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Sammanfattning 

För effektmatning av den elektrifierade järnvägen krävs att spänningens frekvens 

omformas från kraftnätets frekvens på 50 Hz till 16,7 Hz. Detta sker i dag med två 

olika metoder. En metod där frekvensen omformas på mekanisk väg då en motor på 

gemensam axel driver en generator som genererar elkraft av rätt frekvens, detta kallas 

för en roterande frekvensomformare. Den andra metoden ändrar spänningens frekvens 

med hjälp av kraftelektronik, detta kallas för en statisk frekvensomformare. 

Gemensamt för båda dessa metoder är att de har värmeförluster. För de roterande 

omformaraggregaten så är förlustvärmen till stor del luftburen medan de statiska 

frekvensomformarna har både vätske- och luftkylning. I många fall ser det i dagsläget 

ut så att förlusterna kyls bort mot omgivningen. 

Syftet med detta arbete är att bestämma huruvida dessa värmeförluster kan nyttjas för 

uppvärmning av stationsbyggnaderna där omformaraggregaten finns på ett lönsamt 

vis. 

I arbetet har två frekvensomformarstationer undersökts. En station med enbart 

roterande frekvensomformare i Gällivare samt en station med enbart statiska 

frekvensomformare i Boden. Båda omformarstationerna har idag energisystem för 

uppvärmning baserade på direktverkande el. 

I simuleringsmodeller och mätningar har de båda omformarstationernas energibehov 

för uppvärmning fastställts. För Gällivare omformarstation rör det sig om en specifik 

energiförbrukning för uppvärmning motsvarande ca 300 kWh/m
2
. För Bodens 

omformarstation är den sammantagna specifika energianvändningen 204 kWh/m
2
.  

Genom ytterligare mätningar har delar av frekvensomformaraggregatens 

effektförluster fastställts och analyserats med hänsyn till storlek och tidsvariationer. 

Rapporten fastslår att förlustvärmen från luftkylningen av de roterande omformarna 

räcker för att täcka stationens uppvärmningsbehov. Rapporten fastslår även att 

tomgångsförlusterna från ett omformaraggregat räcker för att förse omformarstationen 

i Boden med tillräcklig värmeenergi för uppvärmning. De båda omformarstationernas 

förlusteffekter uppvisade även en regelbundenhet i effektflödet vilket möjliggör för en 

värmeåtervinningslösning utan behov av ackumulator.  

För Gällivares omformarstation har ett utformat förslag på en teknisk lösning för 

uppvärmning av omformarstationen med förlustvärme från 

frekvensomformaraggregaten presenterats. Detta består av ett projekterat och 

dimensionerat överluftssystem för uppvärmning av byggnaden med den uppvärmda 

luften från frekvensomformaraggregatens kylsystem. Luftflödet för att möta det 

simulerade effektbehovet för uppvärmning uppgår i ca 9,5 l/(s ∙m
2
), ett flöde som kan 

orsaka problem med luftdrag och ljudalstring som gör arbetsmiljön dålig. Då 

omformarstationen i normala fall är obemannad föreslogs en strömbrytare som 

inaktiverar överluftssystemet vid besök på omformarstationen av underhållspersonal. 

En ekonomisk sammanställning baserad på LCC (Life cycle cost) har fastställt att en 

investering kan vara lönsam inom 5 år. För Bodens omformarstation har ingen teknisk 

lösning presenterats. 



 

Abstract 

The power supply of electrified railroads in Sweden requires frequency conversion 

from 50 Hz, supplied on the stem grid, to 16.7 Hz, which is used for the trains. Today 

this is obtained with two different types of methods. The first method is by converting 

the frequency mechanically by a motor, which on a common axis powers a generator 

that generate power of desired frequency, this is called a rotating frequency converter 

(RFC). The second method uses electrical power converters, rectifiers and inverters; 

this is called a static frequency converter (SFC). The common denominator for these 

two methods is their heat losses. Heat losses from RFC are mainly air based whilst 

heat losses from SFC are both fluid- and air-based. In most current cases, these heat 

losses are unused and cooled off against outside surroundings.  

The purpose of this study where to determine whether these heat losses could be 

utilized for heating the buildings surrounding the frequency converters in a profitable 

way.  

This study is focused on two different frequency converter stations. One station with 

solely RFC, located in Gällivare, and also a station with exclusively SFC, located in 

Boden. Both are located in the north of Sweden and are equipped with energy 

solutions for heating based on electricity from e.g. radiators.  

From simulations and measurements the energy requirements for heating the two 

buildings has been determined. Gällivare’s frequency conversion station requires 

about 300 kWh/m
2
. Boden’s station requires about 204 kWh/m

2
.  

Parts of the frequency converter unit’s power losses has through further 

measurements been determined and analysed with respect to size and variations over 

time. The study establishes that heat losses from rotating converter units are sufficient 

to meet the station in Gällivare’s required need for heating. The study also establishes 

that idle losses from a specific static frequency converter are sufficient to meet the 

station in Boden’s required need for heating. Both stations effect losses exhibited a 

continuity, which enables a heat recovery solution without any need for an 

accumulator.  

A specified technical solution for heat recovery is presented for Gällivare’s converter 

station. This consists of a dimensioned system for heating using hot air from rotating 

frequency converters supplied to the building. Required air volume flow rate to meet 

the simulated heat requirements amounts to about 9.5 l/(s ∙m
2
). This is a high flow 

rate, which can cause problems with draft and sound generation, to an extent, which 

makes it a poor work environment. The station is normally unmanned so the 

presented solution to eliminate these problems is to install a main switch; witch 

disables the air supply system during work performed inside the station by 

maintenance staff. An economical study based on LCC (Life cycle cost) determined 

that an investment of this system could be profitable within 5 years.  

No technical solution where presented for the converter station in Boden. However, a 

future investments total cost where determined for different calculated lengths to 

achieve profitability based on today’s heating costs. 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete för en civilingenjörsexamen i energiteknik vid Umeå 

universitet. Detta arbete har utförts på uppdrag av och i samarbete med Trafikverket 

under vårterminen 2013.  

1.1 Bakgrund 

Största delen av Sveriges järnvägsnät är sedan en längre tid elektrifierat. 

Kraftförsörjningens utformning skiljer sig mellan olika länder och val av 

kraftförsörjningssystem har vanligtvis en historisk koppling. Sverige var tidig med att 

elektrifiera järnväg då detta skedde med malmbanan som elektrifierades redan år 1915. 

Den tidens elmotorer klarade inte av att kommutera vid högre frekvenser varför 

initialt frekvensen 15 Hz valdes. Från början skedde kraftförsörjningen genom 

direktgenerering av växelspänning med önskad frekvens, detta skedde då vid Porjus 

kraftstation. Sedan lång tid tillbaka har vi i Sverige frångått direktgenerering av 

elkraft vid önskad frekvens. I dag sker detta enbart genom omformning vid 

omformarstationer och till följd av detta är frekvensen även ändrad från tidigare 

15 Hz till nuvarande 16 ⅔ Hz (16,7 Hz) (1).  

1.2 Omformarstationer och olika frekvensomformare 

En omformarstations syfte är att via frekvensomformare och transformatorer förse 

järnvägens kontaktledningsnät med elkraft av rätt spänning och frekvens. 

Frekvensomformningen kan i dag ske på två sätt; det ena är med hjälp av en roterande 

mekaniskt uppbyggd omformare där en 3-fas synkronmotor driver en på samma axel 

kopplad 1-fas synkrongenerator. Det andra sättet är med hjälp av statiska omformare 

som använder sig av kraftelektronik för att skapa rätt frekvens. Totalt finns det i dag 

sammanlagt 46 stycken omformarstationer med ungefärlig typisk storlek motsvarande 

40 MVA (2). Normalt sett placeras dessa ut med ett mellanliggande avstånd på 

ungefär 60 – 110 km (1). De roterande omformarna finns i tre olika utföranden med 

matande effektkapacitet som skiljefaktor. Den minsta modellen har beteckningen 

Q24/Q25 och den har en kontinuerlig märkeffekt på 3,2 MVA. Mellanmodellen 

Q38/Q39 är den vanligaste typen och den har en kontinuerlig märkeffekt på 5,8 MVA. 

Den största modellen betecknas Q48/Q49 och den har en kontinuerlig märkeffekt på 

10 MVA. Gemensamt för de roterande omformarna är att de har en hög 

överlastförmåga, de klarar generellt sett av ungefär 50 % ökning av effekten under 6 

minuter (3). De statiska frekvensomformarna har en typisk märkeffekt om 15 MVA 

och kan generellt delas upp i två olika typer; direktomformare och 

pulsbreddsmodulerade mellanledsomformare. Direktomformaren som utgör ungefär 

30 % av det totala antalet statiska omformaraggregat är uppbyggd av tyristorbryggor 

som tänds i ett givet mönster så att 1-fasspänning av rätt frekvens erhålles. De 

pulsbreddsmodulerade mellanledsomformarna finns i en rad olika modeller, men 

gemensamt för dessa är att inkommande 3-fasspänning först likriktas. Därefter 

växelriktas den för att anta 1-fasspänning av rätt frekvens (4).  

1.3 Problembeskrivning 

Båda typer av frekvensomformare har hög verkningsgrad. Verkningsgraden är 

beroende av omformaraggregatets momentana belastning men rör sig för en roterande 

omformare om en verkningsgrad,  , på 88 – 93 %. För de statiska omformarna är 

verkningsgraden något högre och ligger på 96 – 98,5 % (3). Då belastningen på 

omformaraggregaten är hög leder detta till i sammanhanget stora förlusteffekter. 

Typisk förlusteffekt för ett roterande omformaraggregat baserat på genomsnittlig 

märkeffekt och verkningsgrad är ca 600 kW och för en statisk frekvensomformare är 
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denna förlusteffekt ca 400 kW. Dessa förluster varierar mellan omformarstationer 

beroende på belastning och total installerad effekt och generellt sett kyls förlusterna 

bort via olika kylsystem för att motverka överhettning av omformaraggregaten. 

Genom att ta tillvara på en del av denna värme kan en omformarstations interna 

uppvärmningsbehov minskas.  

Det finns många anledningar till att värmeåtervinna energiförluster. Det alldeles 

självklara är att en anläggnings totala effektivitet ökar ju mindre förluster den har. 

Detta kan generellt sett betyda minskade kostnader eller en minskad miljöpåverkan. I 

detta specifika fall är det önskvärda målet att minska uppvärmningskostnader genom 

att ersätta direktverkande elvärme med redan befintlig överskottsvärme från 

omformaraggregatens värmeförluster. Detta medför att omformarstationens interna 

elförbrukning minskar vilket inom Trafikverket innebär en minskad ekonomisk 

belastning. Tillför man resonemanget bredare gränser innebär detta en minskad 

miljöbelastning i direkt proportion till eltillverkningens ursprung.  

1.4 Syfte och mål 

Detta projekt undersöker möjligheten att nyttogöra en del av förlustvärmen från 

frekvensomformare, i syfte att med ekonomisk lönsamhet ersätta befintliga 

uppvärmningssystem vid två specifika omformarstationer i Gällivare och i Boden.  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet omfattar endast de två omformarstationerna i Gällivare respektive Boden. 

Arbetet kartlägger inte omformarnas totala värmeförluster utan analyserar förlusterna 

med hänsyn till tidsvariationer och storlek för att kunna möta stationsbyggnadernas 

uppvärmningsbehov. Ett förslag på en teknisk lösning lämnas endast för Gällivare 

omformarstation. 

2 Anläggningar 
Nedan följer en beskrivning av de två anläggningar som ingår i detta arbete.  

2.1 Gällivare omformarstation 

Omformarstationen är en stenbyggnad drygt 1 kilometer i nordvästlig riktning från 

malmbanan och Gällivares centralstation med spåranslutning till denna. Byggnaden 

består av ett markplan och ett källarplan samt en fristående byggnad i anslutning till 

omformarstationen som inrymmer ett 15-kV ställverk för matning till banledningen. 

Figur 1 visar en schematisk ritning över omformarstationens huvudbyggnads 

markplan. 
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Figur 1. Schematisk ritning av Gällivare omformarstations markplan (5) 

I de två stora hallarna ryms stationens fyra omformaraggregat med två stycken i varje 

hall. Alla omformaraggregat är av modell Q38/Q39. Omformaraggregaten har 

benämningen omformaraggregat 1-4 där omformaraggregat 1 och 2 finns i hall 1 

(uppe till höger i figur 1) och omformaraggregat 3 och 4 finns i hall 2 på den motsatta 

sidan i figuren. Mitt emellan omformarhallarna finns ett kontrollrum som innefattar 

stationens skydds-, övervaknings-, manöver- samt automatikutrustning. Nere till 

vänster syns i figur 1 ett 6 kV ställverk som sköter matning av elkraft till 

omformaraggregaten samt till en lokalkrafttransformator. Lokalkrafttransformatorn 

förser omformarstationen med elkraft för internt bruk. På motsatt sida med 

angränsning till omformarhall 1 finns ett verkstadsutrymme. Mellan detta och 6 kV 

ställverket finns ett hjälpkraftrum med 11 kV transformator som försörjer 

hjälpkraftlinjer samt inryms på det övre planet ett pentry, omklädningsrum och en 

toalett.  

Omformarstationen inrymmer även ett källarplan, nedan i figur 2 illustreras detta. 
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Figur 2. Schematisk ritning över omformarstationens nedre plan (5) 

Figur 2 visar en schematisk ritning av omformarstationens nedre plan. Detta har 

tidigare varit utrymme för bland annat frånskiljarutrustning och batterirum men består 

idag endast av förvaringsutrymmen varför rummen fått anta de generella 

benämningarna rum 1-5.  

Alla rum förutom omformarhallarna är utrustade med någon form av direktverkande 

elvärme från exempelvis radiatorer. Det saknas uppgifter på uppvärmningens del i 

elförbrukningen, detta medför att uppvärmningsbehovet uppskattas enligt en 

beräkningsmodell. 

2.1.1 Roterande omformare 

Omformarstationen matas från två inkommande 130 kV huvudledningar. Dessa 

transformeras ner till önskad trefasspänning på 6 kV, vilket är den spänning som 

driver omformaraggregatens 3-fas synkronmotorer. Motorns axel är sammankopplad 

med en 1-fas synkrongenerator med ett polförhållande på en tredjedel av det som 

motorn har. Detta ger i sin tur att den från generatorn utgående 1-fasspänningen får en 

frekvens på 16 ⅔ Hz. I ett avslutande skede innan spänningen leds ut till 

kontaktledningsnätet så transformeras den upp till 16,5 kV som är den önskade 

spänningen för matning ut på järnvägens kontaktledningsnät.  

2.1.2 Kylning omformare 

Kylningen av de roterande frekvensomformarna är av yttersta vikt för att motverka 

överhettning. 

Motor och generator 

Kylsystemet som kyler själva omfomardelen med 3-fasmotor och 1-fasgenerator 

består av en sluten oljebaserad kylkrets för att kyla motor- och generatorlindningar, 

samt ett luftbaserat kylsystem för ytterligare konvektiv kylning av komponenterna. 

Det oljebaserade kylsystemet cirkulerar en olja genom en sluten krets som sedan 

värmeväxlas mot omformarhallens luft.  
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Luftkylningen drivs genom flänsar monterade på drivaxeln som genererar en 

luftström som passerar genom omformaraggregatet och släpps ut genom taket på 

omformarvagnen. Då omformaren är tillslagen och aktiv roterar drivaxeln med 

konstant varvtal 500 rpm vilket innebär ett konstant luftflöde genom vagnen på 

19,2 m
3
/s (6). Detta illustreras nedan principiellt i figur 3. 

 

Figur 3. Principiell skiss över omformarvagn med inkommande och utgående luftkylflöde 

Figur 3 visar principiellt omformardelen av ett roterande omformaraggregat. Flänsar 

på axeln genererar en luftström som kyler motor och generator.  

Transformator  

Omformarvagnens transformatordel kyls även den med dels en sluten oljekrets i likhet 

med motor och generator men även med en tillhörande fläkt. Transformatorns fläkt är 

frekvensstyrd i intervallet 20 – 50 Hz och levererar vid full last (50 Hz) ett 

kylluftflöde motsvarande 6,2 m
3
/s (6). Alla fläktar för luftkylning av transformatorer i 

roterande omformaraggregat frekvensregleras inte. Detta är något som revideras i 

samband med ombyggnation och modernisering av frekvensomformarna för att 

minska effektbehovet till transformatorfläktarna.  

2.1.3 Omformarhallarna 

Inkommande uteluft till respektive omformarhall regleras efter två stycken 

temperaturgivare, den givare som visar högst temperatur är den som prioriteras. Vid 

hög temperatur öppnas för respektive hall 14 stycken steglöst reglerbara 

intagsluftspjäll. I taket på omformarhallen så finns 2 stycken spjäll som vid behov 

släpper ut luften för att säkerställa rätt temperatur till omformarna. Dessa spjäll har 

varsin sekventiellt styrd frånluftsfläkt för att överbygga eventuellt undertryck i 

omformarhallen (7). Den ventilerande miljön i respektive omformarhall regleras för 

att om möjligt hålla en temperatur på 18°C för bästa kylförhållanden för 

omformaraggregaten.  

2.1.4 Övrig ventilation 

Omformarstationen är utrustad med en frånluftsfläkt på taket i kontrollrummet. I 

övrigt ventileras omformarstationens utrymmen självreglerande (8). 
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2.2 Boden omformarstation 

Omformarstationen omfattar fyra stycken statiska mellanledsomformare med 

benämning omformare 1 – 4. Frekvensomformare 1 levererar normalt elkraft norrut 

mot malmbanan medan omformare 2 – 4 levererar elkraft söderut. Omformarstationen 

matas via två inkommande huvudledningar med en spänning på 130 kV, dessa 

transformeras via två transformatorer till 22 kV och fördelas sedan till de olika 

omformarna via ett ställverk som finns inne i omformarstationen. Den inkommande 

matningen från 22 kV ställverket går via en 3-fas transformator till respektive 

omformare där rätt spänning för omformaren erhålls. Efter frekvensomformningen 

passerar elkraften en 1-fas transformator som ökar spänningen till önskad spänning 

för matning till kontaktledningen på 15 kV. Ett ställverk för matning till banans 

kontaktledningsnät finns i omformarstationens byggnad. Förutom transformatorer och 

omformarutrustning är varje omformaraggregat utrustat med filter på både 3-fas- och 

1-fassidan samt kylutrustning. Omformarstationen omfattar även 

transformatorutrustning för matning av ett 132 kV, 16,7 Hz matarledningssystem som 

sträcker sig från Boden i norr till Häggvik i söder, samt för matning till 11 kV 

hjälpkraft på banledningen och 0,4 kV lokalkraft för omformarstationens bruk av 

elkraft. Övriga delar av omformarstationen omfattas av ett batterirum samt ett 

personalutrymme. Figur 4 visar en grov principiell ritning över Boden 

omformarstation. Figuren är varken skalenlig eller exakt utan representerar en 

överblick av vad byggnaden inrymmer. 

 

Figur 4. Principiell skiss över Boden omformarstation 

  

De fyra statiska frekvensomformarna i omformarstationen är av märket MegaMacs 

med en märkeffekt på 15 MVA. Nedan ges en sammanfattad beskrivning av 

strömriktardelens uppbyggnad. Strömriktardelen är den del av omformaren som 

omformar frekvensen från inkommande 50 Hz till 16,7 Hz. Det är denna del som 

befinner sig inne i omformarstationen och som i figur 4 har benämning Omr. 1 – 4. 

2.2.1 MegaMacs 15 MVA 

Strömriktardelen i frekvensomformaraggregatet är i huvudsak uppbyggd av tre olika 

huvudled. Det börjar med ett likritarled som gör om inkommande växelspänning till 
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likspänning. Detta sker med hjälp av 6-puls tyristorlikriktare. Tyristorlikriktare har 

den egenskapen att den kan hålla utgående likriktarspänning konstant oavsett matande 

växelspännings variationer. Nästkommande led i omformaren är ett mellanriktarled 

som har som uppgift att ”glätta” likspänningen, stabilisera den samt filtrera bort 

oönskade övertoner. Detta sker med hjälp av strömfilter och kondensatorer. I det 

slutliga ledet av frekvensomformaren växelriktas strömmen för att erhålla 1-

fasspänning av önskad frekvens på 16 ⅔ Hz (9).  

2.2.2 Kylning av statiska omformares strömriktarutrustning 

Kylningen av de statiska omformarnas strömriktardel sker dels genom ett 

vätskebaserat kylsystem och dels med ett luftkylsystem. I det vätskebaserade 

cirkuleras en vatten-glykolblandning i respektive omformaraggregat och värmeväxlas 

mot utomhusluften. Vätskeblandningen består av 50 % avjoniserat vatten och 50 % 

monoetylenglykol. Nedan i figur 5 illustreras hur vätskekylningen för 

strömriktardelen fungerar. 

 

Figur 5. Schematiskt flödesschema för det vätskebaserade kylsystemet för omformaraggregat MegaMacs 15 

MVA (10) 

Figur 5 visar ett flödesschema för kylsystemet för ett omformaraggregat vid Bodens 

omformarstation, dessa finns ett för varje omformare och regleras utifrån 

omformarens utgående belastning. Cirkulationsflödet håller sig relativt konstant runt 

450 liter/min och får inte understiga 400 liter/min respektive överstiga 500 liter/min. 

Flödet regleras mot två tryckmätare BP2 direkt efter pumpenheten P1 och BP1 i 

anslutning till expansionskärlet C1. Tryckmätarnas analoga styrsignaler behandlas av 

en datorenhet som styr pumpen gentemot dess pumpkurva. Kylkretsens temperatur 

regleras mot temperaturgivare BT1 på bilden och är satt till att hålla 35°C som 

inkommande kylflöde till omformarenheten, som befinner sig längst till höger i figur 

5. Detta regleras framförallt med hjälp av en bypassventil K1 som med hjälp av en 

proportionell/differentiell logikenhet styr öppnings- och stängningshastigheten av 

ventil K1. Ventilen har möjlighet att omdirigera flödet till värmeväxlarenheten E1 

som befinner sig utomhus. Utomhus finns temperaturgivare BT11 som används för att 

avläsa utomhustemperaturen. Om temperaturen utomhus understiger -32°C aktiveras 

elvärmarpatroner i rörledningen för att förhindra frysning av kylvätskan. 
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Kylkretsens extrema arbetsförhållande kräver en låg konduktivitet varför ett flöde om 

10 liter/min passerar en vattenbehandlingskrets. Denna krets innehåller ett filter med 

jonbytarmassa för att kontinuerligt hålla kylvätskans konduktivitet på en låg nivå (11).  

Förutom vätskekylsystemet innehåller respektive omformarhall luftkylning genom en 

reglerande luftanläggning. Luftaggregatet blandar inkommande uteluft med återluft 

för att säkerställa konstant inkommande temperatur till omformarhallen. Från 

omformarhallen finns en frånluftsfläkt som genom ett jalusispjäll reglerar utgående 

luftström mot ett inställt övertryck (12).  

2.2.3 Uppvärmning av omformarbyggnaden  

Energisystemet för att tillgodose uppvärmningsbehovet till omformarstationen i 

Boden är baserad på olika typer av direktverkande el-installationer, exempelvis 

radiatorer, takvärmare och luftvärmefläktar (”Aerotempers”). Dessa finns utplacerade 

i omformarstationens alla utrymmen förutom i själva omformarutrymmena och 

transformatorutrymmena. Byggnaden har två stycken roterande värmeväxlare för 

tillvaratagande av värmeenergi från luften i vissa av byggnadens utrymmen. Varje 

värmeväxlaraggregat har ett eftervärmningsbatteri för att värma tilluften den sista 

biten som inte värmeväxlaren klarar av. Eftervärmningsbatteriet är steglöst reglerbart 

i intervallet 0,2 – 9 kW.  

Det saknas dokumentation på uppvärmningens del i omformarstationens 

elförbrukning. Detta medför att byggnadens energibehov för uppvärmning uppskattas 

enligt en beräkningsmodell.  

2.3 Befintliga installationer för värmeåtervinning 

I samband med ombyggnation eller modernisering har på vissa omformarstationer 

hänsyn tagits till att tillvarata en del av den förlustvärme som genereras från 

omformaraggregaten. Nedan presenteras två exempel på detta. 

2.3.1 Kiruna omformarstation 

I samband med nybyggnationen av omformarstationen år 2007 – 2008 installerades 

ett relativt enkelt system för att minska uppvärmningsbehovet i själva 

omformarhallarna. Omformarstationen omfattas av fyra stycken roterande 

frekvensomformare. Varje omformare har varsin hall och principen för 

värmeåtervinning är baserad på luftväxling mellan de olika omformarhallarna. Detta 

sker med hjälp av frekvensstyrda överluftsfläktar och luftkanaler mellan 

omformarhallarna. På detta sätt kan aktiva omformaraggregats överskottsvärme förse 

inaktiva omformarhallar och på så sätt minska deras uppvärmningsbehov. 

2.3.2 Hässleholms omformarstation 

Omformarstationen är försedd med två stycken statiska frekvensomformare samt en 

roterande frekvensomformare. Här är tillvaratagandet av förlustvärme kopplat på den 

vätskekylda kretsen av de statiska frekvensomformarna. Från respektive omformare 

tas ett mindre flöde via en värmeväxlare innan det går till kylfläktarna som är 

placerade utomhus. Värmeväxlarna har en effekt på 25 kW vardera och förser en 

sluten vätskekrets med varmt vatten som används för uppvärmning av 

stationsbyggnaderna. 

Figur 6 visar hur värmeåtervinningskretsen vid Hässleholms omformarstation tar 

utgående kylvätska från omformare 1 och 2 och leder via värmeväxlare E2 samt E3 

till en separat krets avsedd för uppvärmning av intilliggande utrymmen i byggnad 1 
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och byggnad 2 längst till vänster i bild. Värmeeffekten ventilregleras för anpassning 

till rådande värmebehov (13). Installationen utfördes år 1994 men tyvärr är ingen 

utredning gjord på dess nyttograd. Det finns heller inte kvar några kända uppgifter 

rörande installationens investeringskostnad (14). 

 

Figur 6. Schematisk ritning över värmeåtervinningskretsen vid Hässleholms omformarstation (15) 

 

3 Teori 
Nedan följer den mest relevanta teorin som arbetet är baserad på. 

3.1 Energiberäkningar- och effektberäkningar 

Vid beräkning av det totala årliga energibehovet användes två olika modeller för de 

olika frekvensomformarstationerna. För Gällivare omformarstation saknades 

uppgifter om konstruktionsskiktens uppbyggnad så där användes en variant på 

gradtimmemetoden som ett sätt att skatta den årliga energiförbrukningen för 

uppvärmning. För Boden omformarstation passade det bättre att använda en modell 

som med avseende på konstruktionens uppbyggnad skattar energibehovet utifrån de 

förluster som kommer via transmissions- och ventilationsförluster. Nedan följer de 

teoretiska samband för dessa respektive modeller. I avsnittet metod förklaras dessa 

modellers utförande närmare. Nedan ges även en förklaring till de teoretiska samband 

som används för att beskriva omformaraggregatens effekt. 

3.1.1 Gradtimmemetoden 

Ett samband för att uttrycka dimensionerande effekt på ett uppvärmningssystem för 

en byggnad ges nedan. 

                          [W]  [1] 

Där      är byggnadens dimensionerade installerade effekt [W] för att klara 

uppvärmningen för byggnaden,      är ett mått på byggnadens specifika 
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effektförluster per temperaturgrad [W/°C] (redovisas utförligare senare i rapporten), 

    är den dimensionerade inomhustemperaturen [°C] och      är byggnadens 

dimensionerande vinterutetemperatur [°C]. Den dimensionerade 

vinterutetemperaturen avser inte den lägsta temperaturen som uppnås under en 

vintersäsong utan fungerar som ett mått på den lägsta dygnsmedeltemperaturen under 

minst ett dygn.      varierar dels beroende på hur klimatet ser ut där byggnaden är 

lokaliserad men beror även av en byggnads tidskonstant τb. Byggnadens tidskonstant 

är ett mått på en byggnads förmåga att lagra värmeenergi i dess konstruktionsskikt. 

Detta är alltså en dynamisk parameter (16). 

Vid beräkning av energibehovet med gradtimmemetoden beräknas en 

gränstemperatur,   , denna är ett mått på till vilken temperatur byggnaden måste 

värmas för att nå det önskade inomhusklimatet. Den resterande biten upp till den 

önskade innetemperaturen,    , värms upp från gratiskällor såsom apparater och sol. 

Gränstemperaturen beskrivs med sambandet nedan. 

       
  

    
     [°C]  [2] 

Där    är den gratiseffekt som tillförs byggnaden, denna skattas från schablonvärden 

som beskrivs närmare i metodavsnittet. 

Då gränstemperaturen är känd kan denna användas för att bestämma antalet 

gradtimmar. Dessa är ett mått på varje timmas temperaturskillnad mellan 

gränstemperaturen och utomhustemperaturen under ett helt år.  

   ∑ (         )
    
       [°Ch/år] [3] 

Där        är utomhustemperaturen för varje timme under ett helt år. Denna är baserad 

på data från SMHI och det tillvägagångssättet beskrivs närmare i metoddelen. För de 

tillfällen då gränstemperaturen är lägre än utomhustemperaturen så resulterar detta i 

ett negativt värde vilket kan verka missvisande då det i själva verket handlar om att 

där uppstår ett kylbehov istället för ett uppvärmningsbehov, av den anledningen 

räknas det som 0 gradtimmar i de fall då (         )   . 

Då dessa faktorer är kända så kan följande samband användas för att uppskatta den 

årliga energimängden för uppvärmning. 

                  [Wh/år] [4] 

För att följa hur effekten varierar under året så kan den momentana effekten uttryckas 

genom att dela upp den totala energin för uppvärmning enligt följande samband. 

     
     

   
              [W]  [5] 

I likhet med gradtimmarna så definieras här        då (       )   . 

3.1.2 Transmissionsförluster 

Beräkning av uppvärmningsbehovet för omformarstationen i Boden använder 

samband för att bestämma storleken av energiförluster via transmission och 

ventilation. 
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Med transmission avses det värmeflöde som sker genom en byggnads 

konstruktionsskikt på grund av termisk drivkraft. Värmeflödet kan bromsas upp 

genom ett väl isolerat klimatskal. Transmissionsförlusterna baseras på att i varje 

konstruktionsskikt i byggnadens struktur beräkna värmegenomgångstalet som beror 

av den termiska resistansen för de olika lager som bygger upp skiktet samt 

värmemotståndet för insidan och utsidan av väggen. För energiförluster genom 

transmission används sambanden nedan. 

   
 

        ∑
  
  

 
          

    [W/m
2
K] [6] 

Ekvation 6 visar hur ett konstruktionsskikts värmegenomgångstal    beräknas.         

och        är det termiska motståndet för insidan och utsidan av ett konstruktionsskikt. 

Denna faktor tar hänsyn till värmeöverföring via strålning och naturlig konvektion. 

Dessa värden varierar beroende på om det avser tak-, vägg- eller golvkonstruktion och 

värdena som är antagna är standardiserade schablonvärden (17). För 

transmissionsförluster genom golv används inte faktorn        i beräkningarna då 

strålning inte förekommer under marknivå. Konstruktionsskikt som är uppbyggda av 

flera lager material påverkar värmegenomgångstalet med materialets tjocklek   , [m] 

och dess värmeledningsförmåga   , [W/m/K].  

Den specifika förlustfaktorn för ett specifikt konstruktionsskikt,   , är dels beroende 

av skiktets värmegenomgångstal men även av dess area och beräknas enligt följande 

samband. 

   ∑      
 
        [W/K]  [7] 

Där    är respektive skikts storlek [m
2
]. Sambandet tar inte hänsyn till värmeförluster 

genom köldbryggor, dessa approximeras bort.  Det värmeflöde,   , som uppstår till 

följd av transmissionen genom väggar, golv och tak beskrivs sedan genom sambandet 

nedan. 

                      [W]  [8] 

Där       är inomhustemperaturen. För beräkning av transmissionsförlusterna genom 

golv används följande samband. 

                              [W]  [9] 

Där         är golvets förlustfaktor beräknad enligt samband [7] med skillnaden att 

faktorn        saknas vid beräkning av värmegenomgångstalet   .     är 

årsmedeltemperaturen. Denna används vid beräkning av transmissionsförluster genom 

golven då den är en bra uppskattning av marktemperaturen. 

För att beräkna det årliga energibehovet till följd av transmissionsförlusterna 

summeras dessa över ett år. 

                                     ∑    (            )
    
      [Wh/år]

         [10] 

För de fall där (            )    så blir             0.  
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3.1.3 Ventilationsförluster 

Förutom förluster genom transmission beräknas de förluster som kommer från 

ventilationen. Dessa förluster delas upp på de utrymmen som har värmeåtervinning 

via en roterande värmeväxlare och de utrymmen som saknar värmeåtervinning.  

För utrymmen som saknar värmeåtervinning består förlusterna utav den uppvärmda 

luften som fläktas ut genom byggnaden. För att beräkna dessa förluster används 

sambandet nedan. 

                                       [W]  [11] 

Där       är luftens densitet, [kg/m
3
],        är luftens specifika värmekapacitet, 

[J/(kg∙K)] och       är det aktuella luftflödet, [m
3
/s]. 

 

Luftens densitet varierar med avseende på vilken temperatur den har enligt allmänna 

gaslagen: 

      
 

          
      [kg/m

3
] [12] 

där   är lufttrycket, [Pa] som antas som konstant atmosfärstryck,        är luftens 

specifika gaskonstant [J/(kg∙K)],      är utomhusluftens temperatur [K]. 

För utrymmen med roterande värmeväxlare så måste hänsyn tas till värmeväxlarens 

möjlighet att ta till vara på värme från den luft som lämnar omformarstationen som 

frånluft. Temperaturverkningsgraden för en roterande värmeväxlare kan betraktas 

som en maskinkonstant vid ett konstant flöde (18). Ett uttryck för denna ges nedan. 

  
       

          
      [-]  [13] 

Där    [°C] är temperaturen på luften efter värmeväxling,      [°C] är temperaturen 

på utomhusluften och       [°C] är temperaturen på frånluften som lämnar det 

ventilerade rummet.  

Omskrivning av formel [13] ger ett uttryck för    som kan skrivas 

     (          )             [°C]  [14] 

      är ett mått på rummets faktiska temperatur och kan antas vara konstant då det 

finns temperaturgivare som reglerar ett befintligt uppvärmningssystem för att erhålla 

ett jämnt inomhusklimat. På detta sätt kan det senare studeras hur temperaturen efter 

värmeväxlaraggregatet förhåller sig till önskad tilluftstemperatur beroende på 

uteluftens temperatur. 

För att värma den inkommande luften den sista biten som värmeväxlaren inte klarar 

så finns ett eftervärmningsbatteri.   

Effekten på ett värmeväxlaraggregats eftervärmningsbatteri,     beräknas enligt 

sambandet 

                                     [W]  [15]  
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      är tilluftens temperatur, [°C], den antas vara konstant och lika med frånluftens 

temperatur, detta för att dela upp vad som går förlorat genom transmission och vad 

som förloras genom ventilationen. 

3.1.4 Effekt omformaraggregat 

Den skenbara effekt som förbrukas av ett omformaraggregat kan beskrivas med 

formeln 

  √            [VA]  [16] 

Där   är den skenbara effekten,    är huvudspänningen [V] och   är strömmen [A]. 

Förhållande mellan skenbar effekt och aktiv- och reaktiv effekt ges enligt sambandet 

nedan 

  √          [VA]  [17] 

där   är aktiv effekt [W] och   är den reaktiva effekten [VAr].  

För beräkning av en specifik omformares skenbara effekt har sambandet nedan 

använts 

   
    

           
         [VA]  [18] 

Sambandet förutsätter konstant spänning. Spänningsvariationer förekommer men är 

begränsade i en sådan utsträckning att sambandet kan användas för beräkning av en 

enskild omformares momentana skenbara effekt (19).   

3.2 Ekonomi 

3.2.1 Livscykelkostnadsanalys 

För att bedöma lönsamheten i en investering används en livscykelkostnadsanalys 

(LCC-analys). Den beräknar en investerings kostnad under hela dess livslängd och är 

därför ett sätt att jämföra olika investeringar. 

                                         [kr]  [19] 

             = Investeringskostnad, summan av de ingående kostnaderna i en 

investering 

           = Total underhållskostnad under investeringens livstid 

        = Total energikostnad under investeringens livstid 

Löpande och årligt återkommande kostnader, så som underhålls- och energikostnader 

multipliceras med en för kalkylen beräknad nusummefaktor,   . Detta för att löpande 

kostnader ska kunna jämföras med investeringskostnaden på ett representativt sätt för 

hela totalkostnaden.  

   
[     

  
   

   ]
  
   

     [-]  [20] 

Där    är investeringens kalkylränta [%],   är investeringens kalkyllängd i antal år. 

                              [kr/år]  [21] 
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Där              är den årligt återkommande underhållskostnaden. 

                            [kr/år]  [22] 

Där           är investeringens årliga energibehov [kWh] och     är kalkylens elpris 

[kr/kWh] 

För att uppskatta varvtalsreglerade fläktars energiförbrukning används följande 

samband 

                           [kWh]  [23] 

Där     är fläktens specifika elförbrukning vid dimensionerat flöde [kW/(m
3
/s)], 

denna faktor ges av fläkttillverkaren,   är den årliga drifttiden [h/år],      är det 

dimensionerande flödet och   är en korrektionsfaktor på 0,37 för att anta det 

minskade energibehovet som kommer till följd av varvtalsregleringen (20)  

4 Metod och förutsättningar för beräkningar 
Nedan följer en genomgång av den arbetsmetodik som har använts till arbetets olika 

delar. Detta omfattar dels en beskrivning av hur förlustvärmen från respektive 

omformare är beräknad. Det omfattar även en närmare redogörelse för hur respektive 

omformarstations uppvärmningsbehov är beräknat. Utöver detta ges i detta kapitel en 

förklaring på hur den tekniska lösningen är uppbyggd samt metodiken kring 

beräknande av ekonomi för att uppskatta eventuell lönsamhet. 

Kapitlet är uppdelat så att metodiken kring varje fråga presenteras inom samma 

underkapitel för både Gällivare omformarstation med roterande omformare samt 

Boden omformarstation med statiska omformare. 

4.1 Tillgänglig värme från omformaraggregat 

För att bestämma om förlustvärmen från frekvensomformarna är kontinuerlig och 

tillräcklig för att värma omkringliggande byggnader användes följande arbetsmetodik.  

4.1.1 Belastningsanalys roterande omformare 

Diverse momentana värden på ström och spänning loggas och sparas fortlöpande av 

Trafikverket som ett led i översikten av tågtrafiken. Belastningen eller den genererade 

skenbara effekten från omformaraggregaten är baserade på dessa värden under sju 

sammanhängande hela dygn, perioden 11/2 – 17/2 2013 och omfattas av värden på 

den utgående strömmen från generatorn till den samlingsskena som sedan matar 

banan samt mätvärden på den samlingsskenans spänning. Dessa värden har loggats 

var tionde sekund och med hjälp av strömmen och spänningen kan den skenbara 

effekten beräknas med hjälp av ekvation [16]. För att begränsa datamängden har 

mätvärdena medelvärdesbildats i fem-minuters perioder. Denna begränsning av 

datamängden jämnar ut eventuella korta effekttoppar och ger en bredare bild av 

aggregatets belastning. Belastningen beräknas för varje enskilt omformaraggregat och 

summeras för de båda omformarhallarna.  

Den valda periodens tidslängd på en vecka återspeglar ett cykliskt mönster vilket 

anses vara representativt ur mätvärdessynpunkt. Mönstret uppkommer därför att 

tågtrafiken som styr belastningen på omformaraggregaten är till stor del bunden vid 

återkommande mönster på grund av tidtabeller och dylikt.  
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4.1.2 Temperaturmätning kylflöde 

Ett roterande omformaraggregat kyls som tidigare nämnts till viss del genom att 

flänsar på drivaxeln genererar en luftström som leds genom omformardelen. För 

bestämning av den förlusteffekt som detta medför så har mätning av omformardelens 

in- och utgående kylflödestemperatur utförts. Två stycken mätloggar av märket Tiny 

Tag Plus, modell TGP-1500 har placerats på inkommande och utgående kylluftsflöde 

på omformaraggregat 2, samt har en mätlogger av samma märke med 

modellbeteckning TGP-0050 placerats utomhus i skuggan för att undersöka hur 

kylluftens temperatur påverkas av rådande utomhusklimat. Mätloggarna TGP-1500 

mäter förutom temperatur även luftens fukthalt. Mätningarna utfördes under en fyra 

veckor lång tidsperiod mellan den 11/3 – 9/4 2013. 

Kylluftens temperaturvariationer korreleras mot belastningen för omformaraggregatet. 

Mätningarna omfattar endast mätpunkter kopplade till ett specifikt omformaraggregat 

och mäter endast inkommande och utgående temperaturer till själva omformardelen 

av aggregatet. Värmeförlusterna från luftkylningen av transformatordelen på 

omformarvagnen omfattas inte av mätningen. Övriga omformaraggregat antas ha 

samma förutsättningar till förlusteffekt i relation till deras belastning, detta då 

aggregaten är av samma modell med samma specifikationer.  

4.1.3 Belastningsanalys statisk frekvensomformare 

Omformaraggregatens samlade aktiva och reaktiva effekt samt dess respektive 

strömförbrukning loggas av Trafikverket som ett led i översikten av tågtrafiken. Den 

samlade skenbara effekten för omformaraggregaten beräknas enligt samband [17] från 

avsnittet teori som kvadratsumman av den aktiva- och reaktiva effekten under en sju 

dygns sammanhängande period mellan den 11/2 – 17/2 2013. En enskild omformares 

skenbara effekt beräknas sedan som delvärdet av den totala skenbara effekten 

uppdelat med avseende på aggregatets strömförbrukning enligt samband [18] i 

avsnittet teori (19). Även dessa värden medelvärdesbildades till 5-minutersvärden. 

4.1.4 Statiska omformares förluster 

Enligt en teknisk rapport upprättad av Adtranz så uppgår de totala förlusterna i ett 

omformaraggregat vid Boden omformarstation till 478 kW vid full belastning, 15 

MVA. Samma tekniska rapport fastslog förlusterna vid effektbelastningen 3 MVA till 

122 kW. Dessa förluster är uppdelade på hela omformaren, det vill säga förluster i 

transformatorer, filterutrustning, strömriktare samt kabelförluster. En hel del av denna 

utrustning, exempelvis filterutrustningen är placerad utomhus där värmeförluster av 

naturliga skäl blir irrelevanta ur ett återvinningsperspektiv.  

Strömriktaren är den del som är placerad inomhus i omformarstationen. Dess förluster 

är definierade som tomgångsförluster och belastningsförluster. Då belastningen kan 

regleras steglöst och varieras från i princip 0 MVA till märkeffekten 15 MVA varierar 

belastningsförlusterna från omformaren. En belastningsanalys visar hur den skenbara 

effekten för ett omformaraggregat varierar över tiden och kan ligga till grund för att 

bestämma effektförlusterna.  

Med strömriktarförluster avses huvudsakligen förluster i likriktarenhet och i de DC-

skenor som matar likströmmen samt i växelriktarenheten. Det är dessa enheter som 

har övervägande högst andel förluster varav tomgångsförlusterna utgör en stor del. 

Övriga förluster utgörs av förluster i mellanled, reaktor, kondensator-, resistor- och 

kabelförluster. Dessa är till stor del beroende av omformarens effektbelastning och 

utgör vid lägre belastning förluster om endast 50 – 100 W. Strömriktarutrustningens 
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sammanlagda tomgångsförluster uppgår i 49,4 kW. Vid märkeffekt 15 MVA är de 

totala strömriktarförlusterna 155 kW och vid lägre last, 3 MVA uppgår 

strömriktarförlusterna i 55 kW (21).  

4.2 Energibehovsberäkning för omformarstationerna 

För att beräkna uppvärmningsbehovet för de olika omformarstationerna användes 

följande arbetsmetodik.  

4.2.1 Temperaturdata 

För de energiberäkningsmodeller som har använts har timvärden på 

utomhustemperaturen beräknats. Detta har skett genom att uppmätta 

tretimmarsvärden på temperaturer från SMHI har extrapolerats och sedan 

medelvärdesbildats. Extrapoleringen utfördes för att göra timvärden av 

tretimmarsvärden. Den uppmätta temperaturen fanns för timma 0, 3, 6… etc. för hela 

perioden. Timma 1 är då beräknad som två tredjedelar av timme 0 plus en tredjedel av 

timme 3 och timme 2 är beräknad som en tredjedel av timme 0 plus två tredjedelar av 

timme 3. På samma sätt bildas timvärden för alla dygn. För att ge en representativ bild 

av hur utomhustemperaturen ser ut och för att undvika extremvärden har detta skett 

över tidsperioden 1996 – 2011. I SMHI:s databas saknades mätningar från Boden, 

varför värden från Luleå, drygt 35 km ifrån, har fått representera hur 

utomhustemperaturen varierar under ett år. Däremot har värden från Gällivare använts.  

4.2.2 Gällivare omformarstation 

Det befintliga energisystemet för uppvärmning av Gällivare omformarstation omfattas 

av direktverkande oljefyllda radiatorer, direktverkande takvärmare samt 

direktverkande luftvärmefläktar, så kallade ”Aerotempers”. Omfattningen av dessa 

och storlekarna på dessa presenteras nedan i tabell 1.  

Tabell 1. Installerad effekt fördelat på rum samt rummens storlek för de båda våningsplanen i Gällivare 

omformarstation 

 Rum Installerad effekt 

[kW] 
Typ av värmekälla   Ca area  

[m
2
] 

 

Övre våningsplan      

Kontrollrum 7 Radiator  73  

6-kV Ställverk 2,4 Takvärme  51,5  

 

6 Luftvärmefläkt    

Kök 1,6 Radiator  10,5  

Verkstad 3,2 Takvärme  51,5  

Förråd 1 Radiator  2  

Klädrum 0,5 Radiator  1  

Toalett 0,5 Radiator  1  

Hjälpkraftsrum 1 Radiator  12  

Hall övre 0,8 Radiator  7,5  

Nedre våningsplan      

Rum 1 0,3 Radiator  4  

Rum 2 0,5 Radiator  6  

Rum 3 2,9 Radiator  33,5  
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Rum 4 1,3 Radiator  15  

Rum 5 3,4 Radiator  39  

Summa 32,4   307,5  

 

Tabell 1 visar en fördelning av den installerade effekten på det båda våningsplanen i 

Gällivare omformarstation, den summerade installerade effekten ligger sedan till 

grund för den dimensionerande installerade effekten     . På det nedre våningsplanet 

är våningsplanets sammantagna radiatoreffekter uppdelade efter respektive 

presenterat rums storlek.  

Dessa radiatorer är direktstyrda med temperaturgivare och regleras för att upprätthålla 

ett konstant inomhusklimat med en temperatur på 18°C. Det saknas separata 

mätningar på radiatorernas energiförbrukning, därför har en annan modell använts för 

att analytiskt och approximativt beräkna vilket årligt energibehov som finns för 

byggnaden.  

Dimensionerande effekt 

Med dimensionerad effekt avses den installerade effekten för ett energisystem för att 

klara av uppvärmningen av byggnaden med hänsyn till önskad inomhustemperatur 

och den dimensionerade vinterutetemperaturen,     . Detta enligt samband [1] från 

avsnittet teori.  

                         [W]   

Detta är en till största del stationär modell, där den enda dynamiska faktorn är      

som beror av konstruktionens förmåga att lagra värmeenergi i konstruktionsskikten. 

Normalt sett baseras den dimensionerande effekten på analyser av 

konstruktionens ”klimatskal” för att bestämma faktorerna      och     . I detta fall 

har den summerade installerade radiatoreffekten, 32,4 kW använts som 

dimensionerad effekt för att på så sätt bestämma faktorn     .      är baserad på att 

byggnadens tidskonstant är 72 timmar, ett schablonmässigt antagande som gäller för 

äldre stora stenhus. Detta ger den dimensionerande vinterutetemperaturen -30,9°C 

interpolerat mellan tabellerade värden för Kiruna och Jokkmokk (18).  

Gränstemperatur,    

I modellen beräknas byggnadens gränstemperatur. Detta är den temperatur till vilken 

ett energisystem måste värma upp byggnaden så att resterande temperaturökning upp 

till önskad inomhustemperatur sker genom tillskott av energi från så 

kallade ”gratiskällor”. Dessa gratiskällor kan vara internt generad från personer, 

solstrålning, belysning eller elapparater. Gällivares omformarstation är i normalt 

tillstånd obemannad och bemannas endast vid enstaka tillfällen, exempelvis vid 

service och underhåll eller vid larm om driftstopp. Detta medför att tillskott från 

personer och belysning kan approximeras till noll och det internt genererade 

värmetillskottet antas komma från elapparater och solinstrålning.  

Internt värmetillskott 

Utrymmen inom omformarhallen som antas ha ett internt tillskott av värme från 

elapparater,   , utgörs av endast av kontrollrummet där datautrustning finns som kan 

generera ett visst värmetillskott. Omfattningen av detta interna värmetillskott har 

antagits till ett schablonmässigt värde för kontorslokaler som uppgår i 10 W/m
2
 (18).  
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Oftast är det svåraste i en energibehovsberäkning att uppskatta det interna tillskottet 

från solenergi. För denna beräkning har solinstrålningen antagits vara begränsad till 

två stycken fönster i västlig riktning med en total area på 2 m
2
. 

Figur 7 visar solinstrålningen mot en vertikal yta riktad mot väster med en kurva som 

motsvarar sommarsolstånd och en som motsvarar vintersolstånd, den med högre 

amplitud motsvarar sommarsolstånd. 

 

Figur 7. Solinstrålning mot en vertikal yta i västlig riktning, kurvan med högre amplitud motsvarar 

sommarsolstånd och den med lägre motsvarar vintersolstånd (18). 

För beräkning av tillskott från solenergi antogs endast kurvan för vintersolstånd då det 

är under denna period som värmesystemet är mest aktivt. Kurvan approximerades då 

till en parabel med skärningspunkter i x=12 och x=16 samt med en amplitud på 250 

W/m
2
. Den kurvan integrerades för att erhålla ett totalt energitillskott från 

solinstrålning under en dag. Genom att sedan fördela denna energimängd på dygnets 

24 timmar erhölls en approximerad effekt på tillskottet från solenergin. 

Gradtimmar 

Antalet gradtimmar bestäms utifrån ekvation [3] Denna beräknas baserat på varje 

timmas temperaturdifferens mellan gränstemperaturen och utomhustemperaturen. 

Dessa summeras sedan för att ge ett mått på den sammanlagda mängden gradtimmar 

som ett värmesystem ska kompensera för att upprätthålla ett önskat inomhusklimat. 

Genom att multiplicera antalet gradtimmar med byggnadens specifika effektförluster 

     fås det summerade energibehovet,      , för uppvärmning av byggnaden under 

ett år, detta enligt samband [4]. 

4.2.3 Bodens omformarstation 

Fastställandet av den totala energiförbrukningen för uppvärmning av Bodens 

omformarstation är baserad på de förluster som uppkommer genom transmission och 

ventilation. I ventilationsförlusterna är vissa delar av byggnadens ventilationssystem 

kopplade till en roterande värmeväxlare medan resterande delar saknar någon form av 

återvinning av ventilationsluften. I beräkningarna ingår alla utrymmen på 

omformarstationen förutom själva omformarrummen och transformatorutrymmen. 

Innetemperaturen för omformarstationen är olika i olika delar av stationen.  

Beräkning av värmeförluster genom transmission 

Transmissionsförlusterna är baserade på beräknade värmegenomgångstal,   , för 

byggnadens olika konstruktionsskikt. 

Konstruktionsskikten som beräknas är ytterväggar, golv och tak. Alla 

konstruktionsskikts utförande är baserade på uppgifter från ritningar. Ytterväggarna i 

omformarstationen har i beräkningsmodellen samma utförande. Dessa består av ett 
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lager betong som är 250 mm tjockt, en mineralullsisolering som är 95 mm tjock och 

täcks sedan på utsidan av antingen en täckplåt eller en mineritskiva som inte ingår i 

transmissionsberäkningarna. 

Figur 8 visar principiellt hur ytterväggen är uppbyggd, för beräkningar av 

transmissionsförluster är endast betongskiktet och mineralullen med i beräkningarna. 

 

Figur 8. Principiell skiss över de beräknade ytterväggarna för Boden omformarstation 

 

Taken på omformarstationen är ventilerade kalltak som är uppbyggda av ett 250 mm 

tjockt betongsskikt följt av ett 250 mm tjockt skikt lösullsisolering. Figur 9 visar den 

principiella modellen som taket har i beräkningsmodellen. 

 

Figur 9. Principiell skiss på det beräknade taket för Boden omformarstation 

Golven har antagits att genomgående bestå av en 200 mm tjock betongplatta följt av 

en 50 mm tjock isolerskiva i polystyren av märket ecoprim. Betongfundamentets 

tjocklek varierar för hela omformarstationen varför ett uppskattat snitt har använts 

som representativt värde för alla golv.  

Genom att använda samband [6] från avsnittet teori har   -värden beräknats för de 

konstruktionsskikt som används i beräkningsmodellen. Tabell 2 visar en redogörelse 

för respektive konstruktionsskikts sammantagna   -värde. 

Tabell 2. U-värden för respektive konstruktionsskikt samt dess bakomliggande parametrar (17) 

Konstruktionsskikt R,in [m
2
K/W] R,ut 

[m
2
K/W] 

Tjocklek,   

[m] 

 -värde 

[W/mK] 

U-värde 

[W/m
2
K] 

Tak 0,1 0,04   0,157 

Betong 

  

0,25 0,9  

Lösull 

  

0,25 0,042  
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Väggar 0,13 0,04   0,354 

Betong   0,25 0,9  

Mineralull   0,95 0,042  

Golv 0,13    0,486 

Betong   0,2 0,9  

Ecoprim   0,050 0,030  

 

Tabell 2 visar de värden som   -värdesberäkningarna är baserade på för att bestämma 

energiförluster till följd av transmission till omgivningen. Genom att multiplicera   -

värden med respektive konstruktionsskikts area för att erhålla faktorerna    samt 

        används sedan samband [10] för att beräkna momentan effektförlust genom 

transmission för varje timma på året. 

Beräkning av förluster genom ventilation 

De olika delarna av omformarstationen har olika innetemperaturer samt olika 

ventilationssystem. Tabell 3 redogör för respektive omformardels innetemperatur 

samt vilket ventilationssystem den har. 

Tabell 3. Innetemperaturer och ventilationssystem för Boden omformarstation 

 Omformardel Innetemperatur [°C] Ventilationssystem 

Kontrollrum 18 FTX 

Verkstad 18 FTX 

Entrékorridor 18 FTX 

Verkstad 18 FTX 

Pentry, toa, omkl. 18 FTX 

15 kV Ställverk 16 F 

22 kV Ställverk 16 F 

Lågspänningsrum 16 F 

Batterirum 16 F 

Omformarkorridorer 16 Oventilerat 

 

Tabell 3 visar hur temperaturkravet ser ut för de olika delarna av omformarstationen. 

Tabell 3 visar även vilket ventilationssystem som förekommer i de olika utrymmena, 

FTX betyder styrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning från roterande 

värmeväxlare och F betyder frånluftsventilation med frånluftsfläkt. 

De två roterande värmeväxlarna som finns i omformarstationen är av modellen ECO 

2500. Denna modell har en verkningsgradskurva som varierar med flödet och som är 

styckvis linjär med avseende på flödet. Figur 10 visar hur temperaturverkningsgraden 

varierar för olika flöden. 
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Figur 10. Temperaturverkningsgrad som funktion av flöde för roterande värmeväxlaraggregat ECO 2500 

(22) 

Respektive temperaturverkningsgrad för de båda värmeväxlarna tolkas grafiskt med 

reservation för ett mindre avläsningsfel. Båda aggregaten har konstanta flöden som 

uppgår i 1134 m
3
/h respektive 1260 m

3
/h vilket enligt figur 10 resulterar i en 

temperaturverkningsgrad på 84 % respektive 82,5 % enligt avläsning från diagrammet. 

Den undre kurvan i figur 10 representerar verkningsgrad för en annan 

värmeåtervinningslösning och är således oviktig i detta avseende.  

De två roterande värmeväxlarna i Bodens omformarstation tar till vara på en del av 

den värme som finns i ventilationsluften i kontrollrum och övriga personalytor såsom 

verkstad, entrékorridor, omklädningsrum, och pentry/fikarum. Inkommande uteluft 

värmeväxlas mot den frånluft som lämnar dessa lokaler till den grad som den 

roterande värmeväxlaren klarar av. Vid kallare klimat klarar inte värmeväxlaren att 

ensam värma upp inkommande luft till önskad temperatur för tilluften. Då detta är 

fallet finns det ett eftervärmningsbatteri med direktverkande el som värmer luften för 

att erhålla önskad tilluftstemperatur. 

Från samband [14] i teoridelen ges att luftens temperatur efter värmeväxlaren är en 

funktion av värmeväxlarens temperaturverkningsgrad, frånluftens temperatur samt 

utomhustemperaturen. Genom att sätta samma temperatur på frånluft och tilluft och 

hålla den konstant i beräkningarna kan eftervärmningsbatteriets energibehov 

bestämmas som de ventilationsförluster som finns i ett ventilationssystem med 

roterande värmeväxlare.    

För de utrymmen där ventilationen är skild från kanalsystemet kopplat till de 

roterande värmeväxlarna utgörs en stor del av värmeförlusterna av 

ventilationsförluster. Dessa utrymmen utgörs av de båda ställverken, 

lågspänningsrummet samt batterirummet. Dessa utrymmen har sina egna luftintag och 

den inkommande luften värms upp av olika direktverkande elvärmare och ventileras 

sedan bort med hjälp av frånluftsfläktar i respektive utrymme. 

Frånluftsfläktarna i dessa utrymmen är varvtalsreglerade och reglerar frånluftsflödet 

efter temperaturen i respektive utrymme. Frånluftsfläktarnas flöde kan regleras 

steglöst från noll till maximalt luftflöde. Vid ökad rumstemperatur ger en 

temperaturgivare styrsignal till frånluftsfläkten att öka i varvtal och vid minskande 

temperatur sker det omvända. Detta påverkar storleken på ventilationsförlusterna då 

styrsystemet vid kallare klimat reglerar för ett minskat ventileringsbehov, detta leder 
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till ett minskat intag av kall uteluft som hade krävt uppvärmning för att tjäna som 

inomhusluft. Dock har alla utrymmen ett behov av ventilering oavsett 

utomhustemperatur varför det inte är möjligt att upphöra med all ventilering på 

vintern endast för att det är kallt ute. 

För att inkludera ett temperaturberoende i modellen för beräkning av 

ventilationsförluster, så har ventilationsflödet för dessa utrymmen approximerats som 

en linjär regression med avseende på utomhustemperaturen. Detta innebär att årets 

kallaste temperatur motsvarar avstängd frånluftsfläkt och noll i luftflöde och att årets 

högsta temperatur motsvarar frånluftsfläktens maximala luftflöde. Detta ger en linjär 

styrkurva för frånluftsfläkten, där luftflödet är direkt beroende av 

utomhustemperaturen.  

 Maximala ventilationsflöden för dessa utrymmen ges i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Maximala ventilationsflöden för omformardelens utrymmen utan värmeväxling 

Omformardel Ventilationsflöde [m
3
/s] 

15-kV Ställverk 0,3 

22-kV Ställverk 0,2 

Lågspänningsrum 0,15 

Batterirum 0,06 eller 0,17 

 

Tabell 4 visar de maximala frånluftsflödena för de olika utrymmena i 

omformarstationen som saknar värmeväxling. Mot dessa luftflöden har en linjär kurva 

proportionell mot utomhustemperaturen tagits fram för att uppskatta 

ventilationsförluster med avseende på utomhustemperaturen. Batterirummet är 

speciellt i det avseende att där finns en möjlighet att manuellt forcera flödet från det 

normalt maximala 0,06 m
3
/s till 0,17 m

3
/s, här har i modellen antagits att flödet 

regleras mot den lägre flödesgränsen 0,06 m
3
/s då det antas att det forcerade flödet 

endast torde vara nödvändigt under sommarperioden för att undvika för hög 

temperatur i detta rum. Detta beroende på de risker som finns för knallgasbildning i 

samband med batterihantering.  

Förluster från ventilationen baserades på de olika utrymmenas beräknade 

frånluftsflöden,      , luftens specifika värmkapacitet,       , luftens densitet,       

samt temperaturdifferensen mellan frånluften och utomhusluften. Detta enligt 

samband [11] från avsnittet teori. 

                                       [W]   

För alla utomhustemperaturer högre än       som är 16°C för dessa utrymmen så 

räknas ventilationsförlusterna som noll då dessa annars hade bidragit till ett minskat 

uppvärmningsbehov då det i själva verket är frågan om ett ökat kylbehov.  

Till ventilationsförluster räknas normalt sett även förluster genom ofrivillig 

ventilation som kommer till följd av luftläckage och avsiktlig vädring. Dessa bedöms 

irrelevanta för denna typ av byggnad som dels är i normala fall obemannad och dels 

bedöms vara så pass tät i sin konstruktion till följd av att den är uppbyggd av 
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genomgående gjuten betong. Med detta som bakgrund görs bedömningen att den 

ofrivilliga ventilationen kan approximeras bort.  

Tillskott av gratisenergi 

I likhet med beräkningsmodellen för Gällivare omformarstation har delar av Bodens 

omformarstation ett visst tillskott av gratisenergi. Detta är svårt att uppskatta för en 

sådan specifik byggnad som omformarstationen är. Tillskott i gratisenergi antas i 

modellen komma från elapparater från alla utrymmen i omformarstationen förutom i 

15 kV- och 22 kV ställverksdelarna (23).  

4.3 Teknisk lösning 

Nedan följer en redogörelse för hur ett system för tillvaratagande av förlustvärme från 

roterande omformare i Gällivare skulle kunna användas för att värma upp 

stationsbyggnaden. 

4.3.1 Gällivare omformarstation 

För omformarstationen i Gällivare presenteras nedan en lösning för tillvaratagande av 

överskottsvärmen i syfte att ersätta det simulerade energibehovet. Lösningen är 

baserad på luftförflyttning av uppvärmd luft från omformaraggregatens luftkylning 

där den uppvärmda luften ska användas som varm tilluft i omformarstationens övriga 

delar. Lösningen är baserad på omformarstationens simulerade energibehov för 

uppvärmning samt utvärdering av förlusteffekterna från omformaraggregaten.  

Luften leds från respektive omformarhall med hjälp av en luftfläkt och förser de flesta 

stationsutrymmen med varmluft genom kanaldragning och tilluftsdon. Kanaler ska 

dimensioneras för att kunna tillgodose respektive utrymme med tillräcklig luftmängd 

för att upprätthålla den önskade inomhustemperaturen. I modellen har luftkanaler 

dragits enligt de figurer som visas nedan. Figur 11 visar hur de beräknade 

luftkanalerna har dragits i omformarstationens övre plan. 

 

Figur 11. Projekterade luftkanaler för övre plan på Gällivare omformarstation (5) 

Rörlängder är uppskattade från ritning. Från figuren framgår att de två utrymmena i 

anslutning till hallen samt hallen saknar luftkanal, detta är baserat på ett antagande om 
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att dessa utrymmens energibehov är så pass lågt att kostnaden för att installera 

luftkanaler dit blir för stor. Från figur 12 nedan framgår hur luftkanalerna har dragits 

för att förse nedre plan med uppvärmd luft. 

 

Figur 12. Projekterade luftkanaler för nedre plan på Gällivare omformarstation (5) 

Från figuren framgår att hallen på nedre plan saknar luftkanal. Detta är gjort på ett 

antagande att uppvärmningsbehovet där är för litet för att det ska vara 

kostnadseffektivt att dra luftkanal dit. Överluftssystemet utrustas även med ett 

brandgasspjäll i anslutning till fläkten för att förhindra eventuell rökspridning vid 

brand i en omformarhall. 

Dimensionering och projektering av ventilationsutrustning 

Ventilationsutrustningen som ska förse omformarstationen med varm luft består av 

två stycken fläktar, en från respektive omformarhall med varsin luftkanal som förser 

varsin halva av byggnaden med varmluft. 

Kanaler och fläkt är dimensionerade efter det flöde som det högsta simulerade 

effektbehovet för uppvärmning ger upphov till. Ur den beräknade dimensionerande 

effekten fastställs det luftflödet som krävs från omformarhallarna enligt sambandet 

nedan. 

 ̇    
    

                        
    [m

3
/s]   [24] 

Där      är den maximala effekten som enligt simuleringen krävs för att tillgodose 

omformarstationen med tillräcklig värme den kallaste dagen.       är temperaturen på 

den luft som tas från omformarhallarna och används som tilluft i den övriga 

byggnaden. Denna är beräknad som medelvärdet mellan den loggade inkommande 

kylluften och den loggade utgående kylluften. Det totala dimensionerade flödet delas 

sedan upp på de rum som ska värmas upp med avseende på dess area. Här har ingen 

hänsyn tagits till rummets placering och skillnader i värmeförluster, det 

dimensionerande flödet har istället fått en jämn fördelning med endast respektive 
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rums area som faktor. Vid beräkning av det dimensionerade flödet används 

temperaturdifferensen mellan överluftens temperatur och den dimensionerande 

innetemperaturen,    , istället för den beräknade gränstemperaturen. Detta innebär 

att hänsyn till energitillskott från elapparatur och solinstrålning approximeras till noll 

(18). Observera att den maximala effekten,     , som ligger till grund för det 

dimensionerade flödet är baserat på den simulerat högsta effekten. Den är baserad på 

medelvärdesbildade temperaturer och blir således lägre än vad det dimensionerade 

effektbehovet,     , blir. Detta resulterar i ett underdimensionerat, men 

kostnadseffektiviserat system till följd av lägre investeringskostnader.  

Då varje rum har fått ett dimensionerande luftflöde baserat på dess storlek så 

dimensioneras ett kanalsystem som ansluter stationsbyggnadens olika rum med 

omformarhallarna. Kanaldragning utgår från båda omformarhallarna och förser 

ungefär hälften av byggnaden vardera. Dimensioneringen är gjord efter principen om 

så lika lufthastighet i samma typ av kanal som är möjlig. Detta innebär i detta system 

en vägledande hastighet mellan 2 – 4 m/s i hela systemet. Rördimensioner är valda för 

att möta detta.  

Tryckförluster beräknas för överluftssystemets kanaldetaljer antingen genom 

beräkning eller genom schablonvärden. Tryckförlusterna kan uttryckas som summan 

av varje luftpartikels tryckskillnad från startpunkten till slutpunkten, där startpunkten i 

detta fall blir fläkten och slutpunkten blir ett tilluftsdon. Denna tryckskillnad uttrycks 

enligt sambandet nedan. 

                                 [Pa]  [25] 

Där     är tryckförluster i raka kanaldelar,     är tryckförluster i enskilda detaljer 

såsom exempelvis böjar, T-rör och dimensionsändringar.        är tryckförluster som 

orsakas av systemeffekter, detta är en relativt okänd parameter som beror på interna 

effekter som uppstår i systemet till följd av att rördelarna påverkas av varandra. 

         är tryckförluster som uppstår i spjäll och       är de tryckförluster som 

uppstår i tilluftsdonen (18).  

Tryckförlusterna i raka kanaldelar beror på friktionen mellan kanalen och 

luftströmmen, flödet och dimensionen på kanalen. Luftkanalen är cirkulär, 

spiralfalsad och tillverkad av plåt. Diagram som visar tryckförluster beroende på flöde 

och kanaldiameter finns tillgängligt och dessa används för uppskattning av 

tryckförlusterna (18). Detsamma gäller för de engångsförluster som uppstår på grund 

av böjar, dimensionsändringar eller T-rör.  

Vid dimensionering av fläkten summeras tryckförlusterna från fläkten till alla 

tilluftsdon och jämförs, den sträcka som har den största tryckförlusten blir den som 

bestämmer vilken tryckskillnad som fläkten ska klara av. Förutom tryckförluster från 

kanaldelar tillkommer tryckförluster från fläktsystemets övriga delar, för uppskattning 

av dessa används schablonvärden, dessa redogörs närmare nedan i tabell 5.  

Tabell 5. Övriga tryckförluster i överluftssystemet  

Systemdel Tryckförlust [Pa] 

Tilluftsdon 60 

Ljuddämpare 10 
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Brandgasspjäll 5 

Systemeffekter 225 

Summa 300 

 

Tabell 5 visar de antagna tryckförlusterna i systemet som inte beräknats. Dessa är 

baserade på schablonvärden (18) (24).  

4.4 Ekonomi 

Detta kapitel redogör för hur eventuell lönsamhet beräknas för den tekniska lösningen 

samt hur en ekonomisk kalkyl kan förutspå eventuell lönsamhet vid en 

värmeåtervinningslösning för Bodens omformarstation. 

4.4.1 Gällivare omformarstation 

Den ekonomiska modellen bygger på att en livscykelkostnadsanalys för ovan 

beskrivna ventilationslösning jämförs mot ett så kallat nollalternativ för att utvärdera 

lönsamheten i en eventuell investering. Nedan redogörs de ingående parametrar som 

bygger upp modellen. 

Investeringskostnad 

Investeringskostnaden är uppdelad i ett antal poster som tillsammans utgör en total 

summa. För bestämning av detta har uppgifter via en entreprenör mottagits. 

Investeringskostnaden omfattas av kostnader för kanalsystemet; det vill säga raka 

rördelar, böjar, T-rör, ljuddämpare, brandgasspjäll samt don; kostnader för de 

tilluftsfläktar med filter och frånluftsfläktar som krävs, dessa uppskattas av konsult 

eller beräknas via en prislista tillhandahållen från konsult. Vidare i 

investeringskostnaden ingår även en uppskattning av arbetskostnaden. Den är för 

modellen uppskattad i samråd med konsult.  

Energikostnad 

För fläktsystemet så utgörs energikostnaden för fläktarna av den specifika 

elförbrukning som fläkten har beroende på vilket flöde den levererar. Vid normala 

energiberäkningar för en fläkt så beräknas fläktens specifika effekt vid ett konstant 

nominellt flöde. Detta blir i detta fall inte tillämpbart då flödet varierar för fläkten 

beroende på vilket luftflöde som krävs för att möta uppvärmningsbehovet. 

Varvtalsreglerade fläktar har ett avsevärt minskat energibehov. Därför behöver 

fläktarnas årliga energibehov uppskattas för att kunna användas i modellen. 

Antagandet baseras på att energibehovet vid ventilation med varierbart flöde minskar 

med en korrektionsfaktor,  , till 37 % av energibehovet vid konstant luftflöde. Detta 

är baserat på en studie utförd vid Chalmers universitet där ett ventilationssystem med 

konstant flöde byttes mot ett system med varierbart flöde (20). Alltså beräknas det 

totala energibehovet som fläktarna hade krävt vid konstant dimensionerande flöde och 

denna energimängd multipliceras sedan med korrektionsfaktorn. För 

frånluftsfläktarna antas en genomsnittlig effektförbrukning på 200 W per fläkt, detta 

är baserat på ett genomsnitt av de effektkurvor som finns tillgängliga för fläkten (25).  

Energiförbrukning är även beroende av fläktarnas drifttid, denna har beräknats från 

omformarstationens årliga energibehov. De timmar som energibehovet är noll så är 

fläktarna också ur drift. 
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Underhållskostnad 

Underhållskostnaden för investeringen är antagen till ett belopp om 10 000,-/år som 

en fast och årligt återkommande kostnad. Det innefattar två filterbyten per år samt 

arbetskostnader och en marginal för oförutsedda händelser. Detta är framtaget i 

samråd med konsult.  

Nollalternativ 

Det alternativ som den beräknade investeringen ställs mot är att inte göra någon 

investering överhuvudtaget. Detta alternativ saknar då investeringskostnad eftersom 

befintligt uppvärmningssystem redan är installerat och på plats, samt så antas det för 

modellen att nollalternativet är underhållsfritt. Där blir dock energikostnaden 

omformarstationens hela energibehov multiplicerat med kalkylens elpris. 

För båda investeringarna användes en kalkylränta på 4 % (26) 

Elpriset är baserat på Trafikverkets elprisrapport där prognospris för hela år 2013 

finns beräknat. Rapporten omfattar även en prisindikatorprognos för hur elpriset 

förväntas förändras under åren 2013 – 2017. Prognosen visar en viss nedgång i 

elpriset under kommande år varför denna ekonomiska kalkyl inte kommer att ta med 

någon procentuell prishöjning på elkostnaden under investeringens livslängd, vilket 

annars är brukligt vid dessa typer av beräkningar. Elprisrapporten fastslår ett elpris 

om 0,55 kr/kWh och detta antas konstant under hela kalkyllängden (27). Elpriset 

består av ett marknadspris för el inklusive fasta avgifter för el-certifikat och nät. 

Genom att ändra investeringens livslängd kan data presenteras för hur många år det 

tar för en tilltänkt investering innan den är mer lönsam än nollalternativet. För att ge 

ytterligare legitimitet till investeringskalkylen utförs en kalkyl med ett så kallat 

extremfall. Detta alternativ prövar kalkylens lönsamhet under strängare tilltagna 

parametrar. Dessa består av fördubblad arbetskostnad samt en kostnadspost i 

investeringen för oförutsedda utgifter motsvarande 10 000,-. 

4.4.2 Boden omformarstation 

För omformarstationen i Boden presenteras ingen specifik teknisk lösning på ett 

utformat system för värmeåtervinning. Analys av uppvärmningsbehovet användes för 

att fastställa vilket årligt uppvärmningsbehov som eventuellt kan ersättas med 

förlusteffekter från en strömriktardel från en av de fyra omformaraggregaten som 

finns på stationen. Sedan gjordes en analys av den tillgängliga förlusteffekten baserat 

på strömriktardelens förluster och dess aktivitet.  

Då det utvärderats huruvida den tillgängliga förlusteffekten från en omformare är 

tillräcklig för att förse de övriga stationsutrymmena med den värmeeffekt som krävs 

kan en kostnadskalkyl presenteras för att avgöra vid vilka kostnader en eventuell 

lösning kan vara lönsam sett ur olika tidsperspektiv. Detta är en principiell lösning 

som på ett övergripande sett ger vissa förutsättningar för att avgöra rimlighet och 

lönsamhet i en eventuell värmeåtervinningslösning.  

Denna metod tar ingen hänsyn till tekniska aspekter av ett specifikt 

värmeåtervinningssystem. Den ekonomiska kalkylen baseras i likhet med 

nollalternativet för Gällivare på en årligt återkommande utgift motsvarande 

omformarstationens årsbehov av el för uppvärmning multiplicerat med elpriset på 

knappt 0,55 kr/kWh. 
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5 Resultat 
I detta kapitel avhandlas de resultat som arbetet har gett. Kapitlet är uppdelat så att 

först presenteras alla resultat som är kopplade till Gällivare omformarstation, sedan 

följer alla resultaten från Boden omformarstation. 

5.1 Energibehov Gällivare omformarstation 

De temperaturvärden som använts i modellen har sorterats för att bilda ett 

varaktighetsdiagram för Gällivare, det är dessa klimatdata som använts för att 

fastställa energibehovet för uppvärmning. Figur 13 visar hur ett varaktighetsdiagram 

för Gällivare ser ut för ett år. Figuren visar även den beräknade gränstemperaturen för 

omformarstationen som är 16°C, den area som finns mellan utomhustemperaturen och 

gränstemperaturen är direkt proportionell mot omformarstationens totala energibehov 

för uppvärmning under ett helt år. 

 

Figur 13. Varaktighetsdiagram för Gällivare med innetemperatur och gränstemperatur för Gällivare 

omformarstation 

 

Figur 13 visar hur varaktighetsdiagrammet för Gällivare ser ut. Den lägsta simulerade 

temperaturen är ca -20°C och det är denna som blir grundande för det 

dimensionerande fallet. 

Det momentana effektbehovet varierar under året beroende på vilken 

utomhustemperatur som råder. Denna effektvariation åskådliggörs i figur 14.  
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Figur 14. Det momentana effektbehovet för uppvärmning av Gällivare omformarstation under ett år 

Figur 14 visar hur effektbehovet varierar momentant under ett år med en naturlig 

nergång i effektbehov under sommarhalvåret och som högst effektbehov i början av 

februari. Från figuren framgår det att omformarstationens totala effektbehov uppgår i 

knappt 23,6 kW på den kallaste dagen. Detta är baserat på medelvärdesbildade 

temperaturvärden från figur 13 och det är denna effekt som blir dimensionerande för 

överluftssystemet som ska användas för uppvärmning av byggnaden. Summan av de 

enskilda värdena i figur 14 resulterar i omformarstationens totala uppvärmningsbehov, 

dessa uppgår i knappt 92 600 kWh. Fördelat på omformarstationens uppvärmda area 

motsvarar detta ett uppvärmningsbehov på ca 300 kWh/m
2
. 

5.2 Belastningsanalys Gällivare omformarstation 

Nedan i figur 15 visas hur omformaraggregatens skenbara effekt i hall 1 ser ut under 

en veckas sammanhängande observationer. Den skenbara effekten representerar 

belastningen på omformaraggregaten från de två hallarna.  
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Figur 15. Matad skenbar effekt från omformarhall 1 med omformaraggregat 1 och 2 

Figur 15 visar hur omformaraggregaten i hall 1 varierar under en veckas 

sammanhängande mätning. Värdena är medelvärdesbildade från sex mätningar per 

minut till att representera ett värde per fem minuter. Under normal drift så är endast 

ett omformaraggregat per hall aktivt.  

Figur 15 visar att den skenbara effekten aldrig är noll. Detta innebär att ett av 

omformaraggregaten i hall 1 alltid är aktiv under mätperioden och att således 

omformarkylningen är aktiv och bidrar med uppvärmd luft till omformarhallen.  

Samma typ av belastningsanalys har gjorts för omformarhall 2 och den presenteras 

nedan i figur 16. 

 

Figur 16. Matad skenbar effekt från omformarhall 2 med omformaraggregat 3 och 4 

Figur 16 visar hur den skenbara effekten varierar under mätperioden. Figur 16 visar 

på ett antal nollvärden under mätperioden. Dessa indikerar att båda 
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omformaraggregaten är inaktiva och att det således inte produceras någon 

förlustvärme. Dessa värden utgör drygt 1 % av den totala mätperioden vilket 

motsvarar 2 timmar av en vecka.  

5.3 Förlustvärme från roterande omformaraggregat 

I mätningarna som utförts ingick att logga hur kylflödet för ett roterande 

omformaraggregat varierade under 4 veckor. Nedan i figur 17 visas hur temperaturen 

på den inkommande och utgående kylluften varierar under mätperioden samt hur 

utomhustemperaturen varierade under samma mätperiod. 

 

Figur 17. Temperatur på inkommande och utgående kylluft till omformaraggregat 2 placerat i 

omformarhall 1. Grafen visar även hur utomhustemperaturen har varierat under samma mätperiod 

Figur 17 visar hur temperaturen på inkommande- och utgående kylluft till 

omformardelen av aggregat 2 varierar under de sammanhängande 4 veckor som 

utgjorde mätperioden från den 11/3-2013 till den 9/4-2013. Figuren visar tydligt hur 

regleringen av omformarhallens temperatur verkar för att hålla en relativt konstant 

temperatur på den inkommande kylluften oavsett utomhustemperaturens variation. 

Detta medför en konstant tillförsel av uppvärmd luft som är tillgänglig i 

omformarhallarna oavsett ett kallt utomhusklimat.  

Medelvärdesberäkning av data från figur 17 ger att den inkommande kylluften till den 

roterande omformaren har en temperatur på drygt 21°C och den utgående kylluften i 

genomsnitt har en temperatur på drygt 28°C. De loggade temperaturerna kan 

användas för att beräkna effektflödet från omformardelens luftkylning, dessa 

presenteras nedan i figur 18. 
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Figur 18. Uppmätt kyleffekt från omformardelen av aggregat 2 i Gällivare omformarstation 

Figur 18 visar hur effekten från omformardelen varierade under mätperioden. 

Värdena är baserade på den inkommande och utgående temperaturen på kylluftsflödet, 

flödet genom omformarvagnen på 19,2 m
3
/s, luftens densitet samt dess specifika 

värmekapacitet. Den uppmätta effekten tar endast hänsyn till de förluster som 

kommer från omformardelen. Utöver denna värmeförlust tillkommer förlusteffekter 

från transformatorns luft- och oljebaserade kylsystem samt det slutna oljekylsystemet 

till motor och generator. Figur 13 visar en uppmätt förlusteffekt som har relativt liten 

varians med ett medelvärde på knappt 164 kW. Den lägsta uppmätta effekten under 

den fyra veckor långa mätperioden var knappt 94 kW och den högst uppmätta 

effekten var drygt 288 kW. Från de beräkningar som utförts på omformarstationens 

totala effektbehov för uppvärmning framgår från figur 18 att den effekt som kommer 

från omformaraggregaten är tillräcklig för att klara av att leverera omformarstationens 

maximala effektbehov på 23,6 kW. Detta då den lägsta uppmätta effekten under den 

fyra veckor långa mätperioden var knappt 94 kW. Detta var den tillgängliga effekten 

från ett enskilt omformaraggregat och från belastningsanalysen som presenterades i 

figur 15 och figur 16 är minst två omformaraggregat aktiva i normala fall, vilket 

indikerar att denna effekt då är det dubbla.  

5.4 Projektering av överluftssystem för uppvärmning 

I projekteringen ingår ett kanalsystem dimensionerat för att klara av uppvärmning av 

omformarstationen. Detta har dimensionerats efter att leverera den högsta simulerade 

effekten 23,6 kW vilket resulterade i ett dimensionerande flöde på sammanlagt ca 2,9 

m
3
/s. Fördelat på den yta som ska värmas upp så resulterar det i ett luftflöde på ca 9,5 

l/(s ∙m
2
). För att möta det dimensionerade effektbehovet på 32,4 kW hade det krävts 

ett luftflöde på ca 13 l/(s ∙m
2
). Det projekterade uppvärmningssystemet klarar av hela 

uppvärmningsbehovet ner till en utomhustemperatur på -20°C. De tillfällen då det är 

kallare än det så krävs spets från radiatorer alternativt accepterande av sänkt 

inomhustemperatur. 

De tryckförluster som blev dimensionerande för fläkten representeras av den sträckan 

från fläkten till det tilluftsdonet med den högsta tryckförlusten. Nedan visas i figur 19 

och figur 20 hur tryckfallet ser ut för dessa sträckor. 
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Figur 19. Dimensionerande tryckfall per meter luftkanal från omformarhall 1 

Figur 19 visar hur tryckfallet ser ut per meter luftkanal för den sträcka som används 

för att dimensionera fläkten från omformarhall 1. De svagt lutande partierna utgör 

rörförluster medan de skarpa nedgångarna representerar engångsförluster till följd av 

böjar, dimensionsändringar eller tilluftsdon. Den dimensionerande tryckförlusten i 

kanalsystemet från omformarhall 1 blir 95 Pa och utgörs av sträckan från fläkt till rum 

1 på omformarstationens nedre plan.  

På samma sätt visas nedan i figur 20 hur de dimensionerande tryckförlusterna ser ut 

från omformarhall 2. 

 

Figur 20. Dimensionerande tryckfall per meter luftkanal från omformarhall 2 

Figur 20 visar hur det dimensionerande tryckfallet ser ut per meter luftkanal för den 

sträcka som används för att dimensionera fläkten från omformarhall 2. De svagt 

lutande partierna utgör rörförluster medan de skarpa nedgångarna representerar 
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engångsförluster till följd av böjar, dimensionsändringar eller tilluftsdon. Den 

dimensionerande tryckförlusten i kanalsystemet från omformarhall 2 blir 101 Pa och 

utgörs av sträckan från fläkt till rum 4 på nedre plan av omformarstationen. 

Förutom de tryckförluster som uppstår i luftkanalerna har överluftssystemet 

ytterligare förluster från bl.a. systemeffekter, filter etc. Dessa uppgår i sammanlagt 

300 Pa vilket ger det dimensionerande tryckfallet för fläkten från omformarhall 1 på 

395 Pa, respektive 401 Pa från omformarhall 2.  

Kanalsystemet är dimensionerat efter principen om lika lufthastighet i hela 

kanalsystemet. Systemet har vägledande hastighet mellan 2 – 4 m/s för alla ingående 

delar. I vissa delar av kanalsystemet är hastigheten något lägre eller högre för att 

undvika allt för stora dimensionsändringar vilket kan medföra ökade tryckfall. Den 

högsta hastigheten till ett tilluftsdon är 4 m/s och den lägsta hastigheten är 1,2 m/s. 

Den lägsta hastigheten går till rum på nedre plan med lågt luftflöde.  

Kanaldimensionerna varierar från  200 -  500 mm.  

5.5 Ekonomi Gällivare omformarstation 

Nedan redovisas i tabell 6 hur stor investeringskostnaden är för överluftssystemet 

enligt modellen. 

 

Tabell 6. Investeringskostnader för ett nytt ventilationssystem 

Investering Kostnad  

Tilluftsfläktar 20 000 

Frånluftsfläktar 8 700 

Kanalsystem 69 300 

Arbetskostnad 30 000 

Extremfall 40 000 

Summa investering 128 000 

Summa extremfall 168 000 

 

Tabell 6 visar hur stora de olika investeringskostnaderna är som sammantaget ger den 

totala investeringskostnaden. För beräkning av ett extremfall används en extra 

investeringspost på 40 000,- som motsvarar en fördubblad arbetskostnad samt ett 

utrymme för oförutsedda utgifter. Nedan visas i tabell 7 en redogörelse för de årligt 

återkommande utgifterna. 

Tabell 7. Årligt återkommande utgifter som ligger till grund för LCC-beräkningarna 

 Årligt återkommande utgift Energiförbrukning 

[kWh] 

Kostnad 

[kr/år] 

Energi   

Tilluftsfläktar 8 800 4 800 

Frånluftsfläktar 10 200 5 600 

Nollalternativ 92 600 50 400 

Underhåll   

Underhållskostnader  10 000 

Summa investering 19 000 20 400 
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Summa nollalternativ 92 600 50 400 

 

Tabell 7 visar hur de årligt återkommande utgifterna ser ut. För nollalternativet så 

utgörs dess årliga kostnad av omformarstationens årliga kostnad för uppvärmning och 

är baserad på det totala energibehovet för uppvärmning samt elpriset  

Nedan presenteras en jämförelse mellan investeringsalternativet enligt modellen, ett 

extremfall och nollalternativet och dess totala livscykelkostnader beroende på 

investeringens kalkylerade längd.  

 

Figur 21. Totala livscykelkostnader för två investeringsalternativ kontra ingen investering för olika 

kalkyllängder 

Figur 21 visar hur de totala livscykelkostnaderna mellan investeringsalternativen och 

nollalternativet beror av kalkyllängden. Från figuren illustreras att båda 

investeringsalternativen är mer lönsamma efter 10 år och sedan fortsätter lönsamheten 

att öka i takt med att kalkyllängden ökar. Detta beror på att de rörliga kostnaderna för 

investeringen är lägre än för nollalternativet och detta medför att investeringens 

påverkan minskar i det långa loppet. Enligt givna parametrar tar det ungefär 5 år för 

investeringens grundmodell att uppnå samma totalkostnad som för nollalternativet. 

För extremfallet tar det knappt 7 år att uppnå samma totalkostnad.  

5.6 Uppvärmningsbehov Boden omformarstation 

Från simulering enligt givna parametrar från metoddelen har de sammantagna 

värmeförlusterna från Bodens omformarstations kunnat fastställas. Nedan visas i figur 

22 hur dessa varierar över ett år.  
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Figur 22. Totala värmeflödesförluster för Boden omformarstation till följd av transmissionsförluster och 

ventilationsförluster under ett helt år 

Figur 22 visar hur de summerade värmeflödesförlusterna till följd av 

transmissionsförluster och ventilationsförluster varierar under ett år. Den maximala 

förlusten är drygt 16,5 kW, den är dock baserad på den medelvärdesbildade lägsta 

temperaturen och för en dimensionering bör en beräknad dimensionerad 

vinterutetemperatur användas. Under året finns det sammanlagt 266 timmar eller 

drygt en och en halv vecka då det saknas uppvärmningsbehov. Effekttopparna planas 

ut på grund av den reducerade ventilationen till följd av temperaturstyrning på 

frånluftsflödet. Summan av varje enskilt timvärde ger årsbehovet för uppvärmning, 

detta uppgår i knapp 100 000 kWh. Fördelat på omformarstationens totala area 

exklusive omformaraggregaten resulterar det i ett uppvärmningsbehov på 204 

kWh/m
2
.  

Nedan i figur 23 illustreras hur transmissionsförlusterna för hela omformarstationen 

varierar under ett år. 
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Figur 23. Transmissionsförluster för Boden omformarstation under ett simulerat år 

Figur 23 illustrerar hur de sammantagna värmeförlusterna från transmission varierar 

för Boden omformarstation uppdelat på ett år. Den maximala transmissionsförlusten 

inträffar då det är som kallast utomhus. Nedan i figur 24 visas hur 

ventilationsförlusterna varierar under ett år. 

 

Figur 24. Effektflöde till följd av ventilationsförluster för Boden omformarstation 

Figur 24 redogör för de simulerade sammantagna ventilationsförluster som finns för 

Bodens omformarstation under ett år. Figuren visar både ventilationsförluster från 

ventilerade utrymmen utrustade med värmeåtervinning samt värmeförluster till följd 

av frånluftsventilationen i byggnadens övriga delar. Från figuren framgår det tydligt 
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hur värmeförlusterna minskar under de kalla perioderna i mitten av februari (efter ca 

1000 timmar) till följd av frånluftflödets minskning.  

Nedan följer en sammanfattande tabell som redogör för omformarstationens totala 

energibehov baserat på dess värmeförluster uppdelat på transmissionsförluster och 

ventilationsförluster för utrymmen med och utan värmeåtervinning från roterande 

värmeväxlare (VVX). 

Tabell 8. Sammanställning över årligt energibehov uppdelat på transmissionsförluster och 

ventilationsförluster i utrymmen med och utan värmeåtervinning för Boden omformarstation 

 Värmeförlust Totalt energibehov [kWh] 

Transmissionsförluster 

med VVX 
9 800 

Transmissionsförluster 

utan VVX 
33 700 

Ventilationsförluster 

med VVX 
20 400 

Ventilationsförluster 

utan VVX 
35 800 

Summa 99 700 

Tabell 8 visar en sammanställning av omformarstationens sammanlagda energibehov 

för uppvärmning under ett år.  

5.7 Belastningsanalys Boden omformarstation 

Belastningsanalysen visar den skenbara effekten under samma tidsperiod som för 

Gällivare omformarstation. Den skenbara effekten är till skillnad från Gällivare 

beräknad som delsumman av den totala belastningen med avseende på omformarens 

strömförbrukning. Nedan i figur 25 visas den skenbara effekten för omformaraggregat 

1 som matar mot malmbanan. 

 

Figur 25. Skenbar effekt för omformare 1 vid Boden omformarstation under en veckas tid 

Figur 25 visar hur den skenbara effekten för omformaraggregat 1 varierar under en 

veckas tid vid Boden omformarstation. Märkeffekten för omformaren är 15 MVA 



 39 

men den kan regleras i princip steglöst ner till 0 MVA. Värden som är noll indikerar 

att omformaren är inaktiv, dessa är väldigt få och utgör endast knappt 6 % av det 

totala antalet värden vilket motsvarar ungefär 10 timmar av en hel vecka. Under den 

tid då omformaren är aktiv så har den tomgångsförluster och förluster som är 

kopplade till dess belastning. Tomgångsförlusterna från strömriktarutrustningen 

uppgår i 49,4 kW och utgörs av förluster från likriktare, DC-skenor samt från 

växelriktarutrustningen. Vid förlustmätningar utförda av Adtranz framgick att totala 

förluster från strömriktarutrustningen vid belastningen 3 MVA uppgår i 55 kW. Figur 

16 visar att de tillfällen då belastningen uppgår i så hög belastning är ovanligt och den 

faktiska medeleffekten ligger på knappt 1,4 MVA. Belastningsförlusterna är olinjära 

men minskar dock alltid med en minskad belastning. 

Belastningsanalys för de övriga omformarna är utförda och redovisas i separat bilaga.  

5.8 Ekonomi Boden omformarstation 

Den ekonomiska belastningen för uppvärmning av omformarstationen i Boden är 

baserad på årligt energibehov för uppvärmning samt elpriset. Omformarstationen 

kräver knappt 100 000 kWh/år som med det beräknade elpriset motsvarar en årlig 

utgift på knappt 55 000 kr. 

Nedan i figur 26 redogörs för vilken total livscykelkostnad en 

värmeåtervinningslösning, som ersätter omformarstationens totala energiförbrukning 

får uppgå i under olika kalkyllängder. 

 

Figur 26. Total kostnad för en eventuell värmeåtervinningslösning givet olika kalkyllängder 

Figur 26 visar hur mycket en värmeåtervinningsinvestering får kosta under olika 

kalkyllängder för att den ska vara lönsam. Beloppen från figur 26 kan användas för att 

jämföra en eventuell framtida värmeåtervinningslösnings totala livscykelkostnad för 

bedömning om lönsamhet. Kalkylen är baserad på den årliga kostnaden för 

uppvärmning omräknat under kalkyllängden med nuvärdesfaktorn. 
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6 Diskussion 
Detta arbete har haft ett brett perspektiv vilket påverkat de uppställda modellerna och 

simuleringarna och präglat dessa av en rad antaganden och förenklingar. Detta är en 

verklighet som man ofta ställs inför då specifika och nödvändiga uppgifter saknas 

alternativt är för tidskrävande, kostsamma eller svåra att fastställa.  

Arbetets huvudsakliga syfte var att bedöma möjligheterna och lönsamheten i att 

tillvarata en del av förlustvärmen från både roterande omformare samt statiska 

frekvensomformare. Huvudsakligen var målet att finna ett antal tillämpningar och 

utreda dessa samt jämföra sinsemellan för att bedöma den med bäst potential. Arbetet 

resulterade i en specifik teknisk lösning beträffande värmeåtervinning vid 

omformarstationen i Gällivare men har även under arbetets gång avfärdat en del 

alternativ.  

Svårigheten med de roterande frekvensomformarna är att även om förlusteffekterna är 

stora så kommer de i form av luft med lågvärdigt energiinnehåll. Detta är begränsande 

för förlustvärmens användningsområde. Initialt fanns många uppslag och idéer på vad 

man kan göra med en så pass omfattande energimängd med så höga effekter. Dessa 

omfattade bland annat en idé om uppvärmning av vatten för att kunna förse det lokala 

fjärrvärmenätet med ett extra tillskott. Detta lades i sank redan i ett initialt skede utav 

just den anledningen att förlusteffekten är stor men energivärdet är för lågt. Det är 

nämligen på vintern som ett fjärrvärmenät har behov av värme eftersom att det är då 

det finns ett behov. Efter samtal med driftsansvariga vid det lokala fjärrvärmebolaget i 

Gällivare framkom uppgifter om att deras fjärrvärmenät håller ca 100 – 110°C i 

framledningstemperatur. Ingen känd lösning för att omvandla luft vid 25°C till vatten 

vid 100°C är känd eller realistisk varför detta ansågs ogenomförbart.  

Modellen för att bestämma det årliga energibehovet i omformarstationen i Gällivare 

har en del kritiska brister. Bland annat så användes den totala installerade effekten på 

det befintliga värmesystemet som ett mått för att uppskatta byggnadens förluster. 

Detta bidrog med stor sannolikhet till att en viss felmarginal i byggnadens slutliga 

energibehov, men då närmare uppgifter om byggnaden saknades så bedöms detta vara 

den mest tillförlitliga uppskattningen tillgänglig. Det mest troliga scenariot är att det 

befintliga uppvärmningssystemet, det vill säga de direktverkande radiatorerna är 

något överdimensionerade. Detta skulle enligt beräkningsmodellen resultera i ett för 

högt energibehov för uppvärmning vilket i sin tur skulle påverka lönsamheten i den 

ekonomiska kalkylen, detta då den årliga utgiften för uppvärmning av 

omformarstationen skulle minska. Den beräknade energiförbrukning är dock inte på 

något sätt orimligt hög för en så pass stor och speciell typ av byggnad med förmodat 

dåligt klimatskal. 

Vid bestämning av vilket tillskott i gratisenergi som finns så är svårigheten att 

byggnaden är så pass speciell att tabellerade schablonvärden med stor säkerhet 

avviker från det faktiska i byggnaden. Inget utrymme för mätning av gratistillskottet 

fanns varför dessa värden ändå får antas var representativa för modellen.  

Att värma intilliggande områden inom omformarstationen föreföll som den logiskt 

sett mest lönsamma metoden, dels eftersom metoden var beprövad och även att den 

rent instinktivt föreföll som mest lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv då ingen 

konvertering av värmeenergin behövde ske samt att man undvek användandet av en 

värmeväxlare. Problemet vid uppvärmning av byggnader med överluft är det höga 
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luftflödet som blir till följd den relativt sett låga temperaturen på luften. Detta 

kommer med stor sannolikhet att innebära stora problem med både drag och 

ljudalstring. Det är inte gjort några redogörelser för hur omfattande dessa problem 

skulle vara men det är min åsikt att det skulle innebära sådana pass stora problem att 

det inte skulle kunna räknas som ett tjänligt förhållande att arbeta i och vara i. Ett 

förslag för att lösa detta skulle kunna vara att installera en huvudbrytare för att 

manuellt stänga av ventilationssystemet under de tillfällen då personal vistas på 

omformarstationen för service eller underhåll. Detta innebär att eftersom 

omformarstationen normalt sett är obemannad så kan uppvärmningen ske med 

överluftssystemet utan att det stör någon. Då arbete på omformarstationen sker kan 

byggnadens klimatskal behålla den tillförda värmen så till den grad att ett gott 

inomhusklimat kan säkerställas under vistelsetiden. Vid detta alternativ kan även en 

eventuell ljuddämpare slopas.  

Överluftssystemets utformning är uppskattat för att täcka största delen av 

omformarstationens uppvärmningsbehov. Initialt togs beslutet att kanalsystemet 

skulle utesluta vissa delar av omformarstationen. Detta baserades på den höga 

kostnaden för att dra luftkanaler, samt ett antagande om att det höga luftflödet skulle 

förse alla utrymmen med varm luft på grund av den naturliga luftomblandning som 

blir till följd av de höga luftflödena. Beslutet togs på grund utebliven möjlighet att 

jämföra flera olika ventilationslösningar, då dimensioneringsarbetet är ett 

tidskrävande moment. 

Ventilationssystemet är dimensionerat efter den simulerat högsta effekten. Denna är 

lägre än den dimensionerande effekten som krävs för att klara av 

uppvärmningsbehovet. Den dimensionerande effekten resulterar i ett större system 

med ökade investeringskostnader och ett ännu större luftflöde, endast för att möta upp 

värmebehovet under de få tillfällen då det är som absolut kallast. Under de tillfällen 

då systemet är underdimensionerat kan radiatorer komma in som spets, alternativt 

accepterar man att temperaturen i omformarstationen sänks under korta perioder för 

att sedan öka igen då utomhustemperaturen stiger. 

Den ekonomiska kalkylen som beräknats för en eventuell investering vid Gällivare 

omformarstation är framtagen i samråd med personer som har erfarenhet i frågan, 

men däremot baserad på de uppgifter som tagits fram av mig. Det var därför av stor 

vikt att pröva kalkylen mot ett så kallat extremfall med utrymme för oförutsedda 

kostnader och fel i antaganden.  

Vid bestämning av det totala energibehovet för uppvärmning av Bodens 

omformarstation har det under arbetets gång krävts liknande antaganden som vid 

Gällivare omformarstation. Där var det dock till stor fördel att byggnadens 

konstruktionsskikt kunde analyseras så till den grad att värmeförlusterna via 

transmissionsförluster kunde uppskattas.  

I uppbyggnaden av den modell som låg till grund för energibehovsberäkningen antogs 

att respektive konstruktionsskikt hade samma utförande för hela byggnaden. 

Exempelvis har golven i själva verket varierande tjock betongplatta i hela 

konstruktionen varför ett uppskattat snitt användes. Detta påverkar inte den 

sammantagna energiförbrukningen i avsevärd skala då betong ändå är ett dåligt 

isoleringsmaterial. Även ytterväggarna skiljer sig på så sätt att vissa är uppförda med 

200 mm betong och andra har 250 mm betong, detta påverkar dock endast det 
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sammantagna värmegenomgångstalet för väggen med en förändring på 2 %. 

Beträffande ventilationsförlusterna så är dessa sannolikt baserade på den största 

approximationen. Frånluftsventilationens styrsystem försvårade beräkningarna varför 

en modell om ett temperaturberoende frånluftsflöde ansågs vara det bäst lämpade 

tillvägagångssättet.  

De tillgängliga förlusteffekterna från omformaraggregat 1 bedöms tillräckliga för att 

täcka hela uppvärmningsbehovet för omformarstationen. Det bör tilläggas att här gör 

det sig gällande att detta är en rapport specifikt inriktad mot enskilda 

omformarstationer. Frekvensomformare 1 är speciellt då detta är det enda 

omformaraggregat som i normala fall är i kontinuerlig drift till följd av kontinuerlig 

matning mot malmbanan. Detta möjliggör konstant tillförsel av förlustvärme från en 

enskild omformare vilket förenklar en eventuell installation som inte behöver 

sammankopplas med fler omformaraggregat. Då rapporten inte omfattar en teknisk 

lösning för värmeåtervinning av förlusteffekter från omformarstationen i Boden är det 

svårt att dra slutsatser rörande eventuell lönsamhet.  

I samband med ombyggnation eller nybyggnation av framtida omformarstationer med 

statiska frekvensomformare förefaller det dock som en god idé att använda 

exempelvis kylvätskekretsens förlustvärme i ett vätskebaserat energisystem för 

uppvärmning av resterande stationsdelar. Detta baserat på tillgängligheten av 

förlustvärme och de kostnader som uppstår för uppvärmning. Detta är även en sedan 

tidigare beprövad metod vid bland annat Hässleholms omformarstation. 

7 Förslag till fortsatt arbete 
Detta har varit ett arbete med ett övergripande och brett perspektiv, så det förefaller 

naturligt att fortsatta studier bör riktas på att detaljerat fastställa möjligheterna att gå 

vidare med eventuella tekniska lösningar. För Gällivare omformarstation bör närmare 

studier göras kring överluftssystemets praktiska lösning. Dessa studier bör innehålla 

mer detaljerade simuleringar rörande tryckfall, ljudnivåer och problem med luftdrag 

orsakad av luftens höga flöde. Först då kan en mer tillförlitlig ekonomisk kalkyl 

upprättas och prövas för bedömning av lönsamhet. Det bör även prövas om det ur ett 

ekonomiskt och praktiskt perspektiv är en god eller möjlig idé att investera i en 

värmeåtervinningslösning som täcker hela det dimensionerande effektbehovet. 

En utredning kring eventuell lönsamhet av det befintliga värmeåtervinningssystemet i 

Hässleholms omformarstation borde utföras. En utredning av detta skulle ge en bred 

grund att förhålla sig till gällande eventuella framtida lösningar av liknande slag. 

Då teknisk lösning kring ett värmeåtervinningssystem för Bodens omformarstation 

saknas är även detta något som bör tittas närmare på. 

8 Slutsatser 
På de båda frekvensomformarstationerna som arbetet behandlat finns det tillgänglig 

förlustvärme från frekvensomformare som skulle kunna täcka stationsbyggnadernas 

uppvärmningsbehov.  

Förlustvärmen är för de båda omformarstationerna kontinuerlig så att den skulle 

kunna förse stationens uppvärmningsbehov året om. 
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För Gällivare omformarstation har en teknisk lösning presenterats där förlustvärme 

från roterande omformare sörjer för stationens uppvärmningsbehov via ett 

överluftssystem. Detta skulle kunna installeras och vara en ekonomiskt lönsam 

investering inom ca 5 år.   
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Bilaga 1. Belastningsanalys frekvensomformare 2 – 4, Boden 

Nedan följer en belastningsanalys för de frekvensomformare vid Boden 

omformarstation som inte ingick i resultatdelen. Observera att x-axeln respresenterar 

samtliga mätvärden, där varje enskilt värde motsvarar en period om 10 sekunder. 

Värdena är inte medelvärdesbildade. Tidsperioden är dock densamma som övriga 

mätningar, 11/2 – 17/2 2013. Samtliga figurer visar att omformarna har ett 

intermittent driftsmönster med periodvis inaktiva omformare. 

 

Figur 1. Belastningsanalys omformaraggregat 2 

 

Figur 2. Belastningsanalys omformaraggregat 3 



 

 

Figur 3. Belastningsanalys omformaraggregat 4 

 


