
Beteendeförändrat
arbetssätt i storkök

Hur enkla ingrepp I det vardagliga
arbetet kan minska effekt och 
energianvändningen.



Vilket hantverk!



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



Mätlåda



Mätningar...



Ugnar

Grytor



Effektprofil för en skola med produktionskök – alla strömförbrukare visas; VVS, idrottshall, skolsalar mm.



Vad är speciellt med det här då? 

Fastighetsägare Verksamhet

Energieffek visering → 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



Tio i topp 
Toppar



Dialog med köken

• Tät dialog med personalen under tester krävs

• Närvaro i köket i fråga av externa personer ett bra stöd
 Träna upp och bemedla Effekt-coacher inom Måltidsservice

• Köksskärmen ett stort stöd i arbetet och skapar förståelse för vad som 
sker eleffektmässigt vid matlagningen

• GRÖNT – ok starta mer utrustning
• GULT – börja fundera på vad som är nädvändigt starta just nu
• RÖTT - Vad kan slås av?! Vad orsaker höglastläget? ”Måste vi”?



Skolkök



Trafiklyselösning i köken





Effekt av effektmedvetenhet
Beteendetester vid Tiundaskolan 2022

STUNS Energi



Effekt av effektmedvetenhet 

• Minska effektkonsumeringen på Uppsalas skolkök
• Avhjälper effektbristen i Uppsala och hela Uppland
• Leder till lägre elfakturor
• Framtidens skolor kan byggas billigare

- Dagar med största toppeffekter har valts ut och studerats mer noga!

Analys av utfall Utan vs Med Tänk!



2021-09-13
Måndag

Dagens grön Potatisbullar med lingonsylt
Dagens rätt Blodpudding och lingonsylt

Dagens extra Tapsi (grönsaksgryta) och bulgur
Exempel: Potatisbullar

Före



2022-01-31
Måndag

Dagens gröna Potatisbullar med lingonsylt
Dagens rätt Blodpudding och lingonsyltPotatisbullar

Före



2022-04-04
Måndag

Dagens gröna Potatisbullar med lingonsylt
Dagens rätt Blodpudding och lingonsylt

Dagens extra Indisk kikärtsgryta och matvete
Potatisbullar

Efter



2022-01-28
Fredag

Dagens extra Fiskburgare på gyllengul tonfiskbiff med bröd, klyftpotatis och dressing 
- 2:a plats i Måltidsservices recepttävling 2021

Dagens gröna Grönsaksburgare med bröd, klyftpotatis och dressing
Dagens rätt Hamburgare med bröd, klyftpotatis och dressingExempel: Burgare

Före



2022-08-19
Fredag

Dagens Grönsaksburgare med bröd, klyftpotatis och dressing

Burgare

Efter



Resultat/Observationer 

• Beteende och förändrat körsätt i köken kan påtagligt sänka 
maxeffekten från matlagningen!

• Personalen har meddelat att detta arbetssätt inte stör produktionen! 

• Viss tid för ’träning’ behövs + en effekt-ansvarig i köket viktigt.

• Att ’Se effekten’ på en skärm ett bra stöd i förändringsarbetet 



Lathund nytt 
arbetssätt – Alla 
skolkök!

• Måltidsservice i Uppsala ber 
samtliga kök följa nytt arbetssätt

• Starta utrustning i sekvens
• Nyttja funktioner som 

Reducerad effekt på ugnar
• Kolla över inställningarna i 

maskinerna



Öppna grafer

• Labba själva och analysera 

• Möjlighet ladda ner själv

• API tillgängligt

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



FLEX-O-MAT

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

• Frågor? 

• Kontaktinfo projektet

fredrik.bjorklund@stuns.se

072-550 65 45



Effekthanteringssystem – Test i höst i Uppsala!

• Skolfastigheter har beslutat om att införa Sicotronic och beställer nu i 
samverkan med STUNS initialt tre (3) system till skolorna

• Tiunda skola
• Östra Stenhagenskolan
• Fyrisskolan

• DIN18875 standard gränssnitt behövs i maskinerna/utrustningen – ta 
med vid Upphandling

• 50% av effekttopparna kommer kunna reduceras!

• Dags ”Lägga locket på effekten i skolköken”!



SICOTRONIC GmbH & Co. KG

Robin Wittke

page 38

SICOTRONIC GmbH & Co. KG

The efficient way of reducing peak power 
with the innovative commercial kitchen
energy management system

Robin Wittke, CEO / Owner



SICOTRONIC GmbH & Co. KG

Robin Wittke
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Sustainability, Carbon Footprint

savings of 47 KW here

each saved KW does not have to be produces



SICOTRONIC GmbH & Co. KG

Robin Wittke

page 40

Central unit ZE6000Incoming power, power measurement 4-wire
Transmitter MUGMCLON max. 5 pcs. For measuring 
different feeds, the ZE6000 can optimize for the sum 
of the outputs

4
2 x 2 x 0,8 mm²

(2x LON, 2x 12V 
DC)

LON

fault

3 x SWA .../5 A

PE  N  L1 L2 L3

REL-N module
3 x 1,5 mm² each channel 

EAM-N module for DIN 18875 connection 
5/7x 1.5 mm² per channel to kitchen appliances, 

washing machines, dryers, saunas, …

1

2
∑ alarm

connection to building management system possible 

Netzwerk internal IP 
192.168…..

∑ ventilation

for REL-N, external load 
relays are required by the 
customer for bain marie, 
plate warmer, keep warm 
storage, warming cabinets, 
… 

230 V AC

limit power changeover by 3 potential-free external contacts 
(emergency power, CHP, etc.)

Optional: On-site PC with 
Webbrowser and 
Unlocked Software Link

LON and 12 V interconnected with side plugs

Switch

EAM-T4 module 

4x temperature 
monitoring

PT100-probe0/2-10 V to the 
car charger

EAM-ECAR

GW-ASL

and many 

more …

power adapter

LSM-6 module 
6 outputs for ventilation


