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EXAMENSARBETE 

 
Projekthantering hos Vattenfall Eldistribution AB 
jämfört med andra nätbolag 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB. Syftet med 
arbetet var att utvärdera förbättringspotentialen i projekteringsprocessen på avdelningen 
för optimering, med målet att kunna ge förslag på förbättringar av processen vilket i 
slutändan kan leda till ett effektivare projektflöde. Det upplevs på avdelningen att det finns 
icke värdeskapande aktiviteter i arbetet som bör ses över.  

För att få en djupare förståelse för projekteringsprocessen har författarna av arbetet själva 
utfört en projektering efter den arbetsprocess som finns. Projekteringen klassades som ett 
elkvalitetsärende. Vid genomförd projektering kunde elkvaliteten höjas för samtliga kunder 
i området. För alla abonnenter utom en hamnade gränsvärdena inom Vattenfalls riktlinjer. 

För att göra en jämförelse med andra sätt att arbeta har en studie inspirerad av 
benchmarking genomförts hos olika nätbolag. Till grund för analysen har data samlats in 
genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Materialet har 
sedan sorterats och analyserats med hjälp av en kvalitativ datamatris. Efter genomförda 
intervjuer kunde det konstateras att arbetssättet på de olika bolagen till stor del liknar 
varandra. Dock kunde vissa skillnader i utförandet och synen på ekonomiska kalkyler och 
nyckeltal observeras. Även i storleken på initierade projekt kunde skillnader ses. Samtliga 
deltagare i benchmarkingstudien uttryckte att de överlag är nöjda med hur arbetsprocessen 
ser ut.  Analys av det insamlade materialet visade att det för vissa moment i arbetsprocessen 
finns förbättringspotential.  

Efter genomfört arbete kunde slutsatsen dras att det finns en del moment i processen som 
bidrar till icke värdeskapande tid. Detta har visat sig i form av aktiviteter då någon form av 
avbrott tvingats göras i processen. Genom att förbättra eller eliminera dessa moment bör 
ett effektivare arbetsflöde kunna fås. Hanteringen av kalkyler och nyckeltal är ett av dessa 
moment. Förslag lämnades på att tydligare information kring syftet och användningen av 
dessa bör presenteras för medarbetarna. Även de brister som finns i projekteringsverktygen 
kan bidra till ett långsammare processflöde. För dessa har inga förslag till förbättring 
kunnat lämnas, dock ansågs det som viktigt att lyfta dessa. 
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HIGHER EDUCATION DIPLOMA THESIS 

Summary 
This thesis work has been carried out on behalf of Vattenfall Eldistribution AB. The 
purpose of the work was to evaluate the improvement potential of the design process in 
the optimization department, with the aim of being able to provide suggestions for 
improvement of the process which ultimately can lead to a more efficient project flow. It is 
perceived in the department that there are non-value-creating activities at work that should 
be reviewed. 

In order to gain a deeper understanding of the process, the group has performed a network 
design according to the working process. The purpose of the work was to increase the 
electrical quality of the abonnee fields. Upon completion of the project, electricity quality 
could be increased for all customers in the area. For all subscribers except for one were the 
agreed limit values was within Vattenfall's guidelines. 

To make a comparison with other ways of working, a study inspired by benchmarking has 
been conducted at different network companies. Based on the analysis, data has been 
collected through qualitative interviews. The interviews have been recorded and 
transcribed. The material has since been sorted and analyzed using a qualitative data matrix. 
Following the interviews conducted, it was found that the working methods of the various 
companies largely resemble each other. However, some differences in the performance and 
view of economic calculations and key ratios could be observed. Differences can also be 
seen in the size of initiated projects. All participants in the benchmarking study stated that 
they overall are satisfied with the work process. Analysis of the collected material showed 
that for some aspects of the work process there is an improvement potential. 

After completion of work, the conclusion could be drawn that there are some elements in 
the process that contribute to non-value creation. This has been shown in the form of 
activities in which any form of forced interruption occurs in the process. Improving or 
eliminating these steps should provide a more efficient workflow. The management of 
calculations and key ratios is one of these factors. Proposals were made to clarify the 
information about the purpose and use of these for employees. Even the shortcomings 
found in the design tools can contribute to a slower process flow. For these, no proposals 
for improvement could have been provided, but it was still considered important to 
emphasize these inadequacies. 
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Projekthantering hos Vattenfall Eldistribution AB jämfört med andra nätbolag 

1 Inledning 
Examensarbetet är utfört av en grupp bestående av två studenter. De utförda moment som ligger till grund 
för rapporten har utförts gemensamt.  

1.1 Bakgrund 
Elnäten behöver ständigt förbättras. De slits med tiden, påverkas av väder och vind eller 
blir helt enkelt för omodernt. I Sverige pågår sedan några år tillbaka ett omfattande arbete 
med att förstärka elnäten. Detta görs till stor del i form av att luftledning ersätts med 
markkabel, vilket ger en ökad leveranssäkerhet mot kunderna. På grund av till exempel ökat 
elektronikanvändande och därmed ökad belastning lever gamla nät inte alltid upp till de 
krav som ställs beträffande elsäkerheten. 

Arbetet med att uppföra en elektrisk anläggning, förstärka ett nät eller bygga ett nytt sker i 
flera led med flera inblandade avdelningar. En av dessa är avdelningen optimering som 
utför projekteringen, som efter utfört arbete lämnar ärendet vidare för beredning. 

I varje organisation finns ett behov av att effektivisera verksamheten. Genom att se över 
sina arbetsprocesser kan förbättringar i verksamheten uppnås. Förbättringar som i 
slutändan kan gynna alla som är berörda av verksamheten, från ägare till medarbetare till 
kunder. 

1.1.1 Företagsbeskrivning 
Vattenfall Eldistribution AB är ett elnätsbolag inom det statligt ägda elnätskoncernen 
Vattenfall AB. Bolaget är Sveriges största nätbolag med ca 750 anställda som äger och 
driver elnät i stora delar av Sverige. Kontor finns i Luleå, Solna och Trollhättan. Omkring 
900 000 kunder är idag anslutna till Vattenfalls elnät, som distribuerar el via både regionala 
och lokala elnät. Distributionsverksamhet är även förlagd i Tyskland genom 
koncernbolaget Stromnetz Berlin GmbH. [1] -[3] 

Vattenfall arbetar aktivt med att kvalitetssäkra sina elnät. Detta sker genom att isolera och 
gräva ner ledningar, bredda ledningsgator och ett utökat användande av modern 
övervakningsteknik. [4] Under 2017–2018 har bolaget som mål att investera 9 miljarder 
kronor i förbättringar av nätet. I arbetet ingår det även att under 2017 succesivt ersätta 
kreosotstolpar med mer miljövänliga alternativ. [5] 

1.2 Problembeskrivning 
Inom Vattenfall Eldistribution AB finns ett intresse av att undersöka hur effektiv processen 
vid en projektering är och hur denna eventuellt kan förbättras. Det finns även en 
uppfattning att de verktyg som används vid projektering har vissa brister. På avdelningen 
upplevs det att det finns icke värdeskapande aktiviteter i arbetet som bör ses över. 
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera förbättringspotentialen i Vattenfall Eldistribution AB:s 
projektprocess. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av arbetets tidsram kommer endast två personer från Vattenfall Eldistribution AB 
och en person vardera från Göteborg Energi, Trollhättan Energi och Ellevio att intervjuas. 
Detta medför att urvalet från respektive bolag blir begränsat, vilket kan komma att påverka 
generaliserbarheten i resultaten och slutsatserna från gjorda jämförelser. 

Det insamlade materialet från intervjuerna samt den av studenterna genomförda 
projekteringen kommer ligga till grund för analyser och utvärdering. 

Intervjuer kommer endast att utföras med personer från Vattenfall och de tänkta 
nätbolagen som arbetar med eller har god kännedom om projektering. 

Arbetet kommer inte att utföras som en ren benchmarking utan kommer endast att vara 
influerat av ett arbetssätt som kan kopplas till modellen. 

På grund av sekretessavtal med Vattenfall Eldistribution AB kommer namn på platser, 
värden av beräkningar, gränsvärden och ekonomiska resultat inte att redovisas i rapporten. 

1.5 Mål 
Målet är att kunna ge förslag på förbättringar som leder till effektivare projektflöde där alla 
delmoment utvärderas i förhållande till företagsnytta och kostnad. 

Genom att undersöka de olika aktiviteterna i projekteringen är målet att kunna ge förslag 
på förbättringar av projekteringsprocessen.   
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2 Metod 
I följande avsnitt beskrivs de metoder som har använts under arbetet. 

2.1 Projektprocessen 
För att få en djupare insikt över hur projekteringsprocessen hos Vattenfall Eldistribution 
AB ser ut har författarna av examensarbetet själva genomfört en projektering. Då arbetet 
avser att jämföra Vattenfalls process med likande processer hos andra nätbolag var det av 
största vikt att så god kännedom om processen som möjligt kunde tillägnas. 

Processen har utförts under handledning av handledare och övrig personal hos avdelning 
optimering. Författarna har själva skapat geografiska kartor och nätschema samt utfört de 
elektriska beräkningarna. De ekonomiska kalkylerna och nyckeltalen togs fram av 
handledare under observation av författarna. Anledningen till detta var att det endast sågs 
som nödvändigt att skapa sig en bild över hur denna process går till rent praktiskt. De 
värden som matades in gicks igenom grundligare i efterhand. 

Författarna, handledare och en projektör besökte även det område där projekteringen 
utfördes. Då kunde det befintliga nätet, tänkta placeringar av stationer och terrängen 
studerades närmare. Detta för att få en mer korrekt bild av området och därmed en ännu 
djupare förståelse för arbetet. 

Som hjälpmedel vid projekteringsarbetet har en planeringshandbok framtagen hos 
Vattenfall Eldistribution AB använts. Handboken anger vilka delar som ingår i en 
projektering samt beskrivningar av dessa och förklaringar av begrepp. Här anges även 
gränsvärden för strömmar, spänningar och impedanser.  Handboken är menad att fungera 
som ett stöd i det dagliga arbetet för projektörerna på avdelningen. [6] 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Insamlingen av informationen som har legat till grund för själva jämförelsen mellan de 
olika processerna skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer. Dessa utfördes i 
semistrukturerad form, en form som bygger på att teman som berör det som avses att 
undersökas formuleras. Utifrån dessa teman kan sedan relevanta frågor ställas under 
intervjuns gång. Genom den utförda projekteringen kunde en intervjuguide, som sedan låg 
till grund för varje intervju, tas fram. Intervjuguiden hjälpte även till att säkerställa 
kontinuiteten i intervjuerna. Hela intervjuguiden finns i bilaga A. 

Temafrågorna i intervjuerna har i stora drag berört följande ämnen: 

Projektinitiering: Här behandlades hur projekt tilldelas projekteringsavdelningen samt hur 
prioritetsordningen för initiering ser ut. 

Projektområden: Frågor rörande hur stora projekt avdelningen arbetar med ställdes. Här 
avsågs att ta reda på hur koncessionsområdet ser ut och hur fördelningen mellan andelen 
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landsbygds- och stadsnät ser ut. Det ställdes även frågor kring hur stora projektområden 
som arbetas med. Detta med avsikt på både geografisk och ekonomisk storlek. 

Arbetsprocessen: Här ombads intervjupersonen att beskriva arbetsprocessen. Både vilka steg 
som processen innefattar samt hur flödet i denna ser ut. Även intervjupersonens tankar 
kring processens olika delar och det som kommer ur denna behandlades. Här ställdes 
frågor som fokuserade på processens meningsskapande aktiviteter. 

Projekteringsverktyg: Här ställdes frågor kring de verktyg som används i arbetet och 
intervjupersonens syn på dessa. Bland annat behandlades integrerbarhet och prestanda. 

Ekonomiska kalkyler och nyckeltal: Under detta tema behandlades processens olika 
ekonomiska kalkyler. Frågor kring vilka kalkyler som används samt hur dessa tas fram 
ställdes. Kring nyckeltal ställdes frågor som rörde vad dessa visar, vad de används till samt 
synen på dess tillförlitlighet. 

Beslutsprocessen: Här låg fokus på hur beslutsprocessen vid överlämnande ser ut.  Bland annat 
ställdes frågor kring olika beslutssteg och beslutsnivåer samt vem som är delaktiga i 
beslutsfattandet. Även kännedom om och tillförlitlighet kring det material som överlämnas 
berördes. 

Organisationsfrågor: Frågor ställdes här kring förbättrings- och förändringsarbeten. Bland 
annat berördes delaktighet i framtagandet av nya rutiner samt implementering av sådana. 

Innan intervjuerna med de tillfrågade intervjupersonerna genomfördes en pilotintervju med 
en projektör på avdelningen i Trollhättan. Detta gjordes för att undersöka kvaliteten hos 
intervjuguidens frågor samt att få en chans till övning i intervjuteknik[7]. Projektören 
tillfrågades under och efter intervjun hur frågorna uppfattades och hur tydliga de var. 
Dessa synpunkter togs därefter hänsyns till och vissa frågor kunde senare justeras. 

Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon och innehållet transkriberades sedan. Det 
transkriberade materialet har sedan legat till grund för analyser och jämförelser. För att ta 
hänsyn till samtyckeskravet informerades varje intervjuperson om avsikten om att samtalet 
skulle komma att spelas in och fick ge sitt samtycke åt detta. Deltagarna informerades först 
och främst att de inte skulle nämnas vid namn i rapporten, utan endast deras position på 
företaget. De delgavs syftet med uppgiften, vad materialet skulle användas till samt hur det 
skulle användas. Samtliga blev även upplysta om att de skulle få ta del av och godkänna 
materialet innan det publicerades. [7] 

Att utföra intervjuerna kvalitativt sågs som en förutsättning då fokus låg på hur respektive 
bolags projekteringsprocess såg ut samt projektörens egen syn på denna. Det var därför 
inte möjligt att ställa strukturerade frågor enligt en kvantitativ modell. Fokus låg helt enkelt 
inte på kvantitativa data i processen, till exempel kostnader, utan endast att det föreföll 
skillnader kring dessa. [7] 
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2.2.1 Urval 
Vid urvalet av intervjupersoner tillämpades en form av kriterieurval. Här utgick författarna 
utifrån kriteriet att de tillfrågade personerna skulle ha en god kännedom om den egna 
projekteringsprocessen. Detta var av stor vikt eftersom det avsågs att få reda på som 
mycket som möjligt kring bolagens sätt att arbeta med processen.  Det sågs alltså som en 
förutsättning att göra ett mer specifikt urval för att kunna tillgodose beställarens önskemål 
om en jämförelse i arbetssätt. Variation i urvalet blev med andra ord inte det centrala, vikt 
lades istället på att kännedomen som kunde ge relevant information fanns. Detta skulle i sin 
tur leda till att det insamlade materialet uppnådde en god kvalitet vid sammanställning och 
analys. [8] 

De företag som tillfrågades inför arbetet valdes med avsikten att försöka få en viss 
spridning i urval. Därför tillfrågades två större bolag och två mindre bolag. Tanken med 
detta var att se hur arbetet kan se ut hos verksamheter med olika ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar. Även bolagens koncessionsområden skiljer sig något åt, 
vilket ansågs kunna vara av intresse vid den senare jämförelsen. [8] 

Samtliga intervjupersoner är män i åldrarna 35 till 60 år. Alla har en utbildning inom 
elkraftsteknik, men har olika lång arbetslivserfarenhet inom elnätsprojektering. Deras 
position på företaget har i någon form en stark anknytning till elnätsprojektering. 

2.2.2 Analys av data 
För att sammanfatta innehållet från respektive intervju togs en sökmatris fram. Ur de 
temafrågorna som fanns i intervjuguiden togs ett antal för ämnet relevanta nyckelord fram. 
Genom att söka på dessa med hjälp av sökfunktionen i Word kunde relevanta meningar 
kopplade till respektive frågeställning lättare identifieras. Utifrån dessa meningar kunde 
sedan en sammanfattning ske. 

För att en jämförelse skulle kunna utföras på ett effektivt sätt behövde den data som 
sammanfattats att sorteras. För detta användes en kvalitativ datamatris [9]. Genom att 
använda detta verktyg gavs en bättre överblick över materialet och olika aktiviteter hos 
respektive bolag kunde lättare identifieras. Avsikten med detta var att underlätta för 
jämförelsen. Ett exempel på en kvalitativ datamatris kan ses i bilaga B. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som har legat till grund för arbetet.   

3.1 Elkvalitet 
Ellagen SFS 1997:857, 3 kap 9§ berör elbolagens skyldighet att överföra el. Där står det 
skrivet att ”Överföringen av el skall vara av god kvalitet”[10]. Energimarknadsinspektionen 
(Ei) har formulerat detta krav som 3–11, vilket innebär att det hos abonnenten inte får 
förekomma fler än tre oaviserade långa avbrott per år. Om de långa avbrotten är fler än 11 
per år klassas det som ej god elkvalitet. Denna reglering finns beskriven i EIFS 2013:1, 6 
kap., 1§. [11] De platserna i nätet som överskrider 3–11 blir objekt för projektering. 
Elkvalitetsbrister kan yttra sig i form av exempelvis flimmer, övertoner, snabba- och 
långsamma spänningsändringar [12]. 

För att upprätthålla en god elkvalitet i överföringen bör inte en nätstation placeras längre 
än 500 m från abonnenten. Om rimliga skäl finns kan denna sträcka överskridas. I största 
möjliga mån ska jordkabel förläggas då denna anses vara mindre känslig mot yttre 
påverkan. [6] 

I ellagen finns ett krav om att en nätägare har skyldighet att ansluta en kunds elektriska 
anläggning till sitt nät. Det betyder att kunden har rätt till levererad el med god kvalitet, 
oavsett hur elanvändningen hos abonnenten ser ut. [10] 

3.1.1 Utlösningsvillkor och dimensionering av kablar 
För att säkerställa att en ledning inte tar skada under normala driftförhållanden behöver 
dessa vara korrekt dimensionerade. Detta med hänsyn till både termiska och mekaniska 
påkänningar. Då en överström flyter i ledningen kan skador på ledningen och anslutna 
delar uppstå. Det är därför av stor vikt att befintligt överströmsskydd löser ut inom tillåten 
tid. Detta är även ur personsäkerhetssynpunkt viktigt då en farlig beröringsspänning av 
utsatta delar kan uppstå [13]. Starkstömsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 beskriver att 
”automatisk frånkoppling av matning vid fel krävs när det finns risk för personskador på 
grund av beröringsspänningens storlek och varaktighet.” [14] 

Enligt SS 436 40 00 är den längsta tillåtna frånkopplingstiden i ett direktjordat system för 
en gruppledning 5 sekunder. För att uppfylla detta villkor ska ledningens skydd väljas enligt 
följande kriterier: 

𝐼𝐼𝐵𝐵 ≤ 𝐼𝐼𝑛𝑛 ≤ 𝐼𝐼𝑍𝑍 (1) 

𝐼𝐼𝐵𝐵 = belastningsströmmen för vilken kretsen är dimensionerad 

𝐼𝐼𝑍𝑍 = ledarens belastningsförmåga 

𝐼𝐼𝑛𝑛 = överlastskyddets märkström 
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Skyddet ska väljas så att det under normal drift inte löser ut under normala förhållanden, 
det vill säga vid normal belastningsström. Först när strömmen blir högre eller lika med 
skyddets märkström ska skyddet lösa ut. Enligt standard väljs en säkring vars märkström 
ligger närmsta steg över belastningsströmmen. Vilken storlek på skyddet som bör väljas för 
garanterad bortkoppling visas i tabell 433:2 i SS 436 40 00. [15] 

3.1.2 Förimpedans 
För att säkerställa att frånkopplingstiden hos en abonnent är mindre än 5 sekunder är det 
viktigt att värdet av förimpedansen 𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟 hålls inom skäliga värden. Storleken på 𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟 beror 
av ledningslängd, ledararea och ledarmaterial. Även det överliggande nätet bidrar med en 
viss förimpedans, men i de flesta fall är denna försumbar. [13] Förimpedansen kan 
beräknas som:  

𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟 = 𝑍𝑍𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑀𝑀 (2) 

𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟 =Förimpedans [Ω] 

𝑍𝑍𝑇𝑇 =Jordslutningsimpedans hos transformatorn [Ω] 

𝑍𝑍𝑀𝑀 =Kabelns impedans [Ω] 

Genom att impedansen per meter är känd före säkringen hos abonnenten kan den största 
tillåtna ledningslängden för att uppfylla utlösningsvillkoret beräknas.  Eftersom olika 
ledarmaterial dessutom har olika resistans blir en generell beräkning av längsta möjliga 
ledningslängd svår. Det finns därför i standarden SS 424 14 06 tabeller som beskriver 
största tillåtna längd för olika ledarmaterial vid en viss förimpedans och en säkrings 
märkström. [13] 

3.1.3 Kapacitiva strömmar 
Hos en isolerad ledare uppstår alltid en viss kapacitans dels mot jord och dels mellan 
enskilda ledare i ett trefassystem, detta är den resulterande driftskapacitansen.  Oberoende 
om ledaren är belastad eller ej uppstår i varje fas en kapacitiv ström. Ibland kallas därför 
denna ström för kapacitiv tomgångsström, 𝐼𝐼𝑐𝑐. [12] 

𝐼𝐼𝑐𝑐 kan beräknas som:   

𝐼𝐼𝑐𝑐 = 𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐 ∙ 𝑈𝑈𝑓𝑓 (mA/km) (3) 

𝐼𝐼𝐶𝐶 =Kapacitiv tomgångsström [mA/km] 

𝑈𝑈𝑓𝑓 =Fasspänningen [kV] 

ω =Vinkelhastigheten [rad/s] 

c =Kapacitans per fas [μF/km] 
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En kabel har betydligt större kapacitans än en friledning. Detta beror på ett mycket mindre 
avstånd mellan faserna samt att luft har ett lägre kapacivitetstal än kabelns isolering. [12]  

 
Vid ett jordfel i kretsen kommer det att uppstå en kapacitiv felström, 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 . Denna kan 
beräknas som: 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐 = 3 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶 (4) 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐 =Kapacitiv felström [A] 

𝐼𝐼𝐶𝐶 =Kapacitiv tomgångsström [A] 

Vid en ökad kabelarea och längre avstånd ökar 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐 , vilket kan skapa problem. För att 
kompensera det kapacitiva bidraget i ett impedansjordat nät jordas systemnollpunkten över 
en reaktans, 𝑋𝑋0. [12] Den totala jordfelsströmmen 𝐼𝐼𝑐𝑐  kan därför beräknas som: 

𝐼𝐼𝑐𝑐 = �𝐼𝐼𝑅𝑅𝑐𝑐2 + (𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐 − 𝐼𝐼𝑋𝑋𝑐𝑐)2  (5) 

𝐼𝐼𝑐𝑐 =Total felström [A] 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑐𝑐 =Resistiv felström [A] 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐 =Kapacitiv felström [A] 

𝐼𝐼𝑋𝑋𝑐𝑐 =Induktiv felström [A] 

3.1.4 Kortslutningseffekt 
En kortslutning uppstår då två eller flera elektriskt ledande delar kommer i kontakt med 
varandra. Då fås en sänkning av spänningen i felstället vilket ger upphov till mycket höga 
strömmar. [12] Kortslutningsströmmen 𝐼𝐼𝑘𝑘 beräknas enligt: 

 𝐼𝐼𝑘𝑘 = 𝑈𝑈𝑓𝑓
𝑍𝑍𝑘𝑘

 (6) 

𝐼𝐼𝑘𝑘 =Kortslutningsström [A] 

𝑈𝑈𝑓𝑓 =Fasspänning [V] 

𝑍𝑍𝑘𝑘 =Kortslutningsimpedans [Ω] 

 

Är 𝐼𝐼𝑘𝑘 känd kan kortslutningseffekten 𝑆𝑆𝑘𝑘 i ett felställe fås ur: 

𝑆𝑆𝑘𝑘 = √3 ∙ 𝑈𝑈ℎ ∙ 𝐼𝐼𝑘𝑘 (7) 

Om 𝑍𝑍𝑘𝑘 är känd kan 𝑆𝑆𝑘𝑘 istället beräknas som: 

𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑈𝑈2

𝑍𝑍𝑘𝑘
 (8) 

𝑆𝑆𝑘𝑘 =Kortslutningseffekt [VA] 

𝑈𝑈ℎ =Huvudspänning [V] 
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𝐼𝐼𝑘𝑘 =Kortslutningsström [A] 

𝑍𝑍𝑘𝑘 =Kortslutningsimpedans [Ω] 

   

3.1.5 Spänningsfall 
Spänningsfallet ∆𝑈𝑈 kan beräknas som: 

∆U = R ∙ 𝑃𝑃2
𝑈𝑈2

+ 𝑋𝑋 ∙ 𝑄𝑄2
𝑈𝑈2

 (9) 

𝑅𝑅 =Resistans [Ω] 

𝑃𝑃2 =Uttagen aktiv effekt [W] 

𝑈𝑈2 =Uttagen spänning [V] 

𝑋𝑋 =Reaktans [Ω] 

𝑄𝑄2 =Uttagen reaktiv effekt [VAr]  

Riktlinjer enligt svensk standard för maximalt tillåtet spänningsfall uttryckt i procent, ∆𝑈𝑈%, 
för lågspänningsledningar mot en abonnent bör ej vara högre än 4 % av nominell spänning. 
[12] ∆𝑈𝑈% fås som: 

∆U% = ∆𝑈𝑈
𝑈𝑈2
∙ 100  (10)  

3.2 Ekonomiska kalkyler 

3.2.1 LCC 
LCC (Life Cycle Cost) är en ekonomisk analysmodell som avser att ta reda på de kostnader 
som uppstår för att införskaffa, bruka och underhålla en investering. Genom att bryta ner 
investeringens kostnader är det möjligt att se vilka kostnader som uppstår var under hela 
dess livslängd. Investeringskostnader uppstår vanligen olika år och dessa behöver därför 
räknas om till motsvarande års rätta värde. Därför görs vid kalkyleringen en 
nuvärdesberäkning, så kallad diskontering. Kalkylen används för att jämföra olika 
investeringsalternativ med varandra, men även huruvida det är ekonomiskt fördelaktigt att 
behålla en tidigare investering eller inte. [16], [17] 

3.2.2 EBR 
EBR (ElByggnadsRationalisering) är ett system framtaget av branschorganisationen 
Energiföretagen. Syftet med EBR är att erbjuda olika standarder som på ett säkert och 
kostnadseffektivt sätt ämnar effektivisera byggnation, underhåll och utveckling av elnäten. 
Detta har gjorts genom att samla kompetensen från experter och sakkunniga från många 
företag verksamma inom elnätssektorn. EBR innefattar bland annat kostnadskataloger för 
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material och arbeten, vilka är uppdelade i P1, P2 och P3. Vid en projektering är P1 och P2 
ämnade att användas. [18] 

Dessa anger bland annat kostnader för material, förläggning och beräknad arbetstid. Det 
som skiljer katalogerna åt är att P1 ger en grövre prisuppskattning, då den till exempel 
inkluderar schaktning vid förläggning av en kabel. För mer exakta kostnader används 
istället P2, som endast avser material eller arbete. Kostnadskatalogerna är utformade för att 
vid en projektering ge bästa tänkbara pris sett till totalkostnaden. [19] Sedan 2016 finns det 
även en katalog som går under benämningen P12. Katalogens syfte är att förenkla arbetet 
vid en projektering genom att vara mer flexibel än P1 och P2. [20] 

3.2.3 Nyckeltal 
COP (Capex outperformance) är ett mått på hur lönsam en investering är. Detta beräknas 
enligt: 

COP = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑋𝑋 (𝐾𝐾𝑛𝑛𝑘𝑘𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑛𝑛𝑐𝑐𝑟𝑟𝑘𝑘𝐾𝐾𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑟𝑟)

 (9) 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fastställt att en värdering av en anläggning ska 
utföras av nätbolaget. Detta ligger till grund för anläggningens kapitalbas, det vill säga hur 
stora tillgångar som nätbolaget använder för berörd anläggning. Kapitalbasen anger på så 
vis hur mycket anläggningen är värd. Ei har därför tagit fram normvärden som ligger till 
grund för hur denna beräkning ska göras. Dessa normvärden utgör en egen form av 
kostnadskatalog, inte helt olik EBR:s. Skillnaden mellan dessa är dock att de inte alltid tar 
hänsyn till samma faktorer, till exempel marktyp. [21],[22] 

CAPEX (Capital Expenditures) är de kostnader som uppstår vid en nyinvestering av en 
anläggning. Det är endast fasta kostnader som tas med i utgifterna. Vid en beräkning av 
COP är CAPEX en beräknad kostnad för projektet. [23] 

COP är alltså kvoten av kapitalbasen och den beräknade projektkostnaden, som ger en 
faktor. Ei bestämmer genom sina normvärden hur mycket en anläggning är värd, det vill 
säga anläggningens kapitalbas. Det är därför önskvärt att COP-faktorn blir så nära ett som 
möjligt. Genom detta så anser Ei att nätbolaget inte förväntas göra oskälig stor vinst. [22] 

SAIDI (System Average Interuption Duration Index) är ett mått på den genomsnittliga 
avbrottstiden inom ett visst område. SAIDI fås genom summan av alla 
avbrottsminuter/totalt antal anslutna kunder. [6] 
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3.3 Förbättringsarbete 
Nedan presenteras de modeller som har legat till grund för eller har inspirerat de potentiella 
förbättringsförslag som har undersökts. 

3.3.1 Benchmarking 
Benchmarking är en metod där man avser att ta lärdom från andra organisationers sätt att 
arbeta. Genom att studera hur en liknande process utförs är syftet att finna ett bättre sätt 
att arbeta på och därigenom kunna införa förbättringar i den egna processen. Det handlar 
helt enkelt om att sträva mot att hitta det bästa tänkbara sättet att utföra något för att 
uppnå bästa resultat. [24] 

Metoden innebär dock inte att ett företag som bedriver en liknande verksamhet som det 
egna nödvändigtvis behöver stå som förebild. Detta eftersom det inte handlar om att ta 
efter ett helt arbetssätt utan endast tillägna sig nya kunskaper som kan leda till förbättringar. 
[24] 

En viktig del inom benchmarking är att det företag vars process som ska undersökas är 
medvetna om att en undersökning görs. Syftet med metoden är att ett utbyte av kunskap 
och idéer ska kunna ske. Detta gör att även konkurrenterna kan tjäna på benchmarkingen. 
Det är därför mer lämpligt att tala om det undersökta företaget som en 
benchmarkingpartner. [24], [9] 

För en lyckad benchmarking bör denna planeras noga. En viktig del i detta är att innan 
genomförandet analysera den egna processen. Först då är det möjligt att se vad som 
behöver förbättras och vilken eller vilka benchmarkingpartners som bör tillfrågas. [9] 

3.3.2 Kaizen 
Kaizen, som kan översättas till ”ständiga förbättringar”, är en modell för förbättringsarbete 
med sitt ursprung från den japanska industrin [25]. Modellen är inriktad mot en 
verksamhets processer och hur människan arbetar med den. Genom att förbättra sina 
processer kan ett större värde skapas för alla som kommer i kontakt med verksamheten. 
[26] 

Kärnan i Kaizen är att en process aldrig blir perfekt, det finns alltid något att förbättra. Det 
är därför av stor vikt att alla inom organisationen, så väl chefer som medarbetare, hela tiden 
har viljan att förändra och utvecklas. För att åstadkomma detta krävs att en delad syn på 
arbetet genomsyrar hela verksamheten. Verksamheten ska för att uppnå önskade resultat 
ses som en helhet där förbättringar måste ske i verksamhetens samtliga delar. [26] 

Trots sin enkelhet krävs ett stort engagemang från hela organisationen. Då modellen 
innebär förändringar i människors attityder kan implanteringen av kaizen ta lång tid. Till 
skillnad från modeller som hämtar hjälp utifrån bygger arbetssättet på att förändringarna 
kommer inifrån och dessa ses som en levande process. [26] 
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4 Processen 
I detta kapitel beskrivs en bakgrund till projektet, de verktyg som har använts samt hur genomförandet av 
denna såg ut. 

4.1 Bakgrund till projektet 
Området för projekteringen är beläget i en landsbygdsmiljö. Det befintliga ledningsnätet är 
radiellt matat och består idag av luftledning BLX och hängkabel ALUS. På kortare sträckor 
finns det även luftledning av koppar. Matande station är en stolptransformator med 
märkeffekt 200 kVA som försörjer 7 st abonnenter. Avståndet från stationen till vissa 
abonnenter överstiger den rekommenderade radien av 500 m, se figur 4.1.  

 

Figur 4.1 Planområdet innan förprojektering. Cirkeln visar en radie på 500 meter från nätstationen. Källa: 
Vattenfall Eldistribution AB. 
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Projektet utfördes då flera kunder i det berörda nätet har, i enlighet med Vattenfalls 
riktvärden, för höga impedansvärden i sina anslutningspunkter.  Projektet klassades därför 
som ett elkvalitetsärende. I enlighet med Vattenfalls elkvalitetsarbete är även målet att i 
största utsträckning ersätta luftledningsnätet med markkabel [27]. 

4.2 NetBas 
NetBas är ett grafiskt NIS-system (Nät Informations System) utvecklat av Powel ASA och 
är det verktyg som i huvudsak används vid projektering hos Vattenfall Eldistribution AB. 
Systemet används för att framställa geografiska kartor, ta fram och redigera nätschema samt 
utföra nätberäkningar. Systemet är uppdelat i olika moduler, där de som används mest vid 
en projektering är arkiv- och beräkningsmodulen. I arkivmodulen sker behandling av den 
geografiska och schematiska kartan av nätet. Här dokumenteras data kring objekt och dess 
placeringar. Det som utförs i denna modul ligger till grund för bland annat förändringar av 
nätet och avbrottsplanering. I beräkningsmodulen utförs elektriska beräkningar som ligger 
till grund för den elektriska dimensioneringen av nätet. Informationen från båda modulerna 
kan användas som grund för kalkyler och nyckeltal. Funktioner för detta finns integrerat i 
NetBas. [28] 

Programmet finns i två utföranden; en som möjliggör redigering av kartor och nätschema, 
och en webbversion där det endast är möjligt att se nätinformation. Systemet är integrerat 
med andra system, vilket betyder att ändringar som sker i Netbas kan få konsekvenser i 
andra system. [28] 

4.3 Projektprocessen 
Författarna har arbetat efter handboken ”Vattenfall Eldistributions sätt att planera och 
dimensionera elnät inom ramen för lokalnät”[6]. För att skapa en tydlig struktur i arbetet 
användes en checklista som finns framtagen internt på avdelningen. Figur 4.2 visar 
processens olika aktiviteter och dess beroenden till varandra. I följande avsnitt beskrivs hur 
denna process generellt ser ut. 
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Figur 4.2 Flödesschema över projektprocessen hos Vattenfall Eldistribution AB. 

4.3.1 Projekt skapas 
Initiering av ett projekt kan ske på olika vis. Avdelningen Nätanalys analyserar nätet och 
kommer med förslag över vilka delar i nätet som är i behov av en projektering. 

Genom Vattenfalls felanmälansystem (SOS) tas felanmälningar från abonnenter som har 
synpunkter på exempelvis sin elkvalitet emot. Även servicepersonal som arbetar med nätet 
kan ibland rapportera in brister som kan påverka nätets kvalitet. Båda fallen kan komma att 
ligga till grund för en projektering. 

Projektet skapas och ges ett specifikt nummer, ett NIS-nummer (Nätinformationsystem). 
Sedan skapas en plan i NetBas som fungerar som projektets ”arbetsyta”. Det är i planen 
som ändringar i projektet utförs innan det lämnas över för genomförande. 

4.3.2 Ritningsförslag 
Ett förslag över det nya nätets utformning ritas i NetBas. Här skapas nätet dels i den 
geografiska kartan och dels i nätschemat. När ritningsförslaget är färdigt ritas ett 
driftschema i AutoCAD. Här står bland annat beteckningar på nätstationer, komponenter, 
kabeltyp och längd samt antal abonnenter per station. Även kartbilder över respektive 
nätstation i det nya nätet tas fram. Dessa används sedan för att lätt kunna göra en 
jämförelse mellan det nya och det gamla nätets utformning. 

4.3.3 Nätberäkningar 
Elnätsberäkningar för högspänning och lågspänning utförs i NetBas beräkningsmodul. Här 
genereras värden som baseras på det nya nätets uppbyggnad med hjälp av inbyggda 
beräkningsfunktioner. Syftet med beräkningarna är att se om nätet uppfyller krav enligt 

Projekt skapas Ritningsförslag Nätberäkningar

Kalkyler och 
nyckeltal Beslutshantering Överlämnande
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föreskrifter och riktlinjer som finns på utlösningstider, tillåtet spänningsfall, förimpedansen 
hos abonnenten och god spänningsnivå. 

Även det kapacitiva strömbidraget till nätet undersöks. Om värdet inte hamnar inom 
företagets angivna gränser tas ett beslut om kompensering med en reaktor i 
transformatorstationen behövs. 

4.3.4 Kalkyler och nyckeltal 
Här görs kostnadsberäkningar och olika nyckeltal tas fram. Dessa görs till viss del med 
hjälp av inbyggda funktioner i NetBas. Funktionerna är integrerade med Excel, vilket 
betyder att resultatet av beräkningarna automatiskt ställs upp i diverse Excel-ark. Dessa 
värden används sedan för att ta fram ekonomiska underlag för projekteringen. 

Kostnadsberäkningarna utförs med EBR:s kostnadskatalog P1 som grund. För denna finns 
det en integrerad modul i NetBas. För att göra en jämförelse mellan vad det kostar att 
behålla ett gammalt nät och att göra en nyinvestering görs ekonomiska beräkningar även på 
det gamla nätet. Jämförelsen presenteras sedan i en LCC-kalkyl. Denna visar vad det kostar 
att behålla det gamla nätet gentemot att rasera och göra en nyinvestering. Även LCC-
beräkningarna utförs med hjälp av en inbyggd modul i NetBas. 

Från uppslag med beräkningsdata i NetBas tas värden ut som ligger till grund för beräkning 
av COP och SAIDI. En projektkategorisering görs med syftet att klassificera in projekten i 
olika svårighetsgrader. Detta görs i en Excel-mall där ett antal frågor besvaras kring till 
exempel vilken teknisk utrustning som finns, vilka intressenterna är och vilken tidsplan 
projektet har. Sedan görs även en kundändringsblankett med syftet att efter ombyggnad 
kunna para ihop rätt abonnent med rätt matningspunkt. 

4.3.5 Beslutshantering 
Resultaten av kalkylerna och nyckeltalen ligger sedan till grund för ett beslutsunderlag. 
Beroende på hur stor kostnad för och omfattning av projektet beräknas bli kan beslutet 
kategoriseras som ett principbeslut eller ett investeringsbeslut. För samtliga projekt krävs 
ett investeringsbeslut för fortsatt projektgång. Ett principbeslut kan behövas vid mer 
komplexa projekt då en beredning först behövs för att få en bättre uppskattning av 
projektkostnaden. Först när detta är gjort kan ett investeringsbeslut tas. 

Innan underlaget skickas till berörd chef granskas det först av en annan projektör på 
avdelningen, vilket görs som en form av en kvalitetssäkring. Om dokumentgranskaren 
godkänner underlaget skickas beslutet vidare i SAP (Systems Applications Products), vilket 
är det affärssystem företaget använder. Om underlaget godkänns signeras beslutet digitalt 
och skickas tillbaka till projektören genom i SAP. 

När ett beslut är godkänt beställer projektören ett PN-nummer från ekonomiavdelningen. 
Ett PN-nummer är ett ID-nummer tilldelat varje projekt, som används för att rätt 
kostnader ska kunna hänföras till rätt projekt. 
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4.3.6 Överlämnande 
Nästa steg för projektören är att sammanställa det sista materialet som ska lämnas över till 
en projektledare. En projektbeskrivning görs i syfte att ge en övergripande bild av projektet 
och dess omfattning. Här presenteras till exempel i vilken miljö projektet utförs i samt val 
av nätstationer. Driftschema före och efter ombyggnad tas fram i AutoCAD. Även kartor 
över det gamla och det nyprojekterade nätet tas fram. Dessa visar både en översikt över 
näten och en mer detaljerad bild av nätstationernas placeringar. 

När projektören har fått det beställda PN-numret kan projektet lämnas över till 
projektledaren. Projektledaren granskar och godkänner sedan underlaget, som då kan 
överlämnas för beredning. 

 

5 Resultat av elnätsprojektering  
I detta avsnitt redovisas resultatet av den av författarna utförda projekteringen. På grund av sekretessavtal 
med Vattenfall Eldistribution AB kommer inte projekteringsområdets geografiska placering att nämnas. 
Inte heller stationsbeteckningar, beräknade värden eller gränsvärden kommer att presenteras. Även resultat 
från ekonomiska kalkyler och nyckeltal är under sekretess och kommer därför inte att presenteras. 

Vid beräkningarna av nätet kontrollerades att värden låg inom Vattenfalls riktlinjer. Samtliga steg i 
processen har granskats och godkänts av handledaren hos Vattenfall. 

5.1 Ritning i karta 
För att hitta en lämplig placering av nätstationerna på abonnenternas mark har geografiska 
karttjänster på internet använts. Detta för att ge en så verklig uppfattning om rimlig 
placering som möjligt. Både i avseende för att byggnaden inte ska störa kunden och för att 
kunna upprätthålla god elkvalitet. Att undersöka placeringen på detta vis kan även längre 
fram underlätta beredarens arbete. 

Förläggning av markkabel kunde uteslutande planeras längs med och i anslutning till vägar. 
Här togs hänsyn till den praktiska aspekten vid schaktning och plöjning. Då schaktning är 
en dyr process är det önskvärt att inte gräva mer än nödvändigt. Flera kablar lades i största 
möjliga mån i samma schakt. Även hänsyn till vilken sida av vägen där schaktning eller 
plöjning ska ske togs med avseende på nästa stations placering. 

5.2 Dimensionering 
Vid projektinitieringen togs ett beslut om att högspänningsledningen ska ersättas med 
markkabel. Denna anslöts till en befintlig luftledning i nära anknytning till en väg. Då den 
tidigare högspänningsledningen är belägen i skogsmark, kommer en förläggning vid väg att 
underlätta förläggningsarbetet. Det är även säkrare för kabeln då det är lättare att säkerställa 
positionen för denna, vilket kan vara svårare vid förläggning i skogsmark. Den nya 
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anslutningen till luftledningen (grön ring) visas i figur 5.1. Som kabel valdes AXAL-TT 
PRO 95 mm2, vilket är enligt Vattenfalls tekniska riktlinjer. 

Eftersom det sedan en tidigare projektering fanns en förlagd högspänningskabel gjordes en 
skarvning. Skarvpunkten (rosa ring) ses i figur 5.1. Den befintliga kabeln från den gamla 
nätstationen avses ligga orörd. 

 

Figur 5.1 Planktområdet efter förprojektering med nya skarvpunkter. Källa: Vattenfall Eldistribution AB. 
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I anslutning till varje abonnent har nya servisledningar dragits. Samtliga serviser är dragna 
direkt från nätstationen, inga kabelskåp har använts mellan matande punkt och 
abonnenterna. Till två av abonnenterna togs beslutet att behålla hängkabeln ALUS. Detta 
på grund av att deras årsförbrukning är så pass liten att det är svårt att göra en bedömning 
huruvida de kommer att nyttja sitt abonnemang i framtiden. ALUS anses dessutom vara en 
driftsäker till sin konstruktion. Det ansågs därför i nuläget inte motiverat att förlägga 
markkabel på dessa sträckor. Hur den framtida förläggningen ska se ut lämnas åt beredaren, 
som efter kontakt med markägare och abonnenterna får ta ett beslut om hängkabeln kan 
behållas eller inte. Hos dessa kunder har servisen anslutits till hängkabeln. I övriga fall är 
den dragen direkt till abonnentens anslutningspunkt. 

Samtliga servisledningar är av typen N1XE enligt Vattenfalls tekniska riktlinjer. De 
abonnenterna med direkt anslutning från nätstationen har dimensionerats med 16 mm2 
eller 50 mm2 ledningsarea. För de kunder vars hängkabel är kvar har anslutningen mot 
ALUS dimensionerats med 50 mm2 respektive 95 mm2 ledningsarea. 

5.3 Nätstationer 
Nätstationer och transformatorer har valts utifrån att nätet även efter ombyggnad kommer 
att vara radiellt. För stationen närmast den nya anslutningen valdes typen N3/4. Stationen 
har fyra högspänningsfack varav tre linjefack och ett transformatorfack. En vy över 
stationens nätschema visas i figur 5.2. Denna valdes då en vidare matning krävdes till två 
stationer längre in i nätet. Vid kontroll av det kapacitiva strömbidraget visade det sig att 
värdet var för högt och behövde därför kompenseras, vilket görs genom att jorda 
systemnollpunkten över en reaktans. Praktiskt görs detta görs genom att välja en 
transformator med en Petersénspole installerad. [12], [29] Eftersom minsta storlek för en 
sådan transformator är 100 kVA valdes den storleken1. 

De tre övriga stationerna som valdes är seriesatellitstationer av typen SS2. Dessa har tre 
högspänningsfack varav två linjefack och ett transformatorfack. Transformatorstorleken 
valdes i samtliga fall till 50 kVA. Nätschemat över en av SS2-stationerna kan ses i figur 5.3. 

1 Malin Ander, planeringsingenjör hos Vattenfall Eldistribution AB, intervju 4 april 2017 
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Figur 5.2 Schematisk bild av nätstationen typ N3/4. 
Källa: Vattenfall Eldistribution AB.  

 

Figur 5.3 Schematisk bild av nätstationen typ SS2. Källa: 
Vattenfall Eldistribution AB. 

 

Valet av transformatorstorlekar och placeringar av stationer togs med hänsyn till att 
villkoren för uppnådd elkvalitet hos abonnenterna ska vara uppfyllda. Detta säkerställdes 
genom nätberäkningar i NetBas. Värdena som hämtades kontrollerades mot de tekniska 
riktlinjerna som finns beskrivna i Vattenfalls planeringshandbok. 

Samtliga stationer har om möjligt placerats med ett maximalt avstånd på 500 meter från 
abonnenterna, detta i enlighet med Vattenfalls tekniska riktlinjer. För en abonnent valdes 
dock denna riktlinje att inte följas, då det ansågs mer lönsamt att dimensionera om 
säkringar och serviskablar istället. Placeringarna av nätstationerna ses i figur 5.4. 
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Figur 5.4 Nätstationernas placering efter förprojektering. Cirklarna visar en radie på 500 meter från 
nätstationerna. Källa: Vattenfall Eldistribution AB. 

Utifrån riktlinjer beskrivna i planeringshandboken valdes säkringar i stationerna på 
abonnentsidan. Baserat på vilken storlek på säkring som finns hos abonnenten väljs en 
säkring i stationen som är två säkringssteg upp. Det betyder att om abonnenten har en 
säkring på 16 A kommer stationen att förses med en säkring på 35 A. Genom att den 
minsta säkringsstorleken sitter hos abonnenten kommer denna vid ett fel först lösa ut. På 
så vis uppnås en ökad selektivitet. 
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5.4 Elkvalitetsförbättringar 
För en av abonnenterna där hängkabeln behölls kunde elkvaliten höjas så att gränsvärdena 
hamnar inom Vattenfalls riktlinjer. Hur området för denna abonnent ser ut efter planerad 
ombyggnad visas i figur 5.5. 

 

Figur 5.5 Område med två abonnenter med bibehållen hängkabel där elkvaliteten kunnde höjas till värden som 
ligger inom Vattenfalls riktlinjer.  Källa: Vattenfall Eldistribution AB. 

För den andra abonnenten med ALUS kvar kunde värdena förbättras något, men dessa 
hamnade dock inte inom riktlinjerna. Förbättringen kunde ske tack vare den nya 
nätstationen och dess placering samt att en grövre serviskabel mot ALUS lades. Att 
värdena inte hamnar inom riktlinjerna beror på hängkabelns längd och dimension. I nuläget 
ses detta inte som ett problem då abonnemangets nyttjande av tjänsten är lågt. För framtida 
bruk finns dock möjlighet till matning från annan station. Men som tidigare nämnt blir 
detta en framtida fråga för beredaren att undersöka. Området för denna abonnent efter 
ombyggnad ses i figur 5.6 
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Figur 5.6 Område med en abonnent med behållen hängkabel med något förhöjd elkvalitet. Källa: Vattenfall 
Eldistribution AB. 

Genom att ersätta merparten luftledning med markkabel har området vädersäkrats. Detta 
har medfört att majoriteten stolpar har kunnat tas bort, vilket ur miljösynpunkt är positivt. 
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6 Intervjuer 
I detta avsnitt följer en sammanfattning av varje intervju. Här presenteras ur intervjupersonens vinkel dels 
företagets sätt att arbeta och även dennes egna tankar kring detta. Då intervjupersonerna inte ska nämnas 
vid namn kommer de framöver att benämnas som IP 1, 2, 3, 4 och 5. Även en kortfattad beskrivning av 
de olika nätbolagen presenteras. 

Samtliga intervjupersoner är män i åldrarna 35 till 60 år. Alla har en utbildning inom elkraftsteknik 
men har olika lång arbetslivserfarenhet inom elnätsprojektering. 

6.1 Intervju med områdesansvarig från Vattenfall 
Eldistribution, Luleå 

Projektinitiering: 

Tanken är att avdelningen nätanalys ska skapa projektplaner. Men på grund av 
underbemanning på avdelningen har det inte sett ut så, därför har initiering av projekt skett 
till stor del genom att projektörerna själva har tagit fram lämpliga projekt. Dessa baseras på 
störningsstatistik, ledningars längd och skicket på dessa. Fokus har lagts på att bygga bort 
klent nät. Att ta fram informationen har skett med ett visst stöd från nätanalys. Idag ser 
dock bemanningen bättre ut, så tanken är att nätanalys ska komma med förslag om hur den 
framtida nätbilden kan se ut. IP1 säger att projektörerna själva kan skapa projekt och göra 
en bank av projektidéer, men att det i slutändan är deras chef som godkänner om en 
projektering ska utföras. 

Beträffande projektens prioritetsordning säger IP1 att ledningar som är hårt drabbade av 
störningar hamnar högt. Det har i området jobbats mycket med att bygga bort klenare 
friledning FeAl, vilket har fått relativt hög prioritet. IP1 jämför med hur avdelningen i 
Trollhättan arbetar, där hela nätet från respektive utledning har byggts om i ett svep. 

Projektområden: 

Nätet som avdelning ansvarar för består till övervägande del av landsbygdsnät med visst 
inslag av stadsnät, som i till exempel Kiruna och Gällivare. Hur stora projekt som ska göras 
kan varje projektör själv styra över. Ett större projektområde går därför att stycka upp i 
mindre projekt. Genom att göra på detta vis kan ett projekt hållas under en viss beslutsnivå. 
Med högre beslutsnivå blir projektet mer komplext och mer pappersarbete tillkommer, 
menar IP1. Vid en projektering brukar IP1 blanda genom att åta sig både stora och mindre 
projekt. 

Arbetsprocessen:  

Avdelningen utför endast projektering, beredningar beställs efter genomförd sådan av en 
projektledare. Det finns dock en tanke om att beredningar ska kunna utföras i 
elkvalitetsärenden på lågspänningsnätet. 
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Processen inleds med att projektören väljer ut ett lämpligt projekt. Det nya nätet ritas, 
beräknas och dimensioneras enligt Vattenfalls tekniska riktlinjer. Dimensionering av både 
låg- och mellanspänning görs i detta steg. Sedan beräknas en projektkostnad och nyckeltal 
tas fram. Även beslutshandlingar där själva investeringen ska motiveras tas fram, som sedan 
skickas vidare till den chef som har mandat att godkänna projektet. IP1 anser att processen 
följer ett ganska bestämt flöde, eftersom vissa moment måste vara färdiga innan nästa steg 
kan påbörjas. 

IP1 menar att vissa delar i processen kan ses över. Det kan ibland uppstå missförstånd 
kring huruvida ett moment är utfört på projekteringsstadiet eller om det ska utföras efter 
överlämnade till projektledaren. Här tar IP1 upp kapacitiv kompensering och avstämning 
av nollpunkter i mottagarstationer som exempel. Det kan ibland även kännas oklart om allt 
som lämnas över till projektledaren används i ett senare skede. Mycket av materialet, som 
till exempel placeringskartor, tas fram under beredningsfasen, anser IP1. 

Projekteringsverktyg: 

Huvudverktyget som används vid projektering är NetBas. Här ritas nätkartor, 
nätberäkningar utförs och ekonomiska kalkyler tas fram. För att rita ett nytt eller redigera 
ett gammalt driftschema används AutoCAD. IP1 använder sig även av EL-VIS eller 
Netkoll för kabelberäkningar. Ofta används HVweb, en tjänst där projektören kan se det 
nät som är i drift. 

IP1 upplever att NetBas fungerar bra, men att det finns utrymme till förbättringar. Då all 
data om nätet finns i systemet borde fler beräkningar kunna utföras av programmet. Som 
exempel lyfter IP1 beräkning av jordtagsvärden och kapacitiva strömmar. Systemet upplevs 
även som mycket långsamt att arbeta i, det skulle med fördel kunna göras snabbare. Det 
skulle underlätta projektörens vardag mycket, anser IP1. Arbetet skulle även underlättas om 
programmet själv kunde utföra vissa beräkningar som idag utförs parallellt i olika Excel-
mallar. En sådan mall kan fyllas i på olika sätt vilket i slutändan kan ge olika resultat, menar 
IP1. 

Angående rutinerna kring förändringar som sker i NetBas upplever IP1 att dessa fungerar 
bra. Förändringar annonseras via e-post från NetBas-supporten, något som IP1 anses görs 
med framförhållning. IP1 har dock inte varit med om några större förändringar i systemet 
och kan därför inte kommentera hur det ser ut då. 

Ekonomiska kalkyler och nyckeltal: 

För att beräkna en projektkostnad används EBR:s kostnadskatalog, vilken finns som en 
integrerad funktion i NetBas. Men även EBR-katalogen i pappersformat används 
emellanåt, säger IP1. Detta eftersom alla koder från katalogen inte finns inlagt i NetBas, 
exempels för vissa mindre komponenter. IP1 säger att ett problem även kan bli att det inte 
finns någon EBR-kod alls för en viss komponent, till exempel en ny typ av shuntreaktor 
som håller på att installeras i nätet. För att kalkylen då ska gå ihop får projektören själv göra 
ett pålägg på projektsumman. När kalkylen är utförd fås den som en form av Excel-blad 
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med alla kostnader och kostnads-koder. Detta hamnar på en separat sida som projektören 
kan exportera till Excel och redigera i efterhand om så önskas. IP1 säger att det kan ta tid 
att ta fram kalkylen, ibland upp emot 15 minuter. Men hur lång tid det tar beror på hur 
stort projektet är. 

Det ingår i arbetet även att ta fram nyckeltal, varav ett av dessa är COP-talet. IP1 menar att 
det framgår vad talet visar, men anser att det blir något missvisande. Detta eftersom talet är 
baserat på en förprojektering och inte ett drifttaget nät, vilket kan i slutändan ge ett lägre 
COP-tal än beräknat. Om en projektering dessutom innefattar komponenter som inte går 
att hitta i Ei:s kostnadskatalog, som COP-beräkningen baseras på, blir talet även här 
missvisande. På grund av att ett projekt i stort sätt alltid blir dyrare än vad 
förprojekteringen säger menar IP1 att COP-talen är optimistiska. Även ett värde för 
SAIDI, hur många kunder vars förimpedans som har förbättrats och hur mycket 
luftledning som har raserats tas fram. 

Sedan görs en LCC-kalkyl som utförs i en separat modul i NetBas. Beträffande denna 
framhåller IP1 att dess användning borde ses över, något som har diskuterats en tid bland 
projektörerna på avdelningen. Uppfattningen är att det inte finns någon som direkt 
studerar resultatet. Det framgår inte vad siffrorna som kommer ur kalkylen visar och vad 
dessa betyder, vilket gör att mervärdet kalkylen ger kan diskuteras, anser IP1. IP1 menar 
även att resultatet av kalkylen kan diskuteras. Åsikten baseras på att två projektörer blev av 
deras chef ombedda att utföra en LCC-kalkyl på samma projekt. När kalkylerna var klara 
visade dessa olika värden. Det känns rimligt att det matas in relevanta siffror i modulen för 
att få relevanta siffror tillbaka, menar IP1. IP1 anser även att en förenkling av kalkylen 
behövs eftersom det krävs många moment idag för att ta fram denna.  

Beslutsprocessen: 

När projektören lämnar in sin beslutshandling för granskning skickas den in i SAP. Då 
granskas först handlingen av första granskaren som vid godkännande skickar den vidare till 
beslutande chef, som då kan signera beslutet digitalt. IP1 tycker att detta system fungerar 
väldigt bra, men menar att det kan ta lite lång tid att få tillbaka ett beslut beroende på 
beslutsnivå. Men IP1 säger att det ändå finns en full förståelse att cheferna som ska fatta ett 
beslut har mycket att göra. 

När en projektering är klar ska ett investeringsbeslut tas och dessa tas på tre olika 
ekonomiska nivåer. På nivå ett beslutar projektörernas chef, på nivå två tar enhetschefen 
beslut och på nivå tre tas beslut av Eldistributions VD. 

Organisationsfrågor: 

När förändringar av rutiner i arbetet sker kommer dessa i huvudsak från närmsta chefen, 
som kan vara i form av någon slags lathund eller ett muntligt direktiv. Överföringen av den 
informationen tycker IP1 brukar fungera bra. Nya rutiner kan även tas fram genom 
samarbete mellan olika avdelningar, till exempel kring vilket material som behöver tas fram 
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för fortsatt arbete. Även förändringar i rutiner som rör hanteringen av olika moment tycker 
IP1 brukar lösas på ett bra sätt. 

På frågan om projektörerna själva är delaktiga i att nya rutiner tas fram svarar IP1 att en 
dialog i frågan kring onödiga arbetsmoment har lyfts till deras chef. IP1 syftar här till de 
nyckeltal som tas fram i processen och huruvida de tillför något. Avdelningen har fått visst 
gehör och en diskussion om förbättring av denna del i processen har inletts. Beträffande 
utvärdering av nya rutiner säger IP1 att det inte brukar ske någon sådan. 

Kring förbättringsarbetet på avdelningen säger IP1 att en dialog om det som behöver 
förbättras finns med chefen. Vissa rutiner har börjat ses över, men huruvida önskemålen 
tillgodoses är för framtiden att utvisa. IP1 menar att det i slutändan ibland kan bli ett något 
bristande gensvar. 

6.2  Intervju med områdesansvarig från Vattenfall 
Eldistribution, Stockholm 

Projektinitiering: 

Initiering av nya projekt kan ske genom att utvecklingsplaner kommer in från 
nätanalysavdelningen. Vissa projekt uppstår genom elkvalitetsärenden som kan baseras på 
kundklagomål eller myndighetskrav. Även större underhållsåtgärder som kan klassas som 
reinvesteringar skickas ibland in från underhållsavdelningen, dessa projekt ingår inte i 
underhållsbudgeten. Initiering kan även ske genom externa kundorienterade projekt, i 
första hand exploateringar. 

IP2 säger att projektörerna själva inte kan leta efter projekt att utföra, utan de ska baseras 
på en befintlig strategi. Om det till exempel i ett område finns mycket bristfälligt nät kan 
projektören själv välja att skapa ett projekt utifrån strategin att en viss elkvalitet ska finnas 
gentemot kund. Vid en prioritetsordning brukar IP2 först prioritera projekt som kan 
kopplas till kundnyttan. Dessa brukar sedan rangordnas inbördes i hur pass dålig 
elkvaliteten är, vilket kan vara i form av högst avbrottstid eller flest avbrott. 

Projektområden: 

IP2 ansvarar för två stycken projektområden, vilka till stor del innefattar landsbygdsnät. 
Landsbygdsnät är också det som IP2 arbetar mest med just nu. Idag ligger kostnaden för 
många projekt på den undre beslutsnivån, men på avdelningen ses tendenser till att 
beslutsfattarna vill se större projekt. Detta kommer enligt IP2 få följden att 
projekteringsprocessen kommer att bli mer komplicerad och utdragen. Målet från 
beslutsfattarnas sida är att en hel linje ska byggas om med en gång, något som IP2 menar 
ibland blir svårt. Men så länge som det finns bra argument till att stycka upp ett projekt 
brukar det inte vara något problem, säger IP2. 

  

 26 



Projekthantering hos Vattenfall Eldistribution AB jämfört med andra nätbolag 

Arbetsprocessen: 

På avdelningen utförs endast förprojektering, det vill säga det grundläggande förarbetet 
med beräkningar och kalkylering. Beträffande projekteringsprocessen menar IP2 att den 
inte är speciellt avancerad, utan att alla steg utförs i tur och ordning tills projektet lämnas 
över för beredning. Det är snarare vissa detaljer i själva projektering som IP2 anser bör ses 
över. 

IP2 är ganska nöjd med hur processen är upplagd för tillfället. Det arbetas dessutom nu 
fram nya verktyg i processen i form av en aktivitetslista med steg där varje aktivitet är 
beskriven. Beträffande det material som lämnas över till projektledaren upplever IP2 inte 
att det finns överflödiga delar. Det som finns beskrivet i checklistan för projektet lämnas 
till projektledaren, som helt enkelt får det som förväntas. 

Projekteringsverktyg: 

Vid projekteringsarbetet används i huvudsak NetBas. Eftersom NetBas inte kan användas 
för nätberäkningar av parallella kablar används även Netkoll, vilket även används för 
beräkningar av större anslutningar. I Excel-blad erhålls bland annat värden för SAIDI, 
COP och jordtagsvärden. Den data som används hämtas bland annat direkt från NetBas. 
Redigering av driftschema görs i AutoCAD. För att spara kartor och driftscheman som 
används som underlag används Adobe PDF. När luftledning ska behållas används ett 
stolpbesiktningsverktyg för att undersöka stolparnas skick. 

På frågan hur det är att arbeta i NetBas svarar IP2 att det är överlag okej. Dock anser IP2 
att ett problem är att programmet är långsamt, både beträffande beräkningar och 
karthantering. Men då det är mycket information som rör sig i systemet kan detta vara 
förståeligt, menar IP2. Beträffande användarvänligheten anser IP2 att den inte är jättegod. 
Detta eftersom det finns många funktioner som inte används så ofta, så risken finns att 
många funktioner glöms bort. Men om de mest grundläggande funktionerna används så är 
användarvänligheten god, tror IP2. 

När det sker förändringar i NetBas tas dessa fram i någon form av projektgrupp. Där testas 
ändringarna som sedan implementeras. Under utvecklingens gång brukar det komma 
information till användarna att förändringar håller på att ske. När uppdateringarna är 
genomförda brukar det hållas en presentation av förändringarna. Detta sker som ett 
utbildningstillfälle som brukar pågå en halv- eller heldag. Tillfället brukar hållas av någon 
från programutvecklaren och någon från NetBas-supporten. 

Ekonomiska kalkyler och nyckeltal: 

En projektkostnad beräknas i NetBas med hjälp av en inbyggd modul. Denna är kopplad 
till EBR:s kostnadskatalog. Vissa koder finns inte inlagda i modulen och måste därför 
justeras för hand. Men jämfört med tidigare då det mesta i kalkylen fick läggas in för hand i 
Excel, upplever IP2 att detta sätt fungerar smidigt. 
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Även ett COP-tal beräknas. De värden som används kommer från NetBas som sedan läggs 
in i en Excel-mall som i sin tur genererar COP-talet. IP2 menar att ta fram själva COP-talet 
inte är komplicerat i sig, däremot kan validiteten av värdet diskuteras. Eftersom 
beräkningen baseras på en skrivbordsprodukt, det vill säga en projektkostnad som är 
framtagen innan projektet är klart, skulle COP-värdet se annorlunda ut om en beräkning 
gjordes på den verkliga projektkostnaden. Men IP2 förstår anledningen till att värdet tas 
fram, men framhåller dock att det baseras på en tvivelaktig kostnad. 

Sedan utförs en LCC-kalkyl, där ett referensalternativ för projektet som arbetas med tas 
fram.  Ett stort problem med kalkylen anser IP2 är att när väl beräkningen av denna har 
påbörjats i systemet måste hela tiden ett antal fönster i programmet aktivt stängas ner ett 
och ett för att komma vidare i beräkningen. Detta betyder att användaren hela tiden måste 
sitta vid datorn och vänta. Med ökad projektstorlek ökar tiden mellan att nästa fönster går 
att stänga, vilket gör att användaren blir tvungen att sitta vid datorn ännu längre tid. 

IP2 säger att ännu har ingen beslutsfattare kunnat ge ett svar på varför kalkylen ska utföras. 
Det framgår inte heller helt vilka värden som läggs in i kalkylen och var dessa hämtas ifrån. 
Vad resultat av kalkylen faktiskt säger anser IP2 svårt att utläsa. Även hanteringen av 
resultatet av kalkylen anser IP2 kan ses som tvivelaktig. Då det sparas som en skärmdump 
som läggs i beslutsdokumentet och inte i något dokument i NetBas blir det därför svårt att 
följa upp resultatet, menar IP2. Enligt IP2 går det att ifrågasätta mervärdet som kalkylen 
ger till arbetet. 

Beslutsprocessen: 

Det finns tre olika beslutsnivåer där beslutsprocessen skiljer sig åt något. Processen börjar 
med att projektören skriver en beslutshandling som sedan skickas via ett digitalt 
dokumentsystem till en granskare. Denne signerar beslutet i systemet och skickar det till 
beslutsfattaren, som i sin tur då kan godkänna investeringen. Systemet är uppbyggt så att 
den som har ett beslut att granska ska bli meddelad om detta. Ett problem som IP2 ser är 
att granskaren måste aktivt gå in själv i systemet och se om det finns några nya handlingar, 
annars meddelar systemet först dagen efter att ett nytt ärende finns. Detta menar IP2 kan 
göra beslutsprocessen långsammare. En intressant detalj med systemet är att ett 
meddelande fås direkt om granskaren ser något fel i beslutshandlingen och väljer att 
avbryta beslutsgången. Utöver detta så tycker IP2 att den digitala beslutsprocessen fungerar 
bra. När väl beslutsfattaren har mottagit handlingarna går processen fort. 

När beslutsnivån höjs kan det ta något längre tid innan projektet kan godkännas. Detta 
eftersom handlingarna ska presenteras och godkännas på ett beslutsråd. Dessa råd har 
planerade möten och därför blir beslutstiden beroende av när rådet sammanträder. På den 
högsta nivån finns dessutom ett krav på att projektet ska genomgå en teknisk granskning. 
Ett problem som uppstår då menar IP2 är att eftersom beslutsrådet sammanträder en gång 
i månaden och den tekniska granskningen görs en gång i månaden kan projektören få vänta 
två månader innan ett beslut är taget. IP2 menar att dessa aktiviteter borde kunna 
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sammanfalla bättre. Genom att processen ser ut på detta vis menar IP2 att det finns 
möjlighet att projekt på de högre beslutsnivåerna aktivt väljs bort av projektörerna. 

Organisationsfrågor: 

När nya rutiner implementeras i arbetet säger IP2 att det kan skötas med olika entusiasm 
och effektivitet. Som ett exempel där implementeringen fungerade mycket bra tar IP2 upp 
när den digitala signeringen av dokument infördes. Några medarbetare fick då delta i tester 
av systemet, en gedigen utbildning gavs innan det skulle lanseras och en mycket utförlig 
lathund togs fram. Även en kom-ihåg-utbildning hölls en tid efter lanseringen. Som ett 
mindre bra exempel på implementering av rutiner beskriver IP2 att det under en period 
infördes många nya rutiner, samtidigt som investeringarna i nätet ökade och därmed 
arbetsbördan. Att det under denna period blev mycket på en gång tror IP2 kan ha skapat 
en negativ syn på de nya rutinerna. 

På frågan om projektörerna själva är delaktiga i framtagandet av nya rutiner på avdelningen 
menar IP2 att de till viss del är delaktiga genom att lämna synpunkter. Detta kan ske i form 
av till exempel deltagande på uppstartsgrupper. Rutinerna i verksamheten utvärderas, men 
IP2 menar att hur aktiv utvärderingen är kan bero på vem som ska förnya rutinen. Det 
vanligaste är dock att rutinerna ses över när det är något i processen som fungerar mindre 
bra, anser IP2. 

6.3 Företagsbeskrivning Göteborg Energi 
Göteborg Energi AB är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad och tillhandahåller 
bland annat elhandel och elnät, fjärrvärme och bredband [30]. Som ansvarig för 
elnätsverksamheten står dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB. Bolaget har cirka 150 
anställda och verksamheten innefattar projektering, byggnation samt drift och underhåll av 
nätet i Göteborg. [31] 

Nätet är till största delen placerat i jorden, närmare bestämt omkring 94 procent, och 
levererar el till cirka 250 000 kunder. Bolaget kan därför hålla en hög leveranssäkerhet och 
därigenom en god elkvalitet. [30] 

6.3.1 Intervju med projektör 
Projektinitiering: 

Initieringen av nya projekt hos Göteborg Energi kan komma från två olika enheter. Den 
ena av dessa är Ansluta. I detta fall rör det sig om mindre projekt. Vid större projekt som 
större kablifieringsärenden, förstärkning av nätet eller nybyggnationer kommer initieringen 
från Planera-enheten. Denna enhet tar fram underlag för vad som behöver uträttas i nätet. 
Av de projekt som kommer in till avdelningen Projektera, som projektörerna tillhör, har 
ärenden som rör anslutning av kunder högst prioritet. Bolaget utför arbeten kopplade till 
infrastruktursatsningen Västsvenska paketet som har hög prioritet. I sista hand prioriteras 
rena kablifieringsprojekt. 
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Projektområden:  

Bolagets koncessionsområde är inom Göteborgs kommun men inte Askim. Nätet består av 
övervägande del stadsnät. IP3 berättar att dom arbetar med att bygga bort allt luftnät som 
finns kvar och målet är att inom en ha bygg bort så mycket som möjligt av det gamla nätet. 
IP3 förklarar att eftersom det är dyrt att gräva i Göteborg kan även små projekt bli dyra i 
förhållande till områdesstorleken. Som exempel visar IP3 ett område i citymiljö där endast 
ungefär 200 meter kabel är förlagd. 

Arbetsprocessen: 

På Projektera-avdelningen utförs för vissa projekt en form av lättare beredning. Här tas 
enklare kartor fram, där en teoretisk sträckning av den nya förläggningen märks ut. Hänsyn 
tas alltså inte till hur terrängen ser ut, endast hur schaktet ska gå. I lättare förklarade texter 
beskrivs till exempel vad som ska läggas i schaktet och sedan görs en enklare materiallista. 
Även vissa tillstånd till att lägga ner kabeln tas fram på avdelningen. IP3 berättar att på 
grund av att man på avdelningen är för få så köps beredningstjänsterna upp allt mer. 

Vid dimensionering av kabel i lågspänningsnätet görs inte så många beräkningar. Istället 
väljs i princip alltid en grövre area än vad som kanske egentligen behövs. 
Dimensioneringen sker alltså inte utefter vad som redan finns i nätet, utan väljer att 
överdimensionera istället. IP3 förklarar att anledningen till detta är att i förhållandet 
förläggning och kabelkostnad så är det senare avsevärt mycket billigare. Och om det 
dessutom byggs nya bostäder i området så finns det nog med kapacitet i nätet och det 
behöver därför inte grävas om, menar IP3. 

Projekteringsprocessen ser lite olika ut beroende på från vilken avdelning som initieringen 
av ett projekt kommer ifrån. Om det sker genom Planera inleds det med att avdelning tar 
fram ett investeringsbeslut. Där presenteras en grov skiss på vad som ska utföras och sedan 
tas det ut en projektkostnad, som endast är en del av den verkliga projektkostnaden. Sedan 
gör en projektör en kalkyl på projektkostnaden och lämnar därefter tillbaka projektet till 
Planera-avdelningen som då kan höja investeringsbeslutet till en verklig nivå. Om 
initieringen kommer från Ansluta skriver projektören själv ett investeringsbeslut, gör en 
kalkyl på projektkostnaden som sedan skickas till Planera som då kan skriva på ett nytt 
investeringsbeslut. Anledningen till de olika arbetssätten förklarar IP3 är att avdelningen 
Projektera ansvarar för beräkningar på lågspänningsnätet medan Planera ansvarar för 
högspänningsnätet. Hos Planera finns det tre stycken planeringsingenjörer som utför 
beräkningar på högspänningsnätet i var sitt område. 

IP3 menar dock att utöver dessa steg så kan arbetet utformas ganska fritt, till exempel vad 
som står på lågspänningskartan som tas fram. Det finns inga tydliga mallar på vad som ska 
tas fram. I dagsläget tar avdelningen fram i förhållandevis lite material vid en projektering. 
Detta säger dock IP3 kommer att ändras då företaget i framtiden kommer att köpa in mer 
utförandetjänster. Därför tror IP3 att arbetet i framtiden inte kommer att förenklas. 
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Projekteringsverktyg: 

Avdelningen använder sig i huvudsak av verktyget dpPower. Programmet används för att 
rita kartor, ta fram materiallistor och utföra kalkyler. Av de kalkyleringar som utförs så är 
det endast EBR-kalkylerna som utförs i dpPower. IP3 anser dock att integrerbarheten för 
funktionen fungerar dåligt, en manuell justering för hand av inmatade värden krävs ändå 
efteråt. En fördel som IP3 ser med programmet är att det som användare går att se kartor 
från andra versioner av dp, som till exempel dpHeating som används av avdelningen som 
förlägger fjärrvärme. Det är därför möjligt för projektören att på kartan i dpPower se var 
någonstans fjärrvärme finns förlagt, vilket kan underlätta projekteringsarbetet. Kartor från 
andra system måste begäras tillgång till. 

Beträffande programmets prestanda upplever IP3 det som bra att rita i men dåligt att ta ut 
kartor i. Det upplevs även som långsamt att arbeta i. Detta menar IP3 dock kan delvis bero 
på nuvarande bekymmer med företagets IT-system. 

När förändringar i programmet ska ske anser IP3 att det är omständigt och tar mycket lång 
tid. Det kan enligt IP3 ta ett till två år att få igenom en önskad ändring. Anledningen till 
detta är att eftersom programmet används av andra bolag som också måste vara delaktiga i 
beslut som rör förändringarna. När förändringar är gjorda testas den nya versionen av en 
person per avdelning, som sedan får godkänna de nya funktionerna innan själva 
uppdateringen ske. Förändringarna gås sedan igenom på ett teknikmöte. 

Ekonomiska kalkyler och nyckeltal: 

För att beräkna kostnaden för ett projekt används kostnadskoder ur EBR och AMA. AMA 
används gå grund av att bolaget har skrivit på ett nytt schaktavtal. För att få fram 
schaktkostnader måste då AMA användas. 

Sedan görs även kalkyl enbart baserad på EBR:s P1. Denna utförs för att få fram ett värde 
som kan användas som jämförelse med övriga projekteringar av samma sort i Sverige. 
Målet vid den kalkylen är att ligga så nära 1,0 som möjligt. IP3 anser att tillförlitligheten hos 
den kalkylen kan ifrågasättas något, eftersom projektören själv kan styra kalkylen lite för att 
få den att gå ihop. 

En kalkyl görs också för att få fram en kvot för investeringen i det nya nätet och vad som 
bolaget får ta betalt för det. Detta baseras på Energimarknadsinspektionens kapitalbas för 
nätet. Målet är att kvoten ska vara 1,0, då går kalkylen jämt upp eftersom bolaget får lika 
mycket intäkter som har investerats i nätet. Detta är ett nyckeltal som avdelningen inte har 
arbetet med så länge. IP3 menar att nyckeltalet kommer att förändra arbetssättet något i 
framtiden, eftersom vissa kostnader kommer att behövas ses över. Sedan en tid behöver 
denna kalkyl göras för att investeringsbeslut ska kunna tas. Beträffande tillförlitligheten hos 
kalkylen säger IP3 att det är uppenbart varför kalkylen utförs och att det framgår vad 
resultatet visar. Detta eftersom den baseras på vad som finns i nätet som projektören har 
konstruerat i dpPower. 

 31 



Projekthantering hos Vattenfall Eldistribution AB jämfört med andra nätbolag 

Kalkylen utförs även om det handlar om ett ansluta-ärende, det vill säga ett projekt som 
måste utföras eftersom det finns krav om detta. Vid ett sådant projekt går bolaget 
eventuellt inte jämt upp vid investeringen. Då utförs kalkylen med intresset att få fram en 
summa som sedan kan användas för att se hur fördelningen mellan investeringar och 
intäkter ser ut. 

Beslutsprocessen: 

Första steget i processen är att ett första investeringsbeslut tas fram. Detta är endast baserat 
på en grov skiss av vad som ska göras, IP3 beskriver det som en slags projekteringspeng. 
Sedan gör projektören en riktig kalkyl för att beräkna projektets totalsumma och denna 
summa ligger sedan till grund för det verkliga investeringsbeslutet. Om den summan 
behöver justeras är detta projektledarens uppgift, projektören tar endast fram den första 
kalkylen. 

Om kostnaden för ett projekt beräknas bli högre än en viss summa ska beslutet godkännas 
av styrelsen. Anledningen till detta är att det behövs lite mer underlag för att styrelsen ska 
kunna avgöra om investeringen är rimlig eller inte. Det underlaget är dock ingenting som 
projektörerna tar fram, för det ansvarar planeringsingenjörerna. IP3 säger att hans arbete 
inte påverkas nämnvärt av en högre beslutssumma, det är bara en längre sträcka som 
behöver projekteras. 

IP3 menar att beslutsprocessen kan ta lång tid, men betonar att det tog längre tid tidigare 
än vad det gör nu. Tidigare kunde detta bero på att det var många avdelningar och personer 
inblandade innan ett projekt kunde hamna på projektledarens bord. Det kunde även bli 
långa handlingstider då material skulle beställas och tillstånd sökas. Numera går processen 
något snabbare sedan projektören själv skriver de flesta handlingarna i förväg och sedan 
ansöker om investeringsbeslutet. IP3 menar att på så sätt blir beslutet idag mer en formsak. 
Dock kan det från projektinitiering till överlämnande till projektledare ta mycket lång tid, 
framförallt om det rör sig om ett projekt som inte har så hög prioritet, säger IP3. 

Organisationsfrågor: 

För framtagande av nya rutiner ansvarar i huvudsak företagets processutvecklare. På 
ledningsgruppsmöten diskuteras förändringar av verksamheten tillsammans med olika 
chefer. Projektörerna har inte så mycket kontakt med processutvecklarna och inte någon 
större del i framtagandet av nya rutiner, menar IP3. Förändringar i rutiner tas bland annat 
upp på schemalagda teknikmöten som hålls av projektörernas chef. Utbytet av information 
blir enkel eftersom alla på avdelningen sitter i samma rum, vilket ger korta beslutsvägar. 
Även chefen sitter i samma rum så kontakten med honom blir enkel, säger IP3. 
Projektörerna utvärderar själva inte de nya rutinerna formellt till sin chef. IP3 tror att det är 
chefen som ansvarar för utvärderingen av detta. 

Som en kvalitetssäkring av arbetet är tanken att projekteringsunderlaget ska ses över av 
ansvarig chef innan överlämnande. En anledning till detta att det på avdelningen finns en 
del nya projektörer som inte är vana vid arbetssättet. Eftersom det inte finns skrivna 
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instruktioner för hur arbetet ska presenteras finns ett visst behov av handledning. Däremot 
för den tekniska aspekten av projekteringen finns en projekteringshandbok att följa för att 
säkerställa kvaliteten. IP3 har själv på grund av andra arbetsuppgifter inte haft någon 
avstämning med sin chef än, men förmodar att rutinen fungerar bra. 

I och med att det till avdelningen ganska ofta kommer in jobb som inte kan vänta, till 
exempel samförläggningsärenden, finns det inte tillräckligt med tid till vissa andra projekt, 
menar IP3. Vid dessa jobb kan avdelningen själva inte styra när de ska utföras, utan måste 
rätta sig efter den tidsplan som finns. Detta gör att arbetet med projekt som kablifieringar 
inte kan utföras på ett effektivt sätt, då andra jobb kommer emellan. Företaget befinner sig 
dock för tillfället i en omorganisation. Tanken är att i framtiden arbeta mer med nybyggen 
och detaljplansärenden. Därigenom kommer fler tjänster att köpas in, säger IP3. 

6.4 Företagsbeskrivning Trollhättan Energi AB 
Trollhättan Energi Elnät AB är ett dotterbolag till det kommunala bolaget Trollhättan 
Energi AB som ägs av Trollhättans Stad. Bolaget, som 2015 hade 17 anställda, äger och 
förvaltar delar av elnätet i Trollhättan och angränsande kommuner. Ungefär 25 000 kunder 
är anslutna till nätet. [32], [33] 

Bolaget utför projektering och underhåll av elnätet. För ökad leveranssäkerhet mot kunden 
sker ett aktivt arbete med att kvalitetssäkra nätet. Detta sker genom utbyggnad och 
förläggning i mark, ofta i samförläggning med det egna fibernätet2. 

6.4.1 Intervju med projektingenjör 
Projektinitiering: 

Hos Trollhättan Energi Elnät kan en projektinitiering ske på flera olika sätt. Det kan ske 
genom en driftsanalys som till exempel visar att ett område har många fel. För att uppfylla 
myndighetshetskraven om god elkvalitet kan ett sådant ärende få hög prioritet. Projektören 
kan utifrån analysen sedan göra en bedömning om initiering. Uttjänt nät måste av 
elkvalitetsskäl bytas ut, vilket ofta leder till kablifieringsarbeten som bestäms efter en viss 
prioritetsordning. Extern påverkan så som exploatering av bostäder och vägar kan initiera 
nya projekt. Projekt av denna sort får ofta en hög prioritet. En hög prioritet får även 
samprojekt med andra affärsområden, som till exempel förläggning av fjärrvärme eller 
fiber. IP4 betonar även de ekonomiska prioriteringarna som finns, eftersom årsbudgeten 
för projekten måste fördelas. 

Projektområde: 

Bolaget har cirka 25 000 kunder och nätet är övervägande beläget i tätort. Just nu utförs 
större projekt på landsbygden i och med att samförläggning sker med pågående 
fiberprojekt. På frågan om hur ett projektområde kan se ut menar IP4 att ett projekt kan 

2 Intervjuperson, projekteringsingenjör hos Trollhättan Energi AB, intervju 26 april 2017 
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vara allt från en montör som skickas ut på ett fel till ett jättestort landsbygdsprojekt. 
Kostnaderna för ett projekt kan variera mycket så därför menar IP4 att det blir därför svårt 
att uppskatta en medelkostnad. 

Arbetsprocess: 

Projekteringsprocessen finns beskrivet i ett flödesschema, som beskriver arbetets olika 
aktiviteter. Baserat på erfarenhet följer IP4 inte alltid dessa aktiviteter till punkt och pricka, 
men är ändå noga med att poängtera att stegen är bra och viktiga att följa. Detta för att 
arbetet ska utföras på ett korrekt sätt. Bolaget utför inte beredning själv utan köper in 
tjänsten. IP4 framhåller dock att det finns en god kontakt med beredaren och därmed en 
stor delaktighet i beredningsarbetet. 

Projekteringsverktyg:  

Det huvudsakliga projekteringsverktyget som används är CADRA, vilket är ett 
dokumentations- och beräkningssystem. Med programmet som grund tas kartor ut och 
redigeras i PDF-format. I CADRA finns ingen funktion för att utföra ekonomiska kalkyler. 
Även kabeldimensioneringsprogrammet EL-VIS och AutoCAD används. 

IP4 upplever att verktygen fungerar mycket bra. Eftersom avdelningen har använt 
programmet i ungefär 10 till 15 år är systemet väl inarbetat. De funktioner och program 
som har fungerat mindre bra har under åren valts bort. Användarna av programmen 
kommer själva med förslag till förbättringar och tar upp dessa med sin chef. 

För förändringar av verktygen ansvarar systemadministratörerna, som i sin tur informerar 
användarna om dessa. Detta kan ske skriftligt, muntligt eller på möten. IP4 anser att 
informationen kring förändringar fungerar jättebra. Detta tack vare att företaget är litet och 
informationsvägarna korta. Att dom flesta på avdelningen sitter på samma våningsplan 
menar IP4 är en fördel. 

Ekonomiska kalkyler och nyckeltal:  

De ekonomiska kalkylerna för projektkostnader grundar sig på EBR. Vid en förstudie 
utförs en grövre kalkyl med P1 och för en projektering utförs den med P2. Kalkyler med 
EBR används ibland för att ställa två olika utföranden mot varandra. IP4 utför ibland 
erfarenhetsberäkningar i huvudet, men framhåller dock att det är dom faktiska kostnaderna 
som gäller. Men en sådan beräkning fungerar bra för att göra en snabb uppskattning. 

För projekt som kan generera en intäkt utförs en LCC-kalkyl. Då ställs en nyinvestering 
mot vad det kostar att underhålla det befintliga nätet. Kalkylen utförs vid större projekt. 
Vid samförläggning och projekt där krav finns att höja elkvaliteten för kunden utförs dock 
ingen LCC-kalkyl. Anledningen till detta är att vid sådana projekt förbättras elkvliteten hos 
kunden, men företaget gör ingen vinst. Det ses därför inte som relevant att utföra kalkylen 
menar IP4, eftersom att de vet redan innan att de kommer att göra en förlust på projektet. 

IP4 upplever att LCC-kalkylen i sig är enkel att utföra, men att det kan vara krånglig att få 
fram underhållskostnader. Beträffande de värden som används i kalkylen anser IP4 att det 
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många gånger rör sig om grövre uppskattningar. Det är svårt att veta hur mycket någonting 
verkligen kommer att kosta i framtiden, det är ibland svårt att bedöma rimligheten. Men 
IP4 anser att det är tydligt vilka värden som stoppas in i kalkylen och vad resultat av 
kalkylen används till. 

För att säkerställa att företaget inte tar ut en för stor vinst på ett projekt görs en jämförelse 
mellan den egna beräkningen av projektkostnaden och kapitalbasen beräknad efter Ei:s 
kostnadskatalog. Kapitalbasen tas fram med hjälp av dokumentationsunderlaget som 
hämtas från CADRA. 

Beslutsprocessen: 

Beslutsprocessen kan se något olika ut beroende av vilken typ av projekt som ska utföras. 
För alla driftprojekt, som innebär till exempel akuta underhåll eller en flytt av en befintlig 
kabel, finns en årsbudget. Kostnaden för ett sådant projekt tas från den gemensamma 
budgeten. 

Vid ett investeringsprojekt som beräknas kosta över en viss summa måste projektören söka 
investeringspengar. För projektkostnader över den summan beviljas projektet av olika 
chefer vid olika investeringsnivåer. Vid första nivån beviljar affärsområdeschefen, vid andra 
nivån företagets VD och vid tredje nivån beviljar styrelsen. Beroende på vilken nivå som 
projektet hamnar på behövs lite olika underlag. Eftersom styrelsen inte har så goda 
elkunskaper behövs tydligare information om projektet. 

Beroende på investeringsnivån kan det ta olika lång tid att få ett beslut. Detta kan ta allt 
från en dag till ett par månader. Då affärsområdeschefen som ansvarar för mindre projekt 
sitter i närheten kan ett beslut fås fort. Om det handlar om ett styrelsebeslut tas detta på 
utsatta möten, vilket kan dra ut på tiden. Men IP4 menar att oavsett beslutsväg fungerar 
processen bra. 

Organisationsfrågor: 

Då nya rutiner tas fram tillsätts ofta någon form av arbetsgrupp. I gruppen kan det ingå en 
representant från varje avdelning som ser över det som avses förbättras och förslagen 
diskuteras med närmsta chef. När de nya rutinerna är framarbetade förmedlas det ofta på 
arbetsplatsträffar. IP4 säger att rutiner i arbetet utvärderas och diskuteras kontinuerligt. 
Detta görs ofta i arbetsgrupper med representanter från olika avdelningar. 

På företaget tillämpas ingen certifierad form av förbättringsarbete. Däremot säger IP4 att 
det pågår ett ständigt arbete med förbättringar. Det läggs mycket tid på att se över rutiner 
och processer för att uppnå förbättringar. 
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6.5 Företagebeskrivning Ellevio 
Ellevio AB är ett energibolag som ägs av Borealis Infrastructure Management, Tredje AP-
fonden, Folksam och Första AP-fonden. Bolaget som har drygt 400 anställda äger och 
förvaltar regionala och lokala elnät med cirka 918 000 anslutna kunder. Nätet består till 
största del av landsbygdsnät men även större stadsnät som i exempelvis Stockholm. [34], 
[35] 

Ellevio AB utför själva elnätsprojekteringar medan utförandet ligger ute på entreprenad. 
Bolaget jobbar aktivt med att förbättra och utveckla sitt elnät. Fram till 2019 planerar 
bolaget investera 9 miljarder kronor i elkvalitetshöjande åtgärder. [35] 

6.5.1 Intervju med nätplaneringschef 
Projektinitiering: 

Initiering av projekt sker genom att en områdesansvarig, Asset Manager, får information att 
det finns ett ärende. Informationen kan komma från avdelningen som har hand om 
anslutningar, hos vilka varje ärende finns registrerat. Asset Managern skickar sedan ärendet 
vidare till nätplaneringschefen som via e-post i sin tur delegerar ut projektet till 
nätplanerarna, vilket är Ellevios motsvarighet till en projektör.  Vid initiering är det viktigt 
att varje ärende behandlas av Ansluta-enheten. Mindre anslutaärenden, som att till exempel 
koppla på en kortare kabel då nätet inte behöver förstärkas, behövs ingen nätplanering 
göras. Ett mindre underlag behöver tas fram men inte en likadan teknisk dokumentation 
som krävs vid en större projektering. 

Om en nätplanerare själv ser att en del av nätet som gränsar till det egna projektområdet 
har brister, kan denna föreslå att även denna del tas med i projekteringen. Detta stäms av 
med den områdesansvarige som får ta ett beslut om detta. 

Projekten får vid initiering en viss prioritetsordning. Högst prioritet får kundstyrda projekt 
som till exempel anslutningskrav. Vid behov kan en nätplanerare som arbetar med ett 
projekt som har lägre prioritet istället arbeta med ett högprioritetsprojekt. Som andra 
prioritet kommer ofta samförläggningsprojekt. Men beroende på hur tidsplanen och 
planeringen för projektet ser ut kan prioriteten komma att höjas eller sänkas. Anslutningar 
av vindkraft och solceller får även hög prioritet. 

Projektområden: 

Avdelningen arbetar idag med lokalnätsprojekt där projektkostnaden kan vara ungefär 8 
gånger större än de var för två år sedan. För ett projekt av den storleken ansvarar en 
nätplanerare. IP5 säger att anledningen till att företaget har valt att börja arbeta med så pass 
mycket större projekt är att försöka effektivisera arbetet. Det underlag som tas fram vid 
varje projekt ser i princip likadant ut, oberoende av projektstorleken. Genom att skapa ett 
större projekt behöver handlingar och dokument inte tas fram lika många gånger, vilket IP5 
menar ska kunna göra processen mer effektiv. Detta trots att processen vid ett större 
projekt kan ta lite längre tid. Tidigare skapades ett målnät, det vill säga en bild över hur det 
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önskade lokalnätsområdet skulle ut. Här beskrevs i stora drag bland annat hur nätet skulle 
dimensioneras och placeringar av nätstationer. Genom att arbeta med större projekt kan 
målnätet skapas samtidigt som projekteringen utförs. 

En annan anledning till att storleken på projekten har ändrats är att detta ska ge mer 
spelrum för entreprenörerna. Det ska även skapa trygghet för dessa då längre avtal kan 
skrivas. IP5 menar att det nya arbetssättet är under ständig utveckling. Att arbeta med 
större projekt kommer ställa nya krav på det material som tas fram. För att säkerställa att 
alla nätplanerare som är inblandade i de stora projekten tar fram handlingar som ser likadan 
ut hålls avstämningar någon gång i månaden.  I och med det nya sättet att arbeta kommer 
medelkostnaden för projekt att öka i framtiden. 

Arbetsprocessen: 

Vid en projektering utförs inte beräkning och dimensionering av lågspänningsnätet, detta 
lämnas till entreprenören. Genom att göra på detta vis menar IP5 att avdelningen kan 
fokusera på att ta skapa nya projekt. Till entreprenören skickas det i upphandlingen med en 
karta över lågspänningen som visar vilka delar som ska ersättas. När entreprenörens arbete 
är klart ska det godkännas av Ellevio. Vid projekt som rör exploatering utför däremot 
nätplaneringen själva beräkningar av lågspänningsnätet. 

Processen efter initiering kan börja med att ett fältbesök görs av projektområdet, vilket 
gärna görs med projektledaren i ett tidigt skede. Ett fältbesök ska alltid göras för projekt 
över en viss nivå. För mindre projekt kan det räcka med att använda en digital karttjänst. 
En avstämning görs med både driftcentralen och avdelningen för regionnät. Detta görs för 
att se om planer på att bygga om nätet i framtiden finns och hur det nya nätet kan tänkas 
påverka den framtida driften. Sedan ritas kartor, kalkyler görs, drift- och enlinjeschema ritas 
och en översiktlig projektbeskrivning görs. Som hjälp i arbetet finns det en 
projekteringshandbok. Oavsett projektkostnad skrivs en arbetsmiljöplan och en miljöplan. 
Här framhåller IP5 att det viktigaste i dessa dokument är riskanalysen och åtgärdsplanen. 
Även en kundvärdesanalys görs, i syfte att se om det finns några känsliga kunder i nätet. 

Allt detta sammanställs sedan i en projektpärm och Asset Managern skickar materialet till 
utförandeavdelningen i ett projekthanteringssystem. Dom kontrollerar att de ekonomiska 
kalkylerna stämmer, bekräftar att projekteringen är klar och lämnar sedan över projektet för 
beredning.  Företaget har tidigare utfört beredningar men gör det inte längre. 

Processen följer i stort ett bestämt flöde. För att säkerställa att inga steg glöms bort finns 
det checklistor och lathundar att tillgå. Det är dock inte bestämt vilken ordning som alla 
stegen ska utföras i, det kan nätplaneraren själv bestämma för att utforma sitt arbete på ett 
effektivt sätt. IP5 menar att det är bra om arbetet är lite uppstyrt, men att det samtidigt inte 
får bli tråkigt. 

På frågan om det i processen finns några onödiga steg nämner IP5 en viss problematik som 
kan uppstå med kundlistor. Eftersom ett utförande ibland sker långt efter att 
projekteringen är färdig är det svårt att veta vilka abonnenter som finns kvar i området. I 
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områden där det byggs många nya bostäder kan antalet abonnenter snabbt ändras. 
Kundlistorna kan därför komma att bli inaktuella och därför behöva uppdateras i 
framtiden. Men eftersom nätplaneraren gärna vill slutföra sitt projekt uppstår dilemmat om 
listorna ska tas fram nu eller vid ett senare skede.  Det senare leder ju till visst dubbelarbete. 

Projekteringsverktyg: 

Som projekteringshanteringssystem använder avdelningen PCS. Där läggs alla kalkyler in, 
vilka sedan kan jämföras mot fakturor som läggs in i samma system. Varje projekts status 
registreras i systemet och den informationen kan ses på Ellevios hemsida. Alla projektets 
handlingar sparas i en mapp i systemet, från vilken projektledaren sedan kan hämta 
information. 

För nätkartedokumentation används Ellevios NIS/GIS system. IP5 upplever att 
programmet mestadels fungerar bra, då det sällan hänger sig och många kan arbeta 
samtidigt i det. Det kan dock ta lite tid att lära sig programmet, det kan vara nödvändigt att 
gå någon kurs och jobba ett tag med det. Detta eftersom det är många moment att lära sig, 
menar IP5. När ett nät ska tas i drift genom att postas i programmet kan det ta lite tid. 
Framförallt för större projekt med många komponenter. NIS/GIS systemet är inte 
integrerbart med PCS men är det med ADMS, vilket är det program som används i 
driftcentralen. Dom är integrerade för att nätet som postas i NIS/GIS systemet ska kunna 
ses av operatörerna. 

När det sker förändringar i Ellevios NIS/GIS system testas den uppdaterade versionen av 
en person från nätplaneringsavdelningen. Om det finns förbättringsförslag skickas dessa 
med via medlemmar i en förvaltningsgrupp som har möte varannan vecka. Ifall det uppstår 
problem med programmet så finns det en systemförvaltare på avdelningen som kan bistå 
med hjälp. 

När förändringar i programvaran har skett kan information om detta ibland fås via e-post. 
Det kan även meddelas på ett nätplaneringsmöte som brukar hållas en gång i månaden. På 
detta möte deltar samtliga nätplanerare. Ellevio har som krav att alla entreprenörer som 
arbetar mot företaget använder sig av samma NIS/GIS system som används på Ellevio. 
Detta för att dokumentation inte ska behöva ske två gånger. IP5 menar att det därför är 
viktigt att sprida vidare information om programmet till sina entreprenörer. 

Ekonomiska kalkyler och nyckeltal: 

Vid beräkning av projektkostnader används EBR:s kostnadskatalog P12. Antal och längder 
matas in för hand i PCS, varefter beräkningen utförs. Det finns ingen funktion i Ellevios 
NIS/GIS system som kan beräkna en projektkostnad utifrån EBR. 

För att bestämma kapitalbasen, som ligger till grund för nätets värde, beräknas ett RAV-
värde, vilket står för Regulatory Asset Value. Detta värde bestäms utifrån nätets ålder, 
vilket betyder att detta minskar varje år, intäktsramen blir mindre med tiden. Så genom att 
föryngra nätet kan intäkterna ökas. Målet är därför att RAV-värdet ska vara så högt som 
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möjligt. Både en RAV-build- och en RAV-demolition-kalkyl görs. Med RAV-demolition 
visas det i nätet som har raserats i förtid och för detta sker en direktavskrivning. 

För att mäta effektiviteten i investeringarna tas ett COP-värde fram. Den beräknade 
projektsumman jämförs med Ei:s normprislista. Målet är att COP-värdet ska vara högre än 
1, det vill säga att projekteringen har utförts på ett mer effektivt sätt. På så vis skapas värde 
åt företaget, menar IP5. Vid ett investeringsbeslut säger IP5 att COP-värdet väger tyngst, 
men hänsyn tas även till RAV-värdet. 

För att beräkna lönsamheten med ett projekt utförs en DIET-kalkyl, vilket är en form av 
LCC-kalkyl. Kalkylen utförs i en Excel-mall där kostnadsberäkningen utifrån EBR läggs in 
tillsammans med värdena för RAV-build och RAV-demolition. Även poster för underhåll 
som inte behöver göras i och med en nyinvestering ingår. I mallen genereras sedan ett 
värde för COP och RAV. Värdena som läggs in i kalkylen kan importeras till och 
exporteras från PCS. DIET-kalkylen utförs idag baserad på det projekteringsunderlag som 
har tagits fram. 

IP5 upplever att det framgår vilka parametrar som används i DIET-kalkylen. Eftersom det 
finns förmarkerade fält som ska fyllas i är det tydligt vilka värden som matas in. Genom 
detta bör nätplaneraren kunna göra en bedömning om resultatet är rimligt eller inte. Det 
finns dessutom på avdelningen en person som ansvarar för DIET-kalkylen som vid behov 
kan konsulteras. 

Beslutsprocessen: 

Om en beräknad projektkostnad som tagits fram med EBR kommer över en viss summa 
behöver denna godkännas av den områdesansvarige. Denna ser över kalkylerna i PCS och 
förvissar sig om att den är korrekt utförd. 

Vid en investering finns tre nivåer där besluts tas av olika ansvariga. På första nivån 
beslutar Sverigechefen, som får en presentation av projektet. Beslut på nivå två tas av 
företagets VD. För projekt på tredje nivån tas ett beslut av företagets styrelse. Det är alltid 
nätplanerarens projektering med kalkyler och kartbilder som ligger till grund för ett beslut. 
För riktigt stora projekt är det dock den områdesansvarige i samråd med nätplaneraren som 
sätter ihop den presentation som visas för styrelsen. Denna ligger även den ligger till grund 
för ett beslut. IP5 framhåller att det är viktigt att underlaget som presenteras för 
beslutsfattaren är genomarbetat. Detta eftersom det annars finns en risk att projektet får ett 
avslag. 

Organisationsfrågor: 

Nya rutiner tas i huvudsak fram av företagets processledare. Nätplanerarna är till viss del 
delaktiga i framtagandet av nya rutiner. Då det finns olika processpecialister från linjen som 
medarbetarna kan lämna förbättringsförslag till. IP5 menar att det är viktigt att vara delaktig 
i utvecklingsarbetet och att våga komma med idéer. När de nya rutinerna har införts skickas 
dom ofta ut på remiss till medarbetarna som kan lämna synpunkter. Om något förslag på 
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en ny rutin från avdelningen har antagits brukar IP5 försöka återkoppla detta till 
nätplanerarna. 

Kvalitetssäkring av arbetet sker bland annat av en nätkommitté där olika yrkesroller från 
olika avdelningar sitter med. Det hålls även processutbildningar ett par gånger om året. 
Genom att olika avdelningar granskar samma dokument kan en jämn kvalitet i arbetet 
behållas. Till exempel granskas internt de handlingar som ska skickas ut på upphandling. 

IP5 säger att det är av vikt att det finns ett samspel mellan medarbetarna och att hjälpa 
varandra i arbetet. Genom att kontinuerligt se över arbetsprocessen så arbetar avdelningen 
med ständiga förbättringar, menar IP5. 

 

7 Resultat projekthantering 
I följande avsnitt presenteras de resultat som har kommit ur intervjuerna med representanterna från de 
olika nätbolagen. Den data som författarna har valt att lyfta fram i diskussionen presenteras i både figurer 
och förklarande text. 

7.1  Ekonomi och beslutsfattning 
Tabell 1 visar en sammanställning av respektive avdelnings nyttjande av utvalda 
ekonomiska kalkyler, nyckeltal och beslutsnivåer. Dessa valdes eftersom det finns 
intressanta skillnader i hur dessa arbetas med. 

Tabell 1 Samtliga bolags användande av nyckeltal, kostnadskataloger och beslutsnivåer. 

 Vattenfall 
Luleå 

Vattenfall 
Stockholm 

Göteborg 
Energi 

Trollhättan 
Energi 

Ellevio 

Kostnadskatalog EBR, P1 
och P2. 

EBR, P1 
och P2. 

EBR, P1 
och AMA-
koder. 

EBR, P1 
och P2. 

EBR, P12. 

LCC Ja, för 
samtliga 
projekt. 

Ja, för 
samtliga 
projekt. 

Nej. Ja, för 
projekt där 
ett 
ekonomiskt 
alternativ 
behöver 
beräknas. 

Ja, för 
samtliga 
projekt. 

COP Ja, för 
samtliga 
projekt. 

Ja, för 
samtliga 
projekt. 

Ja, för 
samtliga 
projekt. 
(Kallar det 
inte COP) 

Nej, men 
beräknar 
kapitalbasen 
för hela 
nätet. 

Ja, för 
samtliga 
projekt. 

Beslutsnivåer 3, olika 
beslutsfattar
e för varje 
nivå. 

3, olika 
beslutsfattare 
för varje nivå. 

2, olika 
beslutsfattare 
för varje nivå. 

3, olika 
beslutsfattare 
för varje nivå. 

3, olika 
beslutsfattare 
för varje nivå. 
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Samtliga bolag använder sig av EBR:s kostnadskataloger i någon form. Ellevio är det enda 
bolaget som använder sig av P12-katalogen. På Göteborg Energi används även koder från 
AMA vid kostnadsberäkningar. 

Hos Vattenfall och Ellevio görs en LCC-kalkyl på samtliga projekt. Samtliga 
intervjupersoner från Vattenfall utrycker att kalkylen har brister och att denna borde ses 
över. De menar även att det inte är helt tydligt vilka värden som används när kalkylen tas 
fram och även hanteringen av resultatet ifrågasätts. LCC-kalkylen är enligt 
intervjupersonerna det arbetsmoment som tillför minst värde till processen och till 
företaget. Intervjupersonerna på de övriga bolagen som utför en LCC-kalkyl säger att det 
tydligt framgår varför den utförs, vilka värden som används och att hanteringen av denna 
fungerar bra. När en LCC-kalkyl utförs på Trollhättan Energi görs denna framför allt vid 
större projekt. I de fall då ett projekt ändå inte kommer att gå ihop ekonomiskt görs ingen 
kalkyl, dessa projekt kommer ändå att utföras eftersom bolaget ser till kundnyttan. På 
Göteborg Energi utförs ingen LCC som jämförelseanalys, däremot görs en 
kostnadsberäkning utifrån EBR:s P1-katalog som används som en jämförelse med landets 
andra nätbolag. 

På samtliga bolag tas ett COP-tal eller motsvarande fram. Intervjupersonen från Göteborg 
Energi namngav aldrig talet, men beskrivningen av det stämmer in på innebörden av ett 
COP-tal. På Trollhättan Energi beräknas en kapitalbas på hela nätet och inte för varje 
individuellt projekt. Projektörerna från Vattenfall tycker att proceduren med att beräkna 
COP-värdet inte är speciellt svår eller tidskrävande, men anser att värdet blir missvisande 
då det inte baseras på kostnaden för det slutgiltiga nätet. 

Beslut om genomförande av projekt tas på samtliga bolag av olika beslutsfattare på olika 
nivåer. Gemensamt för de högsta nivåerna är att dessa beslut tas av VD eller bolagets 
styrelse. 

På Ellevio tas ett så kallat RAV-värde fram för att dels bestämma kapitalbasen och att ta 
fram en prognos hur mycket nät som byggs. Värdet baseras på vad som byggs i nätet och 
vad som raseras i nätet. 
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7.2 Projekteringsverktyg 
I tabell 2 presenteras hur funktioner används för kostnadsberäkningar och kalkylering samt 
hur integrerbarheten av dessa till respektive bolags NIS/GIS-programvara ser ut. Även hur 
förändringar och uppdateringar av programvaran hanteras samt hur upplevelsen av 
användarvänligheten ser ut presenteras. 

Tabell 2 Matris över bolagens NIS/GIS-system, hur integrerbarheten ser ut, hur rutinerna kring uppdateringar ser 
ut och dessa är att använda. 

 

 Vattenfall 
Luleå 

Vattenfall 
Stockholm 

Göteborg 
Energi 

Trollhättan 
Energi 

Ellevio 

Kostnadsberäkning
/kalkylering 

Utförs i 
inbyggd 
modul i 
NetBas. 
Exporteras 
till Excel-ark. 

Utförs i 
inbyggd 
modul i 
NetBas. 
Exporteras 
till Excel-ark. 

Kan utföras i 
dpPower. 

Kan inte 
utföras i 
CADRA. 

Läggs in i 
PCS, värden 
fås i Excel-
ark 

Integrerbarhet  Bra, men 
koder för 
vissa 
komponente
r finns inte i 
systemet. 

Bra, men 
vissa koder 
måste 
justeras för 
hand. 

Inte bra, 
handpåläggn
ing krävs i 
efterhand. 

Är möjlig, 
men bara 
vissa delar 
används. 

Inte med 
PCS, men 
med ADMS. 

Uppdateringar/ 
förändringar 

Annonseras 
med god 
framförhålln
ing via e-
post.   

Tas fram i 
en 
projektgrup
p där de 
testas. 
Meddelas på 
utvecklingsti
llfällen eller 
via e-post. 

Tar lång tid 
att få 
igenom. 
Testas av en 
person per 
avdelning. 
Meddelas på 
teknikmöte.  

Görs av 
systemadmi
nistratörer, 
meddelas 
skriftligt 
eller på 
möte.  

Testas av 
nätplanering
savdelninge
n. Meddelas 
via e-post 
eller på 
möte.   

Användarvänlighet Överlag bra, 
men 
långsamt att 
arbeta i. Kan 
inte utföra 
beräkningar 
av vissa 
värden.  

Överlag bra, 
men 
långsamt att 
arbeta i. 
Finns många 
funktioner, 
många 
glöms lätt 
bort.   

Bra att rita i, 
dåligt att ta 
ut kartor i. 
Långsamt 
att arbeta i.  

Fungerar 
mycket bra, 
väl inarbetat 
i 
verksamhete
n.   

Fungerar 
bra, många 
kan använda 
det 
samtidigt. 
Längre 
inlärningspe
riod.  

 

Kostnadsberäkningar och kalkylering utförs hos Vattenfall och Göteborg Energi i 
respektive NIS/GIS-system. Hos Trollhättan Energi och Ellevio utförs dessa i andra 
system.  Beträffande integrerbarheten säger projektörerna från Vattenfall att systemet är väl 
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Vattenfall 
Luleå Ellevio 

Göteborg 
Energi 

Trollhättan 
Energi 

0 

Vattenfall 
Stockholm Vattenfall 

Trollhättan 

integrerat med andra system, men menar dock att det faktum att vissa kostnadskoder inte 
finns med i systemet borde ses över. IP3 hos Göteborg Energi anser att integrerbarheten 
inte är så bra, eftersom handpåläggning krävs trots att systemet egentligen kan utföra 
beräkningarna. 

Varje intervjuperson anser att förändringar och uppdateringar av det egna systemet 
hanteras och meddelas på ett bra sätt. IP3 från Göteborg Energi anser dock att det tar för 
lång tid att få igenom uppdateringar. Projektörerna från Vattenfall och Göteborg Energi 
tycker att användarvänligheten hos systemet överlag är bra, men att det är långsamt att 
arbeta i. Detta är något som samtliga skulle vilja se en förändring kring. IP1 i Luleå anser 
dessutom att beräkningar för vissa viktiga moment saknas. IP5 från Ellevio tycker att 
användarvänligheten är bra, men menar dock att det kan krävas en längre inlärningsperiod 
för att behärska systemet. Trollhättan Energis system menar IP4 fungerar mycket bra. 
Anledningen till detta är att samma system har använts i många år och nödvändiga 
förändringar har gjorts efter hand, vilket har lett till att systemet är mycket väl inarbetat på 
företaget. 

7.3 Projektkostnader 
Figur 7.1 Beskriver normalkostnaden för ett projekt som respektive bolag har idag. Dessa 
är baserade på en uppskattning som gjordes av intervjupersonerna under intervjutillfällena.  
Syftet är inte att redovisa de faktiska kostnaderna utan att endast visa hur dessa förhåller sig 
gentemot varandra och att belysa skillnaderna i storlek. 

 

 
 

Figur 7.1 Normalkostnaden för ett projekt uttryckt som ett förhållande. 

Trollhättan Energi och Göteborg Energi har koncessionsområden som liknar varandra till 
storleken. En faktor som bidrar till att projekt hos Göteborg Energi har en högre 

Normalkostnad för ett projekt hos respektive bolag 
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normalkostnad är att andelen projekt som innefattar stadsnät är många och att det är dyrt 
att gräva i Göteborg. Ellevio hamnar högst på skalan då ett nytt arbetssätt med mycket 
större projekt än tidigare har börjat införas. 

  

8 Analys av förbättringspotential 
Vid uppstart av examensarbetet var tanken att intervjuer skulle ske med två större elbolag 
och två mindre, med syftet att få ett urval med större spridning. Dock lyckades det endast 
att etableras kontakt med ett mindre bolag, Trollhättan Energi. Då Göteborg Energi också 
är ett kommunalt ägt nätbolag med en snarlik storlek på koncessionsområde som 
Trollhättan Energi, men med en annan miljö för förläggning blir en jämförelse relevant. 
Detta ses därför inte som ett problem för studiens tillförlitlighet. 

Inga formella intervjuer likt de som utfördes med intervjupersonerna gjordes hos 
uppdragsgivare, något som i efterhand hade kunnat ses som fördelaktigt. Däremot hölls 
löpande samtal och informationsträffar med handledare. När oklarheter uppstod kunde 
även frågor ställas till de övriga projektörerna på avdelningen. All den data som har samlats 
in på detta sätt har mestadels skrivits ner som anteckningar. Eftersom materialet inte har 
spelats in fann författarna det svårt att sammanställa materialet på ett motsvarande sätt som 
för de genomförda intervjuerna. Men utifrån det som har tagits del av hos Vattenfall i 
Trollhättan kan slutsatsen efter genomförda intervjuer dras att arbetssättet i Luleå och 
Stockholm är mycket snarlikt. 

Representanterna från Göteborg Energi, Trollhättan Energi och Ellevio ansåg alla under 
intervjutillfällena att det inte finns några direkt onödiga steg i projekteringsprocessen. 
Intervjupersonerna från Vattenfall kunde däremot peka på ett par steg i processen som de 
anser som överflödiga. Detta kan väcka frågan om de förstnämnda personerna verkligen 
inte är missnöjda med några steg eller endast inte vill framställa sin organisation i dåligt ljus. 
Att delta i en intervju och där svara på frågor kring sin verksamhet kan upplevas som en 
känslig situation, det är därför fullt förståeligt att en negativ syn på företaget inte vill 
förmedlas. Utgångspunkten är självfallet den att intervjupersonerna har svarat 
sanningsenligt på frågorna, här belyses endast förståelsen för intervjupersonernas situation. 

För att samla in data som har legat till grund för arbetet har ett utbyte av information skett i 
förtroende med andra nätbolag, vilket gör att metoden har stora likheter med en 
benchmarkingstudie. Enligt författarna Andersen och Pettersen är det viktigt att de 
arbetssätt hos benchmarkingpartnern som upplevs som intressant och ”bättre” inte 
försöker kopieras rakt av utan istället anpassas till den egna verksamheten, ”adapt, not 
adopt”. Författarna menar att det finns många aspekter hos det undersökta bolaget som 
möjliggör att just den metoden fungerar i deras verksamhet. Detta kan därför vara något att 
ta hänsyn till om nya eller effektiviserade arbetssätt hittas hos benchmarkingpartnern. [9] 
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8.1 Projekteringsverktyg 
IP2 från Vattenfall i Stockholm berättade under intervjun om den digitala signeringen av 
beslut i affärssystemet SAP och uttryckte då att det är ett mycket bra och väl implementerat 
system. Däremot belyses bristen i systemet att inget meddelande fås direkt hos mottagaren 
av ett meddelande om att en beslutshandling finns att granska, utan först en tid efter. 
Däremot får avsändaren ett meddelande då granskaren nekar till att godkänna beslutet. 
Detta menar IP2 kan fördröja beslutsprocessen om granskaren inte aktivt tittar i sin inkorg. 
Att systemet är uppbyggt på detta vis bidrar till icke värdeskapande tid då projektören kan 
behöva vänta onödigt länge på att få sina handlingar underskrivna, istället för att kunna 
slutföra arbetet med en gång. Författarna har inget förslag på en teknisk lösning på 
problemet, då detta är långt utanför kompetensområdet. Resonemanget syftar endast till att 
belysa bristen i systemet. 

Samtliga intervjupersoner som använder NetBas anser att programmet är mycket långsamt 
att arbeta i. I och med att det inom en snar framtid kommer en ny version av programmet 
återstår att se om förbättringar av systemets hastighet kommer att ske. Om problemet 
kvarstår i framtiden är detta något som borde ses över eftersom det finns en uppfattning 
bland användarna att en stor del av arbetstiden går åt till att vänta på att programmet ska 
ladda information. Det betyder att aktuellt arbete inte kan utföras under tiden vilket 
inverkar negativt på den värdeskapande tiden. 

Under intervjun med IP1 från Vattenfall framkom att vissa uträkningar inte kan utföras i 
NetBas, detta trots att alla värden finns i systemet. IP1 upplever att detta till viss del 
fördröjer arbetet då dessa beräkningar måste utföras vid sidan av systemet. Funktioner för 
detta kan tänkas vara möjliga att läggas till i programmet. Inte heller här finns några förslag 
till en teknisk lösning, syftet är endast att belysa problemet. Men som tidigare nämnts 
kommer snart en ny version av systemet, vilket kan betyda att nya funktioner har lags till. 

8.2 Organisationsfrågor 
Genom att chefen befinner sig närmare verksamheten kan en ökad förståelse för det 
dagliga arbetet öka. Inom Kaizen finns en tanke att genom att chefen under en tid befinner 
sig mitt i verksamheten och utför samma arbetsuppgifter som medarbetarna kan en ökad 
förståelse för det dagliga arbetet fås. Eftersom chefen då får möjligheten att upptäcka de 
brister som finns i arbetet kan även förståelsen för dessa öka och kan sedan tillsammans 
med medarbetarna identifiera förbättringsåtgärder. Detta är även en möjlighet för 
ledningen att visa sin vilja till förändring eftersom ledarskapet blir mer synligt. [26] 

Båda intervjupersonerna från Trollhättan Energi och Göteborg Energi framhåller att 
kontakten med sin närmsta chef är mycket god. En bidragande orsak till detta är att 
respektive chef sitter i samma byggnad som projektörerna, vilket enligt båda 
intervjupersonerna skapar kortare och mer direkta beslutsvägar. Hos Trollhättan Energi 
kan därför till exempel beslut tas mycket snabbt då projektören kan gå direkt till chefen 
som med en gång kan se på beslutshandlingarn. Ingen av intervjupersonerna från Vattenfall 
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uttryckte på något sätt att kontakten med sin närmsta chef är dålig, men ingen av dessa har 
samma möjlighet till mer daglig kontakt. Detta eftersom alla projektörer har samma chef, 
oavsett vilken ort de arbetar på. Det finns därför en risk att chefen och därmed ledningen 
inte får samma kännedom om arbetsprocessen eller medarbetarnas syn på denna. Det är av 
organisatoriska skäl förmodligen inte rimligt att det ska finnas en närmsta chef i samma 
byggnad på varje ort. Det kan dock bli desto viktigare att som chef visa upp sig i 
verksamheten och ta del av medarbetarnas åsikter och synpunkter. I Trollhättan Energi och 
Göteborg Energis fall är det möjligt att ett utbyte av synpunkter sker mer naturligt. 

8.3 LCC 
Båda intervjupersonerna från Vattenfall uttrycker ett relativt starkt missnöje med den LCC-
kalkyl som utförs. Eftersom båda två menar att det inte helt framgår vilka värden som 
används i kalkylen och inte heller vad resultatet används till, är det inte svårt att förstå 
uppfattningen om att denna inte tillför något till processen. Att dessutom behöva sitta och 
vänta på att nästa fönster i programmet ska dyka upp, bara för att stänga det och sedan 
vänta på ett nytt kan självfallet upplevas som frustrerande. Detta beror i och för sig inte på 
LCC-kalkylen, men det bidrar i allra högsta grad till icke värdeskapande tid. Genom att 
kalkylen ska utföras för projekt över en viss summa och de flesta projekt som utförs ligger 
över den nivån, blir den sammanlagda icke värdeskapande tiden i slutändan stor. 

Syftet med att själva kalkylen ska utföras är med okunskap om bakomliggande beslut svårt 
att argumentera emot. Det som däremot kan diskuteras är den brist på information kring 
LCC-kalkylen som de intervjuade projektörerna upplever. Om det från ledningsnivå inte 
framgår varför ett moment utförs, då kan frågan ställas om medarbetarna förväntas visa 
engagemang för detta. Det framgår även i intervjuerna att det har lämnats synpunkter på 
kalkylen med syftet att få till någon form av förändring. En viktig del i Kaizen är att alla 
små förbättringar som kan göras i slutändan kan skapa storverk [26]. Om denna drivkraft 
till förändring inte tas på allvar kan det finnas en risk att denna slutligen upphör. 

Hos Trollhättan Energi utförs inte LCC-kalkylen för samtliga projekt, utan endast när ett 
jämförelsealternativ behövs. Detta sätt att arbeta med kalkylen skulle kunna vara 
applicerbart även hos Vattenfall då många projekt utförs i syfte att förbättra elkvaliteten för 
abonnenter. Dessa projekt måste i och med de myndighetskrav som finns utföras oavsett 
kostnad. Det skulle i dessa fall vara mer rimligt att använda kalkylen som en jämförelse 
mellan två projektförslag, om projektören skulle vara osäker på ifall det ursprungliga 
förslaget inte skulle vara tillräckligt kostnadseffektivt. 
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8.4 COP 
Själva beräkningen av COP-talet menar samtliga intervjupersoner från Vattenfall som enkel 
och inte så tidskrävande att utföra. Däremot anser de att värdet borde beräknas på ett 
färdigt nät och inte en skrivbordsprodukt. Detta kan kännas rimligt då en beräkning av ett 
värde baserat på det projekterade nätet endast ger ett underlag för en första investering. 
Vad den slutgiltiga projektsumman blir går inte helt säkert att veta före nätet är färdigbyggt. 
Om avsikten är att bara intressera sig för ett värde som visar lönsamheten baserat på en 
förprojektering känns användningen av nyckeltalet adekvat. Frågan är dock hur mycket det 
värdet säger om projektets lönsamhet. Enligt de intervjuade blir den slutgiltiga summan 
vanligtvis högre än förprojekteringskostnaden, alltså blir COP-talet i slutändan lägre och 
därmed med ledningens syn sämre. Tidigare fick ett prispåslag på projektsumman göras av 
projektören vilket gjorde att projektkostnaden stämde bättre överens med den slutgiltiga 
kostnaden. Att göra ett prispåslag skulle alltså kunna medföra att COP-talet möjligen skulle 
bli närmare det alternativ som beräknas på ett färdigt nät. 

För att bestämma ett projekts lönsamhet borde COP-talet alltså baseras på ett färdigt nät. 
Ansvaret för den beräkningen skulle då rimligtvis lyftas från optimeringsavdelningen till 
avdelningen för utförande. Detta skulle möjligtvis bidra till en ökad processeffektivitet 
eftersom det blir ett moment mindre att utföra. Om momentet att ta fram ett COP-tal 
kommer att se lika ut i framtid skulle ändå ett värde baserat på ett färdigt nät möjligen vara 
användbart. De två COP-talen kan då ställas mot varandra för att se hur lönsamheten i de 
båda beräkningarna skiljer sig åt. Det skulle sedan vara möjligt att analysera det aktuella 
projektets process för att se vilka steg som kan förbättras. Oavsett hur hantering av ett 
COP-tal kommer att se ut skulle det kunna vara till fördel för medarbetarna och för 
ledningen att en repetition kring detta hålls. Detta kan ge medarbetarna möjligheten att 
tydligare förstå hur talets används i arbetet. Det kan även vara en möjlighet för ledningen 
att ge sin syn på syftet med att talet beräknas baserat på de värden som används idag. Om 
det dessutom togs fram någon form av beskrivande material av COP-talet och hur det ska 
användas skulle detta möjligen kunna bidra till en ökad förståelse och användas som en 
hjälp i det dagliga arbetet. Ett sådant material skulle till exempel kunna införas i den 
befintliga planeringshandboken. Detta vore inte minst praktiskt för en nyanställd som inte 
redan är införstådd i COP-talets funktion. 

8.5 Beslutsprocessen 
Som kan ses i figur 7.1 hamnar normalkostnaden för ett projekt hos Ellevio högst på 
skalan. Detta eftersom bolaget arbetar mot att i framtiden öka storleken på de initierade 
projekten. Detta med syftet att öka effektiviteten i processen. Intervjupersonen IP5 från 
Ellevio uttrycker en stor tilltro till det nya arbetssättet att arbeta med betydligt större 
projekt än vad som tidigare var standard. IP5 menar att projekteringsprocessen ser i princip 
likadan ut oavsett storlek på projekt, samma underlag tas fram ändå. Processen kan ta något 
längre tid i och med att mer material måste tas fram, men samma slags material behöver 
inta tas fram lika många gånger. 
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Förutsatt att beslutsprocessen fungerar bra och att denna inte tar för lång tid, borde detta 
arbetssätt bli mer effektiv än att behöva skriva flera beslutsunderlag för samma område och 
sedan vänta på att få dessa godkända. Om projektören av någon anledning får vänta på att 
få sitt underlag godkänt kan detta bli en stoppkloss i processen. Visserligen kanske det 
finns andra projekt att arbeta med parallellt, men det torde vara mer effektivt att kunna 
avsluta ett arbete innan nästa påbörjas. Arbetsflödet kan bli svårare att behålla om det finns 
för många uppgifter att hoppa emellan. 

Baserat på uttalande från IP2 finns det indikationer hos Vattenfall att det från ledningsnivå 
finns en önskan om att i framtiden arbeta med större projekt. Sett till ovanstående 
resonemang kan detta vara till en fördel i arbetet. Men med större projekt kommer en 
högre kostnad och därmed hamnar projektet i en högre beslutsnivå. Hos de intervjuade 
projektörerna på Vattenfall finns uppfattningen om att beslutsprocessen vid de högre 
investeringsnivåerna ibland kan ta lång tid. Detta eftersom beslutsråden endast 
sammanträder på planerade tider och ett beslut kan följaktligen endast tas vid en viss 
tidpunkt. Det kan därför bli önskvärt att projektören väljer att stycka upp projektet i 
mindre delar om möjligheten finns. På så sätt kan ett beslut fås påskrivet mycket snabbare 
än om det måste tas upp i något av de schemalagda beslutsråden. Beslutsprocessen för den 
högsta beslutsnivån beskrivs i figur 8.1. 

 

 

Figur 8.1 Beslutsprocessen på den högsta beslutsnivån när tiden förbeslutsråden inte sammanfaller med varandra. 

 

 

Teknisk granskning  Tid mellan beslutsråd 
 

Beslutsråd  

Beslut åter   
Beslutshandlingar och 
teknisk beskrivning.  

Väntetid för projektör 
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Väntetid för projektör 

Beslutshandlingar och 
teknisk beskrivning med 
deadline 

Teknisk granskning  

Beslut 

Beslutsråd  

Om istället de projekt som behöver beslutas om i beslutsråden har en deadline som 
sammanfaller med tiden för sammankomsten borde ett effektivare flöde i arbetet kunna 
fås. Detta kan dock vara ett svårt arbetssätt då det är mycket som måste sammanfalla i 
projektet och att en deadline ibland kan vara svår att hålla. Fördelen kan dock vara att 
projektören då kan fokusera på ett område som sedan lämnas över för beslut. 
Beslutsprocessen för detta arbetssätt beskrivs i figur 8.2. 

 

 

Figur 8.2 Beslutsprocessen beskriven då projektet har en deadline och kan lämnas över direkt till teknisk 
granskning och beslutsråd som då sammanfaller.  
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9 Slutsats  
Det som författarna hos avdelningen för optimering i Trollhättan har observerat är att 
projekteringsprocessen följer ett tydligt flöde. Varje projektör har själv möjlighet att på ett 
effektivt sätt utföra vissa moment i önskad ordning. Dock har vissa moment som 
möjligtvis kan inverka negativt på den värdeskapande tiden i arbetet identifierats, det vill 
säga den arbetstid som inte tillför något till processen. Vissa arbetsmoment upplevs av 
projektörerna hos Vattenfall som onödiga då det inte helt finns en förståelse för varför eller 
på vilket sätt de utförs. Detta har bidragit till att en viss brist av engagemang har uppstått 
kring dessa moment.  

Uppfattningen i stort är att projekteringsverktyget NetBas överlag fungerar bra. Däremot 
upplevs programmet som mycket långsamt att arbeta i. Kvarstår detta problem bör det ses 
som relevant att en åtgärd för detta undersöks, då den tid som används för att vänta på att 
systemet laddar information kan anses som icke värdeskapande. Även vissa beräkningar 
som programmet inte kan utföra, trots att de värden som behövs för att utföra dessa finns i 
systemet, har identifierats. Det framkom även att vissa kostnadskoder från EBR:s katalog 
inte finns i modulen för kostnadsberäkningar. Projektören måste därför ta fram 
information från andra dokument, vilket kan ta längre tid än om funktionen och koderna 
fanns i verktyget. För detta finns inget förslag till specifik åtgärd men då denna brist kan 
bidra till ett långsammare flöde bör även detta ses över. Om dessa brister i prestanda är 
åtgärdade i den nya versionen av systemet återstår att se. 

Signeringen av beslut sker hos Vattenfall digitalt i affärssystemet SAP och denna process 
upplevs som bra. Dock uppmärksammades en brist i systemets meddelandefunktion, vilket 
är den att ett meddelande inte fås när ett nytt ärende finns i mottagarens inkorg. Ett 
meddelande fås först dagen efter, vilket betyder att det kan ta längre tid än nödvändigt 
innan ett beslut skrivs på. Detta gör att processens flöde stannar av, vilket bidrar till icke 
värdeskapande tid. Någon praktisk lösning på problemet kan inte presenteras här, men då 
andra automatiska meddelandefunktioner finns i systemet anser författarna att denna brist 
rimligtvis borde kunna åtgärdas.         

Hos Vattenfall finns tre olika beslutsnivåer för projektinvestering och på den högsta nivån 
behöver beslut tas i två olika beslutsråd. Dessa sammanträder inte samtidigt, vilket innebär 
att projektören inte kan fortsätta med det aktuella projektet och processen stannar upp. 
Författarna anser att det vore fördelaktigt om beslutsråden sammanträder vid samma 
tidpunkt vilket skulle korta ner beslutstiden. Om projekt på denna nivå dessutom arbetar 
mot en deadline som sammanfaller med tidpunkten för beslutsråden kan beslutstiden 
kortas ytterligare. Genom att arbeta på detta sätt tror författarna att arbetet kan 
effektiviseras genom att ett bra flöde i processen kan bibehållas.  

Hos Ellvio arbetas det idag med större projekt i syfte med att effektivisera sin process. 
Tanken kring den nya rutinen är att samma projektunderlag alltid behöver tas fram oavsett 
projektstorlek, vilket betyder att färre beslut behöver tas totalt sätt. Författarna finner detta 
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arbetssätt intressant och föreslår att en djupare benchmarking med Ellevio i syftet att 
undersöka om Vattenfall kan se fördelar med arbetssättet.       

Kring LCC-kalkylen finns idag hos Vattenfall ett större missnöje. Kritik riktas mot i vilket 
syfte kalkylen utförs, vad resultatet används till samt oklarheter kring vilka värden som 
används i kalkylen. På avdelningen i Trollhättan utförs en LCC-kalkyl på samtliga projekt 
över en viss summa, en summa vilken i stort sett de flesta projekt går över. Hos Trollhättan 
Energi utförs endast kalkylen på projekt där en jämförelse mellan två investeringsalternativ 
finns, den utförs inte för projekt där det finns krav om att upprätthålla elkvaliteten hos 
abonnenten. Då Vattenfall utför många projekt i just det avseendet anser författarna att 
arbeta på detta sätt kan ses som effektivt.  

Det COP-tal som tas fram hos Vattenfall anses inte onödigt eller tidskrävande att beräkna, 
däremot finns uppfattningen att det baseras på felaktiga värden. För att ta reda på den 
faktiska lönsamheten för ett projekt, borde COP-talet talet baseras på det färdiga nätet och 
inte en skrivbordsprodukt. Ledningens syfte med att beräkna COP-talet på detta sätt har 
inte kommunicerats på ett tydligt sätt till medarbetarna. För att öka medarbetarnas 
förståelse om COP-talet och hur det ska användas föreslår gruppen att ny information om 
detta presenteras. Ett förslag är även att ett underlag om COP införs i den befintliga 
planeringshandboken, vilket kan vara en hjälp i det dagliga arbetet. 

För att ledningen ska få en ökad inblick i personalens syn på arbetet är det viktigt att denna 
finns närvarande i den dagligen verksamheten. Hos de bolag där chefen sitter i samma 
byggnad finns uppfattningen om att kontakten och utbyte av information är mycket god. 
För företag där chefen är placerad på annan ort, vilket är fallet hos Vattenfall, blir den 
dagliga kontakten självklart svårare. I detta fall kan en ökad förståelse för verksamheten fås 
genom att chefen periodvis deltar i verksamheten. Enligt en tanke hämtad ur Kaizen utför 
chefen samma arbetsuppgifter som medarbetarna. Detta tror författarna skulle vara ett 
effektivt sätt för projektörerna hos Vattenfall att lyfta de brister som de ser i verksamheten. 
Det kan även vara till fördel för ledningen som då med djupare förståelse för verksamheten 
kan se vad som behöver förbättras.  
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Bilaga A: Intervjuguide 
 
Namn: Telefon: Mail: 

Ålder: Kön: Företag: 

Position på företag: Antal år på positionen: Antal år på företaget: 

Tidigare arbetslivserfarenhet: 

Utbildning: 

 
Intervjutema Intervjufrågor  
Projektinitiering Hur tilldelas er avdelning nya 

projekt? 

Kan man som projektör själv 
besluta om initiering? 

Hur ser prioriteringsordningen för 
projekten ut? 

Från en annan avdelning? Skapar ni 
dom själva? 

T.ex. under en viss summa? 

Projektområde Hur ser ert koncessionsområde ut? 

 

Hur stora projekt arbetar ni med? 

 

Vad är en medelkostnad för ett 
projekt hos er? 

Hur stort är området? Stadsnät eller 
landsbygd? 

Geografiskt, ekonomiskt, 
materialmässigt mm. 

Arbetsprocess Utför ni både projektering och 
beredning? 

Kan du kortfattat beskriva vilka 
steg er projektprocess innehåller? 

Har processen ett bestämt flöde?  

Finns det några steg i processen 

 

 

 

 

Hur stor del av processen utgörs av 
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som du inte förstår varför de ska 
utföras? 

Upplever du att i det material som 
lämnas över till projektledaren finns 
överflödiga delar? 

Finns det steg i processen som du 
upplever inte ger något mervärde 
till företaget?  

Om projektet hade varit 3 gånger så 
stort som det vi beskrev i början, 
hur hade processen sett ut då? 

själva projekteringsdelen?  

 

Projekteringsverktyg Vilka olika projekteringsverktyg 
använder ni? 

 

Hur upplever du att det är att 
använda dessa? 

 

Hur ser rutinerna kring 
förändringar av verktygen ut? 

Namn på dessa? Finns verktyg för 
ritning, beräkning och ekonomi i 
samma programvara? 

 

Användarvänliga? Prestandamässigt? 
Långsamt eller snabbt? Integrerbart? 

 

Hur meddelas ändringar? Är de lätta 
att förstå?  

 
Gränsvärden Har ni några gränsvärden? 

Om ja: Hur bestäms dom? 

- Förimpedanser? 
- Spänningsfall? 
- Utlösningstider? 

 

Ekonomiska kalkyler Ingår det i projektprocessen att 
utföra ekonomiska kalkyler? 

Hur utförs dessa? 

Hur fylls värdena i? 

Använder ni EBR? 

Finns det några speciella nyckeltal i 
processen? 

Vad visar dessa? 

Vid ekonomiska beräkningar, 
framgår det vilka parametrar som 
används och hur resultatet 
beräknas? 

Vet du vad resultatet av 
beräkningarna används till? 

Vilka typer? 

 

Manuellt, automatiskt, finns det någon 
mall? 

Om ja, är det kopplat till era 
projekteringsverktyg? Om nej, hur gör 
ni då? 
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Vad är din syn på tillförlitligheten 
hos resultaten?  

Beslutsprocess Hur ser beslutsprocessen ut? 

Hur upplever du att 
beslutsprocessen fungerar?  

Vilka typer av beslut tas? Var i 
processen tas dessa?  

Går den fort? Är det många steg? 

Organisationsfrågor Finns det stora budgetvariationer 
från år till år?  

Om större förändringar i rutiner 
införs, hur implementeras dessa i 
arbetet? 

Vem tar fram nya rutiner? 

Utvärderas de nya rutinerna? 

Finns det någon form av 
kvalitetssäkring av arbetet? 

Arbetar man på företaget aktivt 
med någon form av 
förbättringsarbete? 

 

 

 

 

Är ni delaktiga? Märker ni av 
förändringarna?  

 

Om ja; hur yttrar sig det? T.ex. teknisk 
kommitté.  
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Bilaga B: Datamatris 
 
 VF Luleå VF Sthlm GE TE Ellevio VF Thn 
Medelkost. 
Projekt. 
Landsbygd 

      

Medelkost. 
Projekt. 
Stadsnät 

      

Dyraste 
projektet 
(Mkr) 

      

Tid till 
överlämnande. 

      

Tid för beslut       

Beslutsnivåer       

COP       

LCC       

Initiering 
själva? 
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