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( I ) 

 

Abstract (English) 

The power grids in Sweden today are generally old and outdated. Main part of the network 

was built during the 1950’s and has not been modernized much since then. This, combined 

with the new law about power cuts makes great demands on the power companies. Since July 

1, 2011, it is a crime offense if a power outage lasting longer than 24 hours for the 

company’s. In order to force companies to increase security of supply and thereby increase 

revenue and customer satisfaction developed so-called target network. 

A target network is a proposal for changes for an existing network to increase security of 

supply and eliminate the revealed problems. 

In order to give a good picture of how the grid works today at the normal state and 

contingency situations, and also in the future, computer programs for power grid calculations 

is used. They perform calculations of all the chosen networks at a fraction of the time it would 

take to sit down with pen and paper to calculate. 

The results of these calculations show how the network operates electrically, but it's not just 

the electrical part that is important, it’s also the mechanical part and vulnerabilities. Radials in 

the network, i.e. areas fed by a single line that can't be switched to an alternate fed at fault is a 

major problem. 

This report presents solutions to three main problems for the area around Munkedal. The 

solutions include the design of new cable to eliminate the radials and to increase the insulation 

level. They are presented in the form of estimates from a design tool and compared in an 

economical computation to see which solution that offers the best profitability. At an difficult 

terrain or urban, it’s difficult and expensive to locate cable. That will be included in the 

equation to make as much profit as possible with the highest possible delivery and switching 

of customers. 

Eliminating radials are expensive and often gives a negative cashflow. That's because the old 

equipment has to be removed in order to install the new one before its lifecycle is over. But 

it’s still a very good solution that will increase security of supply and reduce vulnerability in 

the network. 

 

 

 



 

( II ) 

 

Sammanfattning 

Elnätet i Sverige är idag föråldrat och omodernt. Stor del av nätet byggdes under 50-talet och 

har inte moderniserats nämnvärt sedan dess. Detta i kombination med den nya lagen om 

elavbrott ställer stora krav på kraftbolagen. Sedan den 1 juli 2011 är det ett lagbrott från 

kraftbolagens sida om ett elavbrott varar längre än 24 timmar. För att kraftbolagen ska kunna 

öka leveranssäkerheten och på så vis öka intäkterna samt få nöjdare kunder utvecklas så 

kallade målnät. 

Ett målnät eller ”Target Network” är ett förslag på ändringar till ett befintligt nät för att öka 

leveranssäkerheten och eliminera de uppdagade problemen.  

För att kunna ge en bra bild över hur nätet fungerar idag vid normalt tillstånd och 

reservsituationer samt även i framtiden, används datorprogram för nätberäkningar. De utför 

beräkningar på hela det valda nätet på en bråkdel av tiden det skulle ta att sitta ner med penna 

och papper för att räkna.  

Resultatet av beräkningarna visar hur nätet fungerar elektriskt, men det är inte bara den 

elektriska delen som är viktig utan även den mekaniska delen och sårbarheten. Radialer i 

nätet, d.v.s. områden som matas via en enkel ledning och inte kan omkopplas vid fel är ett 

stort problem.    

I denna rapport presenteras lösningar på de 3 centrala problemen för området kring Munkedal. 

Lösningarna innefattar projektering av ny kabel för att eliminera radialer samt för att öka 

isoleringsgraden. De presenteras i form av kalkyler från ett projekteringsverktyg samt jämförs 

i en ekonomisk kalkyl för att se vilken lösning som ger bäst lönsamhet. Vid en svår terräng 

eller i tätort är det svårt och dyrt att förlägga kabel. Vilket ska tas med i ekvationen för att 

göra en så stor vinst som möjligt, med högsta möjliga leveranssäkerhet och omkoppling av 

kunder.  

Att eliminera radialer är kostsamt och ger därmed ett negativt cashflow. Det beror på att 

gammal utrustning är tvungen att raseras för att kunna montera den nya och därmed skrivs 

den av innan avskrivningstiden är över. Det är ändå en mycket bra lösning, som kommer att 

öka leveranssäkerheten och minska sårbarheten i nätet. 
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1. Inledning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid avdelningen för elektroteknik på 

Karlstads universitet. Examensarbetet är utfört på uppdrag av avdelningen för 

långtidsplanering på Fortum Distribution i Karlstad. Det omfattar ett arbete utfört av två 

studenter på elektroingenjörsprogrammet under vårterminen 2012. 

1.1 Bakgrund 

Stor del av Sveriges elnät är uppbyggt under 50-talet och har sedan dess varit oförändrat. 

Luftledningar har utgjort grunden i elnätet, men från 80-talet och framåt har det förlagts mer 

och mer kablar istället för de utsatta luftledningarna. Kraftbolagen arbetar aktivt för att öka 

leveranssäkerheten i nätet.  

Efter de stora stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) som drabbade Sverige har mycket 

luftledning ersatts med kablar i marken. Detta för att ett stort antal träd föll över luftledningar 

med avbrott som följd. Tyvärr så tar det lång tid och är väldigt kostsamt med att lägga om 

luftledningar till kablar i marken. 

Fördelarna med kabel i marken kontra luftledning är många. Kablar i mark påverkas inte av 

vind, träd eller isbildning. Det är även miljövänligast att ha jordkabel eftersom med 

luftledningar tas en massa skogsmark ur produktion. Skogen utgör en kolsänka som bidrar till 

renare luft och bättre miljö. Luftledningar avger även en hel del strålning som inverkar 

negativt på djur och människor. En annan klar fördel är den estetiska biten, de stora stolparna 

som luftledningen tidigare har varit monterad på försvinner från vår vackra natur. 

Nackdelen med kabel i mark är att den kan skadas vid temperaturförändringar och oaktsamt 

grävarbete. Att lokalisera fel och reparera markkablar tar betydligt längre tid än att laga fel på 

luftledningar, det kan därför bli betydligt mer kostsamt. De kapacitiva strömmarna är även 

betydligt högre för en kabel jämfört med motsvarande luftledning. Vilket betyder att det kan 

bli problem att kompensera för kapacitiva strömmar i kabelnät.   

Att isolera nätet har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att öka leveranssäkerheten och 

minska avbrotten för kunderna. Detta gör att kraftbolagen kan öka sina intäkter då avbrott och 

fel kostar mycket pengar.[1] 

1.2 Målnät 

Ett målnät eller ”Target Network” som det heter på engelska är ett förslag på ändringar till ett 

befintligt nät som ska förbättra nätets leveranssäkerhet och kvalitet. Det ska även ta hänsyn 

till eventuella utbyggnationer av samhället som kan påverka elnätet i framtiden. 
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1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera ett befintligt elnät i trakten kring Munkedal på 

Västkusten.  Arbetet kommer att utgå ifrån två fördelningsstationer, Foss och Möe. Utgående 

linjer från de två fördelningsstationerna utgör avgränsningen till arbetet.  

1.4 Mål 

Målet är att presentera ett målnät med ändringar till nätet. Problem och brister kommer att 

fastställas för att kunna vidareutveckla nätet och optimera inför framtiden. De presenterade 

lösningarna kommer att jämföras med varandra ur ekonomisk synpunkt, för att utreda vilken 

av dem som ger det bästa resultatet. 

1.5 Kundfördelning och boendeform 

Antalet kunder på varje matande linje fördelar sig enligt Tabell 1 och Tabell 2 nedan. 

     Tabell 1, Kunder per utgående linje Foss.   Tabell 2, Kunder per utgående linje Möe. 

     (Källa: PowerGrid)   (Kålla: PowerGrid) 

 

 

 

                      

 

 

 

         

 

Här framgår det tydligt att Foss fördelningsstation är betydligt större än Möe. Genom 

kundfördelningen kan man tydligt se vilka linjer som är extra viktiga att underhålla så inte 

eventuella fel uppstår. Linje 611 är ett tomt fack i fördelningsstationen som kan användas 

senare vid en eventuell utbyggnad.  

Bostädernas geografiska fördelning i kommunen är enligt Tabell B2.3 nedan. Där syns att 

nästan 50 % av befolkningen bor på landsbygden. Boendeformen domineras av småhus som 

visas i Tabell B2.4. 

I Tabell B2.1 samt Tabell B2.2 listas de största kunderna som finns inom 

fördelningsstationernas område. Några fält i tabellen är noll, detta beror på att uppgifter 

saknas.  

Linje Antal Kunder 

601 490 

602 205 

603 207 

604 160 

605 305 

611 0 

612 307 

613 250 

614 471 

615 330 

616 238 

Totalt: 2963 

Linje Antal Kunder 

621 144 

622 290 

623 69 

Totalt: 503 
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1.6 Områdesöversikt 

Området som ska analyseras ligger kring Munkedal på västkusten som är en tätort beläget 

mitt i Bohuslän. Munkedal ligger 25 kilometer norr om Uddevalla och 85 kilometer söder om 

gränsen till Norge. Munkedals kommun genomkorsas av E6:an och Bohusbanan från nordväst 

till sydöst. Större delen av Munkedals kommun är skogsbygd med ett antal mindre sjöar. Den 

sydvästra delen består av jordbruksbygd.  

Arbetet kommer att utgå ifrån två stycken fördelningsstationer, Foss och Möe. Dessa 

fördelningsstationer ägs av Vattenfall men nätet och nätstationerna som finns på utgående 

linje ägs av Fortum. Fördelningsstationen Foss finns belägen i södra delen av Munkedal och 

fördelningsstationen Möe något norr om Munkedal. Foss består av en transformator på 

45/11,5kV 16MVA som matar området primärt. En reservtransformator på 45/11,5kV 

10MVA finns att tillgå på plats i fördelningsstationen. En överblick av fördelningsstationen 

Foss visas i Fotografi B11.1 och Fotografi B11.2. Möe som är en mindre fördelningsstation 

består av en transformator på 45/11,5kV 6,3MVA.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Närliggande fördelningsstationer i regionnätet.  

 

Närliggande stationer ligger enligt Figur 1 ovan. Foss fördelningsstation ligger inte radiellt på 

regionnätet. Det vill säga att den kan matas från två håll i nätet. Däremot den mindre stationen 

Möe ligger radiellt på regionnätsnivå. Så vid ett eventuellt fel på matande 

högspänningsledning till Möe fördelningsstation kommer inte Möe kunna mata dess kunder. 

[2][3] 

1.7 Tillgängliga resurser 

Fördelningsstationen Foss har två transformatorer på 10 MVA respektive 16 MVA på  

45/11,5 kV. Där den större transformatorn på 16 MVA är den som används primärt. Foss kan 

även kopplas samman med två andra fördelningsstationer, Möe och Dingle. Möe har en 

transformator på 6,3 MVA 45/11,5 kV. Möe fördelningsstation går endast att koppla samman 

med Foss.  
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Man skiljer i detta arbete på MV och LV nät. MV står för mellanspänningsnät och är 

definierad för spänningar mellan 1 kV AC och runt 50 kV AC. LV nät står för 

lågspänningsnät och är definierat som spänningsnivåer upp till 1 kV AC eller 1,5 kV DC. 

[4][5] 

MV-nätet från Foss och Möe består i huvudsak av jordkabel och friledning. Totala 

isoleringsgraden i MV-nätet är 68 % för Foss respektive 33 % för Möe. Med isoleringsgrad 

menas hur stor del av nätet som är isolerat för yttre påverkningar såsom väder och vind. 

Definieras som kvoten av längden isolerad ledning delat med linjens totala längd. Exempel på 

isolerad ledning är jordkabel, sjökabel och hängkabel. Oisolerad ledning är enbart 

luftledningar utan ytbehandlingar. Ledningssammansättningen visas i Tabell B1.1 samt  

Tabell B1.2. I Fotografi B11.3 visas en matande linje in till Foss fördelningsstation (45 kV) 

samt en utgående linje (11,5 kV) och storleksskillnaden på dessa två.  

 

MV-nätet för båda fördelningsstationerna är uppbyggt av olika typer av ledningar med olika 

förläggningsår som visas i Tabell B1.3 samt Tabell B1.4.  

En fördelningsstation är en transformatorstation som är ansluten till det regionala nätet och 

transformerar ner spänningen, i det här fallet från 45 kV till 11,5 kV.  Sedan matas strömmen 

till nätstationerna. Nätstationerna är placerade närmare kunderna och matar oftast bara ett 

mindre område, exempelvis ett kvarter eller en mindre industri. De kan antingen vara i form 

av en liten kiosk eller monterade på en stolpe för luftledning. Nätstationerna transformerar 

även de ner spänningen, i detta fall från 11,5 kV till 400 V som sedan matas till kunderna. 

Innan matningen når kunden sitter en elmätare som mäter den enskilde kundens faktiska 

förbrukning. Effektförbrukningen från elmätaren går via GSM-nätet till en databas där den 

lagras. Det är denna effektförbrukning som används för att utföra beräkningar på nätet och 

kartlägga den sammanlagrade effekten.    

Fördelningsstationen Foss har 140 st nätstationer att tillgå och Möe 27 st nätstationer. Delar 

av nätet är gammalt och det förekommer nätstationer som är tekniskt uttjänta, alltså över 50 år 

och bör bytas ut inom en snar framtid. De äldsta nätstationerna i respektive nät finns listade i 

Tabell B3.1 samt Tabell B3.2. Det förekommer även äldre kablar i näten som är äldre än den 

tekniska livslängden på 50 år. I Tabell B3.3 och Tabell B3.4 listas de äldsta kablarna på 

respektive fördelningsstation.  

I slutet av en utrustnings livslängd inträffar fel med en större frekvens, det är naturligt men 

mycket oönskat. Felen kan ske mycket sporadiskt och är svåra att förutse. För att undvika 

detta bör äldre utrustning bytas ut innan felen börjar uppträda. På så vis kan en kontrollerad 

avbrottsnivå med hänsyn på åldersrelaterade fel uppnås. 
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2. Utförande 

2.1 PowerGrid 

PowerGrid är Fortums program för att dokumentera elnätet. Det är utvecklat av företaget 

Tieto. Förutom att dokumentera nätet kan PowerGrid även användas till att utföra beräkningar 

och projektera nya utrustningar. Det är ett mycket kraftfullt verktyg i detta sammanhang som 

passar utmärkt till att göra ändringar i det befintliga nätet och simulera dem. På så vis kan 

uppenbara brister yttra sig och åtgärdas på ett enkelt vis redan i projekteringsstadiet. 

PowerGrid kommer att användas flitigt i detta examensarbete som översikts-, beräknings- och 

projekteringsverktyg. Det innehåller även en funktion som heter Frågor, där kan användaren 

själv programmera ett skript för att få ut en specifik information eller sortera ut data från 

elnätet. Det är en mycket effektiv metod för att ta ut information om nätets komponenter, 

såsom t.ex. förläggningsår på kablar och nätstationer i ett avgränsat område. 

2.2 PCS 

PCS är en programvara där projekt kan läggas in för nya nätkonstruktioner. Här kan en 

uppfattning bildas om hur mycket ett projekt kan kosta och vad som ska ingå i projektet. 

Presenterar specificerade kostnader och totalkostnad för projektet. Området behöver 

analyseras först för att veta om det behövs röja skog eller spränga berg och vilka maskiner 

som kommer att behövas. 

2.3 DLX -viewer 

DLX-viewer är en programvara som presenterar den uppmätta belastningen på varje utgående 

linje från fördelningsstationerna. Programmet kan ge en mycket god upplösning i tid, så det 

går att urskilja den specifika belastningen på ett mycket bra sätt.  

2.4 DWG TrueView 

DWG TrueWiew är en programvara som hanterar CAD (Computer Aided Design) filer i 

formatet DWG. Det används inom Fortum för att visa driftscheman över nätet.  

 

 



Magnus Alm Examensarbete  

Robert Fauhlér Nätplanering på Fortum Distribution  2012-06-26 

( 6 ) 

 

3. Teori 

3.1 Målnätsberäkningar 

Teorin bakom målnätsberäkningar kan delas in i ett antal nyckelord: 

1. Spänningsfall 

2. Kapacitiva strömmar 

3. Belastningsgrad 

Det gäller att ha en god spänningskvalité i så stor del av nätet som möjligt.  

 

1. Spänningsfall 

Maximalt spänningsfall kan räknas ut genom formeln: 

 

Ekvation 1, max spänningsfall över en ledare med längden l. [6] 

 

 

Där:  IB : Den belastande strömmen i kabeln [A] 

  : Resistivitetskonstant som beror av ledarmaterialet  

 l : Längden på ledaren [m] 

 A : Ledararea i [mm
2
] 

  : Max spänningsfall [V] 

Utifrån ekvationen ovan så kan det utläsas att det lättaste sättet att minska spänningsfallet på 

en ledare med en konstant belastning är att öka ledardiametern. Det är därför önskvärt att 

överdimensionera något när det gäller ledardiametern. En kabel/friledning är dyr att lägga och 

den tekniska livslängden är 50 år så det hinner hända mycket i belastningen under de 50 åren 

som kan påverka spänningsfallen. Att öka ledardiametern med en storlek är en liten 

investering i förhållande till att förlägga en helt ny ledning. 
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a = 5 (PEX-isolering) 

a = 10 (Pappersisolering) 

2. Kapacitiva strömmar 

De kapacitiva strömmarna är mycket oönskade i nätet då det är önskvärt med så låg 

kapacitans som möjligt. Kapacitans är ett mått på förmågan att lagra elektrisk laddning hos 

komponenter. Med ökad längd på kabelledningen så ökar den kapacitiva strömmen som 

genereras i kabeln. För att lösa detta problem kan en induktor, Petersenspole sättas in mellan 

transformatorns nollpunkt och jordpotentialen. Då en spole genererar en induktiv ström i 

motfas till den kapacitiva strömmen kommer den att kompenseras. För att kunna åstadkomma 

detta måste Petersenspolens induktans justeras in till rätt nivå för total kompensation av den 

kapacitiva strömmen. 

De kapacitiva jordfelsströmmarna vid jordfel ökar vid ombyggnad av nät från oisolerade 

luftledningar till jordkabel. Detta är ett av problemen som finns när luftledningar byts ut till 

kabel. För att bestämma en lednings kapacitivt genererade strömmar kan nedanstående 

förenklade uttryck användas: 

  

Ekvation 2, kapacitiv ström till jord för luftledning. [7] 

 

 

  

 

Ekvation 3, kapacitiv ström till jord för kabel. [7] 

 

Där: VH : Huvudspänningen i ledningen [V] 

 lluftledn./kabel : Längden på ledaren [km] 

Utifrån Ekvation 2 och Ekvation 3 ovan så genererar kabellängden 30 till 60 gånger mer 

kapacitiv ström jämfört med samma längd luftlinje beroende på isoleringen till kabeln. 

Eftersom Icj-strömmen beror av ledarens area, uppbyggnad och kabelns fasantal som bortses 

från så ger det i praktiken inte ett tillförlitligt resultat utan ska endast ses som en 

approximation. [7][8] 
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3. Belastningsgrad 

Belastningsgrad avser både kablar och transformatorer. Den anges i procent som kvoten 

mellan nominell belastning och den maximala belastningen som kabeln/transformatorn är 

tillverkad för. Med hjälp av Ekvation 4 kan belastningsgraden för transformatorn i procent 

beräknas. Här jämförs den skenbara effekten ST för transformatorn med märkeffekten Sn. [9] 

  

Ekvation 4, belastningsgraden i procent. [9] 

 

3.2 Velanderkonstanter 

Velanderkonstanter är ett vanligt begrepp inom elkraftstekniken. Det används för att 

sammanlagra effekter under dygnets gång. 

 

 

Ekvation 5, Velanders formel. [10] 

 

Där: Ptot = Max effekt (W) 

W = Energi (kWh/år) 

k1 och k2 är konstanter 

k1 och k2 är konstanter som tas fram med hjälp av praktiska erfarenheter. P1 är den mest 

sannolika effekten (~ medeleffekten) där k1 =  och T1 är utnyttjande tiden för effekten P1.  

P2 är risktillägget för P1, d.v.s. risken för att en större effekt än P1 inträffar. k2 är en 

riskfaktor. Ett stort värde för k2 betyder att risken för en hög effekt är liten men inte 

obefintligt.  

Studeras formeln i Ekvation 5 ovan syns det att ju större W är desto mindre inverkan har det 

relativa risktillägget.  
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Velanders formel är ett mycket smidigt sätt för att kartlägga effektförbrukningen hos en grupp 

kunder som har olika sorters förbrukning. För exempel så har inte en normal villa samma 

förbrukningskarakteristik som en stor industri och därmed kommer de få olika konstanter. 

Konstanterna räknas ut av PowerGrid och används per automatik i nätberäkningar.  

Användaren kan välja att utföra beräkningen med typkurvor istället för Velanderkonstanter i 

PowerGrid. Typkurvor är en äldre metod som inte speglar verkligheten lika bra som 

Velanderkonstanterna. [10]  

 

4. Nätberäkningar 

4.1 Normaldrift 

Beräkningarna är utförda i PowerGrid under normaldrift. Eftersom PowerGrid inte räknar 

laster helt korrekt så jämförs strömmen i PowerGrid med den uppmätta strömmen från 

DLXviewer under en 3-årsperiod. En procentuell skalfaktor räknas sedan ut med hjälp av 

dessa två strömvärden. Sedan kan en ny beräkning utföras med denna uträknade skalfaktor för 

att få resultatet i PowerGrid att likna verkligheten i högsta möjliga grad. 

Nedan i Tabell 3 och Tabell 4 finns resultat från nätberäkningar i normaldrift. 

 

Tabell 3, Resultat vid beräkning på Foss MV- nät i normaldrift. (Källa: PowerGrid)   

Fördelningsstation: Foss, 45/11,5 kV 

Linje I [A]  

(PG) 

I [A] 

(IDLX) 

IUppmätt/IPG 

[%] 

Ibel/IMax 

[%] 

Icj 

[A] 

Δu/u 

[%] 
P 

[kW] 

Q 

[kVAr] 

Maxvärde 

skydd [A] 

601 69,5 67,0 96 27 3.0 0.5 1174 470 124 

602 83,2 80,0 86 56 2.6 1.1 1420 522 129 

603 42,6 41,0 96 24 10.2 0.7 734 249 150 

604 40,3 42,0 94 27 9.7 1.5 695 233 129 

605 110,2 110,0 100 36 30.3 2.5 1883 685 150 

611 0,0 - - - 0.6 - - - 124 

612 67,6 65,0 96 45 9.0 1.4 1165 396 150 

613 52,8 55,0 82 25 28.3 1.7 932 235 150 

614 72 70,0 117 33 19.1 2.0 1249 392 169 

615 63,5 67,0 84 38 1.5 0.5 1059 461 124 

616 86,0 85,0 99 28 7.9 0.6 1471 529 150 
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Kort beskrivning av resultatet vid beräkning: 

Ibel/Imax : Belastningsgrad, är ett mått i procent på hur mycket den mest belastade kabeln är 

belastad. I Tabell 3 ovan är den högsta belastningen 56 % på en ledning. Över 70 % 

belastningsgrad kan vara bra att se över, för att eventuellt byta ut ledaren till en med större 

ledararea. 

Icj är de kapacitiva strömmarna som flyter i nätet. Överstiger strömmen 30 A behöver det ses 

över och eventuellt montera spolar för att motverka de kapacitiva strömmarna. Detta 

förekommer främst när långa jordkablar används.  

Δu/u är spänningsfall i nätet. Dessa spänningsfall ska inte överstiga 5 % vid normaldrift. 

Maxvärde skydd är reläskyddens inställning i Ampere. Om belastningsströmmen närmar sig 

skyddets maxvärde kommer skyddet att först varna och sedan vid en given gräns att bryta 

matningen till linjen.  

Värden markerat med röd färg ligger över riktlinjerna. 

Slutsatserna som kan dras utifrån beräkningarna i Tabell 3 är att resultatet ser bra ut. Det enda 

som ligger över riktlinjerna är de kapacitiva strömmarna på linje 605. De är precis över 

gränsen på 30 A. I dagsläget behöver ingen åtgärd vidtas, men det kan dock vara bra att känna 

till problemet då det kan påverka resultatet vid en reservmatning av linje 605. 

 

 

 

 

 

                 * DLX kurvan följde produktionen på vattenkraftstationen Torp som låg i änden 

av linjen, efter rådfrågning med Henrik Rinnemo som är nätplanerare på Fortum 

så skulle belastningen 100 % användas. För att vara något garderade utfördes 

beräkningen med 120 % last, dvs. En lastökning av 20 %. 

Resultatet av beräkningen i Tabell 4 ser mycket bra ut. Mycket låga spänningsfall, 

belastningsgrad och kapacitiva strömmar. Största delen av förtjänsten beror på den låga 

belastningen i kombination med att det är huvudsakligen korta luftlinjer som inte producerar 

lika höga kapacitiva strömmar som kablar gör. 

 

 

 

Fördelningsstation: Möe, 45/11,5 kV 

Linje I [A]  

(PG) 

I [A] 

(IDLX) 

IUppmätt/IPG 

[%] 

Ibel/IMax 

[%] 

Icj 

[A] 

Δu/u 

[%] 

P 

[kW] 

Q 

[kVAr] 

Maxvärde 

skydd [A] 

621 31,5 33 104,8 23 1,7 0,2 535 204 120 

622 58,7 61 93,4 30 6,5 0,7 1117 402 150 

623 17,5 * * 8 3,5 0,3 297 115 120 

Tabell 4, Resultat vid beräkning på Möe MV- nät i normaldrift. (Källa: PowerGrid) 
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4.2 Reservdrift 

Vid reservmatning så är samtliga möjliga omkopplingar listade i Tabell B9.1 för  

Foss MV-nät. Här belastas hela nätet hårdare. Det blir större problem med spänningsfall, höga 

belastningar och höga kapacitiva strömmar. Dock ska man ha i åtanke att detta är vid 

reservdrift och då är toleransen något högre. Spänningsfall upp till 10 % kan tolereras samt 

belastningar på ledningar över 100 % under en kort period. Vissa av skydden kommer att 

behöva ställas om för att inte lösa ut för den större belastningen på linjen.  

De flesta linjerna har ett eller flera alternativ som fungerar tillräckligt bra för att användas i en 

reservsituation. 

I Tabell B9.2 så är transformatorn i Möe bortkopplad och hela Möe:s nät matas endast via 

Foss fördelningsstation. Detta scenario skulle kunna bli aktuellt vid ett fel på matande 

högspänningsledning till fördelningsstationen eller vid ett fel på transformatorn. Möe har 

ingen reservtransformator att tillgå i fördelningsstationen så vid ett transformatorfel måste 

reservmatningen fungera för att inte avbrottet ska bli långvarigt.  

Resultatet ser bra ut. Belastningsgraden ligger över 100 % i båda alternativen, men då det är 

en reservsituation och under en kortare tid så kan det accepteras. Foss fördelningsstation som 

ska driva inte bara sitt eget nät utan också Möe:s nät, leder till att den primära transformatorn 

i Foss belastas till 94 % av dess maximala effekt. Under en kort period så har det ingen 

betydelse. Det som även kan vara bra att ha i åtanke är att den högsta effekten är under 

vinterperioden. Då är det kallt ute och därmed kan transformatorn överbelastas mer utan att 

temperaturen inne i den ökar.  

I Tabell B9.3 reservmatas Möe:s linjer en i taget. Då det är ett litet nät med låga effekter är det 

inga problem. Belastningsgraden på 87,9 % är något hög men ingen fara. De kapacitiva 

strömmarna när linje 605 från Foss matar linje 623 är även de lite höga, men då finns två 

andra alternativ som ger ett bättre resultat för de kapacitiva strömmarna samt även 

spänningsfall och belastningsgrad. Därmed är något av de två övre alternativen (matande linje 

621 eller 616) att föredra vid reservmatning av linje 623. 
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4.3 Framtiden 

De scenarier som räknats med går ut på att höja lasterna till ett maxvärde nås. Det vill säga att 

inte transformatorn klarar av att leverera önskad effekt eller att problem i nätet uppträder med 

höga spänningsfall eller överbelastade kablar. 

Vid normaldrift så skulle Foss primära transformator klara en lastökning på ca 22 %. Räknar 

man på en årlig lastökning av ca 1 % per år skulle transformatorn behöva bytas ut mot en 

större om ca 20 år.  

Motsvarande beräkning vid normaldrift utfördes för Möe och där såg resultatet anorlunda ut. 

En lastökning med 100 % skulle endast belasta transformatorn till 65 % av dess 

maxbelastning. 

Nästa scenario är att öka lasten tills inte nätet klarar mer, dvs spänningsfallen och 

belastningen av kablarna blir för stora. Vid en lastökning på 50 % det vill säga att hela 

fördelningsstationen belastas med 150 % vilket då skulle motsvara 50 år framåt i tiden. 

Resultatet finns i Tabell B10.1 och Tabell B10.2.  

Resultatet för Foss i Tabell B10.1 ser bra ut, inga större problem med spänningsfall. Det 

högsta spänningsfallet är då 3,8 %. Belastningsgraden för kablarna håller sig även dem på en 

låg nivå förutom på linje 602 där max belastningsgrad är 93,7 %. Denna belastning avser en 

FCJJ kabel på 35mm
2
 som är 632m lång. Denna kabeln kan behövas att göra något åt i 

framtiden. 

Resultatet för Möe i Tabell B10.2 ser mycket bra ut även vid en lastökning på 50 %. En 

lastökning på mer än 50 % är inte relevant då det inte var några problem vid ovanstående 

beräkning och det med stor sannolikhet kommer att ske en stor förändring i elnätet innan dess.  

 

Eftersom Möe fördelningsstation klarar så höga belastningar skulle Fortum kunna koppla över 

nätstationer till Möe från Foss om det skulle behövas i framtiden. Detta för att avlasta den 

betydligt mer belastade fördelningsstationen Foss. Nackdelen med den lösningen är att Möe 

fördelningsstation ligger radiellt på regionnätet och därmed skulle fler kunder drabbas vid ett 

fel på matande högspänningsledning eller transformator.  
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5. Kundavbrott och kända problem 

5.1 Kundavbrott 

Att minska avbrottstiderna för kunderna är ett ständigt mål som alla kraftbolag arbetar mot. 

Kundavbrott minskar intäkterna och medför att kunderna blir mindre nöjda. Vid längre 

avbrott betalar kraftbolagen ut ersättning till de drabbade kunderna som plåster på såren.  

Ett sätt att mäta kundavbrott i frekvens och tid är SAIDI, SAIFI och CAIDI. Dessa index är 

framtagna för att visa leveranssäkerheten i nätet och kunna simulera ett framtidsscenario. [11] 

SAIDI =  System Average Interuption Duration Index 

Anger medelavbrottstid per kund och år. Med detta menas att genomsnittlig total 

avbrottslängd per år för samtliga kunder i det aktuella elnätet.  

SAIFI = System Average Interuption Frequency Index 

Anger medelavbrottsfrekvens per kund och år. Med detta menas att genomsnittligt antal 

avbrott per år för samtliga kunder i det aktuella elnätet. 

CAIDI = Customer Average Interuption Duration Index 

Är genomsnittlig avbrottstid per kundavbrott och är lika med SAIDI delat med SAIFI. 

Enheten är vanligtvis minuter eller timmar.  

Indexen kan med fördel räknas ut för varje utgående linje, på så vis kan eventuella problem 

och återkommande fel lokaliseras. I Tabell 10 och Tabell 11 finns en sammanställning på 

ovan nämnda index för fördelningsstationerna Foss och Möe. 
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Analyseras Tabell 10 och Tabell 11 ovan syns tydligt att det största SAIDI som är avbrottstid 

per kund och år återfinns på linje 614 för Foss samt linje 623 och 622 för Möe. De linjerna 

har endast en isoleringsgrad av 23-45 % vilket innebär att mer än hälften av linjen är förlagd 

oisolerad i luft.  

Studeras driftschemat syns det även att linje 614 består till stora delar av en radial enligt  

Figur 4. Radialen matas från en luftlinje och avser många kunder. Därmed finns det en risk att 

många kunder drabbas på samma gång.  

Avbrottsindexen för Möe:s två mest drabbade linjer är högre än för Foss, detta beror på att 

Möe har en lägre isoleringsgrad och har drabbats av hårt väder i kombination med den uttjänta 

utrustningen. 

Orsakerna till felen på de tre mest drabbade linjerna finns i Tabell B5.1, Tabell B5.2 samt 

Tabell B5.3. Sammanfattningsvis så har felen som uppstått haft grunder i att utrustningen har 

varit uttjänt eller att väder och vind har skapat problemen.  

HSP 1-3 år FOSS 

Linje Avbrott 

Drabbade 

kunder 

Kunder 

på linjen 

Kundtid 

[kh] SAIDI CAIDI SAIFI 

Isoleringsgrad 

[%] 

L601 0 0 490 0 0,00 0,00 0,00 91 

L602 2 410 205 0,469 45,76 68,63 0,67 88 

L603 2 410 207 0,501 48,41 73,32 0,66 88 

L604 3 487 160 0,717 89,63 88,34 1,01 70 

L605 4 1096 305 0,767 50,30 41,99 1,20 66 

L611 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 100 

L612 1 23 307 0,051 3,32 133,04 0,02 82 

L613 5 1150 250 1,14 91,20 59,48 1,53 70 

L614 5 1597 471 5,767 244,88 216,67 1,13 45 

L615 0 0 330 0 0,00 0,00 0,00 100 

L616 0 0 238 0 0,00 0,00 0,00 97 

Summa 22 5173 2963 9,412 63,53 109,17 0,58   

HSP 1-3 år MÖE 

Linje Avbrott 

Drabbade 

kunder 

Kunder 

på linjen 

Kundtid 

[kh] SAIDI CAIDI SAIFI 

Isoleringsgrad 

[%] 

L621 1 144 144 0,305 42,36 127,08 0,33 78 

L622 8 1475 290 3,94 271,72 160,27 1,70 34 

L623 5 299 69 1,481 429,28 297,19 1,44 23 

Summa 14 1918 503 5,726 227,67 179,12 1,27   

Tabell 10, Avbrottsdata för Foss MV-nät. (Källa: Fortum driftcentral)  

 

Tabell 11, Avbrottsdata för Möe:s MV-nät. (Källa: Fortum driftcentral)  
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Tabell 12, Risk och sårbarhetsgradering (Källa: Fortum: RiskSårbarhet.xls) 

 

5.2 Risk och sårbarhetsanalys 

För att analysera ut de risker och sårbarheter som finns i nätet så används en mall i Excel. Där 

matar användaren in data för en linje för att se vilka risker som finns. Det som matas in är 

effekt, antal kunder, möjlig avbrottstid större än 12 timmar, längd och omkopplingsbara 

kunder vid fel. Möjlig avbrottstid större än beror av ledningstypen. En jord- eller sjökabel tar 

betydligt längre tid att reparera än en luftlinje. Det medför att avbrottstiden riskerar att bli 

längre än 12 timmar. Ett resultat från 1-5 visas för konsekvens och sannolikhet. Resultatet 

uppskattar vilken sannolikhet det är att ett fel ska uppstå på ett visst antal år och 

konsekvensen visar om felet är mellan obetydligt till oacceptabelt. Detta läggs sedan 

tillsammans i Tabell 12 för att utvärdera risk och sårbarheten. 

 

     

 

I Tabell 12 finns olika färger med olika betydelser. Grön färg betyder att linjen har bra värden 

och behöver inte åtgärdas alls. Gul färg betyder att problemet behöver kollas upp och 

eventuellt åtgärdas. Däremot röd färg måste åtgärdas omedelbart.  

Resultatet från linje 613 Foss blev sannolikhet 2 och konsekvens 1, alltså röd risk. Detta beror 

på att det var en linje med mycket kunder och en stor radial i nätet strax över 500 kW. Även 

den kritiska ledningen till radialen är drygt 2 km vilket kan anses som väldigt lång. En lösning 

på detta problem har utvecklats och kan studeras i kapitel 8.  

På linje 614 blev resultatet sannolikhet 3 och konsekvens 3 vilket resulterade i gul risk och 

behöver därmed utvärderas och eventuellt åtgärdas. Även detta är en linje med mycket kunder 

och en stor radial strax över 500 kW. Däremot är inte den kritiska ledningen lika lång här utan 

drygt 500 m. En lösning på detta problem har utvecklats och kan studeras i kapitel 8. 
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5.3 Radialer 

En radial är ett avsnitt av ett nät där endast en ledning matar in till flera grenar. På så vis blir 

den matande kabeln mycket utsatt. Vid ett fel på den slås hela grenen ut och kan inte matas 

via en alternativ väg. Det kan liknas vid ett träd där stammen (matande kabel) förser grenarna 

(radialen) med näring (ström), om stammen sågas av får inte grenarna längre näring från 

marken. En radiell matning illustreras i Figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Princip för radiell matning 

 

Radiella nät används framförallt på landsbygden och för lågspänningsnät. De flesta radialer 

med en grenstruktur är uppbyggda av luftledningar och är därför mycket sårbara. 

Radialer utgör stora problem i ett nät om dessa avser områden med stora effekter och inte kan 

reservmatas med reservaggregat. Två stora radialer i MV-nätet som inte kan reservmatas är 

illustrerade i Figur 3 och Figur 4. Det finns även små radialer i figurerna som går att 

reservmata och är då inte något problem. I Tabell B6.1 och Tabell B6.2 är alla radialer i näten 

för Foss och Möe listade, samt om möjlighet till reservmatning finns.  

5.4 Problem i befintligt nät 

De stora problemen som idag finns i befintligt nät är radialerna på linjerna 613, 614 samt den 

låga isoleringsgraden på linjerna 614, 622 och 623. 

Dessa ovan nämnda radialer matar många kunder som har en hög effektförbrukning vilket 

leder till att de inte kan reservmatas via ett mobilt reservaggregat. Radialen på linje 613 matas 

av en kabel från nätstationen Åtorps herrgård. Detta ledningsavsnitt består delvis av jordkabel 

och delvis av sjökabel. Vilket innebär att vid ett eventuellt fel på den kan avbrottet bli 

långvarigt.  

Om avbrottet varar längre än 24 timmar så är det ett numera ett lagbrott sedan lagen infördes 1 

juli 2011. Påföljden av detta är att kraftbolaget är skyldiga att betala ut pengar till de drabbade 

kunderna motsvarande 25 % av den beräknade årliga nätförbrukningen. Detta skulle minska 

inkomsterna mycket, speciellt när den tidigare nämnda radial omfattar många kunder. [12] 

Fördelningsstation 

Nätstation 
Kabelskåp + 

kunder 

Kabelskåp + 

kunder 
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Figur 3, Radial 1 i Foss MV-nät. (Källa: DWGTrueview) 

I Figur 3 ovan illustreras radialen på linje 613 inringad i svart samt den kritiska kabeln 

inringad i rött. Det är den mest kritiska radialen då den matas via jord/sjökabel. Totalt i 

radialen så återfinns 145 st kunder och en effekt på ca 520 kW. SAIDI värdet för linje 613 kan 

avläsas i Tabell 10 och är inte oroväckande högt. Dock så genomfördes en risk och 

sårbarhetsanalys på radialen, den bedöms som en stor risk och bör åtgärdas. 
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Figur 4, Radial 2 i Foss MV-nät. (Källa: DWGTrueview) 

I Figur 4 ovan illustreras radialen på linje 614 inringad i svart samt den kritiska luftledningen 

inringad i rött. Det är en radial som matar många kunder, dock via en luftlinje som är 

betydligt mindre tidskrävande att reparera vid ett eventuellt fel. Totalt i radialen så återfinns 

241 st kunder och en effekt på ca 520 kW. SAIDI värdet för linje 614 kan avläsas i Tabell 10  

och är något högt. En risk och sårbarhetsanalys utfördes på radialen, den bedöms som en 

mellanhög risk och bör åtgärdas men det är inte akut. För att minska avbrotten kan oisolerad 

luftlinje byggas om och jordkabel förläggas i områden med mycket problem.   

Fördelningsstationen Möe är förhållandevis liten och belastningen på de tre utgående linjerna 

är liten. Samtliga linjer kan även reservmatas från Foss utan större problem och de radialerna 

som finns i nätet skulle kunna matas av ett dieselaggregat vid ett eventuellt fel på matande 

kabel in i radialen. Dock så har Möe en dålig isoleringsgrad, något som syns tydligt i 

beräkningar av SAIDI och CAIDI i Tabell 11. En mycket bra investering skulle vara att rasera 

luftledning och lägga jordkabel på de två mest drabbade linjerna 622 och 623.  
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5.5 Optimal isoleringsgrad 

Optimal isoleringsgrad är den grad av isolering ett nät behöver uppnå för att nå den högsta 

ekonomiska lönsamheten med tidigare givna avbrottsdata.  

För att få fram kurvor för den optimala isoleringsgraden används en mall i Excel. Ingående 

parametrar är avbrottsdata, isoleringsgrad före åtgärd, ledningslängd, antal kunder på linjen 

och andel svår landsbygd. Kalkylränta, teknisk livslängd och avbrottskostnad/min ska även 

tas med i beräkningen.  

Svår landsbygd är områden i nätet där det är svårare att förlägga ledningar. Det kan för 

exempel vara sten/berg i förläggningsmiljön eller tätbebyggd skog. Att förlägga kabel i en 

svår landsbygd är betydligt dyrare än vid en normal landsbygd.  

Mallen räknar förenklat med att vid 100 % isoleringsgrad så är medel avbrottstiden per kund 

(SAIDI) noll minuter. Avbrottstiden minskar exponentiellt ner till noll vid 100 % 

isoleringsgrad. Investeringskostnaden ökar linjärt upp till 100 % isoleringsgrad. Resultaten av 

dessa funktioner länkas samman för att nå bästa resultat vid den lägsta investeringskostnaden.  

Vid Δvinst/Δisoleringsgrad = 0 så återfinns en maxpunkt om resultatet är positivt vilket utgör 

vinsten av den optimala isoleringsgraden. Om inte en maxpunkt återfinns kommer resultatet 

bli negativt. Metoden ger ett resultat som inte är helt tillförlitligt men ger en översikt av 

möjligheter till att isolera befintligt nät. Anledningen till att det inte är ett helt tillförlitligt 

resultat är att många faktorer spelar in. Svårbedömda faktorer som kan påverka resultatet 

avsevärt är förläggningsmiljö, terräng samt andra problem som kan uppkomma. 

Data för samtliga linjer matades in, endast 2 av de totalt 14 linjerna lönade sig att isolera.   

I Figur B7.1 återfinns funktionen av den optimala isoleringsgraden för linje 614. Toppen nås 

vid 60 % isoleringsgrad. Det motsvarar en ökning av 15 % -enheter isoleringsgrad och en 

beräknad lönsamhet på 50 000 kr under den tekniska livslängden. Investeringskostnaden 

skulle då bli ca 1 390 000 kr. Linje 614 är 22,5 km lång och det skulle då behövas isolera 3,38 

km för att nå 60 % isoleringsgrad.  

I Figur B7.2 syns den optimala isoleringsgraden på Möe med mest lönsamhet. Linje 622 når 

toppen av den optimala isoleringsgraden vid 80 %, vilket ger en ökning med 46 % -enheter. 

Projektets ekonomiska lönsamhet blir ca 270 000 kr beräknat på 40 års livslängd. 

Investeringskostnaden skulle bli ca 1 800 000 kr. Linje 622 är 9,8 km lång och det skulle då 

behöva isoleras 4,5 km för att nå 80 % isoleringsgrad. 
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6.  Förslag till åtgärder 

Förslagen som betraktats angående linjerna 613 och 614 är att förlägga en kabel mellan två 

nätstationer och på så vis eliminera radialen som finns på respektive linje. I samtliga förslag 

så kommer nätstationskiosker och transformatorer behöva bytas ut för att säkra framtiden 

samt för att kunna montera fjärrfrånskiljare. Då den projekterade kabeln inte ska vara 

tillkopplad vid normal drift så är det önskvärt att montera en fjärrfrånskiljare i ena änden av 

kabeln som kan styras från driftcentralen. På så vis kan lasterna kopplas över snabbt utan att 

någon behöver åka ut och manuellt ställa om en frånskiljare. Om linjen har en dålig 

isoleringsgrad och beräkningen för den optimala isoleringsgraden ger ett positivt resultat är 

det en lösning värd att arbeta vidare på.  

Linje 613: 

Linje 613 består av en stor radial med en utsatt matning i form utav en jord/sjökabel. 

Luftledning förekommer i radialen men inte i den utsträckningen att det utgör ett problem i 

dagsläget.  

De projekterade förslagen till lösningarna finns i Figur B4.1 och Figur B4.2. Det innehåller 

ett utdrag ur PCS med kostnadsförslag för den nya kabeln mellan nätstationerna, med schakt, 

ny utrustning och rasering av gammal utrustning. 

Isoleringsgraden för linjen var 70 %. Den optimala isoleringsgraden beräknades för linjen och 

resultatet indikerade i att de inte skulle löna sig att isolera mer. 

Lösning 1 

En 95 mm
2
 kabel på ca 1 100 m mellan nätstationerna Saltkällans Säteri och Karlstorp som 

visas i Figur B8.1. Detta gör att radialen kan matas från två håll och inte längre utgör några 

problem. I Figur B8.2 visas en satellitbild över området där kabeln projekterats och områdets 

terräng. En nätberäkning med lösning 1 har utförts i Tabell B8.1. Belastningsgraden på kabeln 

är då 12,1 % vilket är ett lågt och bra värde.  

Lösning 2 

En 95 mm
2
 kabel på ca 1 500 m mellan nätstationerna Slätthult och Höjdehagen som visas i 

Figur B8.3. Detta gör att radialen kan matas från två håll och inte längre utgör något problem. 

I Figur B8.4 visas en satellit bild över området där kabeln projekterats och områdets terräng. 

En nätberäkning med lösning 2 har utförts i Tabell B8.2. Belastningsgraden på kabeln är då 

12,5 % vilket är ett lågt och bra värde.  
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Linje 614: 

Linjen består till stor del av luftledningar, mycket skogsmark och med en stor radial. 

Lösningar på radialproblemet har undersökts och endast en realistisk lösning har hittats för 

radialen. Den lösningen är en 95 mm
2
 jordkabel på ca 800 m mellan nätstationerna 

Lekarebacken och Skulevikvändplan som visas i Figur B8.5. I Figur B8.6 visas en satellitbild 

över området där kabeln projekterats och områdets terräng.  

Ett alternativ var mellan nätstationerna Lekarebacken och Skulevik men då en slingmatning är 

att föredra istället för att ansluta kabeln till en nätstation på en förbipasserande linje så valdes 

den tidigare nämnda lösningen. 

Då det är mycket luftledning i området där den nya kabeln skulle projekteras som med stor 

sannolikhet kommer att byggas om till jordkabel så valdes det att endast byta en nätstation. 

Den nätstationen som inte byts ut är en stolpstation som kommer att bytas ut senare vid en 

eventuell omläggning av luftlinje till jordkabel. Då är det inte heller är säkert att 

nätstationernas placering kommer vara densamma och för att spara arbete och pengar så 

ändras den inte i detta skede.  

Det projekterade förslaget till lösningen finns i Figur B4.3. Den innehåller ett utdrag ur PCS 

med kostnadsförslag för den nya kabeln mellan nätstationerna, med schakt, ny utrustning och 

rasering av gammal utrustning. 

Linjen har idag en isoleringsgrad av 45 %. Resultatet av den optimala isoleringsgraden 

uppgick till 60 %, vilket är en ökning med 15 % -enheter. Det skulle utgöra en mycket bra 

investering för linjen och minska avbrotten då majoriteten av avbrotten som inträffat på linjen 

kan knytas till äldre utrustning och hårt väder. 

Linje 622: 

Linjen består inte utav någon kritisk radial. Däremot består linjen av mycket luftledningar 

som matar många kunder. En bra åtgärd skulle vara att isolera friledning och därmed minska 

avbrotten. 

Linjen har idag en isoleringsgrad av 34 %. Resultatet av den optimala isoleringsgraden 

uppgick till 80 %, vilket är en ökning med 46 % -enheter. Det skulle utgöra en mycket bra 

investering för linjen och minska avbrotten då majoriteten av avbrotten som inträffat på linjen 

kan knytas till äldre utrustning och hårt väder. Linje 622 är en förhållandevis kort linje vilket 

innebär att en hög isoleringsgrad kan uppnås med en relativt liten investering. 
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7. Ekonomisk avvägning 

7.1  LCC-kalkylen 

LCC kalkyl står för Life Cycle Cost och är en kalkyl som används för att beräkna en 

produkt/systems ekonomiska livscykel.  Det är en vanligt förekommande metod för 

utvärdering av lösningar till ett problem.  Kalkylen avser hela lösningens ekonomiska 

livslängd och kostnader som tillkommer under åren så som underhåll. Resultatet presenteras i 

en tabell med "cashflow" som är ett pengaflöde för produkten/systemets ekonomiska 

livslängd. Målet är att få ett så stort positivt cashflow som möjligt när produkten/systemets 

ekonomiska livslängd är över. Om resultatet är positivt kan en vinst på projektet tas ut.  

Dock är det många faktorer som spelar in och förutsättningarna kan ändras hastigt. Skulle 

systemet tas ur bruk innan den ekonomiska livslängden är över så genererar inte systemet 

längre några pengar och kan därmed leda till ett negativt resultat. Sedan kan även kostnader 

för rasering och bortforsling tillkomma. Därför är det önskvärt med ett positivt cashflow så 

tidigt i livscykeln som möjligt. 

 

7.2 Kalkyler 

Linje 613 - Alternativ 1 

Totala investeringskostnaden = 1 032 478 kr 

Kapitalbas, nytt = 722 297 kr 

Kapitalbas, raserat = 144 117 kr 

 

Tabell 13, LCC-kalkyl Linje 613 alternativ 1.  

Cashflow [kr] Return Index Intern ränta 

NPV; 30 år -490 322 RI; 30 år 0,53 IRR; 30 år 1,0% 

NPV; 35 år -446 491 RI: 35 år 0,57 IRR; 35 år 2,0% 

NPV; 40 år -414 267 RI; 40 år 0,60 IRR; 40 år 2,7% 

NPV; 45 år -388 420 RI; 45 år 0,62 IRR; 45 år 3,1% 

NPV; 50 år -366 995 RI; 50 år 0,64 IRR; 50 år 3,5% 
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Linje 613 - Alternativ 2 

Totala investeringskostnaden = 1 148 494 kr 

Kapitalbas, nytt = 815 785 kr 

Kapitalbas, raserat = 144 117 kr 

 

Tabell 14, LCC-kalkyl Linje 613 alternativ 2.  

Cashflow [kr] Return Index Intern ränta 

NPV; 30 år -534 710 RI; 30 år 0,53 IRR; 30 år 1,2% 

NPV; 35 år -483 713 RI: 35 år 0,58 IRR; 35 år 2,2% 

NPV; 40 år -446 012 RI; 40 år 0,61 IRR; 40 år 2,8% 

NPV; 45 år -415 721 RI; 45 år 0,64 IRR; 45 år 3,3% 

NPV; 50 år -390 613 RI; 50 år 0,66 IRR; 50 år 3,6% 

 

Linje 614 

Totala investeringskostnaden = 641 227 kr 

Kapitalbas, nytt = 500 891 kr 

Kapitalbas, raserat = 149 941 kr 

 

Tabell 15, LCC-kalkyl Linje 614.  

Cashflow [kr] Return Index Intern ränta 

NPV; 30 år -322 199 RI; 30 år 0,50 IRR; 30 år 0,6% 

NPV; 35 år -296 970 RI: 35 år 0,54 IRR; 35 år 1,7% 

NPV; 40 år -278 609 RI; 40 år 0,57 IRR; 40 år 2,3% 

NPV; 45 år -263 926 RI; 45 år 0,59 IRR; 45 år 2,8% 

NPV; 50 år -251 754 RI; 50 år 0,61 IRR; 50 år 3,1% 

 

7.3 Resultat 

Ingen av lösningarna ger ett positivt cashflow. Det beror på att utrustning från 1995-2003 är 

tvunget att raseras för att kunna montera ny utrustning. Fjärrstyrda frånskiljare passar inte i 

den modellen av nätstationer som finns på plats idag. Därför är det en nödvändig åtgärd att 

rasera den befintliga utrustningen och montera ny. När den befintliga utrustningen raseras i 

förtid genererar den inga pengar längre och resultatet blir därmed negativt.   

Som lösning till radialen på linje 613 finns två alternativ. Lösning 1 ger ett lägre negativt 

cashflow än lösning 2 men ett lägre return index. Då det är en så liten förlust som möjligt som 

efterfrågas så är det minsta negativa return index som är intressant. Därför är lösning 1 den 

mest önskvärda lösningen till radialen på linje 613.  

På linje 614 projekterades bara en lösning, den gav likt lösningen till linje 613 ett negativt 

cashflow.  
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8. Slutsatser 

Eftersom Sveriges elnät i dagens samhälle är föråldrat och omodernt så strävar kraftbolagen 

aktivt mot att öka leveranssäkerheten och modernisera elnäten.  Målet är att öka intäkterna 

samt få nöjdare kunder, därför utvecklades målnät. 

I rapporten har målnät presenterats för två fördelningsstationer med tillhörande 

mellanspänningsnät där båda anses på sikt att vara i gott skick. Det finns inga större problem i 

näten vid normaldrift då spänningsfall och kapacitiva strömmar ligger inom rimliga nivåer. 

Det är inte heller några större problem med överbelastade MV-ledningar. 

Vid reservdrift presterar näten bra. Problem med höga spänningsfall, kapacitiva strömmar och 

belastningsgrader uppkommer. Dock är toleranserna i en reservsituation betydligt högre och 

för att vara i en sådan situation presterar nätet utomordentligt bra.  

De stora centrala problemen som upptäcktes i befintligt elnät var två radialer samt en generellt 

låg isoleringsgrad. Till radialerna projekterades totalt tre lösningar, två till linje 613 samt en 

till 614. Radialen på linje 613 bör prioriteras då den matar många kunder via en lång 

jord/sjökabel och klassades som en akut åtgärd i kapitel 5.2.  

Ur ekonomisk synpunkt skiljer sig inte lösningarna mycket åt, lösning 1 har ett något mindre 

negativt cashflow än lösning 2. Dessutom krävs en 400m kortare kabel och grävschakt till 

lösning 1. En kortare kabelsträcka är önskvärt eftersom en kortare kabel innebär en kortare 

sträcka som problem kan inträffa på. Därför är lösning 1 att föredra till radialen på 613. 

Radialen på linje 614 är inte av en lika akut karaktär, den består till stor del av luftlinjer som 

är mindre tidskrävande att laga vid fel. Däremot skulle den låga isoleringsgraden behöva 

åtgärdas. Det är en lösning som till skillnad från att eliminera radialen kan generera pengar. 

Med en högre isoleringsgrad kan avbrotten minskas och problemet med radialen kan åtgärdas 

i ett senare skede.   

Linje 622 har en mycket låg isoleringsgrad och har haft mycket avbrott. Linjen matar många 

kunder och därför är SAIDI högt. Att isolera större delen av linjen skulle öka 

leveranssäkerheten och minska avbrottstiden. Eftersom linjen är förhållandevis kort är det en 

kostnadseffektiv åtgärd som kan ge en bra vinst.  
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Bilaga 1, Ledningsdata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Linje Kabel 

[km] 

Friledning 

[km] 

Totalt 

[km] 

Isoleringsgrad 

[%] 

621 1,05 0,29 1,34 78 

622 3,29 6,49 9,78 34 

623 1,64 5,40 7,03 23 

Total: 5,98 12,18 18,16 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linje Kabel 

[km] 

Sjökabel 

[km] 

Friledning 

[km] 

Totalt 

[km] 

Isoleringsgrad 

[%] 

601 2,56 - 0,27 2,83 91 

602 2,51 - 0,35 2,86 88 

603 5,03 - 0,70 5,73 88 

604 5,07 - 2,20 7,27 70 

605 15,88 - 8,33 24,21 66 

611 0,25 - 0,00 0,25 100 

612 5,22 - 1,13 6,34 82 

613 14,75 0,05 6,46 21,25 70 

614 10,13 - 12,38 22,50 45 

615 1,40 - 0,00 1,40 100 

616 4,68 - 0,14 4,82 97 

Total: 67,47 0,05 31,95 99,46 68 

Tabell B1.1, Ledningssammanställning för mellanspänningsnätet. (Källa: PowerGrid) 

Tabell B1.2, Ledningssammanställning för mellanspänningsnätet. (Källa: PowerGrid) 
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Kabelkatalog Längd [m] Förläggningsår 

ACJJ 150/0 2085 1967 - 1977 

ACJJ 50/0 134 1981 

ACJJ 70/0 770 1973 

ACJJ 95/0 2560 1970 - 1977 

ALMGSI 31/0 20 1990 

ALMGSI 62/0 13977 1980 - 1985 

ALMGSI 99/0 5447 1977 - 1995 

AXAL-TT 3x95/25 257 2009 

AXCEK 3x150/25 2246 1995 

AXCEK 95/25 182 2001 

AXCEL 3x150/25 7143 1990 - 2009 

AXCEL 3x50/16 10433 1987 - 2007 

AXCEL 3x95/16 2031 2009 

AXCEL 95/25 20867 1990 - 2006 

AXCL 50/16 1817 2004 

AXCL 95/25 849 2004 

AXKJ 150/25 3059 1975 - 1980 

AXKJ 50/16 1180 1976 - 1997 

AXKJ 95/0 6324 1979 - 1987 

AXKJ 95/25 1105 1984 - 1997 

AXLJ-RMF 95/25 162 1990 

CU 16/0 785 1964 - 1966 

CU 25/0 2418 1955 - 1968 

CU 35/0 - MV 1734 1997 

CU 999 - MV 5 1970 

EXCEL 3x10/10 43 2007 

FCJJ 16/10 216 1966 

FCJJ 35/0 3890 1963 - 1977 

FEAL 31/0 4794 1975 - 1986 

FEAL 62/0 2753 1970 - 1997 

FXKJ 16/10 - MV 36 1968 

FXKJ 35/16 - MV 129 1968 

Total längd: 99449  
 

 

 

 

 

 

Tabell B1.3, Ledningstyper och förläggningsår för MV-nätet. (Källa: PowerGrid) 
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Kabelkatalog Längd [m] Förläggningsår 

ACJJ 25/0 206 1965 

ACJJ 50/0 164,3 1981 - 1982 

ACJJ 70/0 172,6 1973 

ALMGSI 157/0 287,7 1991 

ALMGSI 62/0 5422,6 1984 - 1985 

ALMGSI 99/0 3951,3 1984 

AXCEL 3x150/25 396,8 1988 

AXCEL 3x50/16 137,8 1985 - 1990 

AXCEL 3x95/16 128,7 2009 

AXCEL 95/25 2012,4 2006 

AXKJ 150/25 897,3 1988 

AXKJ 50/16 213,4 1979 - 1994 

AXKJ 95/0 1461,2 1981 - 1989 

CU 25/0 449,7 1979 

FCJJ 35/0 188,9 1981 

FEAL 31/0 491,4 1976 

FEAL 62/0 1579,6 1979 - 1981 

Total längd: 18161,7  

 

 

 

Tabell B1.4, Ledningstyper och förläggningsår för MV-nätet. (Källa: PowerGrid) 

 



Magnus Alm Examensarbete  

Robert Fauhlér Bilaga till Nätplanering på Fortum Distribution 2012-06-26 

( 4 ) 

 

Tabell B2.1, De 10 största effektkunderna som matas från Foss sorterade efter högsta uppmätta aktiva effekten. 

(Källa: PowerGrid) 

 

 

 

Tabell B2.2, De 10 största effektkunderna som matas från Möe sorterade efter högsta uppmätta aktiva effekten. 

(Källa: PowerGrid) 

 

 

 

 

Bilaga 2, Kunddata 

 

 

 

Linje Max uppmätt 

aktiv effekt 

[kW] 

Årsförbrukning 

[MWh] 

Anslutningseffekt 

[kW] 

605 302 1400 0 

616 281 650 360 

602 233 0 196 

615 231 1026 0 

605 186 590 200 

602 152 0 156 

602 136 440 156 

613 132 0 0 

604 114 213 0 

602 94 198 0 
 

 

 

Linje Max uppmätt 

aktiv effekt 

[kW] 

Årsförbrukning 

[MWh] 

Anslutningseffekt 

[kW] 

622 74 154 0 

622 68 74 0 

621 63 172 0 

622 48 100 0 

621 31 174 0 

622 30 32 0 

623 24 55 0 

623 14 0 0 
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Tabell B2.3, Geografisk fördelning i Munkedals kommun. (Källa: Munkedals kommun) 

Tabell B2.4, Boendeformsfördelning Munkedals kommun 2004 (Källa: Munkedals kommun) 

 

 

 

Tätorter och 

landsbygd 

Boende Procent 

[%] 

Munkedals tätort 3838 37 

Dingle tätort 889 9 

Hällevadsholms tätort 723 7 

Hedekas tätort 358 3 

Landsbygd 4597 44 

Totalt: 10405 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boendeform Antal 

Småhus 3740 

Lägenhet 899 

Totalt: 4639 
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Tabell B3.2. Äldsta nätstationerna i Möe:s nät (Källa: PowerGrid) 

 

Tabell B3.1, Äldsta nätstationerna i Foss nät (Källa: PowerGrid) 

 

Tabell B3.3 Äldsta kablarna i Foss nät (Källa: PowerGrid) 

 

Tabell B3.4 Äldsta kablarna i Möe:s nät (Källa: PowerGrid) 

 

 

Bilaga 3, Äldre utrustning 

 

Beteckning Stationsnamn Konstruktion Anläggningsdatum Leveranspunkter 

61411 BRUKETS Mark 1951-01-01 1 

61208 ÖNNEBACKA V Mark 1956-01-01 30 

614001 BERGS GÅRD Stolp 1956-01-01 3 

61425 LÖKEBERG I Stolp 1956-01-01 5 

612003 SYRENVÄGEN Mark 1959-01-01 41 
 

 

 

Beteckning Stationsnamn Konstruktion Anläggningsdatum Leveranspunkter 

62202 BAGERIVÄGEN Mark 1964-01-01 50 

62213 MYRBOTTEN Mark 1965-01-01 32 

622003 SKAVERÖD Stolp 1966-01-01 15 

62303 TORP PUMSTATION Stolp 1969-01-01 10 
 

 

 

 

Linje Ledningstyp Kabelkatalog Förläggningsår Längd [m] 

605 Luftledning CU 25/0 1955 1711,4 

602 Jordkabel FCJJ 35/0 1963 1331,3 

602 Luftledning CU 25/0 1963 352,1 

614 Luftledning CU 16/0 1964 551,8 

615 Jordkabel ACJJ 50/0 1964 134,1 
 

 

 

 

Linje Ledningstyp Kabelkatalog Förläggningsår Längd [m] 

621 Jordkabel ACJJ 25/0 1965 206 

621 Jordkabel ACJJ 70/0 1973 172,6 
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Bilaga 4, Utdrag ur PCS för projektering av lösningar linje 613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B4.1, Lösning 1 linje 613 (Källa: PCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B4.2, Lösning 2 linje 613 (Källa: PCS) 
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Figur B4.3, Lösning linje 614 (Källa: PCS) 
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Tabell B5.1, Fel som inträffat på linje 614. (Källa: Fortum driftcentral) 

 

Tabell B5.2, Fel som inträffat på linje 622. (Källa: Fortum driftcentral) 

 

Tabell B5.3, Fel som inträffat på linje 623 (källa: Fortum driftcentral) 

 

 

Bilaga 5, Avbrottsdata 

 

 
 

 
Datum Orsak Skada kat Skada Kunder Längd 

[h] 

Effekt 

[MW] 

Kundtid 

[kh] 

Energi 

[MWh] 

200912 TRÄD SNÖ LUFTLEDNING LINBROTT 270 8,7 0,4 0,784 1,515 

201002 TRÄD SNÖ LUFTLEDNING 
ANL. EJ 

SKADAD 
38 0,28 0,052 0,009 0,064 

201002 
TEKNISKT 

UTTJÄNT 
LUFTLEDNING 

ISOLATOR 

KROK 
271 3,5 0,848 0,187 0,696 

201006 SE ANM. OKÄNT  273 3,6 0,451 0,78 1,746 

201007 SE ANM. LUFTLEDNING 
SÄKRINGS 

APPARAT 
12 1,31 0,014 0,009 0,025 

201010 TRÄD VIND LUFTLEDNING LINBROTT 289 11,21 0,657 2,081 3,675 

201010 SE ANM. OKÄNT  34 0,77 0,042 0,026 0,075 

201102 SE ANM. LUFTLEDNING LINBROTT 288 1,26 0,475 0,064 0,588 

 

 

 

Datum Orsak Skada kat Skada Kunder Längd 

[h] 

Effekt 

[MW] 

Kundtid 

[kh] 

Energi 

[MWh] 

200906 
TEKNISKT 

UTTJÄNT 
OKÄNT  68 25,41 0,1 0,242 0,459 

200906 BRYTNING LUFTLEDNING 
ANL. EJ 

SKADAD 
26 1,01 0,041 0,025 0,079 

200912 TRÄD SNÖ LUFTLEDNING 
ANL. EJ 

SKADAD 
68 30,91 0,098 0,285 0,51 

201010 TRÄD VIND LUFTLEDNING LINBROTT 68 14,03 0,106 0,839 1,481 

201110 TRÄD I GATA LUFTLEDNING 
ANL. EJ 

SKADAD 
69 1,54 0,102 0,09 0,238 

 

Datum 

 

Orsak 

 

Skada kat 

 

Skada 

 

Kunder 

 

Längd 

[h] 

Effekt 

[MW] 

Kundtid 

[kh] 

Energi 

[MWh] 

200902 

TEKNISKT  

UTTJÄNT LUFTLEDNING ISOLATOR KROK 93 1,69 0,073 0,082 0,138 

200912 

TEKNISKT  

UTTJÄNT LUFTLEDNING ISOLATOR SÄK.APP. 469 4,85 0,57 0,894 1,242 

201103 BRYTNING LUFTLEDNING ISOLATOR KROK 93 2,2 0,093 0,079 0,172 

201109 VIND (EJ TRÄD) LUFTLEDNING SÄKRINGSAPP. 471 10,22 0,587 2,972 3,145 

201112 SE ANM. LUFTLEDNING STOLPE 471 6,97 0,449 1,74 2,089 
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Tabell B6.1, Radialer i Möe:s MV-nät. (Källa: PowerGrid och DWG TrueWiew) 

 

 

Bilaga 6, Radialer 

 

 

Linje Radial 

(Nätstationer) 

*Början på radial 

Effekt 

[kW] 

Klarar att 

reservmatas via 

reservaggregat. 

(500kW) 

621 62102 Poppelvägen 359 JA 

622 

62218 Solhem 39 JA 

62214 Björklundsvägen 213 JA 

62212 Munkedals gård 65 JA 

62205 Dalhem 139 JA 

62203 Sadelmakarvägen 233 JA 

62205 Dalhem 

62203 Sadelmakarvägen 

357 JA 

623 62301 Bråland 269 JA 
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Linje Radial 

(Nätstationer/frånskiljare) 

(Början på radial) 

Effekt 

[kW] 

Klarar 

reservmatning via 

reservaggregat. 

(500kW) 

601 601003 V Åtorpsvägen 158 JA 

603 
61506 Vadholmen 177 JA 

603001 Solhberg 129 JA 

604 

604007 Jakobslund 6 JA 

604008 Sjöritz II 378 JA 

60404 Torreby 76 JA 

605 

60528 Kamstorp 122 JA 

60525 Lycke 228 JA 

61111 Håby mekaniska 122 JA 

60504 Smedberg 83 JA 

60528 Kamstorp 122 JA 

60514 Västra Solberg 103 JA 

60520 Solliden 98 JA 

612 

62216 Önnebacka gata 450 JA 

612005 Klevavägen 71 JA 

612001 Folkparken 124 JA 

613 

61332 Karlstorp 195 JA 

61327 Saltkällans gård 

61312 Portarna  

519 NEJ  

61327 Saltkällans gård  198 JA 

61312 Portarna 341 JA 

614 

61433 KJ bygg 84 JA 

614001 Bergs gård 33 JA 

61430 Övre Ödsby 32 JA 

61406 Faleby 163 JA 

61426 Skulevik vändplan 38 JA 

Frånskiljare: 614-F25 522 NEJ  

61423 Bergsvik 

61427 Lökeberg II  

403 JA 

61424 Varvet  146 JA 

615 61505 Blomqvist 185 JA 

Tabell B6.2, Radialer i Foss MV-nät. (Källa: PowerGrid och DWG TrueWiew) 
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Bilaga 7, Optimal isoleringsgrad 

 
 

 
Figur B7.1, Optimal isoleringsgrad linje 614 (Källa: Fortum: OptimalIsoleringsgrad.xls) 

 
 
 

 
Figur B7.2, Optimal isoleringsgrad linje 622 (Källa: Fortum: OptimalIsoleringsgrad.xls)

Resultat (kr) 

Resultat (kr) 

Isoleringsgrad 

 (%) 

Isoleringsgrad 

 (%) 
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Bilaga 8, Kartbilder och beräkningar för lösningar 

 

Problem 1: Radialen på linje 613.(se kap 3.3) 

 

Lösning 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B8.1, PowerGridbild över lösning 1 till linje 613 (Källa: PowerGrid) 
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Tabell B8.1, Nätberäkning på linje 613 med lösning 1 (Källa: PowerGrid) 

 

 

 

Figur B8.2, Satellitbild över lösning 1 till linje 613 (Källa: Google Earth) 

 

 

 

Linje 

 

P 

[kW] 

Q 

[kVAr] 

I 

[A] 

Δu/u 

[%] 

Min 

Ik2 

[A] 

Producerad 

Icj 

[A] 

Belastningsgrad 

[%] 

613 931 228 52.7 1.7 1243.8 29.8 34,6 

     

Ca 12,1% belastningsgrad på den nya kabeln. 
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Lösning 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B8.3, PowerGridbild över lösning 2 till linje 613 (Källa: PowerGrid) 
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Tabell B8.2, Nätberäkning på linje 613 med lösning 2 (Källa: PowerGrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur B8.4, Satellitbild över lösning 2 till linje 613 (Källa: Google Earth) 

 

 

Linje 

 

P 

[kW] 

Q 

[kVAr] 

I 

[A] 

Δu/u 

[%] 

Min 

Ik2 

[A] 

Producerad 

Icj 

[A] 

Belastningsgrad 

[%] 

613 937 228 53.0 2.7 803.8 30.5 36,7 
     

Ca 12,5% belastningsgrad på den nya kabeln. 
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Problem 2: Radialen på linje 614.(se kap 3.3) 

Lösning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B8.5, PowerGridbild över lösning till linje 614 (Källa: PowerGrid) 
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Tabell B8.3 Nätberäkning på linje 614 med lösning (Källa: PowerGrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B8.6, Satellitbild över lösning till linje 614 (Källa: Google Earth) 

 

 

 

Linje 

 

P 

[kW] 

Q 

[kVAr] 

I 

[A] 

Δu/u 

[%] 

Min 

Ik2 

[A] 

Producerad 

Icj 

[A] 

Belastningsgrad 

[%] 

614 1249 387 71.9 3.0 957.7 20.3 33 
     

 Ca 13,0% belastningsgrad på den nya kabeln 
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Tabell B9.1, Resultat vid beräkning på Foss MV- nät i reservdrift. (Källa: PowerGrid) 

 

 

Bilaga 9, Nätberäkningar vid reservdrift 

 
 

 

Linje Matande 

Linje 

Frånskiljar

e som sluts 

Δu/u 

[%] 

Itotal 

[A] 

Ibel/Imax 

[%] 

Total 

effekt 

[kW] 

Total 

Icj 

[A] 

Maxvärde 

skydd [A] 

601 
613 601-F13 1,8 118 56,3 2043 31,3 150 

615 615-F11 1,7 130 84,2 2186 4,5 124 

602 

615 615-F03 1,0 150 55,6 2537 4,2 124 

603 602-F22 1,2 118 56,5 2031 12,8 150 

612 602-F13 1,9 141 67,3 2421 11,7 150 

616 602-F23 2,0 174 69,8 2988 10,5 150 

616 602-F25 2,0 175 56,4 2988 10,5 150 

603 

612 603-F20 1,5 107 45,1 1841 19,2 150 

602 602-F22 1,8 119 79,2 2037 12,8 129 

613 613-F05 2,0 95 45,4 1665 38,5 150 

612 612-F23 2,0 107 71,8 1853 19,2 150 

604 614 604-F32 5,6 114 53,3 1976 28,8 169 

605 

616 605-F40 3,6 191 61,8 3280 38,2 150 

623(BT62) 605-F37 4,5 150 90,2 2553 33,8 120 

644(BT64) 644-F08 8,3 143 88,1 2176 35,5 120 

645(BT64) 611-F11 6,4 138 115 2389 55 250 

612 

603 603-F20 1,5 107 45,1 1841 19,2 150 

602 602-F13 2,8 141 94,4 2431 11,7 129 

603 612-F23 2,8 107 78,2 1861 19,2 150 

621(BT62) 612-F26 1,1 96 91,5 1647 10,8 120 

622(BT62) 622-F18 2,0 130 76,3 2230 15,5 150 

613 
601 601-F13 2,0 118 61,3 2047 31,3 124 

603 613-F05 2,6 95 69,1 1668 38,5 150 

614 604 604-F32 6,5 115 83,2 1997 28,8 129 

615 
602 615-F03 1,0 150 55,6 2537 4,2 129 

601 615-F11 1,4 130 69,4 2194 4,5 124 

616 

602 602-F23 2,8 158 105,7 2716 10,5 129 

602 602-F25 2,5 158 105,6 2713 10,5 129 

605 605-F40 3,2 191 62,0 3283 38,2 150 

623(BT62) 623-F05 2,0 130 75,5 2215 11,4 120 
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Tabell B9.2, Resultat vid beräkning på Möe:s MV- nät vid reservmatning från Foss. (Källa: PowerGrid) 

Tabell B9.3, Beräkningar utförda på Möe:s MV-nät vid reservmatnig.(Källa: PowerGrid) 

 

 
 

 

 

 

 

Fördelningsstation: Möe, 45/11,5 kV 

Alt Matande 

Linje 

från 

BT60 

Frånskiljare 

som sluts 

Δu/u 

[%] 

Itotal 

[A] 

Ibel/Imax 

[%] 

Total 

effekt 

[kW] 

Total Icj 

[A] 

Iuppmätt/IPG 

[%] 

Maxvärde 

skydd [A] 

1 
L605 605-F37 3,2 148 48 2526 33,8 122 150 

L612 
612-F26 

622-F18 
4,0 161 108 2768 17,2 99 150 

2 
L616 623-F05 1,4 129 42 2200 11,4 127 150 

L612 
612-F26 

622-F18 
4,0 161 108 2768 17,2 99 150 

Fördelningsstation: Möe, 45/11,5 kV 

Linje Matande 

Linje 

Frånskiljare 

som sluts 

Δu/u 

[%] 

Itotal 

[A] 

Ibel/Imax 

[%] 

Total 

effekt 

[kW] 

Total Icj 

[A] 

Iuppmätt/IPG 

[%] 

Maxvärde 

skydd 

[A] 

621 
623 621-F02 0,7 53 27,1 897 5,2 115 120 

612(BT60) 612-F26 1,9 97 64,7 1662 10,8 101 150 

622 612(BT60) 622-F18 3,5 132 87,9 2259 15,5 96 150 

623 

621 621-F02 0,4 53 27 896 5,2 115 120 

616(BT60) 623-F05 1,1 107 34,6 1834 11,4 105 150 

605(BT60) 605-F37 2,9 133 43,1 2270 33,8 106 150 
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Tabell B10.1, Beräkningar utförda på Foss MV-nät vid 150 % belasning. (Källa: PowerGrid) 

 

Tabell B10.2, Beräkningar utförda på Möe:s MV-nät vid 150 % belasning. (Källa: PowerGrid) 

 

 

Bilaga 10, Nätberäkningar vid framtidsscenario 

 

 
 

Linje P 

[kW] 

Q 

[kVAr] 

I 

[A] 

Ibel/Imax 

[%] 

Max 

Δu/u 

[%] 

Icj 

[A] 

601 1760 719 104.6 40 0.8 3.0 

602 2390 892 140.3 94 1.6 2.6 

603 1138 422 66.8 35 1.1 10.2 

604 1163 424 68.1 46 2.3 9.7 

605 2834 1109 167.3 54 3.8 30.3 

611 0 0 0.0 0 0.0 0.6 

612 1746 626 102.0 68 2.2 9.0 

613 1749 580 101.3 48 2.6 28.3 

614 1574 524 91.2 42 3.1 19.1 

615 1987 874 119.4 71 0.8 1.5 

616 2205 818 129.3 42 0.9 7.9 
 

 

Linje P 

[kW] 

Q 

[kVAr] 

I 

[A] 

Ibel/Imax 

[%] 

Max 

Δu/u 

[%] 

Icj 

[A] 

621 790 308 46,6 34 0,3 1,7 

622 1642 611 96,4 49 1,1 6,5 

623 370 147 21,9 10 0,4 3,5 
 



Magnus Alm Examensarbete  

Robert Fauhlér Bilaga till Nätplanering på Fortum Distribution 2012-06-26 

( 22 ) 

 

Bilaga 11, Foton från fördelningsstationen Foss 

 

 
Fotografi B11.1, Foss fördelningsstation (Foto: Magnus Alm) 

 

 
Fotografi B11.2, Foss fördelningsstation (Foto: Magnus Alm) 
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Fotografi B11.3, Inkommande matning 45kV t.v. och en utgående linje 11,5kV t.h. (Foto Magnus Alm) 

 


