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Sammanfattning 

Metso Paper ansvarar för sitt eget elnät inom industriområdet och är inte bundna till 

koncessionsplikten. Nedskärningar inom personal har orsakat att Metso inte längre har något 

elanläggningsansvar för att se över och reparera sin starkströmsanläggning. Därför vill Metso att 

Karlstads Elnät övertar deras högspänningsnät (10 kV) och slipper då undan elanläggningsansvaret. 

För att detta ska kunna göras krävs att man följer krav och tariffer. Undersökningar har gjorts på om 

detta är möjligt genom att se fördelar och nackdelar för respektive intressent, samt vilka kostnader och 

arbete som medföljer. 

 

 

Abstract 

Metso Paper is responsible for its own electricity network in the industrial zone and is not linked to the 

concession obligations. Due to cuts in staff, Metso has no longer any power plant responsibility for 

reviewing and repairing its power plant. Therefore Metso wants Karlstads Elnät to take over their high 

voltage (10 kV) and are spared escape this facility responsibility. For this to be possible is required to 

follow the requirements and tariffs. Studies have been carried out if this is possible by looking at the 

advantages and disadvantages of each stakeholder,  and the costs and labor included. 
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Beteckningar 
Icke Koncessionspliktigt Nät = IKN 

Metso Paper AB = Metso 

Karlstads Elnät AB = Karlstads Elnät 

Energimarknadsinspektionen = Ei 

Ström / Ampere  = I / A  

Spänning / Volt = U / V  

Aktiv effekt  / Watt = P / W 

Reaktiv effekt / Voltampere reaktiv = Q /VAr 

Skenbar effekt / Voltampere = S / VA 

Effektfaktor = cos φ 

Spänning på primärsidan av transformatorn = UPri 

Spänning på sekundärsidan av transformatorn = USek 

Ström på primärsidan av transformatorn = IPri 

Ström på sekundärsidan av transformatorn = ISek 

Maximal ström = IMax 

Maximal effekt = PMax 

Märkström = IM 

Kortslutningsspänning = UK 

Kortslutningseffekt = PFKM 

Tomgångsförlust = PTF 

Belastningsförlust = PBF 

Resistiv förlust på primärlindning = RP, XP 

Resistiv förlust på sekundärlindning = RS, XS 

Kärn- och järnförlust = RC 

Magnetiseringsreaktans = XM 

Kund som är låg effektförbrukare = NLE 

Kund som är hög effektförbrukare = NHE 

Livscykelkostnad = LCC 

ABB AB = ABB YIT AB = YIT 
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1. Inledning 
Vi läser Elektroteknik på Karlstads universitet med inriktning elkraft. Som avslutning på utbildningen 

ingår det att göra ett examensarbete på C-nivå som omfattar 22,5 hp. Detta examensarbete utfördes på 

ÅF Industry Karlstad med intressenter som Metso Paper Karlstad och Karlstads Elnät. 

 

ÅF Industry är ett teknikkonsultföretag som arbetar med processteknik, automation, industriell IT, 

elkraft och mekanik. De har ett brett verksamhetsfält och verkar inom alla industribranscher. ÅF:s bas 

finns i Europa men verksamheten och deras kunder finns över hela världen. 

 

Metso Paper Karlstad har 560 anställda och ansvarar för tillverkning, ombyggnader och 

processoptimering av mjukpappersmaskiner över hela världen samt eftermarknad, service och 

processoptimeringar för paper och boardmaskiner i Skandinavien. 

 

Karlstads Elnät är ett elnätsbolag som äger, förvaltar och utvecklar el- och bredbandsnät inom 

Karlstads tätort. 

1.1 Bakgrund 

Elnätsföretagen måste ha tillstånd från Energimarknadsinspektionen för att bygga och använda sina 

elnät, så kallad nätkoncession. Men vissa typer av starkströmsledningar är undantagna från 

koncessionsplikten, de kallas icke koncessionspliktiga nät (IKN). 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet har varit att: 

 Undersöka möjligheten för ett elnätsbolag att överta industriellt icke koncessionspliktigt nät. 

 Undersöka möjligheten för avyttrande av elanläggningar och elanläggningsansvar för befintlig 

ägare.  

 Ta fram fördel respektive nackdel att avyttra eget nät.  

 Ta fram alternativ med idéer och lösningar för Metso respektive Karlstads Elnät. 

 

1.3 Intresse 

Metso Paper har hand om sitt eget högspänningsnät inom sitt industriområde och är inte bundna till 

koncessionsplikten. Problemet för Metso är att nedskärningar inom personal har orsakat att de inte 

längre har något elanläggningsansvar, som kan se över och reparera högspänningsanläggningen. 

Därför vill Metso att Karlstads Elnät tar över deras högspänningsnät för att då slippa undan detta 

elanläggningsansvar, som de för tillfället hyr in av företag med behörighet. 

Karlstads Elnät har i sin tur som mål att äga så mycket nät som möjligt. Ett stort nät ger högre 

avkastning och för varje fast anslutning tjänar de pengar. Det mest ultimata nätet för ett elnätsbolag är 

så många anslutningspunkter på så få meter kabel som möjligt. 
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1.4 Problem 

I och med att det gagnar båda parter kan det tyckas att detta inte skulle vara så svårt att genomföra. 

Dock förekommer vissa krav som försvårar situationen för ett övertagande. Vid övertagande av 

anläggning har Karlstads Elnät som policy att strömmen i en transformatorn som är placerad i en 

huskropp, inte får överstiga 1000 A på sekundärsidan. Finns det flera transformatorer i huskroppen så 

gäller det även då att ligga under 1000 A totalt för ett möjligt övertagande. Metso har ett stort område 

med flera stora huskroppar som maskinverkstad, utvecklingscenter, montagehall osv. Dessa 

huskroppar kräver mycket effekt vid produktion och testning och överstiger därför oftast 1000 A med 

råge. 

Ett annat krav Karlstads Elnät har är att kabeln till varje enskild transformator måste ligga i marken 

och vara enkel att kunna komma åt vid behov. Kabeln får alltså inte passera andra huskroppar genom 

att gå igenom väggar eller vara monterade över taken på huskropparna. För att enklare förstå vad som 

menas, visa en bild på det nya handelsområdet på Välsviken där Karlstads Elnät äger nätet se figur 1.1. 

Matningarna är fördelade en till varje lokal, huskroppen kan överstiga 1000 A då varje lokal har en 

egen matning. 

 

Figur 1.1 Slingstruktur för matning till olika användare. 

Metso i Karlstad började sin verksamhet på 60-talet och har sakta ökat i storlek och volym. Nya 

huskroppar har byggts och utbyggnader av gamla huskroppar har kommit till. På grund av detta har 

effektbehovet ökat för varje huskropp och därmed har det tillkommit fler transformatorer. Smidiga och 

billiga lösningar har gjort att kabelvägen har varierats med kablar genom huskroppar och över tak. 

På grund av Karlstads Elnäts policy minimeras chanserna för ett övertagande av elnätet avsevärt. 

Metso vill inte göra förstora inversteringar på att bygga om i huskropparna och heller inte dra om och 

gräva ner nya kablar i marken. Istället väljer de att fortsätta som nu och hyr in folk med behörighet 

som i jämförelse är ett betydligt billigare alternativ. Karlstads Elnät vill heller inte investera i att ta 

över och få ett större nät om det leder till höga utgifter. 

Det finns dock andra industrier och platser i Sverige med IKN som inte har dessa problem och som ett 

elnätsbolag skulle kunna ta över. Efter samtal med Arvika Teknik AB har de i nuläget inga krav 

gällande övertagande av IKN [11]. 
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2. Teori 

2.1 Energimarknadsinspektionen 

Det krävs stora kraftledningar för att producerad el från vattenkraftverk och kärnkraftverk ska kunna 

transporteras till övriga delar av landet. Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet vars 

uppgift från regeringen är att övervaka elmarknaden och reglera elnätsverksamheten.  

Energimarknadsinspektionen kan delas in i tre delar: 

 Produktion av el, tex kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. 

 Distribution av elnät, då finns stamnät, regionsnät och lokalnät. 

 Handel med el, varje elkund kan fritt välja vilket elföretag som helst. 

Då elnätsverksamheten är ett monopol ser Ei till att Sverige har en fungerande energimarknad med 

säker, hållbar och effektiv tillgång till energi. Detta görs genom att kontrollera att energiföretagen 

följer de restriktioner som finns, att elbolagen har relevanta elpriser samt ge tillstånd för att bygga och 

driva elledningar.  

Energimarknadsinspektionen utfärdar koncessioner (tillstånd) för elnätsbolag, detta gör att de kan 

bygga ut och driva elnätet på allmän mark men hindrar också att ledningar byggs på ett sätt som 

skadar människor, djur och natur onödigt mycket. Men det förekommer undantag gällande 

koncessionsplikten. 

 

2.1.1 Icke koncessionspliktiga nät (IKN) 

Vissa typer av starkströmsledningar är undantagna från koncessionsplikten, de kallas icke 

koncessionspliktiga nät (IKN). IKN är ett sätt att förenkla nätanslutningsprocessen för kraftföretagen. 

De krav som ska uppfyllas för att elnätet ska anses vara koncessionsbefriat är att nätet inte får ha allt 

för stor utbredning och att området ska vara väl avgränsat. Vanligtvis är det nät med spänningar inom 

10 – 20 kV som har linjekoncession. IKN kan gälla för nät som är på eller inom:  

 Byggarbetsplatser 

 Byggnader 

 Campingplatser 

 Flyggplatser 

 Idrottsanläggningar 

 Inom industriområden 

 Ledningar på jordbruksfastigeter 

 Vindkraftparker 

 Vissa ledningar på tomtmark 

 Väg eller järnvägar 

 

2.1.2 Elanläggningsansvar 

Den elanläggningsansvarige har ansvaret för att elanläggningen sköts på rätt sätt. Det vill säga att 

personen ska följa de direktiv som elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2008:3 har 

uppgett. Föreskrifterna ger krav och allmäna råd på hur elektriska starkströmsanläggningar och 

elektriska anordningar ska skötas. För att arbeta som elanläggningsansvarig krävs det att personen har 
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god kännedom av elanläggningar. Personen ska kunna tillämpa föreskrifter och standarder samt välja 

rätt arbetsmetod och göra riskanalyser. Det är därför som oftast en utbildad elektriker med 

kompletterande anläggnings- och säkerhetskurser har en tjänst som elanläggningsanvarig. 

 

2.2 Transformatorn 

Metso är en stor industri som förbrukar stora mängder energi. Möjligheten för att Karlstads Elnät ska 

kunna överta 10 kV-nätet från Metso beror på belastningen av transformatorerna. Då kravet från 

Karlstads Elnät är att varje enskild transformator måste ligga under 1000 A på sekundärsidan blir det 

relevant att undersöka vilka av transformatorerna på Metsos område som faller innom denna ram. 

 

2.2.1 Transformatorns uppbyggnad 

Transformatorn är en elektrisk komponent som med elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk 

energi mellan olika ström och spänningsnivåer (i detta fall från 10 kV till 0,4 kV). 

Transformatorn består vanligtvis av tre delar, järnkärna, primärlindning och sekundärlindning. Med en 

ström genom primärlindningen ger det upphov till ett magnetiskt fält i kärnan. Kärnan överför ett 

magnetiskt fält till sekundärlindningen och en spänning induceras. 

För att bestämma förhållandet mellan primärsidan och sekundärsidan så räknas antalet varv ledaren är 

lindad runt järnkärnan. Genom att ha olika lindningsvarv runt kärnan går det att få ut olika spänningar 

på sekundärsidan. För transformatorer som används i trefassystem finns en primär och 

sekundärlindning till varje fas enligt figur 2.2 [1] och fungerar på samma sätt som en 

enfastransformator. Figur 2.1 visar en enfastransformator. 

 

 

Spänningsförhållandet för transformatorn: 

 
    

    
  

    

    
   [%] 

 

Strömförhållandet för transformatorn: 

 
    

    
  

    

    
   [%] 

 

Transformatorns egenskaper kan beskrivas av en ekvivalent kretsmodell enligt figur 2.3 [1] som 

motsvarar en ideal transformator.  

 
 

Figur 2.1 Enfastransformator. Figur 2.2 Trefastransformator. 

Figur 2.3 Ekvivalent krets för en transformator. 
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2.2.2 Beräkning av transformatorer 

Kostnaderna för en kund hos ett elnätsbolag baseras på en tariff som varje elnätsbolag tillhandahåller. 

Avgift och pris skiljer sig åt beroende på om kunden är högeffektskund eller lågeffektskund (över eller 

under 1000 A). Beräkningar gjordes på varje enskild transformator för att kunna se om det i vissa fall 

är mer lönsamt att vara högeffektskund respektive lågeffektskund. För att få fram värden behövdes 

energiförbrukningen på varje enskild transformator. Den aktiva effekten beräknas med formeln. [2] 

     √                     
    

√        
      

 

Beräkningar gjordes även på hur hårt varje transformator belastas. Detta gjordes dels för att se om 

möjligheten fanns att fördela om belastningen på transformatorer som är i närheten av varandra, och 

dels för att se vilka som låg för högt eller för lågt. Belastningen ska vara runt 70 % av max för att en 

transformator ska fungera som bäst. [3] 

           
    

    
       

 

2.2.3 Förluster i transformatorn. 

En distributionstransformator ger upphov till två olika typer av förluster. Dessa är tomgångsförluster 

Ptf och belastningsförluster Pbf . Storleken på förlusterna uppstår vid tillverkningen och är unika för 

varje enskild transformator. Två lika stora transformatorer av samma fabrikat behöver inte ge samma 

förlustvärden utan kan skilja sig åt. Vid beställning av en transformator är det därför viktigt att jämföra 

värden från olika tillverkare. I tabell 2.1 [4] visas ett utklipp från ett provningsprotokoll av en 

transformator från Siemens på 500 kVA. Protokollet visar värden på tomgångsförluster och 

belsatningsförluster. Hela protokollet finns i bilaga 1 ”Provningsprotokoll transformatorer”. 

Tabell 2.1. Värden på förluster för SIEMENS 4HB5944-4ZE05, 500kVA. Tillstånd: Siemens, Gert Boqvist. 
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2.2.3.1 Tomgångsförluster 

Tomgångsförlusterna i en transformator orsakas av järnförluster och av magnetisering av kärnan. 

Förlusterna finns med hela tiden då transformatorn är inkopplad. För att finna tomgångsförlusterna 

görs ett så kallat tomgångsprov vilket betyder att transformatorn drivs i tomgång vid märkspänning 

och märkfrekvens på transformatorns ena sida medan den andra sidan lämnas öppen. Man kan alltså 

beräkna tomgångsförlusten både från primärsida och sekundärsida [9]. Beräkningarna görs enklast 

genom att anta att transformatorn består av tre stycken Y-kopplade enfastransformatorer. Tabell 2.2 

[4] redovisar tomgångsförlusterna som en 500 kVA transformatror från Siemens. Förlusterna 

motsvaras av effekten som tillförs och beräknas genom formeln [2]: 

                      

 

Tabell 2.2 Värden på tomgågsförluster. Tillstånd: Siemens, Gert Boqvist. 

 

2.2.3.2 Belastningsförluster 

Belastningsförlusterna i en transformator uppstår när transformatorn belastas med ström. Förlusterna 

orsakas av resistiva förluster i lindningarna och av belastningsströmmens magnetiska läckflöden. 

Generellt uppskattas belastningsförlusterna vid märkström till 20-30 % av tomgångsförlusterna vid 

märkspänning. Förlusterna fås fram genom ett så kallat kortslutningsprov. I figur 2.4 [2] visas ett 

ekvivalentschema för ett kortslutningsprov. Provet fungerar genom att först kortsluta den sida på 

transformatorn med lägst spänning medan den andra sidan matas med märkström     vid 

märkfrekvens. Därefter injusteras     så att kortslutningsströmmen     blir märkström. Därefter kan 

man mäta den tillförda korslutningseffekten      och den primära kortslutningsspänningen    .    

och    kan försummas vid kortslutning på grund av att     är mycket mindre än      I tabell 2.3 [4] 

visas värden på belastningsförluster av en tranformatorn från SIEMENS. Den uppmätta 

kortslutningseffekten      sätts lika med de totala belastningsförlusterna     vid märkström och 

leder tillslut till formeln [3]: 

                 
         

         
        

  

 
Figur 2.4 Ekvivalentschema för ett enfasigt kortslutningsprov. 

Tabell 2.3 Värden på belastningsförluster. Tillstånd: Siemens, Gert Boqvist.
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3. Kostnader 
Varje elnätsbolag använder sig av en nättariff med prisalternativ för att överföra el till sina kunder. 

Elnätskostnaden påverkas av var man bor, årsförbrukningen, vilken säkringsstorlek som används och 

valet av tariff. Tariffen kan påverkas av vilken tid på dygnet eller vilken säsong på året som 

förbrukningen sker. Nättariffen består av två delar, abonnemangsavgift och överföringsavgift. 

 

Abonnemangsavgiften är det som användaren betalar för att utnyttja elnätet och är en fast kostnad som 

beror på storlek av säkring. 

 

Överföringsavgiften är en rörlig kostnad som styrs av hur mycket el kunden använder. 

3.1 Kostnad hög- respektive lågeffekt 

Kostnaderna för en kund hos Karlstads Elnät baseras på nättariffen. I tariffen kan man avläsa de 

avgifter som är relevanta för våra beräkningar, se tabell 3.1 [7]. Beroende på om transformatorns 

sekundärsida ligger under respektive över 1000 A ger tariffen olika kostnader som framgår nedan. Om 

sekundärsidan ligger över 1000 A så kan kunden inte vara något annat än NHE – kund och den kan då 

inte tas över av Karlstads Elnät. NLE respektive NHE delar in kunden i låg eller högeffektförbrukare. 

De relevanta värdena i tabellen är NLE och NHE.  

Tabell 3.1 Priser och tariffer. 

 

För att kunna visa skillnaden mellan att ligga på högeffekt respektive lågeffekt för varje enskild 

transformator gör vi en tabell med beräkningar över december månad som har den högsta 

effektförbrukningen (319 kW) under år 2012, tabell 3.2 för NLE och tabell 3.3 för NHE. För att göra 

beräkningarna relevanta används transformator T13. Transformator T13 matar huvudkontoret för 

Metso och har en maxbelastning på 542 A. Tabell 3.2 och 3.3 visar resultatet om man väljer att räkna 

på NLE respektive NHE. 

Tabell 3.2 Månadskostnader för transformator T13 med NLE. 

 Fast kostnad (kr) Överföringsavgift (öre) Höglast- avgift Effekt- avgift 

Lägenhet 925 25,25   

NS016 3238 7,88   

NS020 4888 7,88   

NS025 5613 7,88   

NS035 7413 7,88   

NS050 11000 7,88   

NS063 14550 7,88   

NLE 7210 6,30 31,60 kr/kW 19 kr/kW 

NHE 36200 3,30 31,40 kr/kW 9 kr/kW 

Max 

Ström 

Max 

Effekt 

Effekt-

avgift  

Höglast-

avgift  

Totaleffekt-

avgift  

Överförings-

avgift  

Fast 

kostnad  

Total 

kostnad 

542 A 319 kW 6061 kr 10080 kr 16141 kr 20 kr 601 kr 16762 kr 
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Tabell 3.3 Månadskostnader för transformator T13 med NHE. 

 

 

3.2 Skrotvärde 

Vid ett eventuellt övertagande byts de gamla transformatorerna ut mot nya transformatorer enligt 

Karlstads Elnäts policy. De gamla transformatorerna blir överflödiga och kan därför skrotas. Stena 

recycling AB i Karlstad är ett återvinningsföretag som bland annat jobbar med hämtning och skrotning 

av transformatorer. Transformator T13 valdes som exempel för att visa vad en normalstor 

industritransformator skulle ge i skrotvärde. Transformatorns värden visas i tabell 3.4 nedan. 

Tabell 3.4 Värden på transformator T13 

 

 

 

Enligt Stena recycling och med dagens metallvärde skulle T13 efter hämtning och skrotning ge en 

vinst på 12750 kr. Priset gäller endast kopparlindad transformator och att den är fri från PCB i oljan 

[8]. 

 

3.3 Underhållskostnader 

En del av Metsos utgifter är kostnader för underhåll av ställverk och transformatorer. På grund av att 

de själva inte har befogenheter och möjligheter att se över och reparera dessa hyrs tjänsten in. Metso 

har idag ett 3-årsavtal med ABB där det även ingår en brytarservice. ABB gör även regelbundna 

oljeprover på transformatorerna. Metso hyr även in YIT som har ansvaret för städning av ställverk och 

transformatorer, där underhåll och översyn genom okulär besiktning även ingår. 

De totala underhållskostnaderna uppgår årligen till ca 100 000 kr för underhållet av ställverk och 

transformatorer [10]. 

  

Max 

Ström 

Max 

Effekt 

Effekt-

avgift 

Höglast-

avgift 

Totaleffekt-

avgift 

Överförings-

avgift 

Fast 

kostnad 

Total 

kostnad 

542 A 319 kW 2871 kr 10017 kr 12888 kr 11 kr 3017 kr 15916 kr 

Transformator Modell Märkeffekt (kVA) Vikt (ton) 

T13 6TBN630-12 630 2,15 
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4. Beräkningar 
Metso har flera transformatorer på område vilket visas i figur 1 i bilaga 3. Överstiger den totala 

strömmen 1000 A för huskroppen uppfylls inte Karlstads Elnäts policy. Detta leder till att bara 

transformator T13 uppfyller kraven. 

4.1 Beräkningar på ny transformator 

I beräkningarna nedan gäller för om Karlstads Elnät skulle byta ut transformator T13 till en ny vid ett 

övertagande. Värdena kommer från en 500kVA transformator från Siemens som visas i 

provningsprotokollet i tabell 1 i bilaga 1, och är den transformator som Karlstads Elnät skulle använda 

vid ett byte. Värdena i tabell 4.1 är den maximala effektförbrukningen varje månad under 2012 för 

T13 som visas i bilaga 3.  

 

Vid undersökning av LCC (livscykelkostnad) gör Karlstads Elnät inga sådana beräkningar utan går 

efter gammla vanor genom att köpa lågförlusttransformatorer på grund av miljöskäl och detta 

resulterar i mindre utgifter på sikt. [6] 

 

Märkeffekt = 500 kVA 

UPri = 11 kV 

USek = 420 V 

IPri = 26,20 A 

ISek = 687 A 

Cos φ = 0,85 

För Metso varierar cosφ mellan 0,85 och 0,90 

 

Tabell 4.1. Max effekt per månad och medelvärde för 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållandet mellan transformatorns sekundär- och primärspänning bestäms av antalet lindningsvarv 

på sekundär- respektive primärlindning. 

 
    

    
 

    

    
  

   

     
               

 
    

    
 

    

    
  

   

     
                

Månad Max effekt per 

månad under 

2012 (kW) 

Medelförbrukning 

per månad under 

2012 (kW)  

Januari 297 265  

Februari 319 

Mars 271 

April 246 

Maj 266 

Juni 244 

Juli 236 

Augusti 246 

September 247 

Oktober 236 

November 255 

December 319 
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4.2 Effektkostnader 

Nedan jämförs effektkostnader beroende på vilken pristariff som används. Karlstads Elnät delar in sina 

kunder i olika kategorier. Metso katogeriseras som NLE- respektive NHE kund (låg- respektive 

högeffektförbrukare).  

Värdena kommer från tabell 4.2 och 4.3 som visar kostnaderna för en NLE och NHE kund med 

maxeffekten 319 kW och medeleffekten 265 kW under 2012. 

 

NLE på maxeffekt: 

 

                           

                                   

                                        

                              

                    
    

  
        

                                     

 

NLE på medeleffekt: 

                           

                                 

                                     

                            

                    
    

  
        

                                     

 

NHE på maxeffekt: 
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NHE på medeleffekt: 

                          

                                 

                                     

                           

                    
     

  
         

                                    

 

Tabell 4.2 Effektkostnader som NLE kund. 

 

Tabell 4.3 Effektkostnader som NHE kund. 

 

  

T13 Ström Effekt Effekt-

avgift 

Höglast-

avgift  

Totaleffekt-

avgift  

Överförings-

avgift  

Fast 

kostnad 

Total 

kostnad 

Max 542 A 319 kW 6061 kr 10080 kr 1614 kr 20 kr 601 kr 16762 kr 

Medel 450 A 265 kW 5038 kr 8379 kr 13417 kr 17 kr 601 kr 14035 kr 

T13 Ström 

(A) 

Effekt 

(kW) 

Effekt-

avgift 

Höglast-

avgift 

Totaleffekt-

avgift 

Överförings-

avgift 

Fast 

kostnad 

Total 

kostnad 

Max 542 A 319 kW 2871 kr 10017 kr 12888 kr 11 kr 3017 kr 15916 kr 

Medel 450 A 265 kW 2387 kr 8326 kr 10713 kr 9 kr 3017 kr 13738 kr 
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5. Resultat 
Efter framtagna värden på förluster och kostnader samt ett flertal möten med Karlstad Elnät och Metso 

Paper om deras önskemål, krav och regler ger detta möjlighet till alternativ med olika lösningar. 

Alternativen ska hjälpa intressenterna på funderingar de haft och visa möjligheter som finns. 

5.1 Alternativ 1 

Metso Papers fördelningsstation byggdes om 1998 och är i ett bra och modernt skick, vilket intresserat 

Karlstads Elnät och som de skulle kunna tänka sig att ta över. Båda parter är öppna vad gäller denna 

fråga men en diskussion och förhandling måste till för att ett övertagande ska kunna ske då 

kostnaderna för ombyggnationen kommer på tal. Figur 5.1 visar fördelningssationen X10. 

 

Figur 5.1 Fördelningsstation X10. 

5.2 Alternativ 2 

Av alla transformatorer på området som ligger under 1000 A på sekundärsidan är det bara T13 som 

uppfyller Karlstads Elnäts krav. T13 matar i nuläget både huvudkontoret och datahallen som är 

placerad i utvecklingscentret, vilket är två helt olika huskroppar. För ett övertagande av T13 krävs att 

matningen till datahallen läggs om till en annan transformator inom utvecklingscentret. I närheten av 

datahallens elcentral finns flera transformatorer som inte belastas så hårt och som därför har plats med 

en ny matning. Därför är det upp till Metso att välja vilken transformator de tycker passar bäst och 

som i sin tur har lättast kabelväg till datahallens elcentral. För att täcka effektbehovet för 

huvudkontoret skulle det räcka med att Karlstads Elnät byter ut den befintliga mot en ny transformator 

på 500 kVA som tabell 1 i bilaga 1 visar. Storleken på T13 är i nuläget 630 kVA men eftersom 

huvudkontoret inte belastar transformatorn så mycket räcker det med 500 kVA för att täcka behovet. 

Kostnaden för Metso Paper vid ett överlåtande av transformator T13 skulle uppgå till 200 000 kr för 

anslutningsavgift enligt Karlstads Elnät. Därefter skall resultatet av skrotningen av T13 subtraheras 

enligt resultatet i avsnitt ”3.2 Skrotvärde”. Totala kostnaden för Karlstads Elnät blir kostnaden för den 

nya transformatorn på 89 000 kr samt inkopplingskostnader. 
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6. Slutsats 
Energimarknadsinspektionen ger inget hinder för att ett elnätsbolag ska kunna ta över industriella 

IKN-nät. Problemen uppstår istället då elnätsbolagets krav granskas och som resulterar i att 

möjligheten till övertagandet inte uppfylls. Karlstads Elnät har som krav att varje huskropp inte får 

överstiga 1000 A. Efter en undersökning gällande om andra elnätsbolag har samma policy och krav 

som Karlstads Elnät har så blir resultatet att det är upp till varje enskilt elnätsbolag att själva bestämma 

regler för ett övertagande utefter deras förutsättningar. 

Möjligheten för att Metso ska kunna avyttra sitt elanläggningsansvar för högspänningsdelen till 

Karlstads Elnät blir svårt då Karlstads Elnäts krav hindrar ett övertagande. Även om flera 

transformatorer på området skulle kunna tas över, finns det fortfarande behov av ett 

elanläggningsansvar och Metso slipper därför inte ifrån att hyra in företag med rätt kompetens. 

Fördelen för ett elnätsbolag att överta ett IKN är att de utökar och får ett större nät. Ett större nät leder 

till fler anslutningspunkter vilket resulterar i ett större värde på nätet och leder till högre avkastning. 

Fördelen för kunden är att ansvaret för nätet försvinner vilket leder till man inte behöver ha denna 

elkompetens för service och besiktning som behövs för högspänningsdelen. 

Nackdelen för elnätsbolag att äga ett IKN är att de är inne på ett industriområde och måste följa de 

regler som gäller för att vistas och arbeta i området. 

Nackdelen för kunden är att de själva inte har ansvaret för nätet utan är beroende av elnätsbolagets tid 

och kompetens vid eventuellt avbrott eller service. 

 

Beräkningar gjordes på transformator T13 där kostnader jämfördes beroende på vilken priskategori 

kunden är i, NLE respektive NHE (se tabellerna i avsnitt 3.1). Resultatet visade att den totala 

kostnaden är mindre vid NHE. Väljer Metso att vara högeffektskund tillkommer underhållskostnader 

på grund av att de själva äger och förvaltar transformatorn och det kan leda till att kostnaderna jämnar 

ut sig eller till och med blir dyrare. Den årliga underhållskostnaden för Metso uppgår till ca 100 000 

kr. Det är olika från fall till fall, men just för T13 borde det löna sig att vara NLE-kund och att 

Karlstads Elnät övertar transformatorn. 

 

Med Karlstads Elnät krav är möjligheten för ett övertagande inte stor. Då endast en transformator 

uppfyller kraven finns det ingen logik i att Karlstads Elnät endast tar över den transformatorn. Metso 

skulle fortfarande ha ansvaret för de övriga transformatorerna på området och då inte komma ifrån 

elanläggningsansvaret. 
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Bilaga 1. Provningsprotokoll transformatorer  
Tabell 1. Provningsprottokoll SIEMENS 500kVA. Tillstånd: Siemens, Gert Boqvist 

 



    

17 

 

Tabell 2. Provningsprottokoll SIEMENS 800kVA. Tillstånd: Siemens, Gert Boqvist 
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Bilaga 2. Effektförbrukning för T13 

 

Figur 2. Effektförbrukning för T13 under 2012. Tillstånd: Metso Paper [10] 
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Bilaga 3. Metso Paper Karlstad AB 

 

Figur 3. Metso Paper Karlstad AB. Tillstånd: Metso Paper [10] 
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Bilaga 4. Transformatorer på Metso 
Tabell 3. Transformatorvärden 

 

Transformator kVA U (kV) Ström (A) pri/sek Max ström (A) Max Effekt månad (kW) Belastning Gasvakt Placering

T3                 torr 1600 11,0/0,420 84/2199 1000 589 45% Maskinverkstad

T10               olja 800 10,0/0,400 46,2/1155 594 350 51% hg Maskinverkstad

T4                 olja 800 10,0/0,400 46,2/1155 735 433 64% hg Maskinverkstad

T12               olja 700 10,0/0,400 40,5/1010 299 176 30% hg Maskinverkstad

T9                 olja 1000 10,5/0,400 54/1442 1353 797 94% hg Montagehallen

T15               olja 700 10,0/0,400 40,5/1010 222 131 22% hg Montagehallen

T5                 torr 1000 10,5/0,400 55/1444 1467 864 102% Glödghallen

T13               olja 630 10,5/0,400 34,6/909,3 542 319 60% HK OK

T7                 torr 2500 10,5/0,400 137,5/3608 1593 938 44% Utv.-center

T19               torr 2500 10,5/0,400 137,5/3608 1296 763 36% Utv.-center

T20               torr 2500 10,5/0,400 137,5/3608 180 106 5% Utv.-center

T21               torr 2500 10,5/0,400 137,5/3608 1389 818 38% Utv.-center

T22               torr 1884 10,5/0,500/0,400 121/2540,3/2719,3 54 32 2% Utv.-center

T17               torr 2500 10,5/0,400 137,5/3608 1345 792 37% Utv.-center

T18               torr 2500 10,5/0,400 137,5/3608 2214 1304 61% Utv.-center

T14               olja 2000 10,5/0,400 109,97/2886 0 0% Utv.-center

4.-01 190 112 Maskinverkstan

4.-03 88 52 Pumpstation

4.-05 217 128

4.-07 48 28 Parkering

4.-08 134 79 Pumpstation+kran

4.-13 148 87 Parkering

T1 1510 889 Guteriet

T2 0 0 Gjuteriet

H1 4048 2384 Gjuteriet

H2 4026 2371 Gjuteriet

H7 3598 2119 Gjuteriet

Skolan 76 45 Skolan

Kompressor 1-2 520 306

Kompressor 3 0 0


