I * cos φ  = 230 * 24,5 * 0,92 = 5184,2 W ≈ 5,2 kW 
 
Månadsförbrukning: 5,2 * 4 * 30 = 622 kWh  
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4. Bilbåshallen 

Här är beräkningar för hallen med bilbås, se utrymme ”B” i figur A2, sida 2, bilaga A. 
 
Tabell C.5 Mätvärden för ledbelysning i stora bilbåshallen  

Ledbelysning Fas 1 Fas 2 Fas 3 Total 

Ström (A) 2,2 4,5 7,3 14 

 
P = Uf * Itot = 230*14 A = 3220 W     
 
Förbrukning per dygn: 3,22 kW * 24 = 77,3 kWh 
Förbrukning per månad: 77,3 kWh * 30 = 2318,4 kWh ≈ 2300 kWh 
Förbrukning per år: 77,3 * 365 = 28,2 MWh 
 
Tabell C.6 Mätvärden för takbelysning i stora bilbåshallen  

Säkringsgrupp / Fas Fas 1 Fas 2 Fas 3 Total ström (A) 

1 7,2 6,6 5,5 19,3 

2 7,2 0 6,4 13,6 

3 6,1 0 9,1 15,2 

Totalt    48,1 

 
Ur tabell C.6 kan man läsa av förbrukningen för belysningen i stora bilbåshallen. Mätningen 
har utförts vid flera tillfällen för att konstatera att förbrukningen är konstant. 
 
Enligt vaktmästare Jan används belysningen i ca 5-6 timmar per dag, vilket används som 
riktvärde i nedanstående beräkningar. 
 
P = Uf * Itot = 230*48,1 A = 11063 W     
 
Förbrukning per dygn: 11,06 kW * 6 = 66,378 kWh 
Förbrukning per månad: 66,4 kWh * 30 = 1991,34 kWh ≈ 2000 kWh 
Förbrukning per år: 66,4 * 365 = 24,22 MWh 
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5. Belysningen i S55 

Här är beräkningar för belysningen i ställverksrum 55, se utrymme ”Y” i figur A3, sida 3, 
bilaga A. 
 
Den uppmätta strömförbrukningen för lysrören är 3,4 A vilket stämmer väl överens med det 
beräknade värdet för strömmen. 
 
Belysningen består av 12 st lysrör vilkas märkeffekt uppgår till 58W. 58W-lysrör som ansluts 
enfasigt ger strömmen => I = P / U = (12*58) / 230 = 3,0 A 
 
Lysrörsarmaturerna har cos fi = 0,92. 
Den beräknade effektförbrukningen med mätvärden blir: 
P = U * I * cos fi = 230 * 3,4 * 0,92 = 720 W 
 
Månadsförbrukning: 720 * 24 * 30 = 517,99 kWh ≈ 520 kWh 
Förbrukning per år: 0,72 kWh * 365 = 0,26 MWh 

6. DIXIE Värme 

Tabell C.7 Mätvärden för gruppen märkt ”DIXIE värme”  
"Dixie Värme" S64 / Fas 1 2 3 

2007-05-07 (Lunchtid) 2,7 2,2 0,7 

2007-05-08 (Tidig e.m) 2,6 2,2 0,4 

2007-05-08 (18:43) 2,6 2,1 0,7 

2007-05-10 (12:20) 2,7 2,2 0,7 

Medelvärde (A) 2,65 2,175 0,625 

 
Itot = 2,65 + 2,175 + 0,625 = 5,45 A 
 
P = Uf * Itot = 230*5,45 A = 1253,5 W     
 
Förbrukning per dygn: 1,25 kW * 12 = 15 kWh 
Förbrukning per månad: 15 kWh * 30 = 450 kWh  
Förbrukning per år: 15 * 365 = 5,475 MWh ≈ 5,5 MWh 
 

7. C52C 

Här är beräkningar för central 52C, se central ”3” i utrymme ”Z” i figur A1, sida 1, bilaga A. 
 
Tabell C.8 Mätvärden för central C52C 

Central 52C Vit Svart Röd 

2007-05-07 16,25 52,5 32,8 

2007-05-08 (Lunchtid) 11,9 30,1 28,4 
2007-05-08 (tidig 

eftermiddag) 11,8 29,5 28,2 

2007-05-08 (17:50) 11,8 29,7 28,2 

2007-05-08 (19:47) 11,8 29,9 28,4 
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2007-05-10 (12:48) 11,8 30,1 28,5 

 
P = Uf * Itot = 230*70,1 A = 16123 W 
 
Förbrukning per dygn: 16,1 kW * 6 = 96,6 kWh 
Förbrukning per månad: 96,6 kWh * 30 = 2898 kWh ≈ 2900 kWh 
Förbrukning per år: 96,6 * 365 = 35,26 MWh 
 

8. Belysning i kulvert 

Här är beräkningar för belysningen i kulvert, se utrymme ”K” i figur A1, sida 1, bilaga A. 
 
Vid mätning i ställverk har vi fått att belysningen i kulverten drar 3,4A.  
Det ger då: 
 
Lysrörsarmaturerna har cos fi = 0,92. 
Den beräknade effektförbrukningen med mätvärden blir: 
P = U * I * cos fi = 230 * 3,4 * 0,92 = 720 W 
 
Månadsförbrukning: 720 * 24 * 30 = 517,99 kWh ≈ 520 kWh 
Förbrukning per år: 0,72 kWh * 365 = 0,26 MWh 
 

9. Vinterförbrukning 

Effektförbrukningen i en 9 kW aerotemper per månad: 
9 kW * 24 * 30 = 6480 kWh 
 
Effektförbrukningen i ett 2 kW element per månad: 
2 kW * 24 * 30= 1440 kWh 
 

10. Effektfaktor   

Beräkning med värden från avläst mätare (inkommande 10 kV) 17/4 -07.  
tan φ = Q / P = 1013 MVArh / 2331 MWh => φ = arctan(1013 / 2331) = 23,49˚ 
   
cos φ = cos (23,49˚) = 0,9171  
 
 
 


