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Sammanfattning 
Under våren 2011 utfördes detta examensarbete med målet att sänka energiförlusterna i Vattenfall 

Eldistribution AB:s transformatorstationer genom att ta fram och tillämpa energi- och 

kostnadseffektiva åtgärder. 

En kartläggning av alla 957 stationer genomfördes där de först delades upp i tre områden, norr, 

mellan och söder, och där sedan en referensort valdes för varje område. Detta för att fastställa en 

årsmedeltemperatur för respektive område. Det gjordes även beräkningar på antal stationer per 

spänningsnivå och område. Sedan analyserades ett antal specifika stationer med fokus på storlek och 

byggnadskonstruktion vilket utgjorde grunden för en uppdelning mellan mindre och större 

stationsbyggnader. Utifrån dessa uppdelningar tillsammans med insamlad data kunde sedan 

energibehoven för stationerna erhållas med hjälp av energiberäkningsprogrammet BV2.  

Med fastställda energibehov samt observationer av stationerna som grund togs det sedan fram 

förslag på åtgärder. 

Någon tilläggsisolering av stationerna var aldrig aktuellt på grund av investeringskostnader och 

komplexitet varför det istället tittades på andra förslag med fokus på effektivitet. 

Temperatursänkningar i kombination med luftvärmepumpar och bergvärmesystem utgjorde grunden 

för minskandet av energiförluster.  

LCC – beräkningar visade att stora besparingar gick att uppnå med dessa åtgärder. Maximalt gick 

kostnaderna för de mindre stationerna att sänka med ca 48 miljoner kronor över 20 år. För de större 

stationerna blev motsvarande besparing ca 226 miljoner kronor. 

Som en bonus av temperaturminskningarna hittades en extra besparingspotential i batteribackup – 

systemen i form av minskade investeringskostnader på grund av ökad livslängd vid lägre 

inomhustemperatur i stationerna. Utslaget på 20 år kunde en besparing på ca 11 miljoner kronor 

räknas hem.    
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Abstract 
In the spring of 2011 this project was performed with the aim of reducing energy losses of Vattenfall 

Eldistribution AB´s substations through the development and application of energy-and cost-effective 

measures.  

A survey of all 957 stations was accomplished where they were divided into three areas, north, mid 

and south. Then a town of reference was chosen for each area which was necessary for the 

establishment of the annual average temperature for each area. It was also made calculations on the 

number of stations per voltage level and area. Then a number of specific stations were analyzed with 

focus on size and construction which formed the basis for a dividing between smaller and larger 

station buildings. From these divisions, together with collected data, the energy consumption of the 

stations could then be obtained using the energy calculation program BV2. 

The establishment of the energy consumption together with different observations of the stations 

formed the basis for the development of energy reducing measures.  

Any additional insulation of the stations never occurred because of investment costs and complexity. 

Instead other suggestions were analyzed that had a focus on efficiency. 

Temperature reductions in combination with heat pumps and geothermal heating systems were the 

basis for the reduction of energy losses. 

LCC - calculations showed that substantial savings could be achieved with these measures. The total 

cost of the smaller stations could be reduced with 48 million over 20 years. For the larger stations, 

the corresponding savings was about 226 million.  

As a bonus, the temperature decreases created an extra saving potential in the battery backup – 

systems in terms of reduced investment costs due to increased life expectancy at a lower indoor 

temperature in the stations. Distributed over 20 years the total saving potential was calculated to be 

about 11 million. 

  



 
 

4 
 

Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är en avslutning på 

Högskoleingenjörsutbildningen i Energiteknik på Umeå Universitet. På uppdrag av Vattenfall 

Eldistribution AB utfördes detta arbete med fokus på energibesparande åtgärder av Vattenfall 

Eldistribution AB:s transformatorstationer under våren 2011. 

Arbetet med projektet har varit spännande och utmanande samtidigt som det gett mig goda 

erfarenheter som jag hoppas kunna utnyttja inom mitt framtida yrkesliv. 

Jag vill passa på att tacka min handledare på Vattenfall, Mikael Sollen, som varit till stor hjälp under 

mitt arbete med projektet men även Vattenfall som gav mig möjligheten att få utföra detta 

examensarbete. 

Maj 2011, Umeå 

Pierre Jonsson  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Vattenfall stöder EU:s klimatmål om en ökad energieffektivitet om 20 % till år 2020. Med denna 

energieffektivitet skulle stora besparingar för elkonsumenterna kunna uppnås, vilket också skulle 

ge möjligheter till att stänga ner en stor del av den kolkraft som fortfarande är igång. 

Inom Vattenfall finns idag ett ökat fokus på att internt följa upp möjligheter till besparing i de 

olika anläggningarna.  

I detta projekt kommer Vattenfall Eldistribution AB:s transformatorstationer att genomgå en 

granskning gällande energieffektivitet, vilket aldrig förut har gjorts. 

Vattenfall Eldistribution ansvarar för totalt 957 stycken transformatorstationer i Sverige. 

Majoriteten av dessa stationer uppfördes under 1970 och 1980-talet. Under den tidsperioden 

fanns inte samma fokus på energieffektivitet liknande dagsläget, varför det finns en del brister ur 

energisynpunkt.  

 

1.2 Transformatorstationen 

En transformatorstation kan ses som en knutpunkt i ett eldistributionsnät där inkommande 

nätspänning omvandlas och fördelas vidare till ett annat nät. Transformatorstationen har till 

uppgift att fördela elströmmen i nätet, förändra spänningsnivå samt att övervaka elnätets 

funktion.  

Det finns två typer av transformatorstationer. Den ena omvandlar nätspänningen till en lägre 

nivå för att sedan fördela den spänningen vidare till en mindre kraftledning. Denna typ är 

vanligast och återfinns oftast i slutet av en kraftledning. Den andra typen hittas vid kraftstationer 

och stora industrier där utspänningen från dessa höjs innan den går ut på elnätet. 

Storleken på transformatorstationerna varierar beroende på kraftledning. Stamnätets 

kraftledningar med 400 kV och 220 kV kräver exempelvis större transformatorstationer än de 

som arbetar med 40 – 10 kV, som även brukar kallas mottagningsstation. [1] 

 

1.3 Lokalkraft 

I varje transformatorstation behövs elektrisk energi, så kallad ”lokalkraft”, för att anläggningen 

skall fungera. Detta gäller för alla distributions- och produktionsanläggningar. Lokalkraften styr 

anläggningens olika elektriska funktioner, t.ex. manövermotorer till brytare och 

kontrollutrustning. Även belysningen styrs av lokalkraften.   

Eftersom kontrollutrustningen, som består av reläskydd o d, behöver fungera även vid 

driftstörningar utrustas stationerna med ett batterisystem. [2] 

 

1.4 Kontrollbyggnad 

Till en transformatorstation räknas ställverk med brytare och frånskiljare, transformator samt en 

byggnad med kontrollutrustning och batterier. Det är dessa byggnader som detta projekt 

kommer att inrikta sig mot med fokus på deras energikonsumtion.   
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1.5 Syfte och mål 

Göra en övergripande utredning av nuvarande energiförbrukning för transformatorstationernas 

närliggande byggnader varvid olika möjligheter till energieffektivisering kommer att belysas. 

Detta för att minska nuvarande förluster och kostnader. Resultatet av utredningen skall sedan 

fungera som underlag vid framtida projekt inom detta område. 

 

Huvudmålet med projektet är att minska förlusterna i transformatorstationerna genom 

tillämpning av energieffektiva och kostnadseffektiva åtgärder. 

 

Frågeställning: 

 Vilka besparingar kan åstadkommas genom tillämpning av energieffektiva åtgärder? 
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2. Teori 

2.1 LCC  
 
LCC är en förkortning av Life Cycle Cost, eller ”livscykelkostnad”. Med livscykelkostnad menas 
totalkostnaden för en produkt under dess livslängd. Avgörande faktorer för en produkts LCC är 
driftskostnader och underhållskostnader under produktens livslängd samt investeringskostnad. 
Det är av yttersta vikt att inte bara välja den produkt som är billigast i inköp. Oftast har 
kostnaderna för drift och underhåll under produktens livslängd en större påverkan av 
totalkostnaden än vad investeringskostnaden har. 

Formler för beräkning av LCC: 

      (    )  (    )  (
 

(    )
 
    ) 

                    

                 

                      

               

           

              (  )  
  (    )

  

  
 

                                    (                   ) 

 

Under avsnitt 5 redovisas olika LCC-kalkyler baserat på de åtgärdsförslag som föreslås under 

avsnitt 4.    
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3. Metod 
Genomförandet av projektet delades upp i tre delar: kartläggning, mätningar och observationer 

samt energiberäkning. Syftet med upplägget var att kartläggningen skulle skapa en 

grunduppfattning om stationernas funktion och uppbyggnad, sedan skulle ett besök av några 

stationer göras för insamling av nödvändig data för den slutliga fasen där energibehoven för 

stationerna beräknades med programmet BV2. Utifrån detta togs det fram förslag på energi- och 

kostnadseffektiva åtgärder. 

3.1 Kartläggning 

Eftersom transformatorstationerna var utspridda över större delar av Sverige behövdes en 

uppdelning göras med tanke på skillnader i energibehov på grund av klimatet. För att denna 

kartläggning skulle vara möjlig bistod Vattenfall med nödvändigt material. Materialet bestod 

bland annat av en fil med GPS - koordinater över alla stationer (figur 1) samt en Excell - fil där 

stationerna var listade efter spänningsnivå, plats samt antal. Koordinaterna kunde öppnas i 

Google Earth, som är ett program där jorden kan utforskas med hjälp av satellitbilder. När 

koordinatfilen öppnades kunde Sverige zoomas in och väl där fanns alla stationer markerade. 

Utifrån översiktsbilden i Google Earth delades stationerna in i tre områden: Norr, Mellan och 

Söder. Med Excell - filen och denna översiktsbild kunde antalet transformatorstationer per 

spänningsnivå och område beräknas (tabell 2).  

  

Figur 1. Uppdelning av transformatorstationer. 
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Det valdes även en referensort för varje område med syfte erhålla en årsmedeltemperatur 

(tabell 1) för kommande energiberäkningar. [3] 

Tabell 1. Årsmedeltemperatur för respektive område. 

Område Referensort Årsmedeltemperatur 

Norr Umeå 2.7 

Mellan Stockholm 6.7 

Söder Göteborg 7.2 

 

3.2 Mätningar och observationer 

Efter arbetet med kartläggningen gjordes ett besök till några olika transformatorstationer för att 

samla in ytterligare information och data. Vid besöken mättes inomhustemperatur och yttermått 

av stationsbyggnaden. Inomhustemperaturen sammantaget för besökta stationer var 21 - 22 °C. 

Här gjordes ett antagande att alla stationer generellt hade en inomhustemperatur på 21 °C. 

Väggar, grund, tak mm var andra delar som det tittades närmare på för fastställande av 

konstruktion samt vilka material och isolering som användes (figur 2).      

 

Figur 2. Inspektion av vägguppbyggnad.  
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3.2.1 Uppbyggnad av stationsbyggnaderna 

Gemensamt för stationer mellan 10 och 40 kV är att kontrollbyggnaderna är i princip identiska 

konstruktionsmässigt. Detta medförde att det gjordes en uppdelning mellan ”mindre” och 

”större” stationsbyggnader. Nedan följer en beskrivning av byggnaderna baserat på de besök 

som gjordes under projektet. För de större byggnaderna har det fått göras ett antagande att alla 

är uppbyggda på det sätt som beskrivs nedan, eftersom det inte fanns någon möjlighet att 

utforska ”alla” under projektet. 

Mindre stationsbyggnader, 10 – 40 kV: 

 Antas ha ett yttre klimatskal av aluminium med spånskiva från insidan. 

 Isoleringen mellan aluminiumskalet och spånskiva betraktas som mineralull. 

 Golven består av kvadratiska plattor av cellplast lagda på reglar. I och med denna lösning 

fås ett drag av kall luft mellan plattorna från grunden vilket inverkar negativt på 

inomhusklimatet.  

 Uppvärmningen av byggnaderna sker med el via element. 

 Stationerna ventileras med frånluftssystem. 

 

Större stationsbyggnader, 70 – 400 kV: 

 

 Klimatskalet antas här bestå av antingen tegel eller puts. 

 Isoleringen betraktas som mineralull. 

 Golv betraktas som betongplatta mot mark.  

 Monterade fönster antas vara 2-glas fönster. 

 Uppvärmning sker med el via element. 

 Dörrar av aluminium. 

 Byggnaderna ventileras i huvudsak av frånluftssystem, dock förekommer 

ventilationsaggregat. 

 

Tabell 2. Fördelning av antalet stationer. 

Transformatorstation 
Norrland 

(st) 
Svealand 

(st) 
Götaland 

(st) Sverige (st) 

Mindre: 10 - 40 kV 148 157 244 549 

Större: 70 - 400 kV 90 152 166 408 

 

3.2.2 Termografering 

Vid besöken av stationerna utfördes även en termografering (figur 3-10) med syfte att kartlägga 

stationernas värmesituation. Det togs foton på både utsidorna och insidorna av byggnaderna för 

att fastställa eventuellt värmeläckage, men även på kontrollutrustning, element och 

transformator för att skapa en helhetsbild av stationernas energipotential. 

Vid fotograferingstillfället var utomhustemperaturen ca -5°C vilket gav goda utslag på 

värmebilderna.  
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Figur 3. Värmefotografering av en större byggnad. 

 

 

Figur 4. Tydlig värmetransmission genom dörr och ventil. Dörren i fråga är av aluminium. 
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Figur 5. Temperaturbild för ett reläskåp. Kontrollutrustningen genererar ingen större mängd värme när 

innetemperaturen var 21°C.  

 

 

Figur 6. Det finns en viss värmepotential från transformatorerna. 
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Figur 7. Utsidan av en mindre byggnad med aluminiumskal. Bilden visar tydligt att värme verkligen tränger 

igenom väggen från insidan när ytan på väggen är 2.7°C samtidigt som utomhustemperaturen var - 5°C. 

 

 

Figur 8. Värmeelement. Dålig spridning av elementets värme till omgivningen.   
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Figur 9. Tydlig köldbrygga. 

 

 

Figur 10. Kallt utrymme under golvplattor. Kallras mellan plattorna. 
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3.3 Energiberäkningar och BV2    

Problemet med transformatorstationernas höga energiförbrukning är värmetransmissionen 

genom klimatskalet. Värmetransmission förekommer genom ledning, konvektion och strålning.  

Det gjordes en bedömning att det skulle bli komplicerat att teoretiskt beräkna värmeförlusterna 

för stationerna varför beräkningar av energiförbrukning valdes att göras med hjälp av 

programmet BV2. Med programmets hjälp fanns det större möjligheter till att erhålla rimliga 

värden på energikonsumtionen. 

BV2 är ett energiberäkningsprogram som är anpassat till de nya kraven på energideklarering av 

byggnader. Programmet utför en simulering där värmelagring, internvärme, solinstrålning, 

luftläckage, mm vägs samman för att ge ett pålitligt resultat. 

BV2 använder sig av en stor mängd indata för att på så vis återge ett så verklighetstroget resultat 

som möjligt. 

Förutom de areor som mättes på de besökta stationsbyggnaderna användes även Google Earth 

för att ta fram areor på en stor del av de resterande stationsbyggnaderna. Via satellitbilderna 

kunde det zoomas in tillräckligt för att använda ett måttverktyg i programmet för att ta fram 

längd och bredd på vald station. Detta gjordes för att skapa en mer exakt medelarea för 

respektive stationsbyggnad. En noggrannare medelarea implicerade i ett mer verklighetstroget 

energibehov från BV2. [4] 
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4. Åtgärdsförslag 

De åtgärder som föreslås har som mål att sänka den totala energiförbrukningen i 

transformatorstationeras närliggande byggnader, men samtidigt vara kostnadseffektiva 

alternativ.  

4.1 Sänkning av inomhustemperatur 

I Vattenfall Eldistributions transformatorstationer utförs regelbundna övervakningsarbeten fyra 

gånger per år. Utöver det besöks inte dessa stationer av någon arbetspersonal under ett helt år, 

förutom vid oförutsedda fel eller driftstopp. I dagsläget ligger inomhustemperaturen för 

stationsbyggnader på ca 21°C vilket betyder att i stort sett hela året används el till att värma 

kontrollutrustning och batterisystem. Här skulle en ordentlig sänkning av 

inomhustemperaturen bidra till stora energibesparingar i form av minskat uppvärmningsbehov. 

Det har utförts beräkningar av energibehov vid en inomhustemperatur på 16°C samt 11°C för att 

belysa vilka skillnader som gick att uppnå i energikonsumtion.  

4.1.1 Påverkan av kontrollutrustning till följd av sänkt inomhustemperatur 

Kontrollutrustningen består i huvudsak av reläskydd och hjälpreläer från ABB av typen Combiflex 

(figur 11). Dessa skyddssystem var standard under den tidsperiod som dessa stationer byggdes 

på och går även att finna i de flesta kraftstationer. Den nyare utrustning som sitter monterat är i 

regel skydd från den finska tillverkaren VAMP.  

ABB:s Combiflex reläskydd delas upp i olika temperaturområden beroende på relätyp. Nedan 

följer en lista över temperaturintervallen: 

 Riktningsreläer. Har tillverkats för att fungera optimalt vid en omgivningstemperatur 

mellan -10°C och +40°C. 

 Strömreläer. För dessa reläer ligger temperaturintervallet mellan -25°C och +55°C. 

 Hjälpreläer. Skall klara temperaturer mellan -25°C och +55°C. 

 

Figur 11. Combiflex reläskydd från ABB. 
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Dessa uppgifter har hämtats från ABB:s produktkatalog årgång 1989. VAMP - skydden har i sin 

tur ett drifttemperaturområde mellan -10°C och +60°C enligt deras hemsida. I och med dessa 

temperaturspann kommer innetemperaturen i stationsbyggnaderna inte utgöra någon påverkan 

på kontrollutrustningen. [5, 6]  

4.1.2 Påverkan av batterier till följd av sänkt inomhustemperatur 

Den totala kapaciteten på ett batteri beror bland annat av omgivande temperatur. Data gällande 

kapacitet/livslängd för ett batteri utgår från en drifttemperatur på 20°C. Inom 

temperaturområdet 15°C – 30°C kan den uttagbara kapaciteten öka eller minska vid 10 timmars 

urladdning med ca 0,6 % för varje ökad eller minskad °C. Således kan kapaciteten ökas med 6 % 

om batteriet urladdas vid 30°C istället för 20°C.  

För att uppnå den längsta livslängden på stationära batterier (figur 12) rekommenderas dock en 

omgivningstemperatur på 15°C – 25°C. En ökning av den omgivande temperaturen med 10°C 

skulle halvera batteriets livslängd. Om temperaturen istället skulle sänkas med 10°C kan 

livslängden istället ökas med 50 % vilket skulle ge stora besparingar i form av minskade 

investeringskostnader av nya batterier. Problemet med en sänkning av temperaturen är den 

minskade batterikapaciteten. Teoretiskt skulle urladdningskapaciteten minska med 6 %, men 

detta är en aning vilseledande. Ett batteri måste ha minst 80 % av maximal kapacitet för att 

kunna utföra nödvändiga funktioner i en transformatorstation, d.v.s. styrning av 

manövermotorer, reläer mm. Spannet för total kapacitet blir således 20 %, så en minskning med 

6 % blir i verkligheten:  

6  / 20 % = 30 %!  

Vid urladdningstester laddas batteriet ur till 1,80 V per cell från den nominella cellspänningen 

2,23 V. 1,8 V cellspänning har satts som gräns där batteriet inte klarar att utföra funktioner. 

1,8 / 2,23 V = 80 %.  [7, 8, 9] 

Detta medför att valet av innetemperatur i transformatorstationerna kommer även att bero av 

vilken driftsituation som önskas för batterisystemen. Frågan blir om det går att acceptera den 

minskade batterikapaciteten till förmån för ökad livslängd och därmed minskade 

investeringskostnader. 
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Figur 12. Batteribackup till en mindre station.  

 

Nedan förljer tabell 3 och 4 med beräkningar på kostnad och besparing på batterier beroende på 

livslängd.  

Tabell 3. Teoretisk kostnad och besparing för batterier. 

   

   Batterisystem 20°C 10°C 

   Livslängd (år) 15 22.5 

Kostnad (inkl. installation) 30,000 kr 30,000 kr 

Antal system 972 972 

Årlig kostnad 1,944,000 kr 1,296,000 kr 

   Årlig besparing 
 

648,000 kr 

   Besparing över 20 år   12,960,000 kr 
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Tabell 4. Kostnad och besparing för batterier enligt Tudor/Excide. 

   

   Batterisystem 20°C 10°C 

   Livslängd (år) 12 15.6 

Kostnad (inkl. installation) 30,000 kr 30,000 kr 

Antal system 972 972 

Årlig kostnad 2,430,000 kr 1,869,231 kr 

   Årlig besparing 
 

560,769 kr 

   Besparing över 20 år   11,215,385 kr 

      

Teoretiskt räknas ett batterisystem med öppna blybatterier ha en livslängd på 15 år. Av 

erfarenhet räknar Excide att livslängden snarare blir 12 år. I teorin skulle livslängden också kunna 

ökas med 50 % med en 10 graders temperatursänkning, dock har det i tabell 4 utförts en 

konservativ beräkning med en livslängdsökning på 30 %. [7, 8, 9]   

4.2 Installation av luft – luft värmepump i de mindre transformatorstationerna 

En installation av en luft – luft värmepump i fritidshus, stugor eller som komplement till en villas 

huvuduppvärmningssystem är något som är väldigt vanligt i dagsläget. Från början hade 

luftvärmepumparna svårt att leverera värme med bibehållen COP när temperaturen passerade  

-15°C, något som har förbättrats med tiden. Den tekniska utvecklingen har medfört att i 

dagsläget kan flera märken erbjuda värmepumpar som levererar värme med en COP på ca 2.5 

ända ner till - 20°C. Med en sådan luftvärmepump skulle det årliga värmebehovet för de mindre 

transformatorstationerna kunna täckas helt. Med tanke på stationernas öppna planlösningar 

skulle dessutom luftvärmepumparnas fulla potential kunna utnyttjas.     

Som exempel har Toshibas luft – luft värmepump RAS - 10 SKVP - ND Polar 2 valts för att titta på 

vilka effekter en luftvärmepump skulle ha på energiförbrukningen. Toshiba är ett världsledande 

företag inom tillverkning av energieffektiva luftvärmepumpar och luftkonditionering. Just denna 

serie av luftvärmepumpar är anpassade efter vårt nordiska klimat. 
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Varför Toshiba Polar? 

 Hög COP. Denna modell har ett COP på 5.08 vid + 7°C utomhustemperatur. 

 5 års totalgaranti. 

 Minimalt underhåll. Inga filterbyten. 

 Täcker energibehovet för en villa upp till 120 m2. 

 Styrsystem som anpassar värmekapaciteten steglöst i förhållande till värmebehovet. 

Detta minimerar elförbrukningen samtidigt som det maximerar värmekapaciteten. 

 Underhållsvärme 8°C. Med ett knapptryck håller värmepumpen en inomhustemperatur 

på 8°C. Användbart när ett hus eller byggnad skall stå tomt under en längre tid.         

 

Panasonics HE9 LKE är en luftvärmepump som konkurerar med Toshibas Polar 2. De är rätt lika 

kapacitetsmässigt och har liknande funktioner varför den kändes passande att titta på också. 

Nedan följer tabell 5-7 med pris- och besparingsuppgifter om luftvärmepumparna. [10,11] 

Tabell 5. Prisuppgifter på luftvärmepumparna.  

  Toshiba Polar 2 Panasonic HE9 LKE 

Pris 17,050 kr 24,500 kr 

Installation 5,000 kr 5,000 kr 

Investering 22,050 kr 29,500 kr 

      

Tabell 6. Beräkningar för Polar 2. 

Toshiba       

 
Norr Mellan Söder 

Energibehov (kWh) 11,985 9,748 9,437 
Årsvärmefaktor 2.6 3.2 3.6 

El (kWh) 4,610 3,046 2,621 

Besparing (kWh) 7,375 6,702 6,816 
Besparing i % 62% 69% 72% 

 

Tabell 7. Beräkningar för HE9 LKE. 

Panasonic HE9       

 
Norr Mellan Söder 

Energibehov (kWh) 11,985 9,748 9,437 
Årsvärmefaktor 2.6 3.3 3.5 

El (kWh) 4,610 2,954 2,696 
Besparing (kWh) 7,375 6,794 6,741 

Besparing i % 62% 70% 71% 
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4.3 Installation av bergvärme för de större transformatorstationerna  

En installation av ett bergvärmesystem är ett intressant alternativ med tanke på att ett större 

energibehov kan täckas på grund av den jämna temperaturen i berget över hela året.  

Investeringar i bergvärme brukar vara kostsamma, men sett över en längre tid är det oftast 

lönsamt med denna typ av uppvärmningssystem. En nackdel med stationsbyggnaderna är att de 

saknar vattenburna radiatorsystem. Detta medför en extra investeringskostnad utöver kostnader 

för värmepump och borrning.  

4.3.1 Nibe 

Förslagen på bergvärmesystem har baserats på Nibes produkter som är marknadsledande 

gällande pris kontra effektivitet och kvalitet. Att Nibe – koncernen räknas som Nordens största 

tillverkare av värmepumpar och varmvattenberedare gör valet idealiskt. Modellen F1245 är en av 

Nibes mest avancerade värmepumpar med inbyggd varmvattenberedare samt ett smart 

styrsystem som bärgar för god effektivitet. I tabell 8 finns prisuppgifter för bergvärmepumparna 

och i tabell 9 ses hur pumparna fördelas samt besparing. 

Granskas tabell 9 närmare så kan det tyckas att 12 kW – pumpen ger en allt för låg 

årsvärmefaktor. Detta beror på att energibehoven är lite i överkant mot vad värmepumpen 

klarar vilket betyder att den kommer att försöka ge maximalt med värme med ett lägre COP – 

värde som följd. Detta har gjorts medvetet för att titta på om detta alternativ blir lönsamt över 

tid i LCC beräkningarna.  

Tabell 8. Prisuppgifter på bergvärme. 

Värmepump Nibe F1245 12 kW Nibe F1245 10 kW Nibe F1245 6 kW 

Pris 76,500 kr 72,500 kr 66,000 kr 

Installationskostnad* 25,000 kr 25,000 kr 25,000 kr 

Borrdjup 180 - 210 m 150 - 180 m 90 - 110 m 

Kostnad borrning** 52,500 kr 45,000 kr 27,500 kr 

Radiatorsystem*** 75,000 kr 75,000 kr 75,000 kr 

Investeringskostnad**** 229,000 kr 217,500 kr 193,500 kr 

* Omfattar elektriker och VVS enligt installatör från Nibe. 
 

** Schablonvärde som inkluderar borrning, kollektorslang samt foder (kr/m). 

*** Grova värden på radiatorer inkl. arbete. 
  

**** Priset är exklusive ROT-avdrag. 
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Tabell 9. Fördelning av värmepumparna beroende på värmebehov per stationsbyggnad. 

 

      [12] 

4.4 Enklare åtgärder 

 Tätning av dörrar och fönster. 

Med detta menas att golvlister och gummilister för dörrar ses över och byts ut för att 

minimera luftläckaget genom dörren. Samma sak gäller för fönster. 

 Släcka belysningen och stänga av onödig apparatur. 

Eftersom det endast görs övervakningsarbeten fyra gånger per år är det viktigt att 

belysning mm inte lämnas på mellan besöken.    

Denna typ av åtgärder kan ses som naiva, men räknat på totalt 972 stycken stationer kan 

energibesparingen säkerligen bli större än vad man kan tro på förhand. Dessa små åtgärder 

kostar dessutom ingenting i sammanhanget och är enkla att utföra vilket gör dem effektiva och 

intressanta. 

  

Grundutförande Energibehov (kWh) Värmepump Årsvärmefaktor El (kWh) Besparing(kWh) i % 

Norr 83,982 Nibe F1245 12 kW 2.1 39,991 43,991 52% 

Mellan 64,248 Nibe F1245 12 kW 2.1 30,594 33,654 52% 

Söder 61,755 Nibe F1245 12 kW 2.1 29,407 32,348 52% 

       Innetemp 16°C Energibehov (kWh) Värmepump Årsvärmefaktor El (kWh) Besparing(kWh) i % 

Norr 56,649 Nibe F1245 12 kW 2.2 25,750 30,899 55% 

Mellan 39,119 Nibe F1245 10 kW 2.7 14,489 24,630 63% 

Söder 35,688 Nibe F1245 10 kW 2.9 12,306 23,382 66% 

       Innetemp 11°C Energibehov (kWh)   Årsvärmefaktor El (kWh) Besparing(kWh) i % 

Norr 35,196 Nibe F1245 10 kW 2.9 12,137 23,059 66% 

Mellan 20,205 Nibe F1245 6 kW 3.5 5,773 14,432 71% 

Söder 16,905 Nibe F1245 6 kW 3.5 4,830 12,075 71% 
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5. Resultat 

Under resultatavsnittet kommer separata och totala energibehov för stationsbyggnaderna att 

redovisas samt de olika alternativen till energibesparing från avsnitt 4. Alla delar kommer även 

att granskas ur ett ekonomiskt perspektiv genom LCC – analyser.   

Målet med arbetet var att ta fram en övergripande bild på transformatorstationernas 

energiförbrukning och att titta på olika alternativ till energibesparing, samt redovisa 

omfattningen på dessa besparingar. Allt detta illustreras i figurer nedan. 

Alla energibehov och minskade energibehov till följd av temperatursänkningar är beräknade i 

BV2. Besparingsberäkningar med luftvärme och bergvärme utgår från framtagna energibehov i 

BV2. 

Kort sammanfattat visar resultaten av de åtgärdsförslag som behandlas i avsnitt 4 visar på en stor 

besparingspotential.  Vid endast sänkning av inomhustemperaturer i stationerna kan som mest 

en besparing på ca 64-67 % (figur 16 och 22) åstadkommas. LCC – kalkyler visar att som mest kan 

ca 48 miljoner kronor (figur 29) sparas för de mindre stationerna medan de större kan göra en 

besparing på ca 226 miljoner kronor (figur 30). Detta är beräknat över en period på 20 år.     

5.1 Energibehov och energibesparing för Vattenfall Eldistributions mindre 

stationsbyggnader, 10 – 40 kV 

Figur 13 redovisar ett snittvärde på energibehovet per station beroende på område i Sverige. 

Figur 14 redovisar det totala energibehovet för alla stationer baserat på område.  

Även om stationsbyggnaderna i söder kräver minst energi för uppvärmning blir det totala 

energibehovet större än för de andra, eftersom de till antalet är så många fler. 

 

 

Figur 13. Årligt energibehov för den mindre typstationen beroende på plats i Sverige. 
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Figur 14. Total energikonsumtion för Vattenfall Eldistributions mindre stationsbyggnader. 

 

Figur 15 och 16 redovisar den besparing som kan åstadkommas vid en sänkning av 

inomhustemperaturen till 16°C respektive 11°C. Figur 17 och 18 redovisar de besparingar som 

går att göra vid installation av luftvärmepump från antingen Panasonic eller Toshiba.   

 

Figur 15. Total energibesparing som kan åstadkommas beroende på inomhustemperatur. 
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Figur 16. Hur mycket energibehovet går att sänka i procent beroende på inomhustemperatur. 

 

Figur 17. Besparing per år beroende på inomhustemperatur vid installation av en luftvärmepump 

från Panasonic. 
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Figur 18. Besparing per år beroende på inomhustemperatur vid installation av en luftvärmepump 

från Toshiba. 

5.2 Energibehov och energibesparing för Vattenfall Eldistributions större 

stationsbyggnader, 70 – 400 kV 

Fihur 19 redovisar ett snittvärde på energibehovet per stationsbyggnad beroende på område i 

Sverige. Figur 20 redovisar det totala energibehovet för alla stationsbyggnader baserat på 

område. 

Likadant som för de mindre stationerna så blir energibehovet för stationsbyggnader i söder störst 

på grund av att de till antalet är fler. 

 

Figur 19. Energibehov för den större typstationen beroende på plats i Sverige. 
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Figur 20. Total energikonsumtion för Vattenfall Eldistributions större stationsbyggnader. 

 

Figur 21 och 22 redovisar den besparing som kan åstadkommas vid en sänkning av 

inomhustemperaturen till 16°C respektive 11°C. Figur 23 redovisar den besparing som går att 

göra vid installation av ett bergvärmesystem med bergvärmepump från Nibe. 

 

Figur 21. Total energibesparing som kan åstadkommas beroende på inomhustemperatur. 
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Figur 22. Hur mycket energibehovet går att sänka i procent beroende på inomhustemperatur. 

 

Figur 23. Hur mycket som går att spara vid installation av bergvärmesystem beroende på 

inomhustemperatur. 
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reinvesteringar kommer att göras under vald tidsperiod samt att restvärdet för ”produkterna” är 

noll vid periodens slut. Resultaten har tagits fram utan hänsyn till inflation eller förändrat elpris. 

Vid beräkningarna har ett elpris på 0,96 öre/kWh använts. 
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5.3.1 LCC för mindre stationsbyggnader 

Figur 24 redovisar total livscykelkostnad över 20 år utan några åtgärder. Enbart genom 

sänkningar av inomhustemperatur kan en besparing på ca 44 miljoner göras. 

Figur 25 och 26 redovisar total livscykelkostnad över 20 år med installerade 

luftvärmepumpssystem från Panasonic eller Toshiba. 

 

Figur 24. Kostnad över 20 år beroende på inomhustemperatur. 

 

 

Figur 25. Kostnaden över 20 år vid installation av Panasonic luftvärmepumpar. 
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Figur 26. Kostnad över 20 år vid installation av Toshiba luftvärmepumpar. 

5.3.2 LCC för större stationsbyggnader 

Figur 27 redovisar livscykelkostnaden över 20 år utan åtgärder. Figur 28 redovisar också 

livscykelkostnaden över 20 år men beräknat med ett bergvärmesystem. 

 

Figur 27. Kostnad över 20 år beroende på inomhustemperatur. 
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Figur 28. Kostnad över 20 år vid installation av bergvärme. 

5.4 Jämförelse mellan LCC alternativen 

Figur 29 redovisar den dyraste livscykelkostnaden kontra den mest ekonomiska för de mindre 

stationsbyggnaderna. Skillnaden blir avrundat ca 48 miljoner kronor beräknat på en 20-års 

period. Figur 30 redovisar den dyraste livscykelkostnaden kontra de mest ekonomiska 

alternativen för de större stationsbyggnaderna. Här går det att göra en besparing på ca 226 

miljoner kronor. 

 

Figur 29. Kostnad för det dyraste samt det mest ekonomiska alternativet för de mindre 

stationerna. Gäller över 20 år. 
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Figur 30. Kostnad för olika alternativ till de större stationerna. Gäller över 20 år.   
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6. Diskussion 
Att bestämma energiförbrukningen för en byggnad kan vara både komplicerat och ge osäkra 

resultat då det finns många olika faktorer som spelar in. Det handlar hela tiden om att gå en 

balansgång mellan de fakta som finns om byggnaden samtidigt som det kan behövas lägga till 

information för att ta fram resultat. Vill man ta reda på en byggnads verkliga energiförbrukning 

är det enklaste och säkraste sättet att mäta energikonsumtionen under en bestämd tidsperiod 

för att sedan göra en fullskalig utvärdering av det resultatet. Mätresultatet kommer 

förhoppningsvis då att ge idéer till effektivisering ur både energi- och kostnadssynpunkt. 

6.1 Felkällor 

Syftet med projektet var i grund och botten att göra en övergripande energianalys av 

transformatorstationernas närliggande stationsbyggnader samt förslag på effektiviserande 

åtgärder vid behov. Eftersom antalet byggnader var upp emot ett tusental blev det logiskt att 

försöka rationalisera dessa på något sätt. En uppdelning baserad på storlek och plats samt några 

besök av utvalda stationer med fokus på uppbyggnad låg till grund för denna rationalisering. 

Uppdelningar, förenklingar samt antaganden gör att resultaten inte återspeglar exakt vad det i 

verkligheten är. I det här projektet får antaganden för material, konstruktion, medelareor mm 

räknas som små felkällor som bidrar till ett avvikande resultat. Dock har det i högsta möjliga grad 

försökts att göra så korrekta och rättvisa bedömningar som möjligt vilket gör att de resultat som 

tagits fram känns riktiga.  

6.2 Åtgärder och resultat 

Åtgärdsförslagen har valts med hänsyn till de ekonomiska och byggnadstekniska faktorer som 

spelar in. Givetvis skulle majoriteten av dessa transformatorstationer behöva genomgå en 

grundlig ombyggnation för att nå den maximala energieffektivitetspotentialen. Men en 

fullständig tilläggsisolering av dessa stationsbyggnader tillsammans med byten av dörrar och 

fönster skulle resultera i för stora investeringskostnader med tanke på att det handlar om cirka 

ett tusen stationer totalt. Därför har det under detta projekt fokuserats på de mest effektiva 

lösningarna ur ett kostnadseffektivt perspektiv. 

Minskade inomhustemperaturer 

Eftersom det endast är arbetspersonal i dessa stationer ca 4 gånger per år är en 

inomhustemperatur på 21°C för högt. Det krävs mycket energi till att hålla denna temperatur 

samtidigt som det inte gör någon större nytta. Genom att styra ner temperaturen i etapper först 

till 16°C och sedan till 11°C kan stora besparingar erhållas. För de mindre stationerna kan 

energibehovet sänkas med 35 % respektive 64 % vid ovan nämnda inomhustemperaturer. Detta 

motsvarar ca 2 miljoner kWh per år vid 16°C och 3.6 miljoner kWh per år vid 11°C. För de större 

är det procentuellt likvärdiga siffror, dock blir besparingen större på grund av de större 

energibehoven som dessa stationer har från början. Vid 16°C minskas energibehovet med ca 10 

miljoner kWh per år och 11°C inomhustemperatur ger en besparing på ca 18 miljoner kWh per 

år. 
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Installation av luftvärmepumpar i de mindre stationsbyggnaderna 

Eftersom stationerna mellan 10 och 40 kV beräknades ha ett energibehov på ca 12 000 kWh/år 

blev det passande att räkna på vad en luftvärmepump i kombination med temperatursänkningar 

kunde ge för resultat. Två stycken pumpar, Toshiba och Panasonic, med likvärdiga prestanda 

valdes varefter nya energibehov togs fram. De nya siffrorna visade på en ytterligare 

besparingspotential vilket givetvis inte var någon överraskning. Den stora frågan var istället vad 

dessa kombinationer av åtgärder skulle ge för resultat över en längre tidsperiod. De LCC – 

beräkningar som gjordes visade på att Panasonics värmepump gav en besparing på ca 30 

miljoner kronor vid 21°C inomhustemperatur och ca 13 miljoner vid 16°C. När 

inomhustemperaturen sattes till 11°C gick kostnaden jämt ut jämfört med att bara sänka 

temperaturen. Toshibas luftvärmepump fick något bättre värden vid 21°C och 16°C och gjorde 

dessutom en vinst på ca 4 miljoner kronor vid 11°C inomhustemperatur. Lägre 

investeringskostnad samt en aning bättre COP – värden gav ett bättre resultat. Skulle man 

fortsätta med dagens driftsituation skulle det kosta ca 68 miljoner kronor över 20 år. Jämför det 

med att sänka temperaturen till 11°C samt installera en luftvärmepump från Toshiba så uppgår 

kostnaden över samma tidsperiod till ca 20 miljoner kronor. Det är en besparing på 48 miljoner 

kronor, eller 70,5 %!   

Installation av bergvärme i de större stationsbyggnaderna 

Avsaknaden av radiatorsystem i de större stationerna gjorde att investeringen i bergvärme blev 

extra stor och kändes därför svår att motivera på förhand. Dock visade LCC – beräkningarna att 

stora besparingar kunde åstadkommas över 20 år om bergvärme installerades som värmekälla 

istället för direktverkande el. Om man fortsatt skulle ha 21°C inomhustemperatur i 

stationsbyggnaderna kan en besparing på 80 miljoner göras över 20 år medan besparingen vid 

16°C inomhustemperatur givetvis blir mindre, ca 35 miljoner över 20 år. Skulle temperaturen 

sänkas ytterligare till 11°C så går bergvärmesystemet inte att räkna hem. Kostnaden över 20 år 

skulle bli ca 125 miljoner kronor vilket är ca 16 miljoner mer jämfört med att enbart sänka 

inomhustemperaturen till 11°C och värma med direktverkande el. Eftersom energibehovet kan 

sänkas så radikalt när innetemperaturen minskas till 11°C blir den stora investeringskostnaden 

för bergvärmesystemet helt avgörande för det långsiktiga resultatet. Hade radiatorsystem 

funnits installerade innan hade det förmodligen blivit lönsamt. 
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6.3 Batterier 

Det intressanta med batterisystemen är att de kommer att påverkas både positivt och negativt 

beroende på vilken innetemperatur som man tänker använda i stationsbyggnaderna. Kapacitet 

och livslängd mm garanteras vid en drifttemperatur av ca 20°C. För varje grad som temperaturen 

går under 20°C minskar kapaciteten samtidigt som livslängden ökar. Ekonomiskt kan stora vinster 

göras genom temperatursänkningar. Enligt beräkningar skulle en årlig vinst på ca  

560 000 kronor kunna göras eller drygt 11 miljoner över 20 år om inomhustemperaturen i 

stationerna sänktes till ca 10°C. Baksidan med detta är den klart minskade batterikapaciteten.  

Denna temperatursänkning medför att urladdningstid/kapacitet vid driftstörningar för 

batterierna minskas med 30 %. Här borde det tittas närmare på vilken kapacitet som är den 

minsta nödvändiga som kan tänkas tillåtas så att systemen inte fallerar vid strömavbrott. 

6.4 Övrigt 

I de fall som ingen direkt information fanns att tillgå fick godtyckliga antaganden göras för att ta 

fram resultat. Gällande prisuppgifter så är inga ROT-avdrag medräknade på grund av att det 

känns bra om man kan visa ekonomiska vinster på sikt utan att ha använt allt för gynnsamma 

siffror vid beräkningarna. Detta gäller även för energibehoven för de större stationsbyggnaderna. 

Man vet att många av dessa stationer har AC eller någon form av ventilationsaggregat installerat 

vilket inte har tagits med i energibehovsberäkningarna. I verkligheten är behoven högre jämfört 

med de som tagits fram nu baserade på frånluftsventilation.     
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7. Slutsats 
Resultaten visar på en stor besparingspotential om relativt enkla effektiviseringsåtgärder 

tillämpas. Temperatursänkningen till 16°C inomhustemperatur bidrog med ca 35 – 38 % totalt 

minskat energibehov och skulle inomhustemperaturen sänkas till 11°C kan energibehoven 

minska med ca 64 – 67 %. Installeras luftvärmepumpar i de mindre stationsbyggnaderna samt 

bergvärme i de större kan energibehoven minskas ytterligare. LCC kalkyler räknat över 20 år visar 

på en besparingspotential av ca 48 miljoner kronor för de mindre stationerna och ca 226 miljoner 

kronor för de större. Noterbart är att den minsta kostnaden över 20 år för de större 

stationsbyggnaderna inte inkluderar ett bergvärmesystem. Vid 11°C inomhustemperatur görs en 

förlust med ett bergvärmesystem med ca 16 miljoner kronor. Stora investeringskostnader samt 

att energibehoven kan minskas till ett minimum vid 11°C bidrar till detta resultat.   

En tilläggsisolering av stationsbyggnaderna hade kunnat vara ett alternativ för att minska på 

energiförlusterna. Men att göra en tilläggsisolering i efterhand kan bli mycket kostsamt eller helt 

enkelt omöjlig att genomföra. Med tanke på att de flesta av de här stationerna byggdes under 70 

och 80-talet tycker inte Vattenfall att det finns någon ekonomi i att göra en sådan investering. 

En sänkning av inomhustemperaturen skulle inte bara resultera i minskade 

uppvärmningskostnader för transformatorstationerna utan även minska investeringskostnaderna 

för batterier. Med en inomhustemperatur på 10-11°C skulle livslängden på batterier kunna 

förlängas med 30 % vilket skulle medföra en besparing på ca 11 miljoner kronor över 20 år. Om 

bara den minskade batterikapaciteten kan accepteras finns även en stor besparingspotential 

inom detta område också.    
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8. Förslag till fortsatt arbete 
 

8.1 Montering av luftvärmepump på transformatorkylare 

En transformator har en stor mängd olja i omlopp som används för elektrisk isolation men även 

till att avleda värme. Vid värmeavledning cirkuleras oljan genom kylflänsar som sitter på utsidan 

av transformatorn. När oljan passerar kylflänsarna avges överskottsvärme till omgivningen som 

ett resultat av att oljan kyls ner. Detta medför att dessa kylarpaket (figur 31) får en konstant 

varm omgivningstemperatur som inte tas tillvara på.  

Förslag: 

Montering av luftvärmepump på eller intill kylare. 

Den belastning som ligger på transformatorn avgör vilken drifttemperatur som fås hos oljan. 

Under vintern är det störst behov av el vilket medför att transformatorerna går för fullt för det 

mesta. Det här blir gynnsamt eftersom det då kommer att bildas maximalt med överskottsvärme 

vid kylarpaketen under den tid då värmen behövs som mest till stationsbyggnaderna. Tanken är 

att värmepumpen skall kunna arbeta med ett högre COP – värde tack vare den högre 

omgivningstemperaturen från kylarna. 

Nackdelar: 

Det kommer att uppstå förluster i och med att värmen måste transporteras 10-30 m i någon 

form av luftkanal mellan värmepumpen och byggnaden. Isoleringen av denna luftkanal blir 

avgörande för effektiviteten. Att klimat och väder kommer att påverka är också något som måste 

tas med i beräkningarna. Vid – 20°C i utomhustemperatur kommer inte oljetemperaturen att bli 

lika hög som vid 0°C. Frågan är om överskottsvärmen ens räcker till att höja COP – värdet för att 

kompensera för förlusterna i luftkanalen?        

 

Figur 31. Kylarpaket till vänster för en transformator.  
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8.2 Brytarfack 

Vid ett besök av en transformatorstation upptäcktes att även brytarfacken (figur 32) i ställverket 

hade en viss installerad värmeeffekt vilket gav utslag på värmekameran. Enligt en insatt 

kontaktperson inom Vattenfall har varje fack en installerad värmeeffekt på 250 W. Detta gäller 

för stationer på 10 – 20 kV. 40 kV stationer har en högre installerad värmeeffekt på 500 W. Syftet 

med uppvärmningen skall vara att undvika fukt i brytarna. Enligt kontaktpersonen har som regel 

10 – 20 kV stationerna i snitt 4 brytarfack per station medan 40 kV stationerna har bara ett enda 

brytarfack. 

Tabell 10. Fördelning av brytarfack samt den totala energiförbrukningen. 

Brytarfack Norr (st) Mellan (st) Söder (st) Förbrukning (kWh) 

10 - 20 kV, 250 W 160 844 656 3,635,400 

40 kV, 500 W 180 15 342 2,352,060 

   

Den totala förbrukningen under ett år blir rätt så hög vilket tabell 10 visar. Skulle utnyttjandet av 

värme från kylarna visa sig vara lönsamt borde det ses över om inte luftkanaler kan dras även via 

dessa brytarfack för att på så vis minska elförbrukningen till värmeelementen i facken. 

 

 

Figur 32. Brytarfack i en mindre transformatorstation.    
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Bilagor 
 

Tabeller över LCC – beräkningar 

LCC, 10 – 40 kV Grundutförande Panasonic Toshiba 

Kalkylränta 5% 5% 5% 

Livslängd (år) 20 20 20 

Nusummefaktor 12.46 12.46 12.46 

Investering 0 kr 16,431,500 kr 12,281,850 kr 

Driftkostnad (21°C) 5,455,046 kr 1,752,437 kr 1,748,231 kr 

Driftkostnad (16°C) 3,524,883 kr 1,140,764 kr 1,138,378 kr 

Driftkostnad (11°C) 1,942,475 kr 636,232 kr 635,386 kr 

Underhållskostnad 0 kr 0 kr 0 kr 

LCC (21°C) 67,969,878 kr 38,266,869 kr 34,064,813 kr 

LCC (16°C) 43,920,041 kr 30,645,424 kr 26,466,036 kr 

LCC (11°C) 24,203,233 kr 24,358,956 kr 20,198,759 kr 

 

LCC, 70 – 400 kV Grundutförande Bergvärme 

Kalkylränta 5% 5% 

Livslängd (år) 20 20 

Nusummefaktor 12.46 12.46 

Investering (21°C) 0 kr 95,035,000 kr 

Investering (16°C) 0 kr 91,297,500 kr 

Investering (11°C) 0 kr 82,462,500 kr 

Driftkostnad (21°C) 26,887,383 kr 12,803,516 kr 

Driftkostnad (16°C) 16,529,781 kr 6,382,740 kr 

Driftkostnad (11°C) 8,796,830 kr 3,442,343 kr 

Underhållskostnad 0 kr 0 kr 

LCC (21°C) 335,016,797 kr 254,566,808 kr 

LCC (16°C) 205,961,073 kr 170,826,443 kr 

LCC (11°C) 109,608,507 kr 125,354,091 kr 
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Årsmedeltemperaturer i Sverige för 2010. 


