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Sammanfattning	  
På	  uppdrag	  från	  One	  Nordic	  AB	  utreder	  denna	  rapport	  ur	  ett	  allmänt	  perspektiv	  
vilka	  energibesparande	  åtgärder	  som	  kan	  utföras	  på	  vattenkraftverk.	  Fokus	  
ligger	  på,	  enligt	  önskan	  av	  beställande	  företag,	  värmeåtervinning	  från	  
transformatorer,	  effektivisering	  av	  isfrihållningen	  kring	  utskovsluckor	  samt	  
effektivisering	  och	  modernisering	  av	  belysningsanläggningar.	  Rapporten	  ger	  
förslag	  på	  energieffektiviseringar	  tillsammans	  med	  konkreta	  beräkningsexempel	  
på	  hur	  mycket	  energi	  som	  går	  att	  spara	  under	  angivna	  förhållanden.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  energieffektiviseringar	  bör	  föregås	  av	  en	  djupanalys	  av	  varje	  
kraftstations	  budget,	  behov	  och	  efterfrågan	  tillsammans	  med	  ett	  noggrant	  
ställningstagande	  till	  eventuella	  risker.	  Eftersom	  en	  mängd	  variabler	  gör	  det	  
svårt	  att	  presentera	  en	  generell	  bästa	  lösning	  presenterar	  rapporten	  ett	  par	  
rekommenderade	  lösningar	  till	  värmeåtervinning	  från	  transformatorer,	  
energibesparande	  åtgärder	  i	  och	  kring	  utskovsluckorna	  samt	  ett	  flertal	  alternativ	  
till	  energieffektivisering	  av	  belysningsanläggningar.	  
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Abstract	  
On	  behalf	  of	  the	  company	  One	  Nordic	  AB	  and	  Staffan	  Lundström,	  this	  report	  
study	  several	  energy-‐saving	  measures	  that	  can	  be	  done	  at	  hydroelectric	  power	  
stations.	  One	  Nordic	  AB	  wanted	  three	  areas	  to	  be	  investigated	  further	  a:	  the	  
processes	  to	  keep	  the	  floodgate	  free	  from	  ice,	  b:	  recycling	  heat	  from	  the	  electric	  
transformer	  and	  c:	  energy-‐saving	  solutions	  for	  lightning.	  The	  report	  gives	  both	  
calculating	  examples	  on	  energy	  consumption	  and	  shows	  how	  the	  saving	  
solutions	  can	  be	  applied	  in	  reality.	  
	  
	  The	  result	  shows	  that	  every	  process	  that	  leads	  to	  a	  more	  energy	  efficient	  
solution	  should	  start	  with	  a	  deeper	  analysis	  which	  takes	  the	  budget,	  needs	  and	  
demands	  in	  considerations	  along	  with	  all	  the	  potential	  risks.	  Since	  many	  
variables	  make	  it	  difficult	  to	  present	  a	  general	  best	  solution	  the	  report	  presents	  a	  
few	  recommended	  solutions	  to	  all	  the	  three	  investigated	  areas.
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Förord	  
Detta	  examensarbete	  har	  utförts	  på	  uppdrag	  av	  företaget	  One	  Nordic	  AB	  och	  
Staffan	  Lundström.	  Examensarbetet	  på	  15	  högskolepoäng	  är	  det	  som	  kommer	  att	  
avsluta	  min	  treåriga	  utbildning	  till	  högskoleingenjör	  i	  energiteknik	  vid	  Umeå	  
Universitet.	  Från	  universitetets	  sida	  är	  detta	  arbete	  avsett	  att	  tillämpa,	  bredda	  
eller	  fördjupa	  de	  färdigheter	  i	  energiteknik	  som	  förvärvats	  under	  studietiden.	  
Arbetet	  ska	  även	  vara	  avsett	  att	  träna	  förmågan	  att	  leda	  och	  driva	  ett	  eget	  
projekt.	  
	  
Till	  min	  hjälp	  har	  jag	  haft	  universitetets	  handledare	  Mohsen	  Soleimani-‐Mohseni	  
samt	  företagets	  handledare	  Daniel	  Cederholm.	  Daniel	  har	  trots	  hög	  
arbetsbelastning	  från	  annat	  håll	  varit	  mitt	  ankare	  under	  detta	  arbete	  och	  fått	  
agera	  som	  en	  viktig	  bro	  mellan	  teori	  och	  verklighet.	  Utöver	  detta	  har	  jag	  via	  mail,	  
telefon	  och	  studiebesök	  haft	  kontakt	  med	  dussintals	  hjälpsamma	  personer	  som	  
delat	  med	  sig	  av	  sina	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  till	  mig.	  Ett	  särskilt	  tack	  vill	  jag	  
också	  rikta	  till	  all	  personal	  vid	  Harrsele	  kraftverk	  som	  outtröttligt	  svarat	  på	  
frågor,	  förklarat	  och	  visat	  mig	  runt	  i	  utskovsluckorna.	  	  
	  
	  
Tegsnäset,	  januari	  2012	  	  
Kristina	  Johansson
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1 Inledning	  
Vattenkraft	  är	  en	  väsentlig	  del	  i	  Sveriges	  energiproduktion	  och	  kommer	  att	  
fortsätta	  vara	  det	  under	  en	  lång	  tid	  framöver.	  Många	  kraftstationer	  är	  i	  stort	  behov	  
av	  upprustning,	  både	  för	  att	  kunna	  manövrera	  verket	  på	  distans	  men	  också	  för	  att	  
optimera	  dess	  processer	  så	  största	  möjliga	  verkningsgrad	  erhålls	  vid	  omvandlingen	  
av	  energi.	  Vid	  den	  tid	  då	  många	  kraftverk	  uppfördes	  fanns	  inget	  restriktivt	  
tänkande	  kring	  kraftverkens	  egna	  energiförbrukning,	  de	  använde	  i	  stort	  sett	  bara	  
av	  den	  el	  som	  de	  själva	  producerade.	  	  
	  
Vid	  minskad	  energiförbrukning	  i	  vattenkraftverkets	  interna	  processer	  kan	  en	  
större	  mängd	  energi	  säljas	  och	  miljö	  bevaras	  vilket	  är	  två	  mycket	  viktiga	  aspekter	  
som	  kraftbolagen	  ser	  på	  idag.	  	  
	  
Företaget	  One	  Nordic	  AB	  utför	  på	  uppdrag	  från	  ägare,	  upprustning	  av	  ställverk	  och	  
vattenkraftstationer.	  Denna	  upprustning	  innebär	  oftast	  en	  modernisering	  av	  
övervakningssystem,	  larm	  och	  kommunikationsutrustning	  samt	  
elektronikkomponenter	  men	  som	  många	  andra	  vill	  de	  också	  bidra	  till	  en	  bättre	  
miljö	  bland	  annat	  genom	  energieffektiviseringar.	  Denna	  rapport	  är	  en	  del	  i	  
företagets	  energieffektiviseringsarbete.	  	  
	  

1.1 Syfte	  och	  mål	  
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  utreda	  några	  processdelar	  i	  ett	  
vattenkraftverk	  för	  att	  identifiera	  energiineffektiva	  lösningar	  och	  ge	  förslag	  till	  
energisparande	  åtgärder	  som	  skulle	  kunna	  vidtas	  vid	  upprustningar	  av	  
vattenkraftverk.	  Detta	  skall	  sedan	  eventuellt	  lanseras	  som	  ett	  tillval,	  en	  Grön	  Option	  
som	  kan	  väljas	  till	  av	  kraftstationens	  ägare	  då	  denne	  vill	  rusta	  upp	  sitt	  kraftverk.	  
Utredningen	  kommer	  att	  ha	  sitt	  fokus	  på	  energiåtervinning	  vid	  
transformatorkylning,	  isfrihållning	  vid	  utskovsluckor	  samt	  styrning	  och	  
modernisering	  av	  belysning.	  	  
	  
Målet	  är	  att	  presentera	  en	  serie	  energisparande	  åtgärder	  i	  en	  rapport	  samt	  ett	  
förslag	  till	  en	  kortare	  presentationsfolder	  som	  företaget	  One	  Nordic	  AB	  kan	  
använda	  för	  att	  förmedla	  konceptet.	  	  	  
	  

1.2 Avgränsningar	  
Arbetet	  fokuserar	  på	  energieffektivisering	  och	  värmeåtervinning	  kring	  de	  tre	  
områdena	  transformator,	  utskovsluckor	  och	  belysning.	  Utöver	  detta	  finns	  det	  
ytterligare	  poster	  med	  stor	  besparingspotential	  som	  skulle	  kunna	  undersökas	  för	  
att	  få	  en	  mer	  komplett	  undersökning	  men	  detta	  görs	  endast	  i	  mån	  av	  tid.	  	  
	  
Eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  publicerade	  böcker	  i	  dessa	  specifika	  ämnen	  kommer	  
undersökningen	  att	  hitta	  mycket	  av	  sin	  information	  ifrån	  erfarenheter	  av	  
driftpersonal	  samt	  andra	  rapporter	  publicerade	  i	  ämnet (Sandqvist & Öhrvall, 2006) 
(VASO, ELFORSK, 1995).	  	  



Energieffektivisering av vattenkraftverk 
	  

2 

2 Teori	  
I	  följande	  kapitel	  redogörs	  den	  teori	  som	  ligger	  till	  bakgrund	  för	  de	  undersökningar	  
som	  utförts.	  

2.1 Vattenkraftverk	  
Ett	  vattenkraftverk	  är	  enkelt	  beskrivet	  ett	  verk	  som	  omvandlar	  vattnets	  
lägesenergi	  till	  elektrisk	  energi.	  Tack	  vare	  det	  klimat	  och	  den	  topografi	  Sverige	  har	  
finns	  det	  flera	  väldigt	  fördelaktiga	  vattenflöden	  som	  passar	  mycket	  bra	  för	  denna	  
typ	  av	  energiomvandling.	  Detta	  tillsammans	  med	  att	  vattenkraftverken	  har	  en	  
relativt	  liten	  klimatpåverkan	  gör	  att	  det	  har	  blivit	  ett	  mycket	  gångbart	  sätt	  att	  
tillverka	  elektrisk	  energi	  under	  decennierna.	  	  
	  
I	  Sverige	  började	  en	  systematisk	  uppbyggnad	  av	  vattenkraftverk	  under	  1940-‐talet	  
som	  pågick	  i	  närmare	  fyra	  decennier.	  Dessa	  verk	  rustas	  nu	  successivt	  upp	  för	  att	  
kunna	  säkerställa	  fortsatt	  produktion	  och	  integrera	  ny	  teknik	  som	  möjliggör	  bättre	  
styrning	  och	  övervakning	  för	  att	  skydda	  kraftverkets	  kritiska	  komponenter.	  	  
	  
Ett	  vattenkraftverk	  kan	  delas	  upp	  i	  tre	  olika	  delar	  vilket	  ger	  en	  naturlig	  indelning	  av	  
teorin,	  dessa	  stycken	  är	  vattnets	  väg	  genom	  verket,	  kraftöverföring	  och	  övervakning.	  
I	  följande	  kapitel	  kan	  dessa	  tre	  delar	  studeras	  närmare	  följt	  av	  ett	  par	  för	  
undersökningen	  betydande	  teoridelar.	  
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2.2 Vattnets	  väg	  genom	  verket	  
Då	  vattnet	  passerar	  genom	  ett	  kraftverk	  görs	  detta	  alltid	  efter	  samma	  princip,	  
oavsett	  verkets,	  från	  markytans,	  utseende.	  Ett	  vattenkraftverk,	  se	  figur	  1,	  består	  
övergripande	  av:	  

1. Vattenmagasin	  
2. Fördämning	  
3. Inloppstunnel	  
4. Generator	  
5. Turbin	  
6. Utloppstunnel	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
I	  figur	  1	  går	  det	  att	  följa	  vattnets	  väg	  från	  en	  högre	  till	  en	  lägre	  höjd	  genom	  ett	  
kraftverk.	  Det	  måste	  dock	  förtydligas	  att	  detta	  endast	  ska	  ses	  som	  en	  schematisk	  
bild,	  det	  finns	  otroligt	  många	  varianter	  på	  hur	  detta	  kan	  se	  ut,	  hur	  långa	  tunnlarna	  
kan	  vara	  och	  hur	  dammarna	  är	  konstruerade.	  Trots	  detta	  finns	  det	  alltid	  en	  lika	  
logisk	  uppbyggnadsprincip.	  För	  att	  utvinna	  mesta	  möjliga	  energi	  önskas	  en	  så	  hög	  
skillnad	  mellan	  den	  övre	  och	  nedre	  vattenytan	  som	  möjligt.	  För	  det	  är	  den	  mängd	  
potentiell	  energi	  som	  vattnet	  tappar	  under	  denna	  rörelse	  som	  tas	  upp	  av	  turbinen	  
och	  med	  hjälp	  av	  en	  generator	  omvandlas	  till	  elektrisk	  energi.	  Detta	  leder	  också	  till	  
att	  turbinen	  sitter	  så	  nära	  den	  nedre	  vattenytan	  som	  möjligt.	  Vid	  inloppstunnelns	  
början	  sitter	  alltid	  ett	  filter	  för	  att	  förhindra	  att	  eventuellt	  skräp	  och	  bråte	  ska	  följa	  
med	  in	  och	  skada	  turbinen	  och	  vid	  varje	  inloppstunnel	  finns	  det	  en	  lösning	  som	  gör	  
det	  möjligt	  att	  tillförsluta	  vatteninsläppet.	  
	  
Vattenmagasinet	  som	  bildas	  invid	  dammen	  kan	  ha	  mycket	  varierande	  storlek	  på	  
grund	  av	  naturens	  utseende.	  I	  dammen	  finns	  också	  ett	  eller	  flera	  utskov,	  vid	  punkt	  
två	  på	  figur	  1,	  som	  kan	  släppa	  förbi	  vatten	  om	  verket	  skulle	  vara	  ur	  funktion	  eller	  
om	  den	  övre	  vattennivån	  skulle	  bli	  alltför	  hög.	  Att	  dämma	  upp	  en	  älvfåra	  så	  att	  den	  

	  
	   	   	   	  
	   	   	   1.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  2.	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   3.	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  4.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   5.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

Figur	  1	  Schematisk	  bild	  över	  vattenkraftverkets	  huvudkomponenter	  bild	  från	  (Alvarez, 2006)	  
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övre	  vattennivån	  stiger	  gör	  att	  mer	  energi	  kan	  utvinnas	  än	  om	  bara	  älvens	  
naturliga	  fallhöjd	  skulle	  användas.	  Uppdämningen	  av	  älvfåran	  bidrar	  till	  en	  
energireserv,	  denna	  ger	  i	  sin	  tur	  möjlighet	  att	  behovsstyra	  elproduktionen.	  	  
	  

2.3 Utskovsluckor	  
Utskovsluckor	  är	  som	  tidigare	  nämnt	  en	  reglerbar	  öppning	  i	  fördämningen	  som	  gör	  
det	  möjligt	  att	  sänka	  den	  övre	  vattennivån	  ifall	  tillrinningen	  är	  stor	  eller	  om	  
kraftverket	  är	  ur	  drift.	  Utredningen	  kommer	  att	  behandla	  energieffektivisering	  
kring	  utskovsluckor	  vilket	  innebär	  att	  de	  isfrihållningssystem	  som	  är	  installerade	  
effektiviseras	  med	  avseende	  på	  funktion	  och	  elförbrukning.	  Till	  samlingsbegreppet	  
isfrihållning	  tillhör	  alla	  de	  system	  som	  installeras	  för	  att	  utskovsluckorna	  skall	  
kunna	  manövreras	  vintertid.	  Dessa	  system	  strävar	  alla	  efter	  att	  hålla	  isen	  borta	  
men	  eftersom	  is	  bildas	  på	  en	  rad	  olika	  ställen	  och	  inte	  av	  samma	  anledningar,	  krävs	  
ofta	  minst	  ett	  par	  separata	  system.	  Isfrihållningen	  kan	  ske	  på	  många	  sätt	  och	  i	  
kapitlet	  metoder	  för	  uppvärmning	  och	  isfrihållning	  tas	  detta	  upp.	  
	  
Om	  is	  bildas	  mot	  den	  stängda	  utskovsluckan	  kan	  det	  generera	  ett	  mycket	  högt	  
tryck	  mot	  luckan	  och	  den	  kan	  skadas	  och	  i	  värsta	  fall	  mista	  sin	  
manövreringsfunktion.	  Av	  den	  anledningen	  eftersträvas	  det	  alltid	  att	  en	  öppen	  vak	  
ska	  hållas	  just	  framför	  luckan.	  	  	  
	  

2.3.1 Lucktyper	  
Kapitlet	  tar	  upp	  olika	  typer	  av	  luckor	  som	  används	  i	  Sverige (Johnsson, 2010),	  
fortsättningsvis	  kommer	  dock	  utredningen	  att	  begränsa	  sig	  enbart	  segmentluckan.	  
Vanligen	  finns	  en	  kombination	  med	  två	  av	  nedan	  beskrivna	  lucktyper	  på	  varje	  
kraftverksdamm,	  detta	  för	  att	  kunna	  täcka	  upp	  för	  aktuella	  avbördningskrav.	  Med	  
avbördningskrav	  menas	  den	  mängd	  vatten	  som	  måste	  kunna	  släppas	  förbi	  
kraftverket	  med	  hjälp	  av	  utskovsluckorna	  (VASO, ELFORSK, 1995).	  
	  
-	  Segmentlucka	  
Segmentluckan	  är	  en	  typ	  av	  lucka	  som	  vid	  reglering	  rör	  sig	  radiellt	  kring	  en	  fast	  
punkt.	  Segmentluckan	  finns	  i	  två	  typer,	  en	  som	  höjs	  uppåt	  och	  en	  som	  sänks	  nedåt	  
vid	  avbördning,	  se	  figur	  2.	  Manövrering	  av	  luckan	  sker	  med	  hydraulcylindrar,	  
kuggstångs,	  lin-‐,	  kedje-‐,	  eller	  hydraulspel. (Johnsson, 2010)	  
	  
Då	  utskovsluckor	  av	  denna	  typ	  började	  serietillverkas	  konstruerades	  de	  utan	  
isolering	  på	  nerströmssidan.	  I	  mitten	  av	  50-‐talet	  blev	  isolering	  standard	  och	  kork	  
var	  det	  gällande	  materialet.	  
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Figur	  2	  Till	  vänster,	  en	  segmentlucka	  som	  höjs	  upp	  vid	  avbördning.	  Till	  höger,	  en	  segmentlucka	  som	  
sänks	  nedåt	  vid	  avbördning,	  även	  kallad	  vagglucka. (VASO, ELFORSK, 1995)	  	  

	  
-	  Sektorlucka	  
Sektorluckan	  är,	  likt	  segmentluckan,	  av	  radial	  typ,	  skillnaden	  är	  dock	  att	  luckan	  
endast	  regleras	  nedåt	  så	  att	  vattnet	  strömmar	  över	  vid	  avbördning,	  se	  figur	  3.	  
Denna	  lucka	  är	  bra	  vid	  isgång	  och	  för	  att	  släppa	  förbi	  vrakgods	  men	  är	  olämplig	  att	  
använda	  vintertid	  då	  det	  lätt	  bildas	  is	  på	  luckans	  sidopelare.	  Luckan	  regleras	  likt	  
segmentluckan.	  (Johnsson, 2010)	  
	  
	  

	  
Figur	  3	  En	  sektorlucka.	  (VASO, ELFORSK, 1995)	  

2. UTSKOVSLUCKOR

2.1. Lucktyper

Segmentlucka

livur ..:././. ScgI!lClIlllId:iI. FiglIr ":.1.":. Scgmentlllckll (\'(/gglllckll).

Namnet kommer av att Iuckbladct har formen av ett cirkelsegment.

Segrnentluckan är en radiallucka som öppnas genom att luckan höjs och vattnet strömmar
under luckhladet. I.ucktypen användes såväl i ytutskov som i bortenutskov. Vid hotten-
lItskm .ir luckorna försedda med topptätning. Nedåtgående segment luckor (vaggluckor)
förekornmer endast som vtutskov,

Manöver av luckan sker antingen med direktverkande hydraulcylinder. kuggstångs-o lin-.
kcdjc- eller hydraulspcl.

Det rörekommer luckor med:

• Spel pa en sida.
• Spel pa bada sidor. Spelmaskinerna är då vanligen sammanbundna med mekanisk
parallell axel eller sa är de elektriskt synkroniserade (elektrisk axel).

• Hydraulcylinder på mitten av luckan. på en sida eller på båda sidor av luckan.

3

Sektorlucka

/
/

Figur 2.J.3. Sektorlucka.

Sektorluckan är en radial överströmningslucka. Luckan öppnas genom att den sänks ner i
en luckgropoch vattnet strömmar över luckan. Denna typ användes vanligen som flottnings-
lucka eller isutskov. Manövrering sker med hydraulcylinder eller spel på liknande sätt som
för segmentluckor.

Planlucka
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Figur 2./.4. Planlucka.

Luckbladet är i regel en plan stålkonstruktion. Lucktypen är en robust konstruktion med hjul
eller glidlister i vertikala falsar. Den manövreras vanligtvis med enkla eller dubbelverkande
hydraulkolvar eller skruvdomkrafter. Spel eller domkrafter är placerade antingen på mitten
av luckan eller vid varje sida, Det förekommer också manöver med telfer som hänger i en
överliggande bom. Lucktypen förekommer oftast i mindre utskov.

4
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-	  Planlucka	  
Planluckan,	  se	  figur	  4,	  är	  en	  rak	  stålkonstruktion	  som	  ofta	  fungerar	  som	  ytutskov	  
men	  det	  finns	  också	  lösningar	  som	  bottenutskov.	  I	  pelarsidorna	  sitter	  glidlister	  
eller	  hjul	  för	  att	  underlätta	  manövreringen	  som	  sker	  med	  hjälp	  av	  hydraulkolvar	  
eller	  skruvdomkrafter.	  (Johnsson, 2010)	  
	  

	  
Figur	  4.	  Planlucka. (VASO, ELFORSK, 1995)	  

	  
-	  Valslucka	  
Valsluckan,	  se	  figur	  5,	  används	  ofta	  i	  väldigt	  breda	  dammar	  och	  består	  av	  en	  stor	  
liggande	  cylinder	  som	  rullar	  mot	  en	  bana	  av	  stål	  eller	  betong.	  Denna	  regleras	  upp	  
med	  hjälp	  av	  kedjespel	  och	  går	  ner	  av	  egen	  tyngd.	  (Johnsson, 2010)	  
	  

Sektorlucka
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/

Figur 2.J.3. Sektorlucka.

Sektorluckan är en radial överströmningslucka. Luckan öppnas genom att den sänks ner i
en luckgropoch vattnet strömmar över luckan. Denna typ användes vanligen som flottnings-
lucka eller isutskov. Manövrering sker med hydraulcylinder eller spel på liknande sätt som
för segmentluckor.
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Figur 2./.4. Planlucka.

Luckbladet är i regel en plan stålkonstruktion. Lucktypen är en robust konstruktion med hjul
eller glidlister i vertikala falsar. Den manövreras vanligtvis med enkla eller dubbelverkande
hydraulkolvar eller skruvdomkrafter. Spel eller domkrafter är placerade antingen på mitten
av luckan eller vid varje sida, Det förekommer också manöver med telfer som hänger i en
överliggande bom. Lucktypen förekommer oftast i mindre utskov.

4
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Figur	  5.	  Valslucka. (VASO, ELFORSK, 1995)	  

	  

2.3.2 Metoder	  för	  uppvärmning	  och	  isfrihållning	  
Det	  går	  inte	  att	  nämna	  en	  generell	  metod	  för	  vilken	  som	  är	  den	  bästa	  då	  det	  gäller	  
att	  hålla	  isen	  borta	  från	  utskovsluckorna.	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  är	  flera	  variabler	  
som	  spelar	  in	  och	  metoden	  som	  är	  bäst	  på	  det	  ena	  stället	  är	  inte	  nödvändigtvis	  
fungerar	  på	  en	  annan	  plats.	  Variabler	  som	  spelar	  in	  är	  bland	  annat	  den	  höjd	  som	  
övre	  vattennivån	  kan	  variera,	  avstånd	  från	  utskovsluckorna	  till	  kraftverkets	  
intagsluckor,	  vindhastighet	  och	  utomhustemperatur.	  I	  detta	  kapitel	  kommer	  de	  
vanligaste	  metoderna	  för	  isfrihållning	  och	  uppvärmning	  enligt	  (VASO, ELFORSK, 
1995)	  att	  anges.	  För	  att	  illustrera	  nämnda	  termer	  i	  följande	  kapitel,	  se	  figur	  6.	  
	  

	  
Figur	  6.	  Utskovsluckans	  olika	  delar.	  

Spettlucka

FiglIr 2./.5. Spcttlucksparti.

Spettluckan är en planlucka av enklare konstruktion ofta med luckblad av trä. Namnet
kornmer från att lucktypcn ursprungligen manövrerades med hjälp av spett. På senare tid har
hydrauliska domkrafter och motordrivna hasplar börjat användas för manövrering.

Spettluckor förekornmer oftast i stort antal i samma utskov då bredden av varje lucka är
mycket begränsad, sällan överstigande I m. Spettlucksutskov är därför känsliga för
igcnsättning av is och driv gods.

Luckan glider i vertikala falsar och har normalt varken glidlist eller hjul.

Valslucka

VY

Figur 2./.6. Va/.Ill1cka.

5
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-	  Utsläpp	  av	  varmvatten	  uppströms	  lucka	  
Varmvattnet	  kan	  förslagsvis	  komma	  från	  den	  kylning	  som	  sker	  av	  generatorns	  och	  
turbinens	  bärlager.	  Det	  uppvärmda	  vattnet	  pumpas	  då	  upp	  till	  utskoven	  och	  släpps	  
ut	  ovanför	  vattenytan.	  
	  
-	  Strålvärmare	  ovanför	  vattenytan	  
Värmeelement,	  så	  kallade	  infravärmare,	  placeras	  ovanför	  vattenytan	  längs	  
bordläggningsplåten	  vilket	  håller	  ytvattnet	  isfritt.	  Värmeelementen	  förses	  ofta	  med	  
ett	  klimatskydd,	  en	  form	  av	  kåpa,	  för	  att	  minska	  förlusterna	  vid	  blåst	  och	  regn.	  
	  
-	  Invändig	  värmning	  av	  luckkropp	  
Invändig	  värmning	  av	  luckkroppen	  används	  på	  luckor	  som	  är	  av	  segment-‐	  eller	  
plantyp	  och	  har	  extra	  isolering	  på	  luckans	  nerströmssida	  som	  endast	  angränsar	  
mot	  luft.	  Denna	  värmning	  har	  som	  syfte	  att	  förhindra	  påfrysning	  av	  
bordläggningsplåten	  samt	  att	  förhindra	  istryck.	  Denna	  uppvärmning	  kan	  ske	  på	  en	  
mängd	  olika	  sätt,	  däribland	  värmekabel,	  kanalfläktar	  samt	  strålvärme.	  	  
	  
Som	  komplement	  till	  uppvärmning	  av	  luckkroppen	  installeras	  ofta	  en	  luftavfuktare.	  
Denna	  gör	  att	  luften	  inuti	  luckan	  innehåller	  en	  mindre	  mängd	  vatten	  vilket	  minskar	  
risken	  för	  korrosion.	  Den	  bidrar	  även	  till	  att	  luckkroppen	  inte	  behöver	  hålla	  en	  så	  
hög	  temperatur	  för	  att	  förhindra	  frysning	  i	  ledningar.	  	  
	  
-Strömningsbildare	  uppströms	  lucka	  
Metoden	  går	  ut	  på	  att	  strömning	  och	  turbulens	  bildas	  i	  vattnet	  framför	  
utskovsluckan	  och	  på	  så	  sätt	  fryser	  inte	  vattnet.	  Metoden	  är	  relativt	  känslig	  för	  hur	  
djupt	  man	  placerar	  den	  omrörande	  propellern.	  Den	  skapar	  strömning	  i	  upp	  till	  två	  
meter	  ovanför	  sig	  om	  det	  riktas	  korrekt	  vilket	  gör	  att	  den	  är	  olämplig	  att	  använda	  
vid	  mycket	  stora	  reglerhöjder	  enligt (Sandqvist & Öhrvall, 2006).	  	  
	  
-Vattenpump	  placerad	  i	  lucka	  
Principen	  går	  ut	  på	  att	  man	  för	  upp	  något	  varmare	  vatten	  från	  botten	  upp	  till	  ytan	  
vilket	  leder	  till	  en	  något	  ökad	  värme	  samt	  ökad	  strömning.	  Spridarröret	  som	  
sprider	  ut	  vattnet	  upptill	  på	  utskovsluckan	  kan	  både	  vara	  placerat	  inuti	  och	  utanpå	  
utskovsluckan.	  
	  
-	  Dränkbar	  pump	  nedfälld	  uppströms	  lucka	  
En	  pump	  viras	  ned	  med	  hjälp	  av	  vajrar	  eller	  kedjor	  framför	  utskovsluckan	  och	  
bildar	  strömning	  turbulens	  och	  cirkulering	  av	  vattnet	  vilket	  förhindrar	  frysning.	  
Djupet	  där	  pumpen	  kan	  placeras	  är	  beroende	  på	  dess	  effekt	  men	  vanligen	  placeras	  
den	  mellan	  1,5	  till	  3	  meter	  under	  vattenytan.	  En	  nackdel	  med	  denna	  metod	  är	  att	  då	  
kraftverken	  vill	  spilla	  vatten	  finns	  det	  stor	  risk	  att	  pumpen	  följer	  med	  strömmen	  
längs	  älvfåran	  men	  då	  metoden	  och	  pumpen	  i	  sig	  är	  relativt	  billig	  kan	  detta	  ändå	  
löna	  sig	  enligt (Sandqvist & Öhrvall, 2006).	  	  
	  
-	  Luftblåsning	  genom	  munstycken	  placerad	  i	  bordläggningen	  
I	  utskovsluckan	  placerar	  man	  en	  kompressor	  som	  via	  spridarrör	  på	  insidan	  eller	  
utsidan	  av	  utskovsluckan	  blåser	  ut	  luft.	  Luften	  stiger	  längs	  luckan	  och	  bildar	  
cirkulation	  och	  turbulens	  i	  vattnet	  som	  gör	  att	  det	  inte	  fryser.	  
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-	  Fals	  och	  tröskelvärmare	  
Att	  värma	  upp	  området	  kring	  utskovsluckan	  förhindrar	  denne	  att	  frysa	  fast	  i	  
kanterna	  där	  det	  är	  vanligt	  att	  det	  läker	  lite	  vatten.	  Uppvärmningen	  görs	  
traditionellt	  med	  cirkulerande	  varm	  olja	  som	  värms	  med	  en	  elektrisk	  värmepanna	  
med	  cirkulationspump	  eller	  så	  används	  överskottsvärme	  från	  stationen	  via	  
värmeväxlare	  och	  cirkulationspump.	  Metoden	  fungerar	  även	  med	  ingjutna	  
motståndselement	  i	  betongen	  som	  fals	  och	  tröskel	  ligger	  mot.	  
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2.4 Kraftöverföring	  
Det	  flödande	  vattnet	  som	  leds	  rätt	  via	  inloppstunneln	  träffar	  turbinens	  skovlar	  och	  
gör	  att	  turbinhjulet	  roterar.	  Med	  turbinhjulet	  roterar	  även	  en	  axel	  som	  i	  sin	  tur	  är	  
förankrad	  i	  generatorn.	  Kraftöverföringen	  mellan	  vattnet	  och	  generatorn	  kan	  ses	  
som	  kraftverkets	  kärna	  och	  väldigt	  mycket	  arbete	  har	  skett	  för	  att	  optimera	  just	  
denna	  process	  genom	  åren.	  Många	  olika	  turbiner	  har	  beprövats	  men	  i	  dag	  är	  det	  
huvudsakligen	  tre	  typer	  av	  turbiner	  som	  är	  i	  bruk	  i	  Sverige,	  dessa	  heter	  Francis-‐,	  
Kaplan	  eller	  Peltonturbin.	  Dessa	  tre	  turbintyper	  är	  anpassade	  för	  olika	  fallhöjder.	  
Kaplanturbinen	  är	  användbar	  vid	  låga	  fallhöjder,	  Francisturbinen	  vid	  måttliga	  till	  
höga	  fallhöjder	  samt	  Peltonturbinen	  för	  de	  mycket	  höga	  fallhöjderna. (Spade, 1999)	  
	  
Kraftverkens	  trefas	  generatorer	  kan	  vara	  av	  två	  olika	  typer,	  synkron-‐	  eller	  
asynkrongenerator.	  Asynkrongeneratorn	  används	  i	  huvudsak	  vid	  effekter	  upp	  till	  
några	  MW	  medan	  synkrongeneratorn	  är	  bäst	  lämpad	  för	  större	  kraftverk.	  
	  
Om	  en	  generator	  ska	  kopplas	  in	  på	  ett	  redan	  spänningssatt	  nät	  måste	  denna	  fasas	  
in	  så	  att	  fasföljd,	  faslikhet,	  frekvens	  och	  spänning	  är	  detsamma	  som	  på	  nätet.	  Detta	  
görs	  i	  dag	  med	  automatiskt	  reglerade	  fasningsdon.	  (Alfredsson, Elkraft, 2000)	  
	  	  

2.4.1 Transformatorer	  
Transformatorn	  är	  den	  apparat	  som	  omvandlar	  spänningen	  som	  kommer	  från	  
generatorn	  till	  en	  högre	  nivå,	  denna	  spänning	  leds	  ut	  på	  elnätet.	  Anledningen	  till	  
varför	  höga	  spänningar	  önskas	  är	  för	  att	  de	  ger	  mindre	  förluster	  i	  ledningarna	  som	  
distribuerar	  elen	  ut	  till	  användarna.	  	  
	  
Den	  klassiska	  krafttransformatorn	  består	  av	  en	  järnkärna	  och	  två	  lindningar	  per	  
fas,	  totalt	  sex	  lindningar.	  Lindningarna	  isoleras	  med	  ett	  pappersliknande	  material	  
som	  omsluts	  antingen	  med	  luft	  eller	  också	  olja.	  Om	  det	  är	  luft	  som	  omsluter	  
lindningsisoleringen	  ställs	  det	  krav	  på	  luftens	  kvalité,	  den	  måste	  både	  hålla	  en	  viss	  
renlighet	  och	  fuktighet.	  Om	  olja	  omsluter	  lindningsisoleringen	  krävs	  brandskydd	  
samt	  ett	  expansionskärl	  med	  kylutrustning	  som	  gör	  att	  oljan	  håller	  en	  jämn	  och	  låg	  
temperatur.	  	  (Alfredsson, Elkraft, 2000)	  
	  

2.4.1.1 Förluster	  
Krafttransformatorer	  anses	  verka	  med	  små	  förluster	  men	  då	  effekterna	  ofta	  är	  
höga	  blir	  förlusterna	  väsentliga.	  Dessa	  förluster	  kan	  i	  delas	  in	  i	  två	  typer,	  
tomgångsförluster	  och	  belastningsförluster.	  Tomgångsförlusterna	  uppkommer	  när	  
transformatorn	  går	  på	  tomgång,	  då	  primärspänningen	  är	  inkopplad	  men	  ingen	  
effekt	  tas	  ut	  på	  sekundärsidan.	  Förlusterna	  består	  av	  en	  tomgångsström,	  
järnförluster	  i	  transformatorkärnan	  och	  små	  resistiva	  förluster	  i	  primärlindningen.	  
(Alfredsson, Jacobsson, Rejminger, & Sinner, 1996)	  
	  
Belastningsförlusterna	  är	  till	  skillnad	  från	  tomgångsförlusterna	  beroende	  av	  den	  
effekt	  som	  tas	  ut	  på	  transformatorns	  sekundärsida.	  Dessa	  förluster	  kan	  delas	  upp	  i	  
tre	  olika	  komponenter,	  ohmiska	  förluster,	  tillsatsförluster	  på	  grund	  av	  
strömförträngning	  i	  ledningarna	  och	  virvelströmsförluster.	  Hos	  en	  
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krafttransformator	  kan	  dessa	  förluster	  antas	  vara	  ca	  0,5	  %	  av	  märkeffekten	  Sn.	  
(Alfredsson, Jacobsson, Rejminger, & Sinner, 1996)	  
	  

2.4.1.2 Kylning	  
På	  grund	  av	  ovan	  nämnda	  förluster	  bildas	  överskottsvärme	  i	  transformatorn	  vilket	  
måste	  kylas	  bort	  för	  att	  inte	  transformatorn	  ska	  bli	  överhettad.	  Kylning	  av	  
transformatorer	  kan	  delas	  in	  i	  två	  grupper,	  självkylda	  och	  forcerat	  kylda.	  Självkylda	  
transformatorer	  fungerar	  genom	  att	  det	  omgivande	  kylmediet	  som	  består	  av	  luft	  
eller	  olja	  rör	  sig	  genom	  spontan	  strömning	  uppåt.	  Forcerad	  kylning	  sker	  däremot	  
genom	  att	  det	  omgivande	  kylmedlet	  cirkuleras	  med	  hjälp	  av	  pumpar	  och/eller	  
fläktar.	  Detta	  sker	  ofta	  genom	  att	  olja	  cirkuleras	  med	  hjälp	  av	  pumpar	  genom	  
radiatorbatterier	  som	  kyls	  med	  fläktar.	  (Alfredsson, Jacobsson, Rejminger, & Sinner, 
1996)	  
	  

2.4.1.3 Förluster	  som	  går	  att	  återvinna	  
I	  en	  transformator	  finns	  det	  god	  potential	  till	  värmeåtervinning	  på	  grund	  av	  
förlusterna	  som	  bildar	  värme.	  Det	  ska	  dock	  förtydligas	  att	  all	  denna	  värme	  är	  
omöjlig	  att	  ta	  tillvara	  på	  eftersom	  det	  alltid	  finns	  naturlig	  konvektion	  kring	  
maskinen	  och	  värmeavgivning	  via	  strålning.	  Den	  totala	  återvinningspotentialen	  
kan	  beräknas	  genom	  att	  ta	  de	  sammanlagda	  förlusterna	  minus	  värmeavgivningen.	  
Värmeavgivningen	  är	  dock	  teoretiskt	  svårbestämd	  och	  transformatorns	  
återvinningspotential	  bestäms	  bäst	  genom	  tester	  på	  den	  aktuella	  platsen	  
tillsammans	  med	  data	  för	  temperaturer	  och	  drifttider.	  
	  

2.4.2 Värmeåtervinning	  från	  transformator	  
Att	  energieffektivisera	  med	  hjälp	  av	  en	  transformator	  innebär	  att	  den	  
överskottsvärme	  som	  produceras	  återvinns.	  Med	  hjälp	  av	  värmeväxlare	  och/eller	  
fläktar	  tillförs	  värmen	  till	  ventilationssystemet	  som	  fördelar	  luften	  i	  
maskinbyggnaden.	  Detta	  innebär	  att	  det	  värmebatteri,	  som	  annars	  värmer	  upp	  
luften	  i	  ventilationssystemet,	  får	  mindre	  drifttimmar	  och	  därigenom	  sparas	  energi.	  
Att	  göra	  en	  generell	  beräkning	  på	  hur	  mycket	  energi	  som	  går	  att	  bespara	  är	  svårt	  
eftersom	  det	  finns	  väldigt	  stora	  skillnader	  i	  hur	  transformatorerna	  är	  utformade,	  
vilken	  effekt	  och	  kylningstyp	  de	  har	  och	  var	  de	  är	  lokaliserade	  samt	  hur	  många	  
drifttimmar	  de	  har	  per	  år.	  På	  grund	  av	  de	  tidigare	  nämnda	  konvektions-‐	  och	  
strålningsförlusterna	  är	  det	  betydande	  om	  huvudtransformatorn	  är	  placerad	  inne	  i	  
maskinbyggnaden	  eller	  ute	  i	  ställverket.	  Om	  transformatorn	  är	  placerad	  utomhus	  
blir	  strålnings	  och	  konvektionsförlusterna	  mycket	  stora	  vintertid	  då	  temperaturen	  
är	  låg	  och	  därigenom	  blir	  energiåtervinningen	  mindre.	  	  
	  
Enligt	  (Olsson, 2012),	  kalkylerades	  det	  under	  föregående	  år	  på	  en	  transformator	  
med	  en	  effekt	  på	  100	  MVA.	  Denna	  hade	  tomgångsförluster	  på	  54	  kW	  och	  
belastningsförluster	  250	  kW.	  Transformatorn	  antogs	  vintertid	  i	  medeltal	  köras	  på	  
70	  %	  av	  maximal	  belastning	  samt	  att	  strålningsförlusterna	  vid	  -‐20°C	  uppgick	  till	  30	  
%.	  En	  överslagsberäkning,	  utan	  varaktighetsdiagram,	  visade	  då	  på	  en	  möjligt	  
återvunnen	  effekt	  på	  ca	  80	  kW.	  Men	  en	  drifttid	  på	  ca	  3000	  timmar	  per	  år	  gav	  detta	  
en	  årlig	  energibesparing	  på	  240	  MW	  vilket	  motsvarar	  ca	  120	  000	  kr.	  
Ombyggnationen	  planerades	  att	  kosta	  ca	  1,3	  miljoner.	  Detta	  är	  som	  sagt	  endast	  ett	  



Energieffektivisering av vattenkraftverk 
	  

12 

exempel	  på	  överslagsberäkning,	  för	  att	  få	  en	  mer	  precis	  uppskattning	  krävs	  
varaktighetsdiagram	  på	  utomhustemperaturen	  på	  den	  aktuella	  
uppställningsplatsen	  för	  transformatorn.	  	  
	  
Att	  återvinna	  överskottsvärmen	  kan	  i	  sig	  ske	  på	  ett	  flertal	  olika	  sätt	  beroende	  på	  
vilka	  effekter	  som	  eftersöks	  och	  vilka	  behov	  man	  vill	  täcka	  upp	  för.	  Trots	  den	  stora	  
variationen	  av	  utseende	  så	  arbetar	  många	  kraftverk	  med	  återvinning	  efter	  samma	  
princip,	  nedan	  redovisas	  ett	  par	  förslag	  på	  energibesparande	  systemlösningar.	  	  
	  

2.4.3 Systemlösning	  1	  
Den	  första	  systemlösningen,	  se	  figur	  7,	  fungerar	  genom	  att	  en	  sluten	  kylslinga	  
kopplas	  in	  i	  transformatorn	  så	  att	  den	  värmeväxlas	  mot	  transformatorns	  egen	  
oljekylning.	  Mediet	  i	  kylslingan	  blir	  upphettat	  och	  förs	  vidare	  med	  hjälp	  av	  en	  pump	  
till	  ventilationssystemet	  där	  det	  genom	  kylflänsar	  och	  en	  fläkt	  avger	  värme	  till	  
ventilationsluften.	  	  Detta	  betyder	  att	  det	  värmebatteri	  som	  annars	  används	  för	  
uppvärmning	  av	  tilluften	  utnyttjas	  i	  mindre	  utsträckning	  och	  därav	  erhålls	  en	  
energibesparing.	  Skulle	  det	  inte	  vara	  önskvärt	  med	  uppvärmning	  till	  lokalerna	  för	  
tillfället	  kan	  fläkten	  regleras	  ner	  och	  energibäraren	  åker	  vidare	  till	  en	  värmeväxling	  
som	  sker	  mot	  utomhusluften.	  Denna	  extra	  värmeväxling	  är	  också	  användbar	  för	  att	  
ge	  kylmediet	  en	  låg	  temperatur	  innan	  det	  når	  transformatorn	  igen,	  så	  att	  denna	  
inte	  överhettas.	  
	  

	  
Figur	  7	  Schematisk	  bild	  över	  systemlösning	  1	  

	  
Det	  kritiska	  i	  denna	  lösning	  är	  säkerheten,	  om	  kylmediet	  skulle	  sluta	  cirkulera	  så	  
erhålls	  ingen	  kylning	  av	  transformatorn	  och	  den	  överhettas.	  Detta	  är	  en	  
problematik	  som	  bör	  hanteras	  i	  varje	  enskilt	  fall	  beroende	  på	  vilken	  transformator	  
som	  skall	  kopplas	  in,	  en	  riskanalys	  rekommenderas	  så	  att	  inga	  onödiga	  skador	  sker	  
på	  transformatorn.	  Ett	  övervakningssystem	  är	  därför	  nödvändigt.	  I	  de	  allra	  flesta	  
fall	  finns	  det	  ett	  reservsystem	  som	  kan	  ta	  vid	  om	  det	  primära	  systemet	  skulle	  vara	  
ur	  funktion(Olsson, 2012).	  
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2.4.4 Systemlösning	  2	  
Den	  andra	  systemlösningen,	  se	  figur	  8,	  är	  brukbar	  om	  transformatorn	  har	  en	  
fungerande	  fläktkylning.	  Då	  kan	  den	  uppvärmda	  luften	  som	  vanligen	  blåser	  ut	  i	  
tomma	  intet	  ledas	  om	  så	  att	  den	  går	  in	  i	  ventilationssystemet.	  Detta	  kräver	  att	  det	  
är	  frisk	  uteluft	  som	  går	  in	  i	  transformatorrummet	  och	  inte	  förorenad	  luft.	  Om	  
varmluften	  kopplas	  in	  seriellt	  med	  ventilationens	  intag	  av	  uteluft	  kommer	  energi	  
att	  sparas.	  Det	  blir	  som	  en	  enkel	  förvärmning	  av	  luften	  som	  går	  in	  i	  
ventilationssystemet.	  För	  varma	  sommardagar	  bör	  det	  dock	  reglersystemet	  leda	  ut	  
kylluften	  så	  det	  ventilerade	  utrymmet	  inte	  blir	  överhettat.	  
	  
Detta	  lösningsförslag	  kräver	  mindre	  övervakning	  än	  systemlösning	  1	  men	  det	  blir	  
dock	  mindre	  effektivt.	  Denna	  lösning	  tar	  bara	  hand	  om	  överskottsvärme	  i	  form	  av	  
luft	  vilket	  innebär	  att	  förlusterna	  är	  större.	  Det	  positiva	  med	  denna	  lösning	  är	  att	  
den	  borde	  ha	  en	  något	  mindre	  investeringskostnad.	  
	  

	  
Figur	  8	  En	  schematisk	  bild	  över	  systemlösning	  2	  	  

	  

2.4.4.1 Sammanfattning	  systemlösningar	  
Systemlösningarna	  går	  att	  variera	  i	  oändlighet	  beroende	  på	  vilka	  förutsättningar	  
som	  gäller	  på	  den	  aktuella	  platsen	  men	  principerna	  är	  beskrivna	  och	  ett	  underlag	  
för	  diskussion	  är	  publicerat.	  
	  
Att	  göra	  en	  generell	  beräkning	  på	  hur	  mycket	  energi	  som	  kan	  sparas	  i	  de	  olika	  
systemlösningarna	  är	  mycket	  svårt	  beroende	  på	  det	  stora	  antalet	  variabler	  som	  då	  
måste	  antas.	  Variablerna	  är	  bland	  annat	  transformatoreffekt,	  transformatorns	  
arbetstemperatur,	  dimensionerande	  utomhustemperatur,	  lokalens	  yta,	  isolering	  
och	  värmebehov,	  temperaturdifferens	  på	  kylvatten,	  drifttid	  etc.	  Av	  den	  anledningen	  
görs	  i	  denna	  rapport	  inget	  försök	  till	  beräkning,	  det	  skulle	  kunna	  leda	  till	  ett	  
mycket	  missvisande	  resultat.	  	  
	  
Med	  detta	  sagt	  skulle	  det	  helt	  klart	  vara	  möjligt	  att	  göra	  en	  arbetsmetod	  och	  mall	  
för	  att	  underlätta	  beräkningen	  av	  detta	  så	  att	  alla	  variabler	  kan	  undersökas	  på	  plats	  
på	  kraftverket.	  Det	  innefattas	  dock	  inte	  av	  detta	  arbete.	  	  
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2.5 Övervakning	  
I	  ett	  kraftverk	  finns	  det	  också	  mättransformatorer	  som	  transformerar	  ner	  höga	  
spänningar	  och	  strömmar	  till	  låga	  nivåer.	  Mättransformatorer	  har	  en	  väldigt	  
noggrant	  bestämd	  omsättning	  (Alfredsson, Elkraft, 2000) (Cengel & Ghajar, 2011).	  I	  
och	  med	  att	  man	  transformerar	  ner	  spänningarna	  och	  strömmarna	  kan	  smidig	  
kontrollutrustning	  konstrueras.	  Kontrollutrustningen	  är	  idag	  en	  väldigt	  central	  del	  
i	  kraftverkens	  uppbyggnad.	  Anledningen	  till	  att	  denna	  del	  har	  prioriterats	  upp	  
genom	  åren	  är	  att	  det	  inte	  är	  vanligt	  med	  driftpersonal	  på	  kraftverken.	  
Kontrollutrustningen	  är	  kopplad	  till	  den	  driftcentral	  som	  sköter	  kraftverkens	  hela	  
produktion	  och	  personal	  åker	  bara	  ut	  till	  kraftverken	  för	  att	  åtgärda	  fel	  eller	  utföra	  
planerat	  underhåll.	  Detta	  gör	  att	  mycket	  stor	  vikt	  läggs	  på	  att	  styrning,	  
kommunikation	  och	  kontroll	  av	  kraftverkets	  processer	  kan	  skötas	  på	  distans.	  	  
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2.6 Värmeförluster	  genom	  plana	  väggar	  
Temperaturskillnader	  strävar	  alltid	  emot	  att	  jämna	  ut	  sig,	  även	  om	  en	  vägg	  skiljer	  
dem	  åt.	  Av	  den	  anledningen	  finns	  det	  alltid	  en	  värmetransport	  genom	  den	  vägg	  som	  
skiljer	  temperaturerna	  ifrån	  varandra,	  transporten	  sker	  i	  riktning	  från	  det	  varma	  
utrymmet	  mot	  det	  kalla.	  Att	  isolera	  en	  vägg	  minskar	  denna	  värmetransport	  vilket	  
leder	  till	  att	  det	  går	  åt	  mindre	  energi	  att	  hålla	  ett	  inneslutet	  utrymme	  varmt.	  	  
	  
Stationärt	  tillstånd	  antas	  och	  värmetransporten	  sker	  vinkelrät	  mot	  planets	  yta,	  rakt	  
igenom	  väggen.	  Värmetransportens	  storlek	  beror	  då	  av	  hur	  stor	  
temperaturskillnad	  det	  är,	  vad	  väggen	  består	  av	  för	  material	  och	  hur	  stor	  area	  
väggen	  har.	  Figur	  9	  visar	  hur	  temperaturen	  sjunker	  då	  värme	  transporteras	  genom	  
väggen.	  
	  

	  
Figur	  9	  Temperaturen	  sjunker	  då	  värme	  transporteras	  från	  den	  varma	  till	  den	  kalla	  sidan	  av	  väggen.	  
(Cengel & Ghajar, 2011)	  

	  
Värmeflödet	  kan	  beskrivas	  med	  följande	  formel:	  	  
	  

	  
	  
	  

h1	  =	  Värmeövergångstal	  för	  varmt	  medium	  [W/m2K]	  
h2	  =	  Värmeövergångstal	  för	  kallt	  medium	  [W/m2K]	  
k	  =	  värmeledningstal	  [W/mK]	  
A	  =	  area	  [m2]	  
L	  =	  Väggens	  tjocklek	  [m]	  
T∞1	  =	  Temperatur	  på	  varmt	  medium	  [°C]	  
T∞2	  =	  Temperatur	  på	  kallt	  medium	  [°C]	  
T1	  =	  Temperatur	  på	  väggens	  varma	  sida	  [°C]	  
T2	  =	  Temperatur	  på	  väggen	  kalla	  sida	  [°C]	  
	  
Värmeöverföring	  kan	  ske	  genom	  tre	  olika	  förfaranden,	  varav	  bara	  två	  kan	  vara	  
gällande	  samtidigt.	  Dessa	  tre	  delar	  är	  värmeledning,	  konvektion	  och	  strålning,	  med	  
andra	  ord	  finns	  det	  tre	  sätt	  som	  värme	  kan	  överföras	  mellan	  två	  medier.	  	  
	  

€ 

˙ Q =
T∞1 −T1

1/ h1A
=

T1 −T2

L / kA
=

T∞2 −T2

1/ h2A
[W ]
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För	  att	  beräkna	  den	  del	  som	  består	  av	  naturlig	  konvektion	  följs	  nedan	  beskrivna	  
lösningsmetod.	  	  
	  
Med	  antagandet	  att	  luft	  är	  en	  ideal	  gas	  klargörs	  den	  så	  kallade	  
expansionskoefficienten	  enligt:	  
	  
βideal	  gas	  =	  1/T∞	  
	  
T∞	  =	  Luftens	  temperatur,	  inuti	  utskovsluckan.	  [°C]	  
	  
Expansionskoefficienten	  används	  därefter	  för	  att	  bestämma	  Rayleigh	  siffran.	  
	  

€ 

RaL =
gβ(Ts −T∞)Lc

3

vα
	  

	  
g	  =	  gravitationen	  [m/s2]	  
β	  =	  expansionskoefficienten	  [1/°C]	  
Ts	  =	  ytans	  temperatur	  [°C]	  
Lc	  =	  karaktäristiska	  längden	  [m]	  
v	  =	  kinematiska	  viskositeten	  [m2/s]	  
α	  =	  termisk	  diffusivitet	  [m2/s]	  
	  
	  
Beroende	  på	  vilken	  tiopotens	  som	  Rayleigh	  siffran	  resulterar	  i	  skall	  denna	  
korrigeras,	  i	  denna	  beräkning	  användes	  följande	  korrektionsfaktor	  som	  används	  då	  
Rayleigh	  siffran	  resulterar	  i	  en	  tiopotens	  inom	  intervaller	  1010-‐1013.	  
	  

	  
	  

	  
Nusseltalet,	  Nu,	  ger	  sedan	  möjlighet	  att	  beräkna	  luftens	  värmeövergångstal.	  
	  

	  
	  
	  

	  
Med	  hjälp	  av	  värmeövergångstalet	  går	  då	  den	  genom	  väggen	  strömmande	  effekten	  
att	  beräknas.	  För	  ytterligare	  beskrivning	  av	  dimensionslösa	  konstanter	  och	  tal	  i	  
denna	  beräkning,	  se	  kapitel	  9	  i	  boken	  (Cengel & Ghajar, 2011).	  
	  

! 

Nu = 0,1RaL
1/ 3

! 

Nu =
hL
k
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2.7 Belysning,	  inomhus	  
Belysning	  är	  en	  viktig	  del	  i	  hur	  inomhusklimatet	  uppfattas	  och	  speciellt	  vikigt	  är	  
det	  på	  en	  arbetsplats	  där	  otillräcklig	  belysning	  kan	  leda	  till	  både	  dålig	  
arbetsställning	  och	  trötthet. (Belysningsbranschen)	  
	  
En	  kraftverksstation	  har	  ofta	  väldigt	  begränsat	  eller	  inget	  insläpp	  av	  dagsljus	  då	  
maskinsalarna	  ligger	  insprängda	  under	  marknivå	  vilket	  leder	  till	  att	  belysningen	  
inte	  bara	  är	  viktig	  för	  trivseln	  utan	  även	  för	  säkerheten.	  Maskinsalarna	  har	  alltid	  en	  
självlysande	  vägledning	  på	  golvet	  som	  visar	  vägen	  mot	  nödutgång	  ifall	  strömmen	  
skulle	  försvinna	  eller	  om	  en	  olycka	  skulle	  vara	  framme.	  Denna	  slinga	  kräver	  dock	  
viss	  belysning	  för	  att	  laddas	  upp	  så	  den	  kan	  lysa	  i	  mörkret	  vid	  en	  nödsituation.	  Av	  
den	  anledningen	  kan	  inte	  all	  belysning	  stängas	  av	  i	  kraftverken	  när	  den	  är	  
obemannad,	  utan	  den	  måste	  regleras.	  
	  
Att	  reglera	  belysning	  kan	  göras	  på	  tre	  olika	  sätt,	  med	  dimfunktion,	  
dagsljusavkänning,	  närvarostyrning,	  eller	  en	  kombination	  av	  samtliga.	  Vilken	  
metod	  som	  är	  den	  bästa	  skiljer	  från	  plats	  till	  plats.	  	  
	  
Utveckling	  av	  armaturer	  och	  nya	  reglermetoder	  gör	  att	  det	  finns	  mycket	  att	  vinna	  i	  
att	  modernisera	  belysning.	  En	  10	  –	  15	  år	  gammal	  belysningsanläggning	  förbrukar	  
ofta	  fyra	  gånger	  så	  mycket	  el	  som	  en	  ny.	  Ändå	  är	  den	  genomsnittliga	  utbytestakten	  
för	  belysning	  inte	  snabbare	  än	  33	  år	  i	  Sverige.	  De	  traditionella	  lysrörsarmaturerna	  
av	  så	  kallad	  T8	  modell	  förbrukar	  mycket	  mer	  el	  än	  de	  nya	  armaturerna	  T5,	  dessa	  
nya	  armaturer	  har	  också	  bättre	  reflektorer	  som	  gör	  att	  ljuset	  inte	  stannar	  i	  
armaturen	  utan	  riktas	  dit	  det	  behövs	  samt	  att	  de	  möjliggör	  styrning	  av	  ljuset.	  
Genom	  att	  byta	  ut	  armaturerna	  och	  därigenom	  även	  ljuskällorna	  kan	  man	  spara	  
hela	  42	  %	  av	  elförbrukningen.	  Med	  styrning	  och	  dagsljusavkänning	  kan	  
besparingen	  öka	  upp	  till	  80	  %.	  (Belysningsbranschen)	  
	  
Att	  investera	  i	  ny	  belysning	  kan	  innebära	  en	  hög	  engångskostnad	  men	  enligt	  
belysningsbranschen	  utgörs	  endast	  10	  %	  av	  en	  belysningsanläggnings	  kostnader,	  
under	  dess	  livstid,	  av	  denna	  investering.	  20	  %	  består	  av	  drift	  och	  underhåll	  och	  
resterande	  70	  %	  utgörs	  av	  elförbrukningen,	  se	  figur	  10.	  
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Figur	  10	  Fördelning	  av	  kostnader	  i	  en	  belysningsanläggning	  

2.7.1 Livslängd,	  ljusflöde	  och	  färgtemperatur	  
Allteftersom	  glödlampan	  håller	  på	  att	  fasas	  ut	  från	  vårt	  samhälle	  har	  det	  lanserat	  
en	  stor	  mängd	  nya	  belysningsalternativ.	  För	  gemene	  man	  kan	  det	  vara	  väldigt	  svårt	  
att	  ta	  ett	  beslut	  om	  vilket	  alternativ	  som	  ska	  ersätta	  den	  traditionella	  glödlampan.	  
Det	  finns	  många	  aspekter	  i	  denna	  debatt	  som	  bör	  tas	  i	  beaktning	  innan	  beslut	  om	  
belysningsalternativ	  tas,	  tre	  är	  viktiga	  är	  däribland	  livslängd,	  ljusflöde	  och	  
färgtemperatur.	  
	  
Livslängd	  kan	  anges	  på	  tre	  olika	  sätt:	  

• Medellivslängd	   Den	  tid	  då	  50	  %	  av	  en	  stor	  testmängd	  lampor	  	  
	   	   	   fortfarande	  lyser.	  Anges	  ofta	  på	  glödlampor,	  	  
	   	   	   halogenlampor,	  lysrör,	  kompaktlysrör	  och	  	  
	   	   	   keramiska	  metallhalogenlampor.	  

	  
• Service	  life	   	   Drifttid	  fram	  till	  dess	  att	  80	  %	  av	  ljusflödet	  återstår	  

	   	   	   och	  då	  är	  hänsyn	  tagen	  till	  både	  ljusnedgång	  och	  	  
	   	   	   trasiga	  lampor.	  Anges	  för	  urladdningslampor.	  	  
	   	   	   Livslängden	  är	  en	  bra	  indikation	  på	  när	  hela	  	  
	   	   	   anläggningens	  ljuskällor	  ska	  bytas	  ut.	  Efter	  denna	  tid	  
	   	   	   uppstår	  en	  ökad	  mängd	  trasiga	  lampor.	  

	  
• White	  life	   	   Anger	  då	  det	  är	  dags	  att	  ersätta	  ljuskällan	  på	  grund	  

	   	   	   av	  att	  dess	  ljusfärg	  har	  försämrats.	  
	  
Ljusflödet	  anges	  i	  enheten	  lumen	  som	  beskriver	  hur	  mycket	  ljusutbyte	  som	  ges	  från	  
varje	  ljuskälla.	  Detta	  bör	  studeras	  noggrant	  då	  en	  hel	  belysningsanläggning	  skall	  
bytas	  ut,	  om	  ljusflödet	  är	  högre	  i	  den	  nyinstallerade	  belysningen	  kan	  detta	  
kompenseras	  med	  en	  mindre	  mängd	  armaturer.	  	  Ljusflödet	  är	  också	  det	  enda	  
riktiga	  sättet	  att	  jämföra	  belysningskällor	  idag	  då	  wattalet	  inte	  är	  jämförbart	  
mellan	  olika	  tekniker.	  	  
	  
Färgtemperatur	  kan	  enkelt	  beskrivas	  som	  hur	  blått	  respektive	  hur	  gult	  som	  ljuset	  
uppfattas.	  Glödlampans	  färgtemperatur	  är	  ofta	  det	  som	  eftersträvas	  och	  den	  har	  ett	  

70	  

20	  
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ljus	  som	  ligger	  åt	  det	  gula	  hållet,	  närmare	  bestämt	  på	  en	  temperatur	  på	  2700K,	  se	  
figur	  11.	  En	  högre	  temperatur	  ger	  ett	  kallare	  ljus	  medan	  en	  lägre	  ger	  ett	  varmare.	  
	  

	  
Figur	  11	  Färgtemperaturer (Belysningsbranschen)	  

Utöver	  ovan	  nämnda	  tre	  kriterier	  finns	  det	  ett	  otal	  att	  tillägga	  men	  kan	  dessa	  tre	  
behärskas	  kan	  de	  största	  frågetecknen	  rätas	  ut.	  Exempel	  på	  andra	  aspekter	  att	  ta	  
hänsyn	  till	  är;	  antal	  tändcykler,	  upptändningstid	  och	  möjlighet	  till	  att	  dimma.	  	  
	  

2.7.2 Energieffektivisera	  belysning	  
Att	  modernisera	  och	  effektivisera	  belysning	  får	  som	  i	  så	  mycket	  annat	  inte	  leda	  till	  
en	  försämring	  av	  arbetsklimat	  och	  säkerhet.	  Utmaningen	  består	  i	  att	  hitta	  en	  
passande	  reglermetod	  som	  tillfredsställer	  alla	  olika	  behov.,	  även	  de	  energimässiga.	  	  
	  
En	  energieffektivisering	  av	  en	  belysningsanläggning	  kan	  ske	  på	  många	  olika	  sätt	  
och	  med	  varierade	  omfattning.	  Varje	  belysningsleverantör	  kan	  leverera	  varianter	  
på	  energieffektiva	  helhetslösningar.	  Nedan	  redogörs	  ett	  antal	  varianter	  som	  kan	  
vara	  relevanta	  beroende	  på	  vilken	  budget	  som	  finns	  att	  tillgå.	  
	  
Att	  byta	  ut	  de	  befintliga	  lysrören	  mot	  ett	  mer	  energieffektivt	  alternativ,	  ett	  så	  kallat	  
energilysrör	  där	  till	  exempel	  ett	  36	  W	  lysrör	  kan	  ersättas	  med	  ett	  på	  34	  W,	  detta	  
gör	  enligt	  försäljarna	  en	  total	  energibesparing	  på	  strax	  över	  10	  %	  (Philips 
Electronics N.V, 2007),(Osram, 2009),	  (Aura light AB, 2009).	  
	  
Ett	  annat	  sätt	  att	  energieffektivisera	  men	  behålla	  de	  gamla	  T8	  armaturerna	  är	  att	  
komplettera	  dessa	  men	  högfrekvensdon,	  HF-‐don.	  Dessa	  gör	  det	  möjligt	  att	  dimma	  
ljuset	  samtidigt	  som	  den	  höga	  frekvensen	  tar	  bort	  eventuellt	  flimmer	  som	  annars	  
kan	  vara	  vanligt	  hos	  lysrör.	  Denna	  åtgärds	  sparpotential	  beror	  till	  stor	  del	  på	  vilken	  
möjlighet	  som	  finns	  att	  dimra	  ljuset,	  en	  tillverkare	  säger	  att	  de	  sänker	  
förbrukningen	  med	  25	  %	  (CELMA, 2007)	  samtidigt	  som	  de	  förlänger	  lysrörets	  
livslängd	  med	  30	  %.	  	  (Aura light AB, 2009)	  
	  
I	  en	  T8	  armatur	  går	  det	  även	  energieffektivisera	  genom	  att	  sätta	  in	  LED	  lysrör	  men	  
det	  ska	  göras	  av	  utbildad	  personal.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  LED	  lysröret	  fungerar	  på	  
ett	  annorlunda	  sätt	  och	  vissa	  varianter	  kan	  inte	  ersätta	  det	  traditionella	  lysröret	  
rakt	  av.	  Men	  även	  här	  finns	  det	  olika	  modeller	  så	  kontrollera	  och	  följ	  leverantörens	  
anvisningar.	  En	  återförsäljare	  säger	  att	  ett	  byte	  likt	  detta	  kan	  spara	  upp	  till	  70	  %	  
energi.(Energispargruppen)	  
	  
På	  marknaden	  finns	  det	  även	  adaptrar	  som	  monteras	  i	  T8	  armaturerna	  så	  att	  ett	  T5	  
lysrör	  går	  att	  installera.	  Detta	  utbyte	  ska	  dock	  göras	  med	  stor	  försiktighet	  eftersom	  
det	  innebär	  att	  det	  görs	  förändringar	  i	  armaturen	  som	  eliminerar	  CE-‐märkningen	  
samtidigt	  som	  en	  rad	  frågeställningar	  måste	  utredas	  för	  att	  belysningen	  inte	  ska	  bli	  
en	  ren	  olägenhet.	  Se	  angiven	  källa	  för	  mer	  information.	  Dessa	  adaptrar	  
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rekommenderas	  inte	  att	  användas	  till	  nödbelysning	  då	  särskilda	  krav	  på	  detta	  
finns.	  (Ljuskultur, 2009)	  
	  
Det	  sista	  och	  troligtvis	  dyraste	  alternativet	  är	  att	  byta	  armaturer	  i	  hela	  
belysningsanläggningen	  till	  så	  kallade	  T5	  teknik.	  Fördelarna	  är	  många	  men	  bland	  
annat	  möjligheterna	  till	  reglering	  och	  styrning.	  Med	  en	  ny	  anläggning	  kan	  också	  nya	  
behov	  tillgodoses	  då	  arbetsplatsernas	  utformning	  kan	  ha	  ändrats	  sedan	  föregående	  
belysning	  monterades.	  Troligen	  kommer	  detta	  även	  att	  leda	  till	  färre	  armaturer	  på	  
grund	  av	  den	  ökade	  verkningsgraden	  i	  de	  nya	  lysrören	  och	  armaturerna.	  	  
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3 Genomförande	  
Denna	  rapport	  har	  genom	  litteraturstudier,	  intervjuer	  och	  enklare	  mätningar	  
kommit	  fram	  till	  resultat	  som	  visar	  på	  vilka	  energieffektiviseringar	  som	  kan	  vara	  
kostnadseffektiva	  att	  utföra.	  	  
	  
Varje	  typexempel	  har	  utförts	  med	  skilda	  metoder	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  inte	  finns	  
någon	  generell	  beskrivning	  att	  ge,	  nedan	  följer	  en	  förklaring	  till	  hur	  varje	  
typexempel	  har	  genomförts.	  
	  
Genom	  beräkningar	  på	  energiförbrukning	  och	  men	  hänsyn	  tagen	  till	  kritiska	  
funktioner	  ska	  förslag	  till	  energibesparande	  åtgärder	  rekommenderas.	  
Projektet	  kommer	  i	  huvudsak	  att	  fokusera	  på	  de	  av	  företaget	  tre	  föreslagna	  
åtgärderna.	  Dessa	  tre	  åtgärder	  berör	  transformator,	  utskovsluckor	  och	  belysning.	  
	  

3.1 Litteraturstudier	  
Arbetet	  påbörjas	  med	  en	  litteraturstudie	  inom	  vattenkraften	  i	  Sverige,	  dess	  
övergripande	  processer	  och	  de	  kritiska	  komponenternas	  funktion.	  Därefter	  börjar	  
en	  djupare	  studie	  inom	  de	  tre	  olika	  kategorierna	  som	  företaget	  har	  önskat,	  
transformatorkylning,	  isfrihållning	  vid	  utskovsluckor	  och	  modernisering	  av	  
belysning.	  	  
	  
Då	  arbetet	  fokuserar	  på	  specifika	  lösningar	  är	  det	  svårt	  att	  hitta	  litteratur	  som	  
hanterar	  ämnet,	  därför	  har	  tidigare	  rapporter	  i	  ämnet	  studeras (Sandqvist & 
Öhrvall, 2006), (VASO, ELFORSK, 1995),	  (Holmström, 2007) (Lundström, 2008) 
(Holmlund, 2007).	  Detta	  har	  också	  gjorts	  för	  att	  förstå	  olika	  scenarier	  som	  uppstår	  
på	  olika	  kraftverk.	  	  Till	  exempel	  har	  isfrihållning	  en	  variabel	  som	  består	  av	  
omgivande	  miljö	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  färdigskriven	  bästa	  
lösning.	  Studerandet	  av	  rapporter	  har	  gett	  en	  ökad	  förståelse	  för	  de	  olika	  
lösningarna.	  Användandet	  av	  studenters	  examensarbeten	  har	  gjorts	  med	  
försiktighet	  och	  fakta	  har	  eftersökts	  från	  andra	  håll	  för	  att	  understryka	  dess	  
riktighet.	  Trots	  detta	  finns	  det	  ett	  fåtal	  fall	  i	  rapporten	  där	  det	  på	  grund	  av	  
tidsaspekten	  inte	  gått	  att	  utföra	  samma	  grundliga	  undersökningar.	  I	  de	  tillfällena	  i	  
rapporten	  är	  det	  nämnt	  att	  fakta	  är	  tagit	  från	  en	  annan,	  ej	  personligen	  bekräftad	  
undersökning.	  	  
	  
Tekniska	  specifikationer	  på	  kraftverk	  har	  även	  granskats	  för	  att	  öka	  kunskapen	  
kring	  ett	  vattenkraftverks	  olika	  processer.	  	  
	  

3.2 Harrsele	  kraftverk	  
För	  att	  ge	  exempel	  på	  de	  olika	  systemen	  som	  samverkar	  vid	  utskovsluckans	  
isfrihållningssystem	  har	  Harrsele	  kraftverk	  studerats.	  Harrsele	  kraftverk	  ligger	  i	  
Umeälven,	  närmare	  bestämt	  i	  Vännäs	  kommun.	  Kraftverket	  har	  en	  installerad	  
effekt	  på	  223	  MW	  fördelat	  på	  tre	  aggregat.	  Kraftverkets	  utskovsluckor	  är	  vardera	  
20	  meter	  breda,	  7,5	  meter	  höga	  och	  består	  av	  två	  stycken	  segmentluckor	  och	  en	  
sektorlucka.	  Eftersom	  sektorluckan	  genom	  sitt	  utförande	  inte	  är	  känslig	  för	  islaster	  
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och	  inte	  används	  vintertid	  så	  har	  denna	  inget	  isfrihållningssystem.	  Av	  den	  
anledningen	  har	  därför	  sektorluckan	  uteslutits	  från	  beräkningarna.	  
	  
Erforderlig	  information	  har	  samlats	  in	  genom	  rundvandring	  på	  kraftverket	  och	  i	  
utskovsluckorna,	  undersökning	  av	  systemens	  funktion,	  avläsning	  av	  uppsatta	  
temperaturgivare	  samt	  genom	  intervjuer	  med	  driftpersonal	  och	  
ritningsgranskning.	  Driftpersonalen	  belyser	  också	  problem	  och	  fördelar	  med	  de	  
olika	  metoder	  som	  de	  har	  erfarenhet	  från.	  (Andersson, 2011)	  
	  

3.2.1 Total	  energiförbrukning,	  typexempel	  Harrsele	  kraftverk	  
För	  att	  ge	  exempel	  på	  de	  olika	  systemen	  som	  samverkar	  vid	  utskovsluckans	  
isfrihållningssystem	  har	  Harrsele	  kraftverk	  studerats.	  Rundvandring	  och	  avläsning	  
av	  märkskyltar	  givit	  deklarerade	  effekter.	  
	  
De	  två	  segmentluckorna	  har	  identiska	  isfrihållningssystem	  som	  fungerar	  enligt	  
följande.	  	  
	  
I	  spelkuren	  sitter	  ett	  värmeelement	  på	  1,15	  kW	  för	  att	  ge	  
manövreringsanordningen	  ett	  bra	  arbetsklimat.	  I	  samma	  kur	  är	  också	  fals	  och	  
tröskelvärmningen	  belägen.	  Den	  utgörs	  av	  en	  cirkulationspump,	  en	  tank	  och	  fyra	  
stycken	  värmepatroner.	  Cirkulationspumpen	  är	  på	  3,7	  kW	  och	  värmepatronerna	  är	  
på	  totalt	  16	  kW.	  
	  
För	  att	  inte	  de	  stora	  naven	  till	  segmentluckan	  ska	  haverera	  krävs	  uppvärmning	  
kring	  dessa	  också.	  Uppvärmningen	  i	  det	  enskilda	  rummet	  för	  navet	  utgörs	  av	  en	  
värmefläkt	  på	  2	  kW.	  
	  
Inuti	  själva	  utskovsluckan	  finns	  två	  system,	  ett	  för	  uppvärmning	  av	  luft	  inne	  i	  
luckan	  och	  ett	  för	  vakhållningen.	  Uppvärmningen	  i	  luckan	  består	  av	  ett	  
ventilationssystem	  med	  värme	  på	  15	  kW.	  Systemet	  tar	  luft	  från	  toppen	  av	  luckan	  
och	  blåser	  ut	  den	  längst	  ned,	  ute	  vid	  luckans	  hörn.	  Detta	  görs	  för	  att	  värma	  området	  
kring	  de	  tätningar	  som	  är	  belägna	  mellan	  den	  rörliga	  luckkroppen	  och	  de	  fasta	  
betongfundamenten	  men	  också	  för	  att	  minska	  risken	  för	  frysning	  inuti	  hela	  luckan.	  
För	  att	  förbättra	  klimatet	  ytterligare	  i	  luckan	  finns	  en	  luftavfuktare	  på	  1,3	  kW,	  
denna	  styrs	  av	  en	  hygrometer	  vilket	  gör	  att	  den	  går	  bara	  när	  luftfuktigheten	  
överstiger	  det	  angivna	  värdet.	  	  	  
	  
Vakhållningssystemet	  består	  av	  en	  kompressor	  och	  ett	  invändigt	  monterat	  
spridarrör	  som	  blåser	  ut	  luft	  några	  meter	  under	  vattenytan.	  Kompressorn	  som	  
sköter	  detta	  är	  på	  3	  kW	  
	  
Övrig	  elförbrukning	  i	  utskovsluckan	  är	  belysning,	  11	  stycken	  lysrörsarmaturer	  på	  
vardera	  36	  W	  är	  installerade.	  Dessa	  tänds	  dock	  bara	  när	  någon	  utför	  något	  arbete	  
där	  inne,	  därför	  utesluts	  dessa	  ut	  energiberäkningen.	  Utesluts	  görs	  även	  de	  
eventuella	  maskiner	  som	  kan	  ta	  sin	  ström	  från	  de	  installerade	  uttagen	  i	  
utskovsluckan,	  de	  antas	  inte	  användas	  i	  nämnvärd	  utsträckning	  och	  de	  har	  heller	  
inget	  med	  isfrihållningen	  att	  göra.	  
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Självklart	  varierar	  drifttiden	  för	  dessa	  isfrihållningssystem	  från	  år	  till	  år	  men	  enligt	  
den	  driftgrupp	  som	  sköter	  på	  och	  avstängningen	  av	  detta	  är	  drifttiden	  mellan	  
november	  till	  mitten	  av	  april.	  Ett	  överslag	  görs	  och	  energin	  beräknas	  på	  sex	  
månader	  med	  vardera	  trettio	  dagar.	  	  
	  

3.2.2 Isolering	  av	  luckkropp,	  typexempel	  Harrsele	  kraftverk	  
För	  att	  göra	  ett	  reellt	  antagande	  på	  hur	  mycket	  energi	  som	  skulle	  kunna	  sparas	  
med	  hjälp	  att	  isolera	  utskovsluckans	  uppströmssida	  görs	  en	  beräkning	  som	  
resulterar	  i	  hur	  mycket	  effekt	  som	  passerar	  genom	  utskovsluckans	  uppströmssida	  
med	  och	  utan	  isolering.	  För	  att	  följa	  den	  fullständiga	  beräkningen,	  se	  bilaga	  1.	  
	  
Vid	  beräkningar	  likt	  denna	  där	  två	  medier	  spelar	  in	  är	  dess	  värmeövergångstal,	  h,	  
av	  stor	  betydelse.	  Detta	  tal	  är	  dock	  väldigt	  svårt	  att	  bestämma	  utan	  att	  mäta	  
temperaturen	  på	  utsidan	  av	  utskovsluckan	  som	  ligger	  mot	  vattnet.	  I	  följande	  
beräkningar	  har	  det	  därför	  antagits	  att	  temperaturen	  på	  utskovsluckans	  plåt	  är	  
densamma	  som	  vattnets,	  samt	  att	  plåten	  har	  ett	  relativt	  högt	  värmeledningstal	  
vilket	  ger:	  
	  
T∞1=T1=T2	  	  
	  
Nomenklatur	  enligt	  figur	  4.	  Enligt	  beräkningsmetoden	  som	  beskrivs	  i	  tidigare	  
kapitel	  och	  med	  hjälp	  av	  uppmätta	  temperaturer	  fås	  resultatet	  att	  utskovsluckans	  
uppströmssida	  som	  angränsar	  mot	  vatten	  ständigt	  släpper	  ut	  en	  effekt	  på	  ca	  4230	  
W.	  Vattnet	  har	  i	  denna	  beräkning	  antagits	  vara	  0	  °C	  på	  hela	  djupet,	  detta	  enligt	  en	  
temperaturstudie	  som	  gjorts	  på	  ett	  flertal	  vattenkraftverk	  vintertid.	  (Sandqvist,	  
Öhrvall	  2006).	  
	  
Eftersom	  nerströmssidan	  angränsar	  mot	  uteluft	  har	  ett	  genomsnittligt	  värde	  tagits	  
på	  temperaturen.	  Denna	  temperatur	  är	  tagen	  från	  den	  närmast	  belägna	  station	  som	  
SMHI	  förvaltar.	  En	  medeltemperatur	  för	  månaderna	  november	  till	  april	  mellan	  
åren	  2001	  och	  2011	  beräknades.	  	  
	  

3.3 Furudals	  kraftverk	  
Furudals	  kraftverk	  ligger	  beläget	  i	  Oreälven,	  Rättviks	  kommun.	  Kraftverket	  har	  en	  
installerad	  effekt	  på	  3,58	  MW	  fördelat	  på	  tre	  turbiner.	  Kraftverket	  byggdes	  1944. 
(Kuhlin, 2003)	  
	  
Furudals	  kraftverk	  har	  sedan	  tre	  år	  tillbaka	  installerat	  ett	  nytt	  isfrihållningssystem.	  
Intervju	  med	  driftpersonal	  på	  plats	  samt	  ritningsgranskning	  har	  legat	  som	  grund	  
till	  exempel	  för	  luftblåsning	  genom	  munstycken	  placerad	  i	  bordläggningen.	  	  
	  
Furudals	  kraftverk	  har	  renoverat	  en	  utskovslucka	  som	  är	  ca	  12	  m	  bred.	  Men	  denna	  
upprustning	  följde	  också	  en	  energieffektivisering	  av	  vakhållningen	  framför	  
bordläggningsplåten.	  Tidigare	  hängde	  10	  stycken	  infravärmare	  på	  1	  kW	  vardera	  
ovanför	  vattenytan.	  Detta	  har	  sedan	  tre	  år	  tillbaka	  ersatts	  med	  luftblåsning	  genom	  
munstycken	  placerad	  i	  bordläggningen.	  En	  kompressor	  på	  2	  kW	  är	  alltså	  placerad	  
på	  insidan	  av	  utskovsluckan	  och	  genom	  ett	  spridarrör	  fördelar	  den	  ut	  luft	  längs	  
hela	  utskovsluckans	  bredd.	  Kompressorn	  tar	  en	  blandning	  av	  luft	  utifrån	  och	  
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inifrån	  utskovsluckan.	  Luften	  inuti	  utskovsluckan	  är	  något	  uppvärmd	  tack	  vare	  det	  
system	  som	  har	  till	  syfte	  att	  minska	  påfrysning	  i	  falsarna	  och	  på	  
bordläggningsplåten.	  	  
	  

3.3.1 Ersätta	  infravärme	  med	  energisnålare	  metoder	  
Infravärmare	  kan	  enligt	  denna	  utredning	  användas	  till	  två	  separata	  ändamål	  i	  
isfrihållningssystemet.	  Den	  första	  är	  för	  att	  hålla	  en	  vak	  framför	  
bordläggningsplåten	  och	  den	  andra	  är	  för	  att	  inifrån	  utskovsluckan	  värma	  tröskeln	  
för	  att	  förhindra	  fastfrysning	  nertill.	  Infravärmare	  för	  vakhållning	  är	  en	  
energikrävande	  metod	  som	  väldigt	  ofta	  kan	  ersättas	  med	  en	  kompressor	  som	  
genom	  ett	  invändigt	  spridarrör	  trycker	  ut	  varm	  luft	  nertill	  i	  utskovsluckan.	  Men	  det	  
finns	  dock	  exempel	  då	  denna	  metod	  inte	  räcker	  till.	  På	  vissa	  kraftverk	  rör	  sig	  isen	  
sakta	  nedströms	  vilket	  innebär	  att	  luftbubblorna	  inte	  kan	  smälta	  den	  is	  som	  
kommer	  krypandes.	  Där	  kan	  luftsystemet	  kompletteras	  med	  infravärmare	  som	  
hängs	  ovanför	  ytan.	  För	  att	  detta	  system	  inte	  ska	  bli	  onödigt	  energikrävande	  bör	  
dessa	  infravärmare	  vara	  reglerbara	  så	  de	  bara	  används	  vid	  behov	  
	  
	  

3.4 Storåströmmens	  kraftverk	  
Storåströmmens	  kraftverk	  ligger	  i	  älven	  Ljusnan,	  Härjedalens	  kommun.	  Kraftverket	  
har	  en	  installerad	  effekt	  på	  25	  MW	  fördelat	  på	  två	  turbiner.	  Kraftverket	  byggdes	  
1962	  och	  är	  under	  2012	  föremål	  för	  upprustning.	  (Kuhlin, 2003)	  
	  
Exempel	  från	  detta	  kraftverk	  har	  utförts	  genom	  intervjuer	  med	  driftpersonal,	  
granskning	  av	  teknisk	  specifikation.	  En	  nyinstallation	  av	  ventilationssystemet	  och	  
den	  befintliga	  värmeåtervinningen	  är	  i	  skrivande	  stund	  i	  startfasen,	  den	  ansvariga	  
personen	  för	  detta	  projekt	  har	  intervjuats	  (Hultberg, 2012).	  Även	  konsulter	  intagna	  
speciellt	  för	  värmeåtervinningen	  från	  transformatorn	  har	  intervjuats (Olsson, 
2012).	  	  
	  
I	  Storåströmens	  kraftverk	  installerades	  ett	  värmeåtervinningssystem	  från	  
huvudtransformatorn	  redan	  vid	  nybyggnationen	  1962.	  Transformatorn	  har	  en	  
effekt	  på	  38	  MVA	  och	  står	  strax	  utanför	  kraftstationens	  yttervägg.	  Transformatorn	  
är	  av	  typ	  OFWF	  (Oil	  Forced,	  Water	  Forced)	  vilket	  innebär	  att	  olja	  cirkuleras	  med	  
hjälp	  av	  en	  pump	  och	  oljan	  i	  sin	  tur	  kyls	  av	  vatten	  som	  också	  cirkuleras	  med	  en	  
pump.	  Men	  då	  detta	  är	  ett	  slutet	  system	  krävs	  också	  att	  vattnet	  kyls,	  vilket	  görs	  
genom	  att	  vattnet	  cirkuleras	  genom	  kylflänsar	  i	  ett	  utrymme	  där	  fläktar	  blåser	  bort	  
överskottsvärmen.	  Denna	  överskottsvärme	  är	  i	  sin	  tur	  den	  som	  leds	  in	  i	  
kraftverksstationens	  ventilationssystem	  och	  hjälper	  till	  att	  värma	  upp	  byggnaden.	  	  
	  
Överskottsvärmen	  blir	  som	  en	  sorts	  förvärmning	  av	  ventilationsluften	  som	  
därefter	  går	  vidare	  till	  en	  värmeväxlare	  som	  återvinner	  värme	  från	  frånluften.	  
Denna	  förvärmning	  planeras	  att	  användas	  vid	  temperaturer	  som	  understiger	  15°C.	  
Vilken	  återvinningseffekt	  som	  blir	  den	  gällande	  är	  osäkert	  men	  de	  räknar	  med	  
ungefär	  30-‐40	  kW.	  	  Hur	  mycket	  som	  sparas	  med	  denna	  metod	  är	  oklart	  men	  det	  är	  
dock	  en	  återvinning	  som	  bidrar	  till	  ett	  minskat	  energibehov.	  
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3.5 Optimering	  avbördningskapacitet	  
Avbördningskapaciteten	  i	  en	  kraftverksdamm	  beräknas	  efter	  den	  maximala	  
vattenföringen	  som	  kan	  tänkas	  råda.	  Men	  eftersom	  detta	  maximala	  vattentillstånd	  
ofta	  inträffar	  under	  vår	  och	  höst	  och	  inte	  på	  vintern	  så	  kan	  en	  beräkning	  av	  
vinterhalvårets	  avbördningskapacitet	  göras.	  Detta	  kan	  resultera	  i	  att	  alla	  
utskovsluckor	  inte	  behöver	  vara	  i	  drift	  under	  hela	  året	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  
stora	  energimängder	  skulle	  kunna	  sparas	  genom	  en	  reducering	  av	  
isfrihållningssystemen.	  (Sandqvist & Öhrvall, 2006)	  
	  
Om	  ett	  kraftverk	  har	  mer	  än	  ett	  installerat	  aggregat	  så	  betyder	  det	  ofta	  att	  samtliga	  
aggregat	  inte	  är	  i	  drift	  samtidigt.	  Därigenom	  kan	  planerade	  driftstopp	  av	  ett	  
aggregat	  struktureras	  om	  så	  de	  kompenseras	  med	  hjälp	  av	  de	  andra	  aggregaten.	  
Detta	  innebär	  att	  det	  vanligtvis	  spills	  väldigt	  lite	  vatten	  vintertid	  och	  
avbördningskapaciteten	  som	  krävs	  är	  bara	  en	  bråkdel	  av	  vad	  som	  är	  verklighet	  på	  
sommarhalvåret.	  Med	  hjälp	  av	  varaktighetsdiagram	  och	  statistik	  för	  
medelvattenföringen	  kan	  avbördningskapaciteten	  vintertid	  beräknas.	  Beroende	  på	  
de	  olika	  utskovsluckornas	  avbördningskapacitet	  kan	  det	  då	  göras	  en	  stor	  
energioptimering	  genom	  att	  reducera	  användningen	  av	  vissa	  luckor.	  (Sandqvist & 
Öhrvall, 2006)	  
	  

3.6 Belysning	  
För	  att	  jämföra	  olika	  belysningsalternativ	  har	  eftersökning	  via	  internet	  och	  
mailkorrespondens	  med	  belysningsföretag	  fått	  vara	  den	  uteslutande	  metoden.	  Då	  
utbudet	  av	  ljuskällor	  är	  stort,	  har	  en	  djupare	  kontroll	  av	  endast	  en	  leverantör	  fått	  
vara	  gällande.	  En	  enklare	  jämförelse	  mellan	  leverantörerna	  visar	  att	  dess	  utbud	  är	  
väldigt	  lika,	  troligtvis	  kan	  dock	  skillnader	  finnas.	  Då	  den	  djupare	  jämförelsen	  
mellan	  belysningskällor	  bara	  skedde	  från	  en	  av	  leverantörerna	  utesluter	  inte	  detta	  
att	  bättre	  alternativ	  kan	  finnas	  på	  marknaden.	  	  
	  
Belysningsbranschens	  hemsida	  har	  även	  fått	  spela	  en	  stor	  roll	  i	  detta	  avsnitt,	  då	  
den	  har	  ansetts	  vara	  en	  god	  källa	  till	  information.	  Belysningsbranschen	  är	  en	  
organisation	  vars	  styrelse	  består	  av	  människor	  som	  arbetar	  åt	  ledande	  
belysningsföretag.	  Det	  går	  inte	  att	  utesluta	  att	  det	  kan	  färga	  belysningsbranschens	  
organisation	  genom	  att	  uppmana	  till	  nyinköp.	  Informationen	  som	  använts	  i	  denna	  
rapport	  har	  dock	  försökts	  styrkas	  genom	  att	  granska	  tester	  utförda	  av	  tredje	  part.	  
Där	  detta	  inte	  kunde	  styrkas	  har	  det	  i	  löptexten	  angivits	  att	  det	  är	  försäljarna	  som	  
står	  till	  grund	  för	  argumenten.	  
	  

3.7 Elpriser	  
För	  att	  beräkna	  hur	  mycket	  pengar	  som	  i	  kan	  sparas	  i	  de	  olika	  typexemplen	  har	  det	  
i	  denna	  undersökning	  ett	  pris	  motsvarande	  marknadspriset	  valts.	  Detta	  med	  
underlag	  i	  att	  varje	  kWh	  som	  vattenkraftverket	  själv	  förbrukar	  i	  stället	  skulle	  
kunna	  säljas,	  till	  marknadspris.	  Att	  försöka	  anta	  ett	  rimligt	  elpris	  är	  svårt	  då	  
differenserna	  är	  stora	  både	  mellan	  månaderna	  och	  mellan	  åren.	  	  
	  
Marknadspriset	  har	  tagits	  fram	  på	  hela	  året	  och	  sedan	  jämförts	  mot	  priserna	  på	  de	  
aktuella	  vintermånaderna.	  Den	  huvudsakliga	  elförbrukningen	  som	  hanteras	  i	  
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denna	  undersökning	  sker	  vintertid	  då	  spotpriserna	  är	  något	  högre.	  se	  tabell	  1.	  
Samtliga	  priser	  är	  från	  NordPool	  (NoordPoolSpot, 2012).	  
	  
Tabell	  1.	  Marknadspriser,	  snittpriser	  för	  helår	  samt	  specificerat	  för	  vintermånader,	  angivet	  i	  kr/MWh.	  

Helår	  2010	   542,53	   	   Helår	  2009	   392,81	  
	   	   	   	   	  

jan-10	   670,96	   	   jan-09	   441,41	  
feb-10	   931,53	   	   feb-09	   417,14	  
mar-10	   574,43	   	   mar-09	   395,33	  
apr-10	   427,77	   	   apr-09	   375,61	  
nov-10	   524,32	   	   nov-09	   379,03	  
dec-10	   832,91	   	   dec-09	   501,28	  

	   	   	   	   	  
Snitt	  vintermånader	   660,32	   	   	   418,3	  

	   	   	   	   	  
Antal	  %	  över	  snittpris	   17,8%	   	   	   6,1%	  
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4 Resultat	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  metoder	  för	  energieffektivisering	  i	  vattenkraftverk.	  För	  
att	  illustrera	  vissa	  metoder	  presenteras	  även	  räkneexempel.	  

4.1 Energieffektivisering	  av	  utskovsluckor	  
För	  att	  åstadkomma	  en	  funktionell	  energieffektivisering	  bör	  varje	  utredning	  börja	  
med	  att	  kontrollera	  den	  aktuella	  utskovsluckans	  brister	  och	  förluster	  i	  det	  
nuvarande	  systemet.	  En	  effektivisering	  av	  elförbrukningen	  få	  inte	  leda	  till	  en	  
bristande	  säkerhet.	  En	  universallösning	  existerar	  inte	  men	  det	  finns	  ett	  flertal	  
aspekter	  som	  går	  att	  studera	  närmare	  på	  den	  aktuella	  platsen,	  dessa	  aspekter	  
redogörs	  nedan.	  	  

4.1.1 Total	  energiförbrukning,	  typexempel	  Harrsele	  kraftverk	  
För	  att	  ge	  exempel	  på	  de	  olika	  systemen	  som	  samverkar	  vid	  utskovsluckans	  
isfrihållningssystem	  har	  Harrsele	  kraftverk	  studerats.	  Rundvandring	  och	  avläsning	  
av	  märkskyltar	  givit	  deklarerade	  effekter.	  Sammanställning	  av	  en	  utskovsluckas	  
effektförbrukning	  kan	  ses	  i	  tabell	  2.	  	  
	  
Tabell	  2	  Sammanställning	  av	  installerad	  effekt.	  Driftfaktor	  innebär	  tiden	  som	  aggregatet	  går	  under	  
vinterhalvåret.	  

Isfrihållning	  Harrsele	  kraftverk,	  två	  luckor	   Antal	  
Cirkulationspump	   3,7	  kW	   2	  
Elpatroner	   16	  kW	   2	  
Element	  spelkur	   1,15	  kW	   2	  
Värme	  nav	   2	  kW	   3	  
Ventilationsaggregat	   15	  kW	   2	  
Luftavfuktare	   1,3	  kW,	  styrs	  av	  hygrometer	   2	   Uppskattad	  driftfaktor:	  

0,5	  
Kompressor	   3	  kW	   2	  
Total	  effekt	   	   79	  kW	  
Energi	   4320	  timmar	   341,28	  MWh	  
	  
Energiförbrukningen	  för	  detta	  under	  en	  vintersäsong	  blir	  med	  angivna	  effekter	  och	  
drifttider	  ca	  341	  MWh.	  Driftkostnaden	  blir	  då	  drygt	  170	  000	  kr	  per	  år	  för	  de	  båda	  
utskovsluckorna.	  	  

4.1.2 Optimering	  avbördningskapacitet	  
En	  stor	  mängd	  energi	  kan	  sparas	  genom	  att	  göra	  en	  prioritering	  mellan	  
utskovsluckornas	  användning.	  Detta	  innebär	  att	  en	  utskovslucka	  förses	  med	  all	  
utrustning	  som	  krävs	  för	  en	  optimal	  isfrihållning.	  Beroende	  på	  kraftverkats	  storlek	  
kan	  det	  vara	  flera	  utskovsluckor	  som	  har	  högsta	  prioritet.	  Som	  backup	  har	  man	  
sedan	  en	  utskovslucka	  som	  används	  endast	  i	  nödfall,	  denna	  lucka	  är	  också	  utrustad	  
men	  alla	  erforderliga	  system	  för	  isfrihållning	  men	  de	  körs	  i	  mindre	  omfattning	  och	  
kan	  regleras	  upp	  vid	  behov.	  Resterande	  utskovsluckor	  förses	  eventuellt	  endast	  
med	  system	  för	  att	  hålla	  en	  vak	  framför	  utskovsluckan	  så	  att	  de	  inte	  skadas	  av	  
islaster.	  	  
	  
En	  jämförelse	  med	  Harrsele	  kraftverk	  visar	  att	  om	  en	  utskovslucka	  skulle	  kunna	  
avställa	  alla	  isfrihållningssystem	  förutom	  vakhållningen	  skulle	  en	  energimängd	  
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motsvarande	  ca	  166	  MWh	  sparas,	  se	  tabell	  3,	  vilket	  motsvarar	  ca	  83	  000	  kr	  per	  
vinter.	  
	  
Tabell	  3.	  Exempel	  på	  besparingspotential	  om	  en	  utskovslucka	  skulle	  kunna	  avställas	  helt.	  

Besparingspotential	   Antal	  
Cirkulationspump	   3,7	  kW	   1	  
Elpatroner	   16	  kW	   1	  
Element	  spelkur	   1,15	  kW	   1	  
Värme	  nav	   2	  kW	   1	  
Ventilationsaggregat	   15	  kW	   1	  
Luftavfuktare	   1,3	  kW,	  styrs	  av	  hygrometer	   1	   Uppskattad	  driftfaktor:	  

0,5	  
Total	  effekt	   	   38,5	  kW	  
Energi	   4320	  timmar	   166,32	  MWh	  
	  

4.1.3 Isolering	  av	  luckkropp	  
En	  utskovslucka	  av	  segmenttyp	  har	  nästan	  alltid	  invändig	  uppvärmning	  för	  att	  
minska	  risken	  för	  korrosion	  och	  för	  att	  hålla	  ett	  bra	  klimat	  för	  eventuella	  pumpar	  
eller	  kompressorer	  som	  arbetar	  där	  inne.	  Detta	  innebär	  att	  om	  isoleringen	  
förbättrades	  inuti	  luckkroppen	  så	  skulle	  energi	  kunna	  sparas.	  
	  

4.1.3.1 Isolering	  av	  luckkropp,	  uppströmssida,	  beräkningsexempel	  Harrsele	  
kraftverk	  

Om	  utskovsluckan	  skulle	  isoleras	  med	  3	  cm	  tjock	  kork,	  alltså	  samma	  material	  som	  
nerströmssidan	  är	  isolerad	  med,	  skulle	  utskovsluckan	  ständigt	  släppa	  ut	  en	  effekt	  
på	  749	  W.	  
	  
Den	  effekt	  som	  skulle	  besparas	  skulle	  då	  vara	  3481	  W.	  Omräknat	  i	  energi	  under	  sex	  
månader	  ger	  detta	  ca	  15	  MWh,	  med	  ett	  energipris	  på	  0,5	  kr/kWh	  motsvarar	  detta	  
ca	  7500	  kr.	  
	  
För	  att	  verkligen	  göra	  en	  energibesparing	  förutsätter	  det	  att	  en	  reglering	  av	  
luftvärmaren	  inuti	  utskovsluckan	  installeras.	  Om	  inte	  detta	  görs	  blir	  den	  enda	  
följden	  en	  höjning	  av	  temperaturen	  inuti	  luckan	  och	  ingen	  energibesparing	  ges.	  
	  

4.1.3.2 Isolering	  av	  luckkropp,	  nerströmssida	  
En	  beräkning	  likt	  den	  som	  redovisats	  ovan	  har	  gjorts	  även	  på	  utskovsluckans	  
nerströmssida.	  	  
	  
Om	  plåten	  på	  nerströmssidan	  skulle	  vara	  oisolerad	  skulle	  denna	  med	  tidigare	  
angivna	  temperaturer	  släppa	  ut	  en	  effekt	  på	  12	  kW.	  Isoleras	  den	  med	  3	  cm	  tjock	  
kork	  blir	  energiförlusten	  endast	  1,3	  kW.	  Effektbesparingen	  blir	  drygt	  10	  kW	  vilket	  
leder	  till	  en	  årlig	  energibesparing	  på	  ca	  46	  MWh.	  Detta	  skulle	  med	  tidigare	  nämnt	  
elpris	  leda	  till	  en	  besparing	  på	  ca	  23	  000	  kr/år.	  
	  
Det	  ska	  tilläggas	  att	  utskovsluckan	  i	  Harrsele	  är	  isolerad	  med	  kork	  på	  
nerströmssidan.	  I	  denna	  beräkning	  har	  dock	  dimensionerna	  och	  temperaturerna	  
inuti	  luckan	  och	  utomhus	  fått	  ligga	  som	  grund.	  Beräkningen	  med	  isolering	  är	  inte	  
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den	  som	  gäller	  där	  i	  dagsläget	  då	  yttemperaturer	  och	  isoleringstjocklek	  inte	  är	  
exakt	  uppmätta.	  	  	  	  	  
	  

4.1.4 Ersätta	  infravärmare,	  beräkningsexempel	  Furudals	  kraftverk	  
Den	  effekt	  som	  arbetar	  med	  vakhållning	  framför	  bordläggningsplåten	  har	  genom	  
ett	  utbyta	  av	  infravärme	  mot	  kompressor	  minskat	  från	  10	  kW	  till	  2	  kW.	  Om	  
isfrihållningen	  kan	  antagas	  vara	  i	  bruk	  samma	  tid	  som	  den	  som	  gäller	  vid	  Harrsele	  
kraftverk	  innebär	  denna	  metodändring	  en	  energibesparing	  på	  ca	  35	  MWh	  per	  år	  
vilket	  motsvarar	  drygt	  17	  000	  kr.	  
	  

4.1.5 Sammanfattning	  isfrihållningssystem	  
För	  att	  förtydliga	  resultaten	  visas	  dess	  besparingspotential	  i	  tabell	  4.	  Det	  ska	  
förtydligas	  att	  detta	  är	  exempel	  på	  vilka	  besparingar	  som	  går	  att	  göra	  och	  de	  ska	  
endast	  ses	  som	  riktmärke.	  	  
	  
Tabell	  4.	  Sammanfattning	  av	  besparingspotential.	  

Optimering	  av	  avbördningskapacitet	   83	  000	  kr	  
Isolering	  av	  utskovslucka	  uppströms	   7	  500	  kr	  
Isolering	  av	  utskovslucka	  nerströms	   23	  000	  kr	  
Ersätta	  infravärmare	  med	  kompressor	   17	  000	  kr	  
	  
	  

4.2 Värmeåtervinning	  från	  transformator	  
Att	  återvinna	  värme	  från	  en	  transformator	  ger	  utan	  tvivel	  en	  stor	  årligt	  
energibesparing.	  Beroende	  på	  budget	  kan	  denna	  återvinning	  ske	  enligt	  olika	  
systemlösningar	  där	  den	  dyrare,	  vätskeburna,	  lösningen	  också	  ger	  en	  större	  mängd	  
återvunnen	  värme.	  	  

4.2.1 Typexempel	  Storåströmmens	  kraftverk	  
Hur	  mycket	  energi	  som	  kommer	  att	  återvinnas	  varje	  åt	  är	  väldigt	  ovisst,	  mycket	  
beroende	  på	  att	  den	  bara	  används	  då	  temperaturen	  är	  under	  15°C.	  En	  grov	  
uppskattning	  på	  3000	  drifttimmar	  per	  år	  ger	  en	  energimängd	  på	  ca	  100	  MWh	  
vilket	  motsvarar	  50	  000	  kr.	  
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4.3 Energieffektivisera	  belysning,	  fiktivt	  typexempel	  
En	  jämförelse	  av	  två	  olika	  typer	  av	  lysrör	  visar	  på	  de	  skillnader	  som	  skulle	  kunna	  
gälla	  vid	  byte	  från	  en	  T8	  armatur	  till	  en	  T5	  armatur.	  Vid	  en	  första	  anblick	  ser	  dessa	  
lysrör	  snarlika	  ut,	  skillnad	  finns	  dock	  i	  ljusflödet	  där	  T5	  modellen	  har	  ett	  högre	  
värde,	  se	  tabell	  5.	  Denna	  skillnad	  i	  ljusflöde	  innebär	  att	  om	  100	  stycken	  lysrör	  ska	  
bytas	  ut	  så	  skulle	  de	  kunna	  ersättas	  med	  91	  stycken	  T5	  lysrör.	  Även	  om	  lysrören	  
har	  samma	  effekt	  ges	  då	  en	  energibesparing	  på	  9	  %.	  
	  
Tabell	  5	  Jämförelse	  mellan	  ett	  T8-	  och	  T5-lysrör(Aura light AB, 2009)	  

	  
	  
Utöver	  detta	  tillkommer	  också	  att	  T5	  lysröret	  har	  en	  väsentligt	  längre	  service	  life,	  
närmare	  bestämt	  har	  den	  28	  %	  längre	  drifttid	  vilket	  resulterar	  i	  lägre	  
underhållskostnader	  i	  form	  av	  byte	  och	  nyinköp.	  
	  
På	  detta	  sätt	  skulle	  100	  T8	  lysrör	  kunna	  bytas	  ut	  mot	  91	  T5	  armaturer,	  vilket	  skulle	  
sänka	  den	  installerade	  effekten	  från	  3,2	  kW	  till	  2,9	  kW.	  Utöver	  detta	  ska	  det	  också	  
tilläggas	  att	  själva	  armaturen	  till	  T5	  förbrukar	  mindre	  el	  än	  T8	  armaturen.	  Detta	  
mycket	  beroende	  på	  den	  drossel	  som	  arbetar	  i	  T8	  armaturen.	  Drosseln	  förbrukar	  
drygt	  15	  %	  av	  den	  el	  som	  lysrörets	  effekt,	  i	  detta	  fall	  blir	  det	  ca	  0,5	  kW	  som	  skall	  
tilläggas	  till	  T8	  armaturens	  elförbrukning.	  	  
	  
Energibesparingen	  utgörs	  av	  användningsgraden	  vilket	  varierar	  kraftigt	  men	  om	  
belysningen	  lyser	  dygnet	  runt	  under	  hela	  året	  resulterar	  detta	  i	  7	  MWh.	  Detta	  
motsvarar	  3500	  kr	  per	  år	  i	  enbart	  elkostnad.	  	  

	   Effekt	  [W]	   Ljusflöde	  [lm/100	  h]	   Ljusutbyte	  [lm/W]	   Drifttid	  [h]	  
T8	   32	  	   3000	   94	   36	  000	  
T5	   32	  	   3300	   103	   50	  000	  
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5 Diskussion	  
Diskussionen	  har	  delats	  upp	  under	  de	  tre	  rubriker	  som	  företaget	  önskade	  ha	  i	  
undersökningen.	  
	  

5.1 Isfrihållning	  vid	  utskovsluckor	  
Att	  hitta	  energimässigt	  krävande	  system	  kring	  isfrihållningen	  vid	  utskovsluckorna	  
är	  en	  relativt	  enkel	  uppgift.	  Det	  svåra	  är	  att	  hitta	  hållbara	  alternativ	  till	  dessa	  som	  
ska	  fungera	  med	  minimalt	  underhåll	  under	  en	  lång	  tid.	  	  
	  
Efter	  att	  ha	  studerat	  ett	  par	  kraftverk	  kan	  jag	  konstatera	  att	  fördelen	  med	  systemen	  
som	  byggdes	  under	  50-‐	  och	  60-‐talet	  är	  att	  de	  är	  robusta.	  Rejäla,	  ofta	  väl	  tilltagna	  
lösningar	  som	  fyller	  sitt	  syfte.	  Nackdelen	  är	  energiförbrukningen	  och	  ibland	  att	  de	  
kan	  vara	  skadliga	  för	  miljön	  på	  grund	  av	  läckande	  olja.	  	  
	  
Eftersom	  det	  inte	  finns	  en	  universell	  lösning	  anser	  jag	  att	  man	  skall	  ta	  sig	  an	  en	  
energieffektivisering	  av	  utskovsluckorna	  efter	  en	  viss	  princip,	  en	  sorts	  
förutbestämd	  utstuderad	  angreppsväg	  där	  man	  kan	  försöka	  minimera	  riskerna	  
med	  en	  effektivisering.	  För	  det	  finns	  risker,	  risker	  som	  måste	  tas	  på	  stort	  allvar.	  Om	  
energieffektiviseringen	  skulle	  misslyckas	  och	  leda	  till	  att	  en	  utskovslucka	  fryser	  
fast	  kan	  det	  få	  katastrofala	  konsekvenser	  med	  i	  västa	  fall	  en	  dammbristning	  som	  
följd.	  	  
	  
Angreppsvägen	  bör	  inledningsvis	  handla	  om	  att	  konkretisera	  det	  befintliga	  
systemet.	  Vilka	  funktioner	  finns?	  Vilka	  funktioner	  samverkar?	  Vilka	  system	  
fungerar	  och	  vilka	  gör	  det	  inte?	  Detta	  är	  frågor	  som	  eventuellt	  kan	  leda	  till	  att	  vissa	  
energiförbrukande	  funktioner	  kan	  uteslutas	  eftersom	  de	  inte	  gör	  någon	  nytta.	  Ett	  
nästa	  steg	  i	  arbetet	  kan	  vara	  att	  utreda	  vilka	  funktioner	  som	  är	  de	  kritiska,	  vilka	  
som	  eventuellt	  kan	  prioriteras	  ner	  och	  om	  det	  finns	  några	  som	  kan	  tas	  bort.	  Kanske	  
ska	  man	  räkna	  på	  vilken	  avbördningskapacitet	  som	  är	  den	  relevanta	  vintertid,	  för	  
att	  sedan	  se	  om	  det	  behövs	  fullskaliga	  isfrihållningssystem	  på	  alla	  utskovsluckor	  
eller	  om	  några	  helt	  enkelt	  kan	  stängas	  av	  eller	  regleras	  ner.	  	  
	  
Inte	  förrän	  man	  utrönt	  vilka	  funktioner	  som	  krävs	  och	  var	  man	  vill	  ha	  dem,	  kan	  
själva	  effektiviseringen	  med	  byte	  av	  metod	  för	  isfrihållning	  starta.	  
	  
Metoden	  med	  infravärmare	  och	  värmekabel	  är	  två	  mycket	  energimässigt	  
högförbrukande	  system.	  Dessutom	  tycks	  det	  ofta	  vara	  problem	  att	  rikta	  den	  
producerande	  värmen	  åt	  endast	  det	  håll	  där	  den	  gör	  nytta.	  Alltså	  är	  det	  mycket	  
energi	  som	  går	  till	  spillo.	  Det	  finns	  dock	  tillfällen	  där	  infravärmare	  är	  erforderliga,	  
som	  vid	  utskovsluckor	  där	  den	  tjocka	  midvinterisen	  sakta	  kryper	  nedströms.	  Där	  
kan	  det	  vara	  mycket	  svårt	  att	  smälta	  isen	  endast	  genom	  strömmande	  vatten	  eller	  
varm	  luft.	  Rekommendationen	  är	  då	  att	  låta	  någon	  infravärmare	  få	  hänga	  kvar	  som	  
kan	  användas	  vid	  behov,	  men	  inte	  hela	  vinterhalvåret.	  Kanske	  är	  det	  så	  att	  det	  
endast	  är	  kritiskt	  under	  några	  veckor	  per	  år	  och	  sedan	  kan	  infravärmaren	  hängas	  
ner	  och	  förvaras	  inomhus	  vilket	  skulle	  spara	  på	  slitaget.	  	  
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Att	  tilläggsisolera	  utskovsluckan	  på	  både	  uppströms	  och	  nerströmssidan	  har	  en	  
relativt	  stor	  besparingspotential.	  På	  nerströmssida	  sitter	  det	  ofta	  en	  isolering	  av	  
kork,	  vilket	  började	  vara	  standard	  från	  fabrik	  någon	  gång	  på	  50-‐talet.	  Däremot	  är	  
det	  betydligt	  ovanligare	  att	  en	  utskovslucka	  isoleras	  på	  uppströmssidan.	  Detta	  har	  
troligen	  sin	  grund	  i	  att	  värmegenomgången	  på	  uppströmssidan	  minskar	  eventuell	  
påfrysning	  på	  själva	  bordläggningsplåten.	  Om	  is	  fryser	  fast	  där	  innebär	  det	  en	  
kraftigt	  ökad	  vikt	  på	  luckan	  vilket	  försvårar	  eller	  i	  värsta	  fall	  förhindrar	  
manövreringen.	  Jag	  har	  dock	  inte	  kunnat	  hitta	  varken	  fakta	  eller	  exempel	  på	  att	  
isolering	  av	  uppströmssidan	  skulle	  öka	  påfrysningen	  nämnvärt.	  Men	  om	  så	  är	  fallet	  
bör	  naturligtvis	  eventuell	  isolering	  koncentreras	  till	  nerströmssidan.	  
	  
Ur	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  bör	  först	  avbördningskapaciteten	  undersökas,	  
därefter	  bör	  det	  kontrolleras	  om	  utskovsluckans	  nerströmssida	  är	  väl	  isolerad,	  
eventuella	  infravärmare	  bör	  bytas	  ut	  och	  slutligen	  införs	  eventuell	  isolering	  på	  
utskovsluckans	  uppströmssida.	  Alla	  dessa	  åtgärder	  kan	  göras	  utan	  nämnvärd	  
inverkan	  på	  huvudkonstruktionen	  vilket	  innebär	  att	  de	  kan	  utföras	  med	  relativt	  
liten	  budget.	  	  
	  

5.2 Värmeåtervinning	  från	  transformatorer	  
Att	  återvinna	  överskottsvärmen	  från	  en	  transformator	  kan	  täcka	  upp	  för	  många	  
olika	  värmebehov	  i	  likväl	  stationsbyggnad	  som	  inspektionsgångar	  och	  spelkurer.	  
Väljer	  man	  metod	  baserad	  på	  en	  kylkrets	  ökar	  möjligheterna	  och	  det	  går	  till	  
exempel	  även	  att	  använda	  överskottsvärmen	  till	  fals	  och	  tröskelvärme	  i	  
utskovsluckorna.	  Allt	  är	  beroende	  på	  vilket	  energibehov	  som	  är	  erforderligt	  och	  
vilka	  resurser	  bestående	  av	  överskottsvärme	  som	  finns.	  Det	  gäller	  att	  para	  ihop	  
tillgång	  och	  efterfrågan	  inom	  stationen	  på	  bästa	  sätt	  och	  hitta	  bra	  lösningar	  för	  den	  
budget	  som	  finns	  att	  tillgå.	  Att	  använda	  sig	  av	  så	  kallad	  Pinch-‐teknik	  för	  att	  beräkna	  
den	  optimala	  hanteringen	  av	  flöden	  rekommenderas.	  	  
	  
En	  vätskekyld	  lösning	  som	  återvinner	  ca	  80	  kW	  från	  transformatorn	  kan	  enligt	  
tidigare	  angiven	  källa	  kosta	  ca	  1,3	  miljoner.	  Detta	  innebär,	  rakt	  räknat,	  en	  
återbetalningstid	  på	  ca	  10	  år	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  något	  lång	  tid	  i	  dessa	  tekniska	  
sammanhang.	  	  

5.3 Belysning	  
Att	  den	  genomsnittliga	  utbytestakten	  på	  belysning	  i	  Sverige	  är	  33	  år,	  talar	  för	  att	  
det	  troligen	  även	  i	  vattenkraftverk	  sitter	  många	  föråldrade	  lysrörsarmaturer.	  Ur	  ett	  
energimässigt	  perspektiv	  anser	  jag	  att	  den	  viktigaste	  åtgärden	  är	  att	  börja	  med	  att	  
undersöka	  hur	  mycket	  tid	  som	  armaturerna	  lyser	  då	  personal	  ej	  är	  på	  plats.	  Med	  
andra	  ord	  måste	  en	  smart	  styrning	  med	  relevant	  sektionsindelning	  installeras.	  För	  
även	  om	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  dimmra	  de	  äldre	  T8-‐armaturerna	  går	  det	  ändå	  att	  
separera	  enheterna	  och	  ge	  en	  valmöjlighet	  till	  hur	  mycket	  belysning	  som	  ska	  lysa.	  
Hur	  mycket	  energi	  som	  kan	  sparas	  beror	  på	  anläggningens	  storlek	  och	  
användningsfrekvens.	  En	  anläggning	  som	  används	  mycket	  har	  större	  
besparingspotential	  än	  en	  som	  används	  lite.	  Men	  då	  även	  arbetsmiljön	  kan	  
förbättras	  är	  det	  inte	  bara	  pengar	  som	  borde	  få	  råda	  i	  detta	  beslut.	  Val	  av	  
energibesparande	  lösning	  avgörs	  från	  plats	  till	  plats	  med	  hjälp	  av	  en	  LCC-‐analys	  
och	  en	  avvägning	  om	  förbättrade	  arbetsförhållanden.	  	  
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Ur	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  få	  en	  attraktiv	  återbetalningstid	  
liten	  belysningsanläggning	  belägen	  under	  jord.	  Men	  är	  belysningen	  föråldrad	  och	  
en	  upprustning	  är	  planerad	  bör	  det	  absolut	  installeras	  tillsammans	  smart	  
reglersystem	  och	  nya	  mer	  energieffektiva	  armaturer	  som	  anpassas	  efter	  dagens	  
arbetsplatser.	  	  
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6 Slutsats	  
Vattenkraftstationer	  är	  till	  en	  början	  inte	  byggda	  för	  att	  ur	  ett	  driftmässigt	  
perspektiv	  vara	  energieffektiva.	  Däremot	  finns	  många	  bra,	  robusta	  lösningar	  som	  
med	  dagens	  teknik	  och	  vetskap	  med	  relativt	  enkla	  medel	  kan	  byggas	  om	  för	  att	  
förbruka	  mindre	  el.	  Att	  förbruka	  el	  enbart	  för	  att	  tillverka	  värme	  är	  på	  ett	  
vattenkraftverk	  med	  hög	  driftsfaktor	  slösaktigt.	  Självklart	  ska	  det	  finnas	  ett	  eldrivet	  
system	  som	  backup	  men	  inte	  som	  primärlösning.	  Primärlösningen	  borde	  bestå	  
huvudsakligen	  av	  värmeåtervinning	  från	  transformatorer,	  generatorer	  och	  annan	  
spillvärme.	  Vätskeburna	  system	  har	  en	  högre	  verkningsgrad	  än	  de	  luftburna	  men	  
har	  och	  andra	  sidan	  en	  högre	  investeringskostnad,	  att	  möta	  värmetillgång	  mot	  
behov	  och	  budget	  är	  kärnan	  i	  värmeåtervinningsarbetet.	  
	  
Utskovsluckornas	  manövreringsfunktion	  är	  oerhört	  viktig	  för	  säkerheten	  kring	  ett	  
vattenkraftverk.	  En	  lucka	  som	  är	  avsedd	  för	  manövrering	  vintertid	  får	  inte	  under	  
några	  omständigheter	  frysa	  fast,	  detta	  kan	  i	  värsta	  fall	  leda	  till	  en	  bristning	  av	  
dammen.	  Därför	  krävs	  en	  hög	  grad	  av	  aktsamhet	  då	  energieffektivisering	  ska	  ske.	  
Att	  smälta	  is	  med	  hjälp	  av	  värme	  är	  energikrävande,	  metoder	  som	  med	  hjälp	  av	  en	  
kompressor	  blåser	  ut	  varmluft	  nertill	  ut	  från	  utskovsluckan	  samt	  de	  som	  ökar	  
strömningen	  av	  vatten	  med	  hjälp	  av	  en	  propeller	  är	  ofta	  väl	  fungerande	  och	  
väsentligt	  mindre	  energikrävande.	  På	  vissa	  ställen	  är	  dock	  inte	  detta	  tillräckligt	  
under	  de	  allra	  kallaste	  veckorna	  vilket	  gör	  att	  en	  värmande	  metod	  bör	  finnas	  som	  
backup.	  Detta	  bör	  dock	  regleras	  efter	  behov	  för	  att	  minska	  elförbrukningen.	  
	  
Belysningsanläggningar	  installerade	  i	  lokaler	  med	  ljusinsläpp	  kan	  med	  hjälp	  av	  
dagsljusavkänning,	  närvarostyrning	  och	  dimring	  förbruka	  upp	  till	  80	  %	  mindre	  
energi	  än	  de	  traditionella	  systemen.	  	  Vattenkraftverk	  är	  ofta	  till	  stor	  del	  belägna	  
under	  jord	  vilket	  inte	  ger	  någon	  möjlighet	  att	  ta	  tillvara	  på	  dagsljus.	  Däremot	  finns	  
det	  stor	  besparingspotential	  i	  att	  installera	  en	  effektiv	  reglermetod	  där	  stationen	  
delas	  upp	  i	  sektioner	  så	  att	  det	  bara	  är	  fullt	  ljust	  där	  personal	  för	  tillfället	  arbetar.	  	  
	  
Detta	  arbete	  hade	  som	  syfte	  att	  undersöka	  vattenkraftstationer	  från	  ett	  allmänt	  
perspektiv.	  Detta	  har	  gjort	  att	  vissa	  resultat	  framstår	  som	  diffusa	  eftersom	  det	  inte	  
går	  att	  generalisera	  kraftstationerna	  med	  en	  rättvis	  metod.	  Det	  framgår	  dock	  
förslag	  till	  energieffektiviseringar,	  vilket	  skulle	  visas.	  
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6.1 Framtida	  arbete	  
I	  denna	  utredning	  har	  det	  inte	  ingått	  att	  undersöka	  generatorkylning.	  
Generatorkylningen	  är	  ofta	  utformat	  som	  ett	  öppet	  system	  med	  kylvatten	  som	  går	  
igenom	  stationen.	  Hur	  mycket	  värme	  skulle	  kunna	  återvinnas	  härifrån	  och	  vilka	  
behov	  skulle	  kunna	  täckas	  med	  hjälp	  av	  det?	  	  
	  
Att	  frekvensstyra	  pumpar	  och	  tilläggsisolera	  byggnader	  är	  också	  något	  som	  skulle	  
kunna	  undersökas	  vidare	  för	  att	  få	  ett	  bättre	  energimässigt	  helhetsperspektiv	  på	  
vattenkraftsstationerna.	  	  
	  
Att	  med	  hjälp	  av	  Pinch-‐teknik	  beskriva	  hur	  energiflödena	  kan	  tas	  tillvara	  på,	  på	  
bästa	  sätt	  är	  också	  ett	  arbete	  som	  skulle	  kunna	  komplettera	  detta.	  Detta	  är	  dock	  
svårt	  att	  göra	  ur	  ett	  allmänt	  perspektiv	  utan	  kräver	  en	  djupanalys	  av	  en	  enskild	  
vattenkraftsstation.	  
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A. Bilaga	  1	  
Uppmätta	  värden	  i	  Harrsele:	  
Höjd	  på	  utskovslucka:	  7,5	  m	  
Bredd	  på	  utskovslucka:	  20	  m	  
Temperatur	  inuti	  utskovslucka:	  3,5	  °C	  
Vattentemperatur,	  intag:	  0,4	  °C	  
	  
Utskovsluckans	  ytterplåt	  består	  av	  ett	  flertal	  breda	  plattjärn	  som	  är	  nitade	  ihop,	  
dessa	  järn	  är	  enligt	  ritning	  av	  varierande	  tjocklek	  beroende	  på	  var	  i	  luckan	  de	  
sitter	  fast.	  Ett	  antagande	  har	  gjorts,	  att	  plåtens	  tjocklek	  kan	  i	  beräkningar	  
representeras	  av	  en	  tjocklek	  på	  12mm.	  
	  
Uppströms,	  angränsande	  mot	  vatten	  
För	  att	  illustrera	  beräkningen,	  se	  figur	  12.	  
	  
Vatten	   Plåt	   Luft,	  uppvärmd	  

Figur	  12.	  Beräkningens	  uppställning,	  värmetransport	  sker	  från	  hörer	  till	  vänster.	  

Om	  plåten	  på	  uppströmssidan	  är	  oisolerad	  och	  då	  har	  en	  yttemperatur	  på	  ca	  0	  °C	  
samt	  om	  utrymmet	  inuti	  luckan	  är	  3,5	  °C	  så	  beräknas	  den	  aktuella	  
energiförlusten	  enligt:	  
	  
βideal	  gas	  =	  1/T∞	  =	  1/3,5	  =	  0,286	  °C-‐1	  
	  

€ 

RaL =GrL Pr =
gβ(Ts −T∞)Lc

3

vα
=
9,81⋅ 0,286(0 − 3,5)7,53

1,382⋅ 10−5 ⋅ 1,880⋅ 10−5
= −1,594⋅ 1013

	  
	  
ν,	  α,	  tabellerat	  värde,	  tabell	  A-‐15	  @	  5	  °C,	  (Cengel & Ghajar, 2011).	  
Nusseltalets	  korrektionsfaktor	  för	  intervalet	  1010-‐1013:	  
	  

€ 

Nu = 0,1RaL
1/ 3 = 0,1⋅ (−1,594⋅ 1013)1/ 3 = −2517 	  

	  

€ 

Nu =
hLc
k

⇒ h =
Nu⋅ k
Lc

=
−2517⋅ 0,02401

7,5
= −8,058W /m2K

	  

€ 

Q
.

conv = hAs(Ts −T∞) = −8,058⋅ 150(0 − 3,5) = 4230W 	  
	  
	  
Om	  plåten	  mot	  uppströmssidan	  skulle	  isoleras	  med	  3	  cm	  tjock	  kork	  skulle	  
energiförlusten	  mot	  vattnet	  beräknas	  enligt	  följande.	  För	  att	  illustrera	  
beräkningen,	  se	  figur	  13.	  
	  
	  
Vatten	   Plåt	   Isolering	   Luft,	  uppvärmd	  

Figur	  13.	  Beräkningens	  uppställning.,	  värmetransport	  sker	  från	  höger	  till	  vänser.	  



	  

 

	  

€ 

Risolering =
L
kAs

=
0,03

0,039⋅ 150
= 0,00513 	  

	  
k-‐värde	  på	  kork	  enligt	  tabell	  A-‐6,	  (Cengel & Ghajar, 2011).	  
	  

€ 

Rconv =
1
hAs

=
1

8,058⋅ 150
= 8,273⋅ 10−4 	  

€ 

Rtotal = Risolering + Rconv = 0,00384 + 8,273⋅ 10−4 = 0,00467 	  

€ 

Q
.

total =
T∞2 −T∞1
Rtotal

=
3,5 − 0
0,00467

= 749W
.

	  

	  
	  
Effektbesparing	  
ΔE	  =	  4230-‐749	  =	  3481	  W	  
	  	  
Energibesparing	  	  
6	  månader	  =	  6x30x24	  timmar	  =	  4320	  timmar	  
3481	  x	  4320	  =	  15038	  kWh	  
	  
Kostnadsbesparing	  
15038	  x	  0,5	  =	  7519	  kr/år	  
	  
	  
Nerströms,	  angränsande	  mot	  luft	  
En	  beräkning	  likt	  den	  som	  redovisats	  ovan	  har	  gjorts	  även	  på	  utskovsluckans	  
nerströmssida.	  Eftersom	  denna	  sida	  angränsar	  mot	  uteluft	  har	  ett	  genomsnittligt	  
värde	  tagits	  på	  temperaturen.	  Denna	  temperatur	  är	  tagen	  från	  den	  närmast	  
belägna	  station	  som	  SMHI	  förvaltar.	  En	  medeltemperatur	  för	  månaderna	  
november	  till	  april	  mellan	  åren	  2001	  och	  2011	  beräknades.	  	  
Resultatet	  blev	  -‐4,2°C.	  För	  att	  illustrera	  beräkningen	  se	  figur	  14.	  
	  
Luft,	  uppvärmd	   Plåt	   Luft,	  utomhus	  

Figur	  14.	  Beräkningens	  uppställning,	  värmetransport	  sker	  från	  vänster	  till	  höger.	  

	  	  
	  
βideal	  gas	  =	  1/T∞	  =	  1/3,5	  =	  0,286°C-‐1	  	  
	  

€ 

RaL =GrL ⋅ Pr =
gβ(Ts −T∞)Lc

3

vα
=
9,81⋅ 0,2857(−4,2 − 3,5)7,53

1,382⋅ 10−5 ⋅ 1,880⋅ 10−5
= −3,504⋅ 1013 	  

	  

€ 

Nu = 0,1RaL
1/ 3 = 0,1⋅ (3,504⋅ 1013)1/ 3 = 3272	  

	  

€ 

h =
kNu
Lc

=
0,02401⋅ 3272

7,5
=10,47W /m2K 	  



	  

 

	  

€ 

˙ Q = hA(T∞1 −T1) =10,47⋅ 150(3,5 − (−4,2)) =12035 W 	  
	  
Om	  plåten	  mot	  uppströmssidan	  skulle	  isoleras	  med	  3	  cm	  tjock	  kork	  skulle	  
energiförlusten	  mot	  vattnet	  beräknas	  enligt	  följande.	  För	  att	  illustrera	  
beräkningen,	  se	  figur	  15.	  
Luft,	  uppvärmd	  
	  

Isolering	  
	  

Plåt	  
	  

Luft,	  utomhus	  
	  

Figur	  15.	  Beräkningens	  uppställning,	  värmetransport	  sker	  från	  vänster	  till	  höger.	  

	  

€ 

Risolering =
L
hA

=
0,03

0,039⋅ 150
= 51,28⋅ 10−4 	  

	  

€ 

Rconv =
1
hA

=
1

10,47⋅ 150
= 6,36⋅ 10−4 	  

	  

€ 

Rtotal = Risolering + Rconv = 51,28⋅ 10−4 + 6,36⋅ 10−4 = 57,65⋅ 10−4 	  
	  

€ 

˙ Q = T∞1 −T∞2

Rtotal

=
3,5 − (−4,2)
57,65⋅ 10−4 =1336 W 	  

	  
	  
Effektbesparing	  
ΔE	  =	  12035-‐1336	  =	  10699	  W	  
	  	  
Energibesparing	  	  
6	  månader	  =	  6x30x24	  timmar	  =	  4320	  timmar	  
10699	  x	  4320	  =	  46220	  kWh	  
	  
Kostnadsbesparing	  
46220	  x	  0,5	  =	  23110	  kr/år	  


