
Effektpåverkan från
storköksutrustning

En studie i nyfikenhetens tecken
och att en får smaka väldigt god 
mat i dagens proffsiga
skolmatsalar



Vilket hantverk!





Ugnar

Grytor



Såhär 
började det…

• Hur mycket drar ett större
centralkök egentligen?!

• Visste hur mycket som dragits
fram – nyttjas detta och till 
vilken del?

• Sammanlagringskoeff rätt för
skolmatlagning?

→Blev starten av ett
mätningsinitiativ – baserad på
nyfikenhet!

→Senare ett E2B2 projekt



Mätningar...



Mätning





2021 – strömmar 



Matningsnivå max – hela skolan





2022 - strömmar



Effektanvändning - lämpliga tekniker

• Tiundaskolan • Domarringens skola

Data från arbetstid, soldatan borträknad Data från arbetstid



Två veckor i februari



Tio i topp 
Toppar



Nyckeltal

• Nyckeltal för
skolmatlagning?!

• Finns det?

• Vi testar kWh/portion och
ser att det är

• lågt (jmf privatbostad)

• Relativt lika dag för
dag – toppar finns!



Kan vi skapa effektvänliga matsedlar? JA!

Domarringen

Tiundaskolan



4 skolkök –
ca 6000 portioner

1 Mega Watt
toppeffekt



ca 30 000 portioner 
per dag Uppsala 

kommun
→ 5 Mega Watt 

toppeffekt?!

5



Vad är speciellt med det här då? 

Fastighetsägare Verksamhet

Energieffektivisering → Effektanvändning

Omvärdering av gamla metoder (och 
sanningar) för dimensionering och val 
av köksutrustning.

Avsaknad av högupplöst data

Tillsammans!



Två spår inom eleffekt

Utjämning av effektanvändning Dimensionering av framdragen effekt



Skolkök







Ringar på vattnet!

- Tierp – 2 skolkök jämförs
- 1 äldre med mixad utrustning och ett 

nyrenoverat

- Knivsta - 2 skolkök

- Kommande
- Håbo

- Enköping

- Större Lunchrestauranger

- Fotografiska?

STORT INTRESSE!

Både regionalt och nationellt



Power awareness
Ca 60 IT-studenter tar fram designkoncept för återkoppling



Beteenderelaterade
åtgärder

• Visa eleffekt I köket – medvetenhet --> Dialog 
efterhand samt möjliga åtgärder!

• Workshops med kökspersonal – insamling idéer
från personalen om effektåtgärder – superkul! ☺

• Studentinsatser

• Vår 2021 Ca 60 IT-studenter tar fram
designkoncept för återkoppling

• Höst -21 - projektanställda studenter
gör dataanalyser och vidareutveckling appar





Öppen data

• Dataportal.se

• Ladda ner och analysera 

• API tillgängligt



Öppna grafer

• Labba själva och analysera 

• Möjlighet ladda ner själv

• API tillgängligt

• https://energi.stuns.se/projekt/flex-
o-mat/

https://energi.stuns.se/projekt/flex-o-mat/
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• Frågor? 

• Kontaktinfo

Fredrik.t.bjorklund@gmail.com

072-550 65 45

mailto:Fredrik.t.bjorklund@gmail.com

