
 

 
 

 
 

 

Examensarbete 

 

 

Energikartläggning hos Holtab AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Zakaria Al-Masaraa, 

Majid Rahimi  

Handledare: Göran Ewing 

Examinator: Ellie Cijvat 

Handledare företag: Samuel 

Svensson, Holtab AB 

Datum: 2016-01-20  

Kurskod: 2ED07E, 15 hp 

Ämne: Elektroteknik, elkraft  

Nivå: Högskoleingenjör  

Institutionen för: Fysik och 

elektroteknik 



II 
 

  

 

Sammanfattning  

En energikartläggning är en granskning av företagets energianvändning i förhållande till 

företagets behov. Syftet med energikartläggningen är att visa hur elenergin används.  

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och genomföra energimätningar på 

anläggningarna som finns på Holtab AB. 

I detta examensarbete genomförs en inledande kartläggning som skall fånga åtminstone fyra 

största enhetsprocesserna per byggnad samt mäta dessa med hjälp av två amperemätare med 

logger, Fluke 345 och två kanals Chauvin Arnoux ML912.  

De största enhetsprocesserna som kunde fångas var ventilation, tryckluft, elvärme och 

belysning.  

I slutet av kartläggningen och mätningarna som genomfördes hos företaget blev den totala 

energianvändningen på ca 820 MWh per år för de största enhetsprocesserna vilket är över 85 

% av den totala förväntade elenergianvändningen. 
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Abstract  

An energy audit is an inspection of energy usage in relation to the company's needs. The 

purpose of the energy audit is to demonstrate how energy is used. 

The purpose of this project is to survey and measure the electric-energy on the facilities used 

at Holtab AB.  

An initial survey was performed in this project to capture at least the four main unit processes 

per building and energy measurement by using two ampere meters with logger, Fluke 345 and 

a two channels Chauvin Arnoux ML912.  

The main unit process that one could catch was the air-conditioning, compressed air, electric 

heating and lighting.  

By the audit, with performed measurements, the total annual energy usage summed up to 820 

MWh for the largest unit processes which is more than 85 % of the total expected electric-

energy use. 
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Förord  

Examensarbete innefattar beräkningar, energikartläggning och uppmätningar hos Holtab. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Vi vill tacka Gordon Gunnarsson, Samuel 

Svensson, Holtab AB för att ha gett oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. 

Samuel har varit väldigt hjälpsam under examensarbetes gång, både med teoretiska och 

praktiska bitar. Vi vill tacka vår handledare Göran Ewing och examinator Ellie Cijvat på 

Linnéuniversitetet. 
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1.  Introduktion

1.1 Bakgrund 

Fakta om företaget 

Holtab grundades 1973 med fabriksanläggning belägen i Tingsryd. Företaget tillverkar främst 

transformatorstationer och teknikhus. Holtab är en av Nordens ledande tillverkare av 

transformatorstationer.  Holtab är ett företag som specialiserar sig inom konstruktion och 

byggnation av lågspänningsställverk och gatubelysningsskåp. [1] 

 

 Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag 

Denna lag syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energieffektivitet 

betyder förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster, varor eller energi och 

insatsen av energi. 

Energikartläggningen innebär ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den 

befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en 

industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell 

anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva 

åtgärder och rapportera resultaten.  

Energiledningssystem: beståndsdelar i en plan som anger energieffektivitetsmål och en 

strategi för att nå det målet.  

Förbättrad energieffektivitet: en ökning av energieffektiviteten som ett resultat av tekniska, 

beteendemässiga eller ekonomiska förändringar.  

I stora företag ska en energikartläggning göras senast den 5 december 2015 och därefter minst 

vart fjärde år efter den föregående kartläggningen. 

Stora företag: företag som sysselsätter minst 250 personer och som har en årsomsättning som 

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

år.[2] 
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1.2 Syfte  

Syftet med projektet är att genomföra en energikartläggning och energimätningar i 

anläggningarna som finns på Strömgatan, Dackegatan och Östergatan hos företaget Holtab. 

En inledande kartläggning ska åtminstone fånga de fyra största enhetsprocesserna per 

byggnad. Med hjälp av två amperemätare med logger (den ena är en Fluke 345 och den andra 

är tvåkanals Chauvin Arnoux ML912) sker kompletterande mätningar av definierade 

enhetsprocesser över tid beroende av belastningsmönstret. Lämpliga loggningsintervall och 

tider väljs utifrån vad som är känt om respektive enhetsprocess. 

 

1.3 Avgränsningar  

Ingen hänsyn tas till alla handmaskiner som används på anläggningarna. Dessa maskiner 

används för montering av produkter och kan vara bland annat skruvdragare/borrmaskiner och 

sticksåg med mera som behöver laddas.  

Tiden när maskiner används och förbrukar effekt i vissa fall är en approximation, då den 

exakta tiden är svår att beräkna. (Därför användningstiden stämdes av med anställda på 

företaget.)  
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2. Teori  

2.1 Y-koppling (stjärnkoppling) [3] 

 

Figur 2.1 visar en Y-koppling. 

De tre spänningarna får mata var sin impedans Z (figur 2.1). Impedanserna är identiskt lika, 

både beträffande storlek och fasvridning.  

Effektivvärdena U1, U2 och U3 brukar kallas fasspänningar. När man inte behöver skilja dem 

åt använder man i fortsättningen beteckningen Uf. Om en voltmeter ansluts mellan en av 

fasledarna och neutralpunkten kommer den att visa spänningen 

Uf = 
û

√2
       

Spänningen mellan ledarna är ju potentialskillnaden mellan dessa (figur 2.1), dvs. i varje 

ögonblick är spänningen mellan t.ex. fasledare 2 och 3 

u23 = u2 – u3.        

Man utnyttjar nu visardiagrammet i figur 2.2 för att bestämma effektivvärdet av denna 

spänning. Visarna ger att 

U23 = U2 - Ս3, dvs.    

U23 = U2 + (-U3)    

(Visaren - U3 har samma längd som visaren U3, men 

har motsatt riktning. Påpekas bör också att U32 = -U23 

och att indexeringen följer spänningens 

polaritetsangivelse.) 

Ur diagrammet bestäms relativt enkelt att 

|U23| = |U2 – U3| = |U2| * √3  
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Eftersom  

U1 = U2 = U3 = Uf (effektivvärden) och |U23| = U23, erhålls  

|U23| = √3 ∗ Uf  

På motsvarande sätt visas figur 2.2 att  

U12 = √3 ∗ Uf    

U31 = √3 ∗ Uf   

Också dessa tre spänningar också lika stora, varför vi ger dem en gemensam beteckning, Uh. 

Generellt gäller alltså 

Uh = √3 ∗ Uf    

Spänningarna kallas vanligen huvudspänningar, där av index h. (Ibland förekommer 

benämningen linjespänning, vilket beror på att man ute på högspänningslinjer endast kan mäta 

denna spänning, dessa linjer saknar nämligen neutralledare.)  

Vid Uh = 400 V är fasspänningen Uf  =  230 V och ett sådant system med neutralledare 

betecknas 230/400V. Om neutralledaren saknas erhåller systemet beteckningen 3 x 400 V. 

De tre fasledarna betecknas L1, L2 och L3.  

Om det i något speciellt fall skulle finnas anledning att ange en speciell huvud- eller 

fasspänning används t.ex. 

UL1-L2, URs, UL1-N, URN 
etc. 
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2.2 D-koppling (triangelkoppling)  

 

Figur 2.3 visar en D-koppling. 

D-koppling erhålls om man ansluter de tre huvudspänningarna till tre lika impedanser enligt 

figur 2.3. D:et i D-koppling kommer från grekiska bokstaven Δ (delta) och namnvalet torde 

framgå av kopplingens utseende. De tre strömmarna i12, i23 och i31 är lika stora men inbördes 

förskjutna 120°. Nu kan naturligtvis två fasledare med samma potential ersättas med en 

gemensam. Man kan alltså använda en matningsledning med tre ledare. Effektivvärdena av 

strömstyrkorna i matningsledningens ledare erhålls ur 

І1 = І12 - І31   

  

 I2 = I23 - I12   

  

 I3 = I31 - I23  

(Konstruktionen är utförd för I2 i figur 2.4) - gäller 

motsvarande samband som för spänningarna vid Y-

koppling. Följande beteckningar införs: 

I12 = I23 = I31 = If = fasströmmen  

  

I1 = I2 = I2 = Ih = huvudströmmen  

(Ett annat namn för huvudström är linjeström, eftersom det är den enda ström som kan mätas 

ute på en högspänningslinje.) Figur 2.11 gäller att 

Ih = √3 ∗ If       
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2.3 Effekt 
 

Y-koppling 

I varje impedans (figur 2.5) utvecklas 1/3 av totala effekten P, dvs.  

 

P/3 = Uf ∗ Ih∗ cos(φ)        

Totala effekten blir således 

P = 3 ∗ Uf ∗ Ih ∗ cos (φ)  

Eftersom Uf = Uh/√3 kan detta 

skrivas 

P = √3 ∗ Uh∗ Ih∗ cos (φ)    Figur 2.5 

       

 

 

D-koppling 

Även här utvecklas 1/3 av totala effekten i varje impedans (figur 2.6), dvs. 

 

𝑃

3
 = Uh ∗ If ∗ cos(φ)    

Totala effekten blir 

P = 3 ∗ Uh ∗ If ∗ cos(φ) 

Eftersom If = Ih/√3 kan detta 

skrivas      Figur 2.6 

P=√3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos(φ)   

dvs. samma formel som vid Y-koppling. 
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2.4 Effektfaktorn (cos φ) 

Elektriska kretsar som innehåller dominant resistiva laster (glödlampor, värmeelement) har en 

effektfaktor cos φ på nästan 1,0, men kretsar som innehåller induktiva eller kapacitiva laster 

(elmotorer, magnetventiler, transformatorer, lysrör, förkopplingsdon och andra) kan ha en 

effektfaktor väl under ett.  

φ är fasvinkeln mellan spänning och ström. Den reaktiva effektens tecken beror av tecknet för 

φ. 

(P) - Aktiv effekt    

(Q) - Reaktiv effekt    

(S) - Skenbar effekt   

    

   Figur 2.7 

Dessa komponenter relaterades i växelström med hjälp av strömtriangeln. Den aktiva effekten 

P sträcker sig i horisontell riktning eftersom den utgör enbart reel del av nätström. Reaktiv 

effekt Q sträcker sig i riktningen av j eftersom den utgör en rent imaginär komponent i 

nätström. Skenbar effekt S är en kombination av både aktiv och reaktiv effekt, och kan därför 

beräknas med hjälp av vektorsumman av dessa två komponenter. Slutsatsen kan dras så att det 

matematiska förhållandet mellan dessa komponenter är:  
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2.5 Effektmätning  

För mätning av växelströmseffekt vid fasvinklar ≠ 0°, måste wattmetrar användas. 

Wattmetern har ett system för spänningsmätning och ett system för strömmätning. Den 

klassiska wattmetern är ett elektrodynamiskt instrument. 

Eftersom wattmetrar lätt kan överbelastas, utan motsvarande utslag på instrumentet (t.ex. vid 

φ = 90°), ska alltid en amperemeter, och vid starkt varierande spänning även en voltmeter, 

inkopplas tillsammans med wattmetern. Elektroniska wattmetrar har dock vanligen 

fullständigt skydd mot överbelastning. 

Vid mätning i kretsar med höga strömstyrkor eller höga spänningar måste anslutning ske över 

ström respektive spänningstransformator. 

De konventionella wattmetrarnas spänningsingångar är relativt lågimpeditiva och således 

främst avsedda för krafttekniska mätningar. 

Vid mätning av effekt i trefassystem används 

1)  Enwattmetermetoden vid symmetrisk last och tillgänglig neutralledare. 

P = 3 ∗ PW      

2) tvåwattmetermetoden vid symmetrisk och osymmetrisk last, då neutralledare saknas. 

P = P1 + P2       

3) Trewattmetermetoden vid osymmetrisk last och tillgänglig neutralledare.  

P = P1 + Р2 + Р3      

 

 

Figur 2.8 Enwattmetermetoden 

W 
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Figur 2.9 Tvåwattmetermetoden 

 

Figur 2.10 Trewattmetermetoden 

Vid inkoppling av en wattmeter kan det inträffa, att wattmetern ger negativt utslag – visaren 

slår åt fel håll. Detta kan bero på att kretsen avger effekt till nätet (generatorkrets). Genom att 

skifta anslutningarna till spänningsspolen fås positivt utslag och effekten kan mätas. Negativt 

utslag kan också bero på asymmetrisk inkoppling av wattmetern. Positivt utslag kan då 

erhållas genom att anslutningarna till antingen strömspolen eller spänningsspolen skiftas. 

Normalt är det enklast och säkrast att skifta spänningsspolens anslutningar. 

Vid användning av tvåwattmetermetoden är det väsentligt att wattmetrarna inkopplas helt 

symmetriskt. Det kan nämligen inträffa, att en av wattmetrarna ger negativt utslag, trots 

korrekt inkoppling. Då är totala effekten skillnaden mellan de effekter, som avlästs efter det 

att strömspoleanslutningarna skiftats på den aktuella wattmetern. Vid symmetrisk belastning 

inträffar detta fenomen om belastningens fasvinkel är > 60°. Dubbelwattmetrar, med två 

system, underlättar användning av tvåwattmetermetoden. 

Vid normal effektmätning har dock även spänning och strömstyrka avlästs, varför den 

reaktiva effekten enkelt kan bestämmas genom beräkning. 

Elektrisk energi mäts med kWh-mätare. Motsvarande kopplingar som vid effektmätning kan 

användas. 

 

W 

W 

W 

W 
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3. Mätinstrument  

3.1 Fluke 345 

Fluke 345 är en effektanalysator med internminne där elanvändning kan långtidsregistreras 

för att analysera trender och återkommande problem.  

Tre loggningsområden kan användas enskilt eller slås ihop till ett enda stort område. 

Mätområde för ström 0 till 2 000 A DC eller 1 400 AC rms.   

Mätområde för spänning 0 till 825 V DC eller AC rms.  

Mätområde för effekt (enfas och trefas) 0 till 1 650 kW 

DC eller 1 200 kW AC. 

Mätområde för kilowattimme (kWh) upp till 40 000 kWh. 

Registreringstid 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 100 s och 300 s.  

Medelvärdesmätning är 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 

5 min, 10 min, 15 min eller valfritt.  

Bilden visar Fluke 345. [4] 

Programvaran Power Log  

När loggade data överfördes till en PC för grafisk 

utvärdering och tabellutvärdering kunde en exportering av 

dem till ett kalkylblad göras efteråt för att skapa och skriva ut rapporter.  

Med Power Log kan du göra följande:  

• Hämta inspelade loggningsdata till en PC. 

 • Skapa datatabeller. 

 • Visa, skriva ut och exportera tidslinjer för alla kanaler.  

• Göra studier av övertoner.  

• Skriva ut tabeller, kurvor och formaterade rapporter.  

• Exportera data för hantering i andra program (exempelvis Excel). 
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3.2 Simple Logger® II Model ML912 

Simple Logger® II Model ML912 är en tvåkanals växelströminspelningsenhet. Den 

innehåller två strömslingor som fungerar i mätområden från 0 till 100 AAC och 0 till 1000 

AAC.  

Det går att göra 64 loggningar per frekvenscykel. Frekvensspårning genomförs över 

intervallet ± 2 Hz kring den nominella linjefrekvensen (50 eller 60 Hz).  

Analog information på ingången samplas och omvandlas till en digital signal. Denna digitala 

signal kan bearbetas och lagras tillsammans med skal- och tidsinformation. En optiskt isolerad 

USB-port gör att data kan överföras från instrumentet till datorn för analys. 

Programvaran DataViews funktioner: 

• Visa och analysera data på din PC. 

• Konfigurera instruments alla funktioner och parametrar. 

• Anpassa ramar, mallar och rapporter. 

• Visa realtidsdata. 

• Ladda ner tidigare inspelade data. 

• Skapa och lagra ett komplett bibliotek av konfigurationer. 

• Fabriksfördefinierade mallar för varje typ av instrument. 

• Visa vågformer, trendkurvor, harmoniska spektrum och 

textsammanfattningar. 

• Visa händelser i högupplösta vågformer och som 

tabelllistor. 

Bilden visar Simple Logger® II Model ML912. [5] 
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4. Genomförande  

4.1 Redovisningar av mätobjekt och belastningar 

I detta examensarbete genomfördes en inledande kartläggning som skall fånga åtminstone 

fyra största enhetsprocesser per byggnad. Dessa byggnader var på följande gatuordning: 

Strömgatan 13: där det fanns bland annat kontor, produktionshall, skenbearbetning och 

arkivet. De största belastningarna är ventilation, tryckluft, elvärme och belysning. 

Plåtbearbetning: där det fanns produktionshall och lager. De största belastningarna är 

ventilation, tryckluft, elvärme, stora maskiner och belysning. 

Dackegatan 41 A & E: där det fanns kontor och centrallagret. De största belastningarna är 

ventilation, elvärme och belysning. 

Östergatan 3: där det fanns måleriet. De största belastningarna är ventilation, tryckluft och 

belysning. 

Östergatan 4: där det fanns kontoret och produktionshallen samt tälten. De största 

belastningarna är ventilation, tryckluft, elvärme och belysning. 

Bilden visar Holtabs anläggningar i Tingsryd. [1] 
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4.2 Energikartläggning 

Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och 

är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet. Målet är att hitta de mest lönsamma 

åtgärderna som verksamheten kan genomföra. Ofta fungerar energikartläggningen som 

underlag när verksamhetsledningen ska fatta beslut om framtida investeringar.[6]  

Genom flertal undersökningar som gjordes i Holtabs lokaler så erhölls en bra uppfattning om 

elförbrukningen som en byggnad borde ha.  

Inom vissa lokaler fanns det mera maskiner t.ex. skenbearbetningen på Strömgatan 13.  Den 

största ventilationen (ID:28) på Holtab skulle utan tvekan förbruka mycket ström. Vissa andra 

lokaler var i stort sett lager och kontor då förväntades en mindre elförbrukning där t.ex. 

Dackegatan 41 A.  

Elskåpen gav mycket information om hur stora belastningarna kunde vara inom olika lokaler. 

Genom att studera ledningarnas tjocklek kunde bra information ges om vilka enheter som 

borde dra mer ström jämfört med andra.     

På samma sätt som ledningstjocklek kunde bra information ges av säkringsstorleken, hur 

enheten tilläts belasta nätet. 

Märkeffekten kunde avläsas från maskinskyltar och märkning på lysrör osv.  dessa hjälpte oss 

att få uppfattning av om energiförbrukningen hos olika enheter. 

Genom att samla all denna information kunde en bra bild av energiförbrukningen på företaget 

skapas och därmed kunde den kartläggas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

  

 

4.3 Strömloggning  

Momentanmätning av alla faser gjordes innan loggningen, för att säkerställa att alla faser var 

någorlunda symmetrisk belastade. Dock hade genomförandet inte lyckats på alla ställen på 

grund av att vissa faser var svårtillgängliga. Loggningen genomfördes på de faser som var 

lättare att komma åt. 

För att kunna logga effekt, ström och spänning används en effektanalysator Fluke 345. Av 

tidsskäl genomfördes en mätning och loggning enbart av ström utom vid ett enskilt tillfälle, 

där mätte spänningen på Arkivet. Huvudspänningen Uh var 400 V. 

En mätnings- och loggningsserie av ström utfördes för att det var enklare att genomföra ur 

elsäkerhetshänseende. Eftersom man här kunde utgå ifrån att effektfaktorn cos(φ) var 1,0 och 

huvudspänningen Uh var 400 V, så behövde man bara strömmen för att kunna räkna ut 

effekten. Effektloggning kunde uteslutas här på grund av konstant last året om. 

Loggningar och mätningar gjordes så nära lasterna som det var praktiskt möjligt. I vissa fall 

användes säkringslock ett par meter ifrån lasten för att kunna komma åt faserna. I andra fall 

hade det varit omöjligt att göra det av utrymmesskäl. Då fångades strömsvärden ifrån elskåpet 

istället.  

 

4.4 Datahantering 

Loggningsdata exporterades till Excel där det var enklare att hantera data och göra 

noggrannare kalkyler. (se bilagor) 

I Excel gjordes även en energikalkyl på varje timme av strömanvändning. Därefter 

beräknades den totala energiförbrukningen under loggningsperioden.   

W = P ∗ t = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ t= √3 ∗ 400 ∗ Ih ∗ 1= √3 ∗ 400 ∗ I   

Det gjordes också kontroller av loggad data genom beräkningar via Excel som användes för 

att bedöma trovärdigheten hos det data som instrumentet hade sparat. 
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5. Mätningar 

5.1 Belysning  

5.1.1  Strömgatan 13  

Belysningen på Strömgatan 13( kontoret, matsalen och korridoren) består av 96 

lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 192 lysrör på ca 40 W 

vardera och 40 stycken på 60 W vardera. I kontoret fanns det 61 lysrörsarmaturer med 3 

stycken lysrör i vardera armatur på ca 30 W vardera. Alla de här lysrören lyser 9 timmar per 

veckodag. 17 stycken lampor på 15 W fanns också i entréhallen och de lyser 24 timmar om 

dygnet. Utanför byggnaden fanns 5 strålkastare och en stolpe på 500 W och de lyser i 

kvällstid när det är mörkt. 

 

Kontoret 

P = 192 ∗ 40 W = 7680 W (9 h/d).     

P = 40 ∗ 60 W = 2400 W (9 h/d).     

P = 61 ∗ 3 ∗ 30 W = 5490 W (9 h/d).     

P = 17 ∗ 15 W = 255 W (8760 h/år).     

P = 5 ∗ 40 W = 200 W(9 h/d).     

P = 1 ∗ 500 W = 500 W (9 h/d).    

  

Energin:  

W = P ∗ t =  

= (7680 + 2400 + 5490 + 200 + 500) W ∗ 220 ∗9 h = 32,2 MWh.  

  

W = P ∗ t = 255 ∗ 220 ∗ 24 h = 1,3 MWh.                                                         

Total årlig energianvändning för belysning i kontoret: 

Wtot = 32,2 MWh + 1.3 MWh = 33,5 MWh   
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Lagret  

I lagret fanns det 340 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 680 

lysrör på ca 40 W. 4 lysrörsarmaturer med 3 stycken lysrör i vardera armatur ger 12 lysrör på 

ca 30 W. De lyser 9 timmar per veckodag. 

 

I arkivet fanns det 15 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 30 

lysrör på ca 40 W. 

 

P = 680 ∗ 40 W = 27200 W.    

P = 12 ∗ 30 W = 360 W.                                           

 

Total effekt i lagret: 

Ptot = 27200 + 360 = 27560 W.     

 

Energi blir:  

 W = Ptot ∗ t = 27560 ∗ 220 ∗ 9 h = 54,6 MWh.    

Totalt arkiv och lager = 54,6 MWh. 

 

Total årlig energianvändning för belysning på Strömgatan 13: 

 

Wtot = 33,5 MWh + 54,6 MWh = 88,1 MWh.  
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5.1.2  Dackegatan, plåtbearbetning och lagret 

Utanpå fasaden på Dackegatan 41E lös 4 stycken strålkastare, plåtbearbetningen hade 2 och 

skenbearbetningen 2 även, en utelampa vid ytterdörren. 

Dackegatan, plåtbearbetning och lagret består av 8 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i 

vardera armatur, vilket ger 16 lysrör på ca 40 W och de lyser 24 timmar. De fanns också 48 

lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 96 lysrör på ca 60 W och 

de lyser en timme om dagen. Det fanns även 38 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i 

vardera armatur, vilket ger 76 lysrör på ca 50 W och de lyser 8 timmar om dagen.  

 

P = 8 ∗ 60 W = 480 W (strålkastare + dubbellysrör) (9 h/d).  

P = 16 ∗ 40 W = 640 W (8760/år). 

P = 96 ∗ 60 W = 5760 W (1h/d).  

P = 76 ∗ 50 W = 3800 W (8 h/d). 

 

Den Totala effekten blir:  

 Ptot = 480 + 640 + 5760 + 3800 = 10680 W. 

 

Den årliga energin blir: 

W = P ∗ t = 480 ∗ 220 ∗ 9 h = 1,0 MWh. 

W = P ∗ t = 640 ∗ 8760 h = 5,6 MWh. 

W = P * t = 5760 ∗ 220 ∗ 1 h = 1,3 MWh. 

W = P * t = 3800 ∗ 220 ∗ 8 h = 6,7 MWh. 

 

Total årlig energianvändning för belysning i kontoret på Dackegata, plåtbearbetning och 

lagret 

Wtot = 1,0 + 5,6 + 1,3 + 6,7 = 14,6 MWh. 
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5.1.3 Centrallagret 

Centrallagret består av 70 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 

140 lysrör på ca 60 W och de lyser 9 timmar om dagen. Kontoret och köket besår av 8 

stycken lampor på 40 W och 12 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, 

vilket ger 24 lysrör på ca 60 W och de lyser 8 timmar om dagen samt 28 lysrörsarmaturer med 

3 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 84 lysrör på ca 30 W. 

 

P = 140 ∗ 60 W = 8400 W (9 h/d).  

P = 8 ∗ 40 W = 320 W (8 h/d). 

P = 24 ∗ 60 W = 1440 W (8 h/d). 

P = 84 ∗ 30 W = 2520 W (8 h/d). 

 

Den totala effekten blir:  

 Ptot = 8400 + 320+ 1440 + 2520 = 12680 W. 

 

 

Den årliga energin blir: 

W = P ∗ t = 8400 ∗ 220 ∗ 9 h = 16.6 MWh. 

W = P ∗ t = 320 ∗ 220 ∗ 8 h = 0.56 MWh. 

W = P ∗ t = 1440 ∗ 220 ∗ 8 h = 2.5 MWh. 

W = P ∗ t = 2520 ∗ 220 ∗ 8 h = 4.4  MWh. 

 

Total årlig energianvändning för belysning i kontoret på centrallagret  

Wtot = 16,6 + 0,56 + 2,5 + 4,4 = 24,1 MWh. 
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5.1.4  Östergatan 3 

På Östergatan 3 finns det måleriet. Byggnaden består av ett antal belysningar inne och ute. 

Utebelysningen var 5 strålkastare och 8 dubbellysrör. Inne består måleriet av 40 

lysrörsarmaturer med 2 lysrör i vardera armatur, vilket ger 80 lysrör på ca 50W och 30 

lysrörsarmaturer också med 2 lysrör i vardera armatur, vilket ger 60 lysrör på ca 40W samt 10 

lysrörsarmaturer med 3 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 30 lysrör på ca 30W. 

 

P = 21 ∗ 60 W = 1260 W. (strålkastare + dubbellysrör) (9 h/d). 

P = 80 ∗ 50 W = 4000 W (9 h/d). 

P = 60 ∗ 40 W = 2400 W (9 h/d). 

P = 30 ∗ 30 W = 900 W(9 h/d). 

Den totala effekten blir:  

 Ptot = 1260 + 4000 + 2400 + 900 = 8560 W. 

 

Total årlig energianvändning för belysning i måleriet blir: 

W = P * t = 8560 * 220 dagar * 9 h = 17 MWh. 

 

5.1.5  Östergatan 4  

Östergatan 4 har många belysningar med olika storlekar. Utebelysning var 10 stycken 

fasadstrålkastare och 5 stycken stolpbelysningar. Kontoret består av 15 lysrörsarmaturer med 

2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 30 lysrör på ca 15 W och de lyser 12 timmar om 

dagen. 12 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 24 lysrör på ca 

50 W och de lyser 12 timmar om dagen. 30 lysrörsarmaturer med 3 stycken lysrör i vardera 

armatur, vilket ger 90 lysrör på ca 30 W samt 15 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i 

vardera armatur, vilket ger 30 lysrör på ca 30W. 

Effekt i kontoret, köket och hallen.  

P = 10 ∗ 60 W = 600 W (strålkastare + dubbellysrör) (9 h/d). 

P = 5 * 500 W = 2500 W (stolpbelysning) (9 h/d). 

P = 24 ∗ 50 W = 1200 W (12 h/d). 

P = 30 ∗ 15 W = 450 W (12 h/d). 
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P = 120 ∗ 30 W = 3600 W (9 h/d). 

Den totala effekten blir:   

Ptot = 600 + 2500 + 1200 + 450 + 3600 = 8350 W. 

  

Den årliga energin blir: 

W = P ∗ t = 600 ∗ 220 ∗ 9 h = 1,2 MWh. 

W = P ∗ t = 2500 ∗ 220 ∗ 9 h = 5,0 MWh. 

W = P ∗ t = 1200 ∗ 220 ∗ 12 h = 3,2 MWh. 

W = P ∗ t = 450 ∗ 220 ∗ 12 h = 1,2 MWh. 

W = P ∗ t = 3600 ∗ 220 ∗ 9 h = 7,1 MWh. 

 

Den totala energin inne i kontoret och ute på Östergatan 4: 

Wtot = 1,2 + 5,0 + 3,2 + 1,2+ 7,1 = 17,7 MWh. 

 

Verkstaden består av 48 lysrörsarmaturer med 2 stycken lysrör i vardera armatur, vilket ger 96 

lysrör på ca 40 W och de lyser 8 timmar om dagen. 

P = 96 ∗ 40 W = 3840 W.   

 

W = P ∗ t = 3840 ∗ 220 ∗ 8 h = 6.8 MWh. 

 

Total årlig energianvändning för belysning i Östergatan 4 i kontoret samt verkstaden  

 

Wtot = 17,7 + 6,8 = 24,5  MWh 
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5.2 Ventilation 

5.2.1  Strömgatan 13 

Ventilation ID:27 

Ventilation inne, våning 2 kontor ID:27 mättes på de tre faserna där strömmen var 5,3 A per 

fas. Ventilationen används i 11 timmar per veckodagen och hela året blir det 2860 timmar. 

Nedan beskrivs hur mycket energi som används denna ventilation om året. Effektfaktor sätts 

till ett.  

 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos(φ) = √3 ∗ 400 ∗ 5,3 ∗ 1 = 3672 W. 

W = P ∗ t = 3672 ∗ 2860 h = 10,5 MWh. 

 

Ventilation ID:28 

Ventilation ID:28 har 2 stycken aggregat med olika strömmar. Det första aggregatet drar 

ström men 21,3 A på L1, 21,2 A på L2 och 21,7 A på L3. Medelvärdet av de tre strömmarna 

blir: 

I =  
 21,1 +  21,2 +  21,7

3
= 21,3 A. 

Aggregat 1 (måndag – torsdag)  

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos(φ) = √3 ∗ 400 ∗ 21,3 ∗ 1 = 14,8 kW. 

W = P ∗ t = 14,7 ∗103 ∗ 50 ∗ 4 ∗ 10,5 h = 14,7 ∗103 ∗ 2100 h = 31 MWh. 

Aggregat 1 (fredag)  

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos (φ) = √3 ∗ 400 ∗ 21,3 ∗ 1 = 14,8 kW. 

W = P * t = 14,8 ∗ 103 ∗ 50 ∗ 1 ∗ 9,7 h = 14,8 ∗ 103 ∗ 485 h = 7,2 MWh. 
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Det andra aggregatet drar 66 A (22 A per fas) och den används i 10,5 timmar i fyra dagar per 

vecka och nuvarande tidinställningar ger att maskinen är på i 50 veckor d.v.s. måndag till 

torsdag i 50 veckor. Den används i 9,7 timmar varje fredag i 50 veckor. 

Aggregat 2 (måndag – torsdag)  

I = 
66

3
= 22 A. 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos (φ) = √3 ∗ 400 ∗ 22 ∗ 1 = 15242 W. 

W = P ∗ t = 15,2 ∗103 ∗ 50 ∗ 4 ∗ 10,5 h = 15,2 ∗103 ∗ 2100 h = 32 MWh.  

Aggregat 2 (fredag)  

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos (φ) = √3 ∗ 400 ∗ 22 ∗ 1 = 15,2 kW. 

W = P ∗ t = 15,2 ∗103 ∗ 50 ∗ 1 ∗ 9,7 h = 15,2 ∗103 ∗ 485 h = 7,4 MWh. 

 

Ventilation ID:29 

Strömmarna i ventilationen ID:29 drar 2,1 A på L1, 3,1 A på L2 och 0,5 A på L3. Medelvärdet 

av de strömmarna blir:   

I =  
 2,1 +  3,1 +  0,5

3
= 1,9 A. 

Denna ventilation startar klockan 7:00  och stänger av klockan 18.00  d.v.s. 11 timmar per 

veckodag i 49 veckor om året. Nedan visar beräkningen på både effekten och energin. 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos(φ) = √3 ∗ 400 ∗ 1,9 ∗ 1 = 1316 W. 

W = P ∗* t = 1316 ∗ 49 ∗ 5 ∗ 11 h = 1316 ∗ 2695 h = 3,5 MWh. 

 

Ventilation ID:30 

Ventilation ID:30 drar 1,1 A på L1, 1,3 A på L2 och 0,5 A på L3. Medelvärdet av de 

strömmarna blir:  

I =  
 1,1 +  1,3 + 0,5

3
= 1,0 A. 
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 Ventilationen startar klockan 7:00 och är på till klockan 18.00, d.v.s. 11 timmar per veckodag 

i 49 veckor om året. Nedan visar beräkningen på både effekt och energi. 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗ 400 ∗ 1,0 ∗ 1 = 693 W. 

W = P ∗ t = 693 ∗ 49 ∗ 5 ∗ 11 h = 693 ∗ 2695 h = 1,9 MWh. 

 

Ventilation LAO2 

Ventilation LAO2 ute på taket drar ström på 3,2 A per fas. Ventilationen startar från klockan 

7:00 på morgonen till klockan 18.00 eftermiddag d.v.s. 11 timmar per veckodag i 52 veckor 

om året som blir 2860 timmar. Nedan beskrivs hur mycket energi som används årligen i 

denna ventilation. 

 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗ 400 ∗ 3, 2 ∗ 1 = 2217 W. 

W = P ∗ t = 2217 ∗ 2860 h = 6,3 MWh. 

 

5.2.2  Dackegatan, plåtbearbetning och lagret. 

Strömmarna i ventilation ID:118 drar 8 A på L1, 5 A på L2 och 7 A på L3. Medelvärdet av 

strömmarna blir:   

I =  
 8 +  5 + 7

3
= 6,7 A. 

Denna ventilation används i 8 timmar om dagen i 260 dagar om året. Nedan visar beräkningen 

av både effekt och energi. 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗ 400 ∗ 6, 7 ∗ 1 = 4641 W. 

W = P ∗ t = 4641 ∗ 261 ∗ 8 h = 4641 ∗ 2088 h = 9,7 MWh. 
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5.2.3  Centrallagret 

Ventilation inne i centrallagret mättes på de 3-faserna, där strömmen var på 3,5 A per fas. 

Ventilationen är igång 11,55 timmar per veckodag i 251 dagar om året. Nedan beskrivs hur 

mycket energi som används årligen i denna ventilation. 

 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗ 400 ∗ 3, 5 ∗ 1 = 2425 W. 

W = P ∗ t = 2425 ∗ 251 ∗ 11, 55 h = 2425 ∗ 2899 h = 7,0 MWh 

 

5.2.4  Östergatan 3 (måleriet)  

I byggnaden finns det totalt 2 ventilationsaggregat. Ventilationsaggregat märks internt med 

olika ID-nummer. Det första aggergatet har nummer ID:32 och det andra aggregatet har 

nummer ID:36. 

 

Ventilation ID:32 

Strömmarna i ventilationen ID:32 är 6,3 A på L1, 6,4 A på L2 och 6 A på L3. Medelvärdet av 

de strömmarna blir:  

I =  
 6,3 +  6,4 + 6

3
= 6,2 A. 

Ventilationen går från klockan 7:00 på morgonen till klockan 17.00 eftermiddag d.v.s. 10 

timmar per veckodag i 52 veckor om året eller 2600 timmar. Nedan beskrivs hur mycket 

energi som används årligen i denna ventilation. 

 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗ 400 ∗ 6, 2 ∗ 1 = 4300 W. 

W = P ∗ t = 4300 ∗ 52 ∗ 5 ∗ 10 h = 4310 ∗ 2600 h = 11,2 MWh. 
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Ventilationen ID:36 

I Ventilationsaggergat ID:36 åtgår strömmen 25 A per fas (se bilaga 7). Ventilationen startar 

klockan 7:00 på morgonen och går till klockan 16.00 d.v.s. 9 timmar per veckodagen i 52 

veckor om året eller 2340 timmar. Nedan beskrivs hur mycket energi som används årligen i 

denna ventilation. 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗ 400 ∗ 25 ∗ 1 = 17, 3 kW. 

W = P ∗ t = 17.3∗103 ∗ 2340 h = 40, 5 MWh. 

 

5.2.5  Östergatan 4  

På Östergatan 4 finns det 2 ventilationsanläggningar. Den ena finns på kontoret och den andra 

finns i monteringshallen.  

 

Ventilation ID:72 i kontor  

Strömmarna i ventilation ID:29 är 1,2 A på L1, 1,8 A på L2 och 0,3 A på L3. Medelvärdet av 

de strömmarna blir:   

I =  
 1,2 +  1,8 + 0,3

3
= 1,1 A. 

Denna ventilation används i 12 timmar per veckodag, 52 veckor om året. Nedan visar 

beräkningen av både effekt och energi. 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗400 ∗ 1,1 ∗ 1 = 762 W. 

W = P * t = 762 ∗ 52 ∗ 5 ∗ 12 h = 762 ∗ 3120 h = 2,4 MWh. 

Ventilation ID:62 i hallen  

Ventilation inne i hallen 62 mättes på de 3 faserna där strömmen var  6,2 A per fas. 

Ventilationen går 12,5 timmar per veckodag i 52 veckor. Nedan beskrivs hur mycket energi 

som används årligen i denna ventilation. 

P = √3  ∗ Uh ∗ I ∗ cos φ = √3 ∗ 400 ∗ 6, 2 ∗ 1 = 4295 W. 

W = P ∗ t = 4295 ∗ 52 ∗ 5 ∗ 12,5 h = 4295 ∗ 3250 = 14,0 MWh. 
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5.3 Tryckluft 

Allt material i detta avsnitt kommer från Ingersoll Rand (se bilaga 11). 

5.3.1  Strömgatan 13, ID:99, Tamrock 65EA, Kapacitet 2,4 m3/min 

Kompressorn är pålastad endast 2,8 % av 8760 timmar/år = 247 hr/år. Medan den är avlastad 

30,4% = 2662 timmar/år. Detta genererar en avlastad effekt på minst 20501 kWh/år då 

kompressorn använde ström utan att producera luft. 

 

Tamrock 65 EA Drifttid (h) Effekt (kW) Energin (MWh)   

Avlastad 2662 7,7 20,5 

På 247 20,0 4,9 

 

5.3.2  Dackegatan 41E, ID:94, Mattei ERC SE 507L, Kapacitet 1,36m3/min 

Kompressorn är pålastad endast 8,5 % av 8760 timmar/år = 747 hr/år. Medan den är avlastad 

19,5% = 1709 timmar/år. Detta genererar en avlastad effekt på minst 6837 kWh/år då 

kompressorn använde ström utan att producera luft. 

ERC SE 507L Drifttid (h) Effekt (kW) Energin (MWh)   

Avlastad 1709 4,0 6,8 

På 747 15,7 11,7 

 

5.3.3  Dackegatan 41A, ID:53, Abac NS39-200, Kapacitet 0,54 m3/min 

Kompressorn går 2 ggr per dag, 319 timmar per år, och den använde ca 1100 kWh per år. 
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5.3.4  Östergatan 3, ID:68, Tamrotor F18/8, Kapacitet 2,8m3/min 

Kompressorn är pålastad endast 15,2 % av 8760 timmar/år = 1329 hr/år. Medan den är 

avlastad 80,1% = 7020 timmar/år. Detta genererar en avlastad effekt på minst 105305 kWh/år 

då kompressorn använde ström utan att producera luft. 

Tamrotor F18/8 Drifttid (h) Effekt (kW) Energin (MWh)   

Avlastad 783 10 7,8 

På 168 24 4 

 

5.3.5  Östergatan 4, ID:85, GA37FF, Kapacitet 5,2 m3/min 

Kompressorn är pålastad endast 15,2 % av 8760 timmar/år = 1329 hr/år. Medan den är 

avlastad 80,1% = 7020 timmar/år. Detta genererar en avlastad effekt på minst 105305 kWh/år 

då kompressorn använde ström utan att producera luft. 

GA37FF Drifttid (h) effekt (kW) Energin (MWh)   

Avlastad 7020 15 105,3 

På 1329 49 65,1 
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5.4  Elvärme 

Det används en del elvärme i Holtabs lokaler idag. Elelementen på kontoren och 

fjärrvärmefläktarna i olika lokaler är de största enhetsprocesser som förbrukar el för 

uppvärmning.  

Användningstiden för elelement uppskattas till 2 timmar om dagen under vinterhalvåret d.v.s. 

183 dagar. Eftersom de är termostyrda så kan den exakta tiden inte anges när de ställs på och 

av. Dessa element har en märkeffekt på 1.0 kW. Energiförbrukningen för varje element blir: 

W = P ∗ t = 1.0 kW ∗ 2 ∗ 183 = 0,37 MWh om året. 

En typisk fjärrvärmefläkt är uppskattningsvis påslagen längre tid jämfört med element. Efter 

alla inspektioner som har gjorts ansåg 4 timmarsanvändningstid för dessa fläktar och bara 

under vinterhalvårets 183 dagar. Dessa fläktar är trefasmaskiner och strömmen per fas I = 1.6 

A enligt mätningar.  

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos (φ) = √3  ∗ 400 ∗ 1, 6 = 1109 W. 

W = P ∗ t = 1109 ∗ 183 ∗ 4 h = 0,81 MWh per år. 

 

5.4.1  Strömgatan 13 (Skenbearbetning & Arkivet ) 

I Arkivet finns en stor värmefläkt och ett värmeelement för att hålla lokalen torr. Fläkten är på 

hela tiden 8760 h och belastar 3 faser med 2.5 A/fas.  

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos (φ) =√3 ∗ 400 ∗ 2,5 = 1732 W. 

W = P ∗ t= 1732 W ∗ 8760 h = 15,2 MWh om året. 

Det termostatstyrda värmeelementet kan vara på 2 timmar per dygn och under vinterhalvåret 

d.v.s. 183 dagar. Det belastar bara en fas 6,5 A.  

Effekt per fas P = Uf ∗ I = 230 * 6,5 = 1495 W.  

W = P * t = 1495 W ∗ 183 ∗ 2 h = 0,55 MWh om året. 

 En typisk fjärrvärmefläkt finns i Skenbearbetningslokalen som förbrukar: 

W = P ∗ t= 1495 W ∗ 183 ∗ 4 h = 1,1 MWh om året. 
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Produktionshallen 

Här finns ridåluftvärme ID: NR107 med märkeffekt på 8.0 kW som används uppskattningsvis 

60 timmar om året. 

W = P ∗ t = 8000 W ∗ 60 h= 0,48 MWh om året. 

Kontor 

Här finns 48 st. typiska elvärmeelement vilka ger den totala elenergianvändningen på:    

W = P ∗ t = 1000 W ∗ 183 ∗ 2 h = 0,37 MWh om året/st.  

W total= 48 ∗ 0,37 MWh= 17.6 MWh om året. 

 

5.4.2  Plåtbearbetning och lager 

Här finns 4 st. typiska fjärrvärmefläktar. 

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos (φ) = √3 ∗ 400 ∗ 1, 6 = 1109 W. 

W = P ∗ t= 1109 W * 183 * 4 h = 0,81 MWh om året/st.  

W total= 4 ∗ 0.81 MWh = 3,2 MWh om året. 

Vid truckbatteriladdningen finns en frånluftsfläkt som är på hela tiden och en liten 

elvärmefläkt som används ibland när det är kallt ute (eller d.v.s. vinterhalvåret) 183 dagar. 

Totalt kan en och halv fläktar uppskattas. 

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos(φ) = √3 ∗ 400 ∗ 1,6 = 1109 W. 

W = P ∗ t= 1109 ∗183 ∗ 24 = 4.9 MWh om året/st. 

W = P ∗ t= 1109 ∗ 365 ∗ 24 = 9,7 MWh om året/st. 

W total = 4,9 + 9,7 = 14,6 MWh om året. 
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5.4.3  Centrallagret 

Här finns 18 st. av de typiska fjärrvärmefläktarna och 10 st. värmeelement. 

Fjärrvärmefläktar förbrukar:  

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos(φ) = √3 * 400 * 1,6 = 1109 W. 

W = P * t = 1109 * 183 * 4 h = 0,81 MWh om året/st. 

Wtotal = 18 * 0.81 MWh = 14,6  MWh om året. 

Elementen förbrukar: 

W = P * t = 1000 W * 183 * 2 h = 0,37 MWh om året/st. 

W total = 10 * 0,37 MWh = 3,7 MWh om året. 

 

5.4.4  Östergatan 4 

Härifrån matas två st. värmeelement till tältet utanför. Tiden estimeras 18 dagar om året och 

24 timmar per dygn baserat på antal produkter som flyter igenom här vintertid.  Effekten per 

element är 9.0 kW. 

W total = 2 ∗ 9000 W ∗ 18 ∗ 24 h = 7,8 MWh om året. 
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5.5  Komfortkyla och lufttork till kompressor 
 

lufttork till kompressor 

Centrallagret 

Här finns en lufttork till kompressorn som drar 3,7 A. Det är en enfasmaskin. 

Användningstiden är 13 timmar per arbetsdag.  

P = 230 * 3, 7 = 851 W (13 h/d). 

W = P * t= 851* 220*13 h= 2,4 MWh 

Det finna två lufttorkar till på Holtab. 

Biab DE032 finns i monteringen på Strömgatan 13 och Donaldson Ultrafilter SD0175AP i 

måleriet på Östergatan 3. Dessa båda är anpassade för 3 m3 luft per minut vardera, vilket 

innebär en elanvändning på ca 0,9 kW när de är i drift. Det räknas 8760 timmar eftersom 

dessa aldrig stängs av. 

P = 2 * 900 W = 1.8 kW 

W = P * t = 1800 * 8760 = 15, 8 MWh  

komfortkyla 

Det finns 4 st. kylaggregat med märkeffekt 1.1 kW och 3 st. med märkeffekt 1.2 kW. Dessa 

används under sommaren så kan 60 timmar om året beräknas. 

P = 4 * 1100 W = 4, 4 kW 

W = P * t = 4400 ** 60 = 0, 3 MWh  

P = 3 * 1200 W = 3, 6 kW 

W = P * t = 3600 * 60 = 0, 2 MWh  

Det finns 3 st. kylaggregat med 7,5 kW märkeffekt per styck. De har samma användningstid 

som ovan. 

P = 3 * 7500 W = 22, 5 kW 

W = P * t = 22500 * 60 = 1, 4 MWh. 
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5.6  Övrigt 

Datorer  

Enligt räkningen av det totala antalet datorer på Holtab så finns det omkring 70 datorer, 60 av 

dem används 8 timmar per dag och 40 dessutom är på stand-by (50 %, vid stand-by är 

effekten 100 W) övriga delen av dygnet. Effekten är 200 W vid användning.  

Energiförbrukningen är 1,60 kWh och [7]om dagen per st. 220 arbetsdagar om året ger en 

total energiförbrukning: 

Wtotal = 60 ∗ 220 ∗ 1,6 kWh = 21,1 MWh om året. 

Den totala energiförbrukningen när är på stand-by: 

Wtot = 40 * 220 * 1,6 kWh = 14,1 MWh om året. 

Kyl & frys 

Kyl & frys har en total energiförbrukning mellan 600 och 1500 kWh om året per st. beroende 

på konditionen.[8] 

Wtotal =17 st. enheter ∗ 1500 kWh = 25,5 MWh. 

Kaffebryggare  

Antal 10 st.  1kW effekt/st.  Användningstiden är en timme om dagen. Total 

energiförbrukning: 

Wtotal =10 ∗ 1000 ∗ 220 ∗ 1 h = 2,2 MWh om året. 

 

Östergatan 3  

3 st. små truckar laddas minst en varje dag. De är enfasbelastningar (se bilaga 6). 

Laddningsprofilen visade en laddningstid på 4 timmar, men på grund av tidsbegränsning så 

loggades 1,5 timmar bara.  I början drog den 7 A och efter 1,5 timmar drog den 3 A. 

medelvärdet blev 5 A. Energiförbrukning per laddningstillfälle:  

W = Uf ∗ Ih ∗ t = 5 ∗ 230 ∗ 1,5 h = 1,73 kWh 

Totalt blir det: Wtotal = 220 ∗ 1,73 kWh = 0,4 MWh . 
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Plåtbearbetning  

Truckladdning med 3-fas belastning (se bilaga 5) 

Två stycken truckar, en liten och en stor laddas varannan dag. Laddningstiden 5,25 h per 

tillfälle. 

Belastningsström i början är 54 A och den sjunker stegvis till noll efter 5,25 h. 

Energiförbrukning per laddningstillfälle:  

W/2 = (54 ∗ 3 ∗ 230) ∗ 5.25/2 = 98 kWh  

W = 110 d ∗ 98 kWh = 10,8 MWh 

Med hjälp av Excel kan en beräkning av energi som används per timme utföras. Genom att 

lägga ihop dessa kan den totala energiförbrukningen under ett laddningstillfälle erhållas. Det 

ger Wtotal = 98.49 kWh vilket stämmer bra överens med den grova beräkningen som har gjorts 

med hjälp av bilder från loggningen. 

Det finns 6 st. utetruckar och 3 st. ståstaplare på Holtab. Om samma laddningsprofil används 

för dessa truckar så blir resultatet totalt:  

Wtotal = (9/2) ∗ 10,8 MWh = 48,6 MWh. 

 

Maskiner 

Dessa maskiner drar 11 A vid standby och 19 A vid aktivtillstånd. De används normalt 

uppskattningsvis en timme om dagen. Totalt arbetsdagar 220 dagar. 

Energiförbrukning per år:  

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos(φ) = √3 ∗ 400 ∗ 19 ∗ 1 = 13164 W. 

Wtotal = P ∗ t = 13164 ∗ 220 ∗ 1 h = 2,9 MWh. 

När det är standby: 

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos (φ) = √3 ∗ 400 ∗ 11 ∗ 1 = 7621 W. 

Wtotal = P ∗ t = 7621 W ∗ 220 ∗ 7 h = 11, 7 MWh. 
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Skenbearbetning 

Här används olika maskiner exempelvis kapmaskin, bockningsmaskin m.m. Ungefär 1.5 

maskiner och i snitt 3.0 kW per enhet. De används i 8 timmar per veckodagar hela året. 

P = 1.5 ∗ 3.0 = 4,5 kW. 

Energiförbrukning:  

Wtotal = 4,5 kW ∗ 220 ∗ 8 = 7,9 MWh om året 

 

Portar  

Alla portar inklusive vikportar i alla byggnader på Holtab förbrukar ca 2,5 MWh om året.  

 

Travers 

5-tons travers  

Tre motorer i olika riktningar ger en strömsumma 11,3 A. En timme per arbetsvecka används 

traversen. Medelvärdet blir 11,3 A/ 3 = 3,8 A 

I =  
 11,3

3
= 3,8 A. 

P = √3 ∗ Uh ∗ Ih ∗ cos (φ) = √3 ∗ 400 ∗ 3, 8 = 2633 W 

Wtotal = P ∗ t = 2633 ∗ 220 ∗ 1 = 0,6 MWh 

 

15-tons travers 

Loggning fredag den 4 december 2015. från 6:30 -18:00 ger ett medelvärde på 1,7 kWh 

elanvändning per arbetsdag. Det utgicks ifrån att alla tre faser är lika belastade.  

Wtotal = P ∗ t = 1700 ∗ 220 = 0, 4 MWh. 
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6. Resultat  
 

6.1 Kartlagt elenergianvändning per enhetsprocess och år (MWh).  

Tabell 6.1.1  Total årlig energianvändning för belysning. 

Byggnad Energianvändning per år (MWh) 

Strömgatan 13 88,1 

Plåtbearbetning & lager 14,5 

Centrallagret 24,1 

Östergatan 3 måleriet 17 

Östergatan 4 24,5 

Totalt 168,2 

 

Tabell 6.1.2  Total årlig energianvändning för ventilation. 

Byggnad Energianvändning per år (MWh) 

Strömgatan 13 99,8 

Plåtbearbetning & lager 9,7 

Centrallagret 7 

Östergatan 3 måleriet 51,7 

Östergatan 4 16,4 

Totalt 184,6 

 

Tabell 6.1.3  Total årlig energianvändning för tryckluft. 

Byggnad Energianvändning per år (MWh) 

Strömgatan 13 25,4 MWh 

Plåtbearbetning & lager 18,6 

Centrallagret 1,1 

Östergatan 3 måleriet 11,8 

Östergatan 4 170,4 

Totalt 227,3 

 

Tabell 6.1.4  Total årlig energianvändning för elvärme. 

Byggnad Energianvändning per år (MWh) 

Strömgatan 13 34,9 

Plåtbearbetning & lager 17,8  

Centrallagret 18,3 

Östergatan 4 7,8  

Totalt 78,8 
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Tabell 6.1.5  Total årlig energianvändning för kylan. 

Enhet Energianvändning per år (MWh) 

lufttork till kompressor  18,2 

Komfortkyla 1,9 

Totalt 20,1  

 

Tabell 6.1.6  Total årlig energianvändning för övrigt.  

Övrigt Energianvändning per år (MWh) 

Truckladdning 49,0 

Datorer 35,2 

Kyl & frys 25,5 

Maskiner 22,5 

Portar 2,5 

Kaffebryggare 2,2 

Travers 1,0 

Totalt 138,0 

 

 

Diagram 6.1.7 Kartlagt elenergianvändning per enhetsprocess och i procent.  

  

0

50

100

150

200

250

Kartlagt 
elenergianvändning 
per enhetsprocess 

och år(MWh) 

Ventilati
on

22%

Tryckluft
28%

Belysnin
g

21%

Övrigt
17%

El-värme
10%

Kyla
2%

I  procent



 

37 
 

  

 

6.2 De största enhetsprocesserna i varje byggnad. 
 

6.2.1 Strömgatan 13. 

Enhetsprocesser  Energianvändning per år (MWh) 

Belysning 88,1 

Ventilation 100,1 

Tryckluft 25,4 

Elvärme  34,9 

Övrigt 38,0 

Totalt 286,5 

 

 

6.2.2 Dackegatan, plåtbearbetning och lagret 

Enhetsprocesser  Energianvändning per år (MWh) 

Belysning 14,6 

Ventilation 9,7 

Tryckluft 18,5 

Elvärme  17,8 

Övrigt  65,2 

Totalt 125,8 

 

6.2.3 Centrallagret  

Enhetsprocesser  Energianvändning per år (MWh) 

Belysning 24,1 

Ventilation 7,0 

Elvärme  18,3 

Övrigt 9,5 

Totalt 58,9 

 

6.2.4 Östergatan 3 (Måleriet) 

Enhetsprocesser  Energianvändning per år (MWh) 

Belysning 17 

Ventilation 52,2 

Tryckluft  11,8 

Övrigt 5 

Totalt 86 
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6.2.5 Östergatan 4  

Enhetsprocesser  Energianvändning per år (MWh) 

Belysning 24,5 

Ventilation 16,4 

Tryckluft  170,4 

Elvärme 7,8 

Övrigt 20,3 

Totalt 239,4 

 

 

6.2.6 Elenergianvändning per byggnad (MWh och i procent) 

Totalt 817 MWh. 
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7. Diskussion  

7.1 Kalibrering av mätinstrument  

Fluke 345 har 0.12 A felmarginal. Den visar mellan 0.10 och 0.14 A även när den inte mäter 

någon ström. Simple Logger® II Model ML912. Två olika loggningar per gång kan göras. 

Ena visar alltid mindre än den andra. Röda mindre än svarta oavsett förhållande. Alla dessa 

kan bero på att instrumenten inte är kalibrerade. 

När ett momentanvärde togs på strömmen så subtraherades felmarginalen 0.10 A. Vid 

loggningar var strömmen mellan 0.10 och 0.14 A felmarginal, vilket finns i beräkningar i 

Excel. Detta gör att slutvärden kan bli lite större än verkliga siffror eftersom medelvärdet av 

strömmen under hela loggningstiden används för beräkning av energiförbrukningen. När 

momentanvärden togs på strömmen subtraherades felmarginalen 0.10 A.  

 

7.2 DataView 

Det gick inte att exportera data från DataView till Excel. Däremot de grafiska diagrammen 

används för att räkna elförbrukningen under loggningstiden. (se bilagor) 

 

 

Tabell 7.2 visar en liten del av loggade data som överfördes till Excel. 

 

 
 

 

Mät-datum,"Mät-tidpunkt","Mätvärde","Mätvärde"

2015-12-02,"04:00:00","1.200000","Arms"

2015-12-02,"04:00:05","1.200000","Arms"

2015-12-02,"04:00:10","1.400000","Arms"

2015-12-02,"04:00:15","1.300000","Arms"

2015-12-02,"04:00:20","1.300000","Arms"

2015-12-02,"04:00:25","1.400000","Arms"

2015-12-02,"04:00:30","1.300000","Arms"

2015-12-02,"04:00:35","1.300000","Arms"

2015-12-02,"04:00:40","1.300000","Arms"
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7.3 Effektfaktorn cos φ 

Effektfaktorn cos φ mättes inte individuellt för alla laster. Den avlästes från en förinstallerad 

mätare på elskåpet på Plåtberarbetningslokalen. Den visade en effektfaktor på cos φ = 0.83 för 

hela anläggningen.  

cos φ = 0.83 skulle inte användas som ett standardvärde på alla processer eftersom det är 

vanskligt att dra slutsatser om andra byggnaders effektfaktor utan att mäta den.  

Det bestämdes att utgå ifrån att cos φ = 1.0 för alla byggnader och enhetsprocesser. På grund 

av elsäkerhets hänseende skulle spänning inte mätas för att få effektfaktorn cos φ. 

 

7.4 Användningstiden 

Truckladdning vid måleriet loggades under 1.5 timmar. Varje laddningstillfälle tar cirka tre 

till fyra timmar(se bilaga 6). 

Handmaskiner som används för montering är inte med i beräkningarna, de laddas varje dag. 

Totalt mer än 100 batteridrivna skruvdragare, borrmaskiner, sticksågar o.s.v. 

 

7.5 Slutsats  

Enligt Skellefteå kraft har Holtab en total elförbrukning på ca 960 MWh per år(se bilaga 1 

och 2). Det kunde kartläggas ungefär 85 % (820 MWh) av den totala elenergianvändningen. 

Detta kan bero på att alla processerna inte kunde loggas eftersom vissa av dem användes 

under sommaren t.ex. komfortkylan.  

Enligt Skellefteå kraft har Holtab en total elförbrukning på ca 960 MWh per år(se bilaga 1 

och 2). Det kunde kartläggas ungefär 85 % (820 MWh) av den totala elenergianvändningen. 

Detta kan bero på att alla processerna inte kunde loggas eftersom vissa av dem användes 

under sommaren t.ex. komfortkylan.  

I Jämförelse med den totala elförbrukningen 2010 enligt FLK(se bilaga 3). Elförbrukningen 

var ungefär 820 MWh per år. Men då hade Holtab en mindre anläggning jämfört med idag. 

Det gick att kartlägga lika stor elförbrukning i detta projekt. En rapport från 2010 FLK (se 

bilaga 3) visade att elförbrukningen var på 30 MWh på avfuktning och 60 MWh på 

komfortkyla per år. Dessa siffror är mycket lägre i denna rapport, vilket tyder på att det finns 
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en brist på kartläggning av dessa enhetsprocesser (se tabell 6.1.5  total årlig energianvändning 

för kylan sida 36) . 

Total elförbrukning för Centrallagret är ungefär 38,1 MWh från juli till december 2015 enligt 

Skellefteå kraft (se bilaga 2). Om en liknande profil appliceras för elförbrukningen mellan 

januari och juni 2015 så blir det total 76,2 MWh per år. Det gick att kartlägga ca 55 MWh, 

vilket är ca 72 % av dessa. (se resultat 6.8.3 Centrallagret 5,5 % av den totala 

elenergianvändningen).  

 

7.6 Åtgärder  

I Vissa lokaler som Strömgatan13 och centrallagret används el för uppvärmning, vilket kan 

göra att energin kan sparas upp till 11 MWh per år om det byts till fjärrvärme. 

Enligt personalen är 40 datorer på standby i 16 timmar per dygn, vilket motsvarar ett 

elenergislöseri på 14 MWh per år. Detta kunde undvikas genom att avstänga datorerna när 

dessa inte används. 

Många ventilationer är inställda på 52 veckor och 5 dagar i veckan. I de röda dagarna, samt 

under semester månaden dvs. juli används dessa. Genom att se över inställningar på 

ventilationer kan en del elenergi sparas.  

Det finns belysningar i vissa lokaler som aldrig släcks. Det kan bero på att rörelsedetektorn är 

ur funktion. Belysning är en stor del av elenergianvändningen på Holtab och genom att 

åtgärda dessa kan en stor del av energin sparas. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1  

Holtabs totala elförbrukning under 2015. Utskrift från Skellefteå Kraft den 11 december. Box 

54 täcker inte centrallagret. 

Box 54 ger energianvändning på ca 870 MWh om året. 

 

De tjocka staplarna visar elförbrukningen under 2015 året.  
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Bilaga 2  

Totala elförbrukningen under andra halvåret 2015 för Centrallagret utskriven den 11 

december. Det utgicks ifrån ett omvänt elförbrukningsmönster under första halvåret 2015. 

Det ger en total energianvändning på 76 MWh per år. 
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Bilaga 3  

Den totala elförbrukningen under 2010 för Holtab enligt FLK är markerade med en cirkel. 

Totalt 815 MWh om året. 
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Bilaga 4 

Den totala energianvändningen för Östergatan 3 enligt Ömangruppen Svenska AB. Rapporten 

är från den 22/11- 2013. Östergatan 3 har en elförbrukning på 235 MWh/år enligt rapporten. 
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Bilaga 5 

Truckladdning  

 

 

 

Med hjälp av Excel kan energianvändning per timme räknas ut. Genom att lägga ihop dessa 

kan få ut den totala energiförbrukningen under ett laddningstillfälle. Det ger Wtotal = 98.49 

kWh vilket stämmer bra överens med den grova beräkningen som den har gjorts med hjälp av 

bilder från loggningen. 

 

Strömloggning av truckladdningen. 
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Bilaga 6 
 

Östergatan 3 (måleriet). Lilla truckladdningen. 

 

Truckladdningen under 1.5 timmar. Enfasbelastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Tid Ström L1 Min. Ström L1 Med. Ström L1 Max.

11-12-2015 11:50:30.000 5,73 5,79 5,9

11-12-2015 11:51:00.000 5,77 5,83 5,9

11-12-2015 11:51:30.000 5,75 5,84 5,94

11-12-2015 11:52:00.000 5,74 5,82 5,91

11-12-2015 11:52:30.000 5,72 5,81 5,87

11-12-2015 11:53:00.000 5,74 5,82 5,9 Energiförbrukningen under 1.5 timme

11-12-2015 11:53:30.000 5,83 5,91 6 Medelvärde Max Laddning av småtruck i Måleriet

11-12-2015 11:54:00.000 5,79 5,87 5,98 4,93 5,90 5,11 kWh
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Bilaga 7  

Total elförbrukning Östergatan 3 

Östergatan 3 (måleriet). Fas 1 kolumn 3. Här finns 2 st. trefasinmatningskablar till byggnaden. 

Loggning 11/12- 14/12 helgen. I början och slutet på loggningen visas belastningen under 

arbetstimmarna. 

 

 

 

 

 

Fyra arbetstimmar ger 105 kWh energiförbrukning. Om detta värde multipliceras med två så 

fås den totala energiförbrukningen under en arbetsdag (8 timmar). 

105 kWh ∗ 2 = 210 kWh under 8 arbetstimmar.Totala energiförbrukningen för ena 

trefaskabeln hela måleriet samt kompressorn vid Östergatan 4 per dag blir: 

29 kWh + 210 kWh = 239 kWh 

11-12-2015 15:56:07.000 3,23 3,31 3,43

11-12-2015 15:57:07.000 3,15 3,31 3,44

11-12-2015 15:58:07.000 3,11 3,31 3,43

11-12-2015 15:59:07.000 3,2 3,31 3,43 Energiförbrukning under kvällen

11-12-2015 16:00:07.000 3,21 3,3 3,41 Medelvärde I(A) Max Från 16:00 till 08:00 16 timmar

11-12-2015 16:01:07.000 3,16 3,3 3,44 2,62 3,44 29,01 kWh

11-12-2015 16:02:07.000 3,23 3,32 3,43

11-12-2015 16:03:07.000 3,2 3,31 3,44

09:40:07.000 25,71 28,41 30,71

09:41:07.000 25,59 28,42 30,31

09:42:07.000 25,72 28,38 30,08 Medelvärde I(A) Max Energiförbrukningen under 4 timmar

09:43:07.000 25,75 28,42 30,62 Arbetstimmar mellan 7:00 och 11:00

09:44:07.000 25,56 28,51 30,57 38,15 43,4 105,60 kWh

09:45:07.000 25,78 28,35 30,49

09:46:07.000 25,68 28,39 30,64

09:47:07.000 26,07 27,96 32,89

09:48:07.000 25,8 38 73,3

09:49:07.000 34,9 41 50
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Om den andra trefaskabeln är lika belastad så fås totalt: 

239 kWh ∗ 2 = 478 kWh per dygn 

Om 220 arbetsdagar beräknas per år: 220 ∗ 478 kWh = 105 MWh 

 
Måleriet på Östergatan 3 

Belastningen under arbetstimmarna på fas 1 kolumn 2 loggade den 2/12 2015. 

 

Uppmätt på totalt inkommande L2 (svart kurva) i måleriet på Östergatan 3. Röd kurva är 

uppmätt L2:2, den ena fasen till ena målningsboxen. 

 

 

 
Målarboxarna Östergatan 3. Två faser lika belastade under arbetstimmarna. 
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Bilaga 8 
 

Östergatan 4  

 

Östergatan 4 den totala förbrukning fas L3. Loggning 7/12 till 9/12. Kompressor matas direkt 

ifrån Östergatan 3 (måleriet), så att den inte är med i denna loggning. 

 

 

Totala förbrukningen per dag mellan kl. 05:30 och 17:30. Klockan 05:30 drar ventilationen 

igång och den stängs av 17:30.   

 

 

Totala förbrukningen per natt mellan kl. 17:30 och 05:30. 

 

08-12-201505:34:59 0ms 3,76 4,67 5,74

08-12-201505:35:29 0ms 3,72 3,81 3,91

08-12-201505:35:59 0ms 3,7 3,82 3,95

08-12-201505:36:29 0ms 3,78 3,86 3,95 Medelvärde I(A) Max Energriförbrukningen under 12 h

08-12-201505:36:59 0ms 3,73 4,47 6,94 5:30 till 17:30

08-12-201505:37:29 0ms 6,8 11,33 15,47 8,905 15,47 73,95 kWh

08-12-201505:37:59 0ms 15,16 15,44 15,72

08-12-201505:38:29 0ms 15,71 15,83 15,96

08-12-201505:38:59 0ms 15,82 15,91 16,05

08-12-201505:39:29 0ms 13,81 15,41 16,04

08-12-201505:39:59 0ms 13,81 14,26 15,56

08-12-201505:30:29 0ms 3,73 4,22 5,66

08-12-201505:30:59 0ms 3,67 3,79 3,87

08-12-201505:31:29 0ms 3,68 3,77 3,85

08-12-201505:31:59 0ms 3,68 3,78 3,85 Medelvärde I(A) Max Energriförbrukningen under 12 h

08-12-201505:32:29 0ms 3,72 4,87 5,72 17:30 till 5:30

08-12-201505:32:59 0ms 5,55 5,63 5,77 3,54 4,47 29,35

08-12-201505:33:29 0ms 5,56 5,69 5,79

08-12-201505:33:59 0ms 5,57 5,68 5,78

08-12-201505:34:29 0ms 5,53 5,66 5,76
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Östergatan 4 Två olika faser, total inmatning. 

 

 

Bilaga 9 
 

15-tons kran på Östergatan 4 

 

Det är svårt att veta om två kranar har använts samtidigt eller ej. Det utgicks ifrån att alla tre 

faser är lika belastade. Loggning fredag den 4 december 2015 kl 6:30 -18:00. 

 

04-12-2015 15:55:38 0ms 0,12 0,13 0,14

04-12-2015 15:56:08 0ms 0,12 0,12 0,14

04-12-2015 15:56:38 0ms 0,12 0,12 0,14

04-12-2015 15:57:08 0ms 0,12 0,12 0,14

04-12-2015 15:57:38 0ms 0,12 0,13 0,15

04-12-2015 15:58:08 0ms 0,12 0,14 0,16

04-12-2015 15:58:38 0ms 0,12 0,12 0,15 Medelvärde Max Energiförbrukning per dag i kwh

04-12-2015 15:59:08 0ms 0,12 0,12 0,14

04-12-2015 15:59:38 0ms 0,12 0,12 0,14 0,28 0,18 1,74

04-12-2015 16:00:08 0ms 0,12 0,12 0,14

04-12-2015 16:00:38 0ms 0,12 0,12 0,13

04-12-2015 16:01:08 0ms 0,12 0,14 0,16
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Bilaga 10 
 

Skenbearbetningen på Strömgatan 13 

 

 

Uppmätt på totalt inkommande L3 (svartkurva) till skenbearbetningen på Strömgatan 13 

inklusive arkivet. Röd kurva är mätt på L1 totalt inkommande till skenbearbetningen (främst 

maskiner). 

 

 

Kontoret Strömgatan 13 

 

Kontoret Strömgatan 13. Två olika faser natt till 6:50. Detta kan vara kalibreringsrelaterat 

som tidigare diskuterats. 
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Bilaga 11 
 

Den totala elförbrukningen av tryckluft för Holtab enligt en rapport från Ingersoll 

Rand. 
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