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Förord 

Arbetet utfördes på Trollhättan Energi AB:s huvudkontor i Trollhättan där författarna 

Mustafa Javidan och Haji Abdulkareem befann sig under arbetets gång. Båda författarna 

deltog aktivt i samtliga processer och genomförde arbetet genom att planera, diskutera och 

analysera arbetsuppgiften. Skrivandet av rapporten skedde löpande av båda författarna. 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och pågick under tio veckor. Under dessa veckor har vi 

fått hjälp av Anders Holmedahl, Torbjörn Hernvall, Daniel Johansson och Lars Holmblad. 

Därmed vill vi tacka dessa personer för den hjälpen vi har fått och det tålamod de visat. 

  

Trollhättan, januari 2019 

Haji Abdulkareem & Mustafa Javidan 
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Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan 

Sammanfattning 

Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen 

Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har 

Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga 

behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och 

uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det 

befintliga. Även en ny selektivplan och nya reservmatningsvägar för det nya elnätet utreds. 

Den befintliga mottagningsstationen Torsred matas från Vattenfall Eldistribution AB:s 

130/10 kV transformator OT00 via en drygt 1 km lång luftledning. Nollpunkten i Torsred 

är kopplad till högspänningsskenan och består av ett nollpunktsmotstånd och en 

nollpunktsreaktor. Den totala lastströmmen i Torsred är 925 A och vid kortslutning i 

samlingsskenan uppstår 154 MVA kortslutningseffekt. Fördelningsstationen Ängen med en 

kortslutningseffekt på 138 MVA är en underliggande station till Torsred som matar 

områdena Öresjö, Edsäter och Hjärtum. Samtliga utgående ledningar i Torsred och Ängen 

skyddas med reläskydd och med olika tids-och strömsinställningar på dessa reläer råder 

selektivitet i underliggande elnätet. 

Den nya mottagningsstationen är tänkt att byggas nära inmatningspunkten OT00. Enligt 

beräkningar kommer kortslutningseffekten i den nya mottagningsstationen uppgå till 227 

MVA och i den nya nätstationen Ängen till 200 MVA. Generering av kapacitiva 

jordfelsströmmar ökar på grund av att drygt 1 km luftledning raseras och ytterligare 7,5 km 

jordkablar inkluderas i det nya elnätet. Nollpunktsreaktorn behöver nu uppgraderas till 20 A 

större än det befintliga på grund av den ökade kapacitiva genereringen i elnätet. Kostnaden 

för att bygga den nya mottagningsstationen uppgår till cirka 9 Mkr. Den befintliga 

mottagningsstationen Torsred kommer att raseras och ersättas med en ny 800 kVA nätstation 

som senare utgör matningen till en del av lågspänningsnätet i området Strömslund. Befintliga 

fördelningsstationen Ängen kommer att moderniseras och fungera som en vanlig nätstation. 

Den totala kostnaden för hela projektet beräknas bli 11,4 Mkr. 
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Network development plan for the area Hälltorp in 
Trollhättan 

Summary 

After many long power failure occurrences on the overhead line that feeds the receiving 

substation Torsred, and because of the household expansion in nearby area, Trollhättan 

Energi Elnät AB has decided that a new receiving substation that replaces the existing one 

should be built at a new location. This thesis includes investigation and calculation of a new 

electricity network and suggestions on how the new electricity network can integrate with 

the existing one. Also, a new selective coordination plan and new backup power alternatives 

are investigated. 

The existing receiving substation Torsred is feed by Vattenfall Eldistribution AB:s 130/10 

kV transformer OT00 by an 1 km long overhead line. The neutral point in Torsred is 

connected to the high voltage bar and consist of neutral grounding resistor and neutral point 

reactor. The total load current in Torsred is 925 A and during short-circuit in the busbar 154 

MVA short-circuit power emerges. The substation Ängen with a short-circuit power 138 

MVA is an underlying substation to Torsred that feeds the areas Öresjö, Edsäter and 

Hjärtum. All the outgoing electric lines in Torsred and Ängen are protected with relay 

protection and with different time- and current setting on these relays is selectivity installed 

for the underlying electrical network. 

The new receiving substation is planned to be built near the feeding point OT00. According 

to calculations the short-circuit power in the new receiving substations will be 227 MVA and 

in Ängen 200 MVA. The capacitive current increases because of the over 1 km overhead line 

is demolished, and additional 7,5 km underground cable is added on in the new electrical 

network. A neutral point reactor needs to be upgraded to a 20 A bigger than the existing one 

because of the increasing capacitive generation in the electrical network. The price to build 

the receiving substation will be about 9 Mkr. The existing receiving substation Torsred will 

be demolished and replaced with a new 800 kVA network substation which will be used to 

feed a couple of the low voltage network in the area Strömslund. The distribution substation 

Ängen will be modernized. The total price for the whole project is calculated to 11,4 Mkr. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
EBR = ElnätsBranschens Riktlinjer  
JSr = Riktat jordströmsskydd 

HMS = Hälsa, miljö och säkerhet 
HSP = Högspänning 
ISm = Överströmsskydd 
LSP = Lågspänning 
NUS = Nollpunktspänningsskydd 
TA-plan = Trafikanordningsplan 

TEAB = Trollhättan Energi AB 

TEEAB  = Trollhättan Energi Elnät AB 
TRV = Trafikverket 

Symboler 

 a = sammanlagringsfaktor 

A = ledningens area [mm2] 

𝐶𝑗  = jordkapacitansen per fas [F/fas] 

𝐼 = ström [A] 

𝐼𝐴𝐷  = maximala tillåtna kortslutningsström (under 1 sekund) utan 
hänsyn till uppvärmning [A] 

𝐼𝐶  = kapacitiv ström [A] 

𝐼𝐶𝑗 = kapacitiv jordfelsström [A] 

𝐼𝑘 = kortslutningsström [A] 
𝐼𝑘2 = tvåfasig kortslutningsström [A] 

𝐼𝑘3 = trefasig kortslutningsström [A] 

𝐼𝐿 = strömmen i ledningen [A] 

𝐼𝑚 = medelströmmen i nätet [A] 
𝐼𝑚𝑎𝑥 = maximala strömmen i sektionen [A] 

𝐼𝑛 = delströmmen [A] 

𝐼𝑠 = stötström [A] 

𝐼𝑆𝐶  = maximala tillåtna korttidsström med hänsyn till värmen 
isoleringen utsätts för [A] 

I > = överströmsskydd, steg 1 

I >> = överströmsskydd, steg 2 

𝑘 = Velander konstant 
𝑙 = ledningens längd [km] 
𝑃 = aktiv effekt [W] 
𝑃2 = uttagen belastningseffekt från ledningen [W] 

𝑃𝑛 = deleffekt [W] 

𝑄 = reaktiv effekt [VAr] 
𝑄2 = uttagen reaktiv effekt från ledningen [VAr] 
𝑅 = resistans i ledningen [] 

𝑆 = skenbar effekt [VA] 

𝑆𝑘 = skenbar kortslutningseffekten [VA] 

𝑆𝑚 = medeleffekt 
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𝑈 = spänning [V] 
𝑈1 = spänningen i matningsänden [V] 
𝑈2 = spänningen i belastningsänden [V] 

𝑈𝑓 = fasspänning 

𝑈ℎ = huvudspänning [V] 

𝑈𝑚 = medelspänningen [V] 
𝑊 = energi [kWh] 

𝑋 = reaktans i ledningen [/fas] 

𝑍𝑘 = korslutningsimpedans [/fas] 

∆𝑈  = spänningsfall [%] 

𝜌 = resistivitet [m] 
𝜔  = vinkelfrekvens [radianer/sekund] 
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1 Introduktion 

Arbetet är en detaljprojektering som utförs i Trollhättan Energi Elnät AB (TEEAB) som ägs 

av Trollhättan Energi AB (TEAB). Vidare ägs TEAB av Trollhättan Stadshus som är helägd 

av Trollhättan Stad. TEAB är ledningsägare av bland annat elnät, vatten och avlopp, biogas, 

fiber och fjärrvärme [1]. 

I TEEAB:s elnät namnges nät- och mottagningsstationerna i huvudsak efter det område i 

vilket stationen är placerad. Ett exempel är mottagningsstationen “Torsred” som är placerad 

i “området Torsred”. För att undvika missförstånd kommer nät- och mottagningsstationer 

fortsättningsvis benämnas med sitt namn och i de fall då området avses förtydliggörs det 

enligt exemplet ovan. 

1.1 Bakgrund 

Idag ersätts luftledning till stor del mot jordkabel i mellan- och lågspänningsnätet1, 

driftsäkerheten ökar vid användning av jordkabel och elnätets underhållsbehov minskar. 

Åska och storm är de främsta orsakerna till leveransstörningar i elnätet och detta problem 

kan reduceras genom att kablifiera luftledningsnäten. 

Valet mellan luftledning och jordkabel har pågått i flera år och båda alternativen har sina för- 

och nackdelar. Ett jordkabelsnät är mer leveranssäkert och klarar att leverera el under svåra 

förhållanden så som storm och snö vilket luftledningsnätet inte alltid klarar av. Däremot är 

det billigare att bygga och lättare att felsöka på luftledningar [2]. 

År 2014 utfördes en utredning av ett externt konsultbolag på uppdrag av TEEAB. 

Utredningen gick bland annat ut på att kontrollera skicket på TEEAB:s mottagningsstation 

Torsred och dess underliggande fördelningsstation Ängen. Större delen av Torsreds ingående 

utrustning är över 30 år gammal och ställverket i Ängen är byggd år 1966. Utredningen visade 

att stationerna behöver moderniseras. Två alternativ på moderniseringsåtgärder har 

presenterats i utredningsrapporten, H1 och H0. H1 innebar att ställverk och några övriga 

utrustningar i befintliga Torsred byts ut samt två ytterligare HSP-fack placeras i befintliga 

Torsred. Dessa två HSP-fack skall ta över matningen av områdena Öresjö och Hjärtum och 

fördelningsstationen Ängen skall bytas ut mot en seriesatellitstation. H0 innebar att befintliga 

Torsred och Ängen åtgärdas oberoende av varandra, det vill säga att ställverket i befintliga 

Torsred byts ut mot nya och Ängen byts ut mot en ny station med samma utförandeform. 

Kostnader för att utföra alternativ H0 och H1 beräknades att vara 7,6 Mkr respektive 7,3 

Mkr [3]. 

Torsred matas från Vattenfall Eldistribution AB:s 130/10 kV transformator (OT00 

Svenäcker) via luftledning som är drygt 1 km lång. Tidigare problem med långa 

bortkopplingstider av luftledningen och en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande 

område har lett till att TEEAB anser att elnätet behöver förnyas. Till skillnad från 

                                                 
1 Med mellanspänning menas i det här fallet 10 kV nät och för lågspänning menas 400 V. 
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åtgärdsalternativen H0 och H1 skall luftledningen och befintliga Torsred raseras och en ny 

mottagningsstation skall byggas närmare inmatningspunkten OT00. Matningen till den nya 

mottagningsstationen skall ske via jordkablar. Byggstarten var ursprungligen planerad att ske 

år 2016 men på grund av tids- och underlagsbrist blev projektet förskjutet. Byggstart av den 

nya mottagningsstationen samt förnyelse av elnätet är tänkt att påbörja år 2020 efter att en 

detaljprojektering färdigställs [4]. Spänningsnivån i Torsred och dess underliggande stationer 

är 10 kV. Stationerna ligger i området Hälltorp, se Figur 1.1 för bättre förståelse av topologin 

över området. 

 

Figur 1.1 Karta över området Hälltorp 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta fram en nätutvecklingsplan för området Hälltorp inkluderade 

flytt av mottagningsstation, ersättning av befintlig luftledning med kabel och dimensionering 

av ny nätstation. 

Examensarbetet går ut på att undersöka och ta fram förslag på hur elnätet kan förnyas och 

hur den nya mottagningsstationen kan utformas. Förslaget skall inkludera följande: 

• Val av stationsplacering och förslag till lämpliga kabelvägar genom fältstudie. 

• Framtagning av preliminära mark- och bygglov via telefon och/eller mejl. 

• Erforderliga beräkningar av kortslutningseffekter, spänningsfall, elnätets kapacitiva 

generering samt övriga storheter som krävs vid projekteringen av elnätet. 
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• Ett förslag till hur man kan integrera det nya elnätet med det befintliga. 

• Val av ingående utrustning i stationer med hänsyn till märkströmmar. 

• En kostnadskalkyl enligt EBR:s planeringskatalog P1. 

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 

Från Torsred går det sex stycken 10 kV:s kablar mot området Strömslund och en mot station 

Ängen. Från Ängen utgår det 10 kV:s kablar mot områdena Edsäter, Hjärtum och Öresjö, 

se Figur 1.1. Vid eventuellt omplacering av mottagningsstationen kommer samtliga 

underliggande stationer att påverkas och därmed behöver nya nätberäkningar utföras för 

dessa stationer. Vid ombyggnation av elnätet kommer kapacitansvärdet att ändras vilket 

medför att nollpunktsutrustningen behöver konstrueras om. Ängen behöver antingen rivas 

eller förnyas på grund av att skicket på utrustningar i stationen är dåligt. 

I arbetet ingår inte val av fabrikat för ingående utrusningar i stationerna. Officiella bygglov 

och förhandlingar med entreprenörer omfattas inte i arbetet. 
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2 Förutsättningar och arbetsmetod 

För att arbetet skall kunna utföras optimalt krävs kunskap om dess förutsättningar och 

arbetsmetoder. Nedan nämns några förutsättningar och arbetsmetoder för detta projekt. 

2.1 Mark-, bygg- och rivningslov 

Det behövs marklov om ett arbete medför en ändring på markens höjdläge. 

Marklovsansökan görs hos byggnadsnämnden i kommunen och det är inte tillåtet att börja 

schakta eller fylla ut mark innan byggnadsnämnden godkänt ansökan. Marklov behövs både 

på allmänna platser och tomter. Marklovsplikten kan antingen minskas eller utökas av 

kommunen. Med minskad marklovsplikt menas att marklov inte krävs vid schaktningsarbete. 

I vissa områden kan marklovsplikten utökas vilket innebär att marklov krävs även vid 

trädfällning och/eller plantering av skog. Marklov behövs inte vid byggåtgärder som kräver 

bygglov [5]. 

Bygglov ansöks hos kommunen och det görs när det skall byggas en ny byggnad i ett område. 

Även vid tillbyggnad då en befintlig byggnad ytmässigt skall utökas krävs bygglov. Bygglov 

krävs även när byggnadens avsikt förändras, exempelvis när en butik ändras till ett 

arbetskontor. Minskad bygglovsplikt innebär att bygglov inte behövs för att bygga en 

byggnad och utökad bygglovsplikt innebär att ett bygglov krävs även om det i vanliga fall 

inte hade behövts. Ansökan om både bygg- och rivningslov skall göras hos kommunen vid 

omplacering av en byggnad [5]. 

Rivningslov kan krävas för områden med detaljplanelagd eller områdesbestämmelser men 

utanför dessa behövs inget rivningslov. Rivning innebär att du antigen tar bort en byggnad 

eller någon del av byggnaden. Det är byggnadsnämnden i kommunen som godkänner 

rivningslovsansökan och det skall kontaktas för att säkerställa att det inte finns några hinder 

för rivningsarbete. Mark-, bygg- och rivningslov upphör om arbetet inte påbörjas inom två 

år eller om arbetet inte färdigställs inom fem år från det att godkännandet trädde i kraft [5]. 

Väntetiden för marklov varierar från fall till fall. I områden där det finns förlagda ledningar 

kan det vara svårt att få schaktningstillstånd medan det på andra ställen där det inte finns 

några ledningar sedan tidigare kan vara lättare att få tillstånd och tiden för 

tillståndsansöknings-processen kortas. Andra aspekter som påverkar väntetiden är bland 

annat omgivningen, till exempel schaktning i skolgårdar behöver göras under lovdagar när 

eleverna är lediga [6]. 

2.2 Tillstånd från Trafikverket vid schaktning i vägområdet 

Vid förläggning av ny kabel eller underhåll av en befintlig kabel inom vägområdet måste 

tillstånd sökas. Vid ansökan är det viktigt att veta om vägen tillhör kommunen, privatperson 

eller Trafikverket, detta kan kontrolleras på Trafikverkets webbplats. Vid arbete i kommunala 
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vägar behöver oftast trafikanordningsplan2 (TA-plan) lämnas in till kommunen innan 

vägarbetet påbörjas, för övriga nödvändiga informationer inför arbetet kontaktas 

kommunen. Vid arbete i Trafikverkets (TRV) vägområde kontaktas båda kommunen och 

Trafikverket. Enligt den nuvarande väglagen (1971:948) om vägområde har TRV vägrätt till 

en kantremsa på upp till två meter och det krävs tillstånd vid ledningsarbete inom denna yta. 

Nedan förklaras vad som behöver göras innan, under och efter ledningsarbete i TRV:s 

vägområde [7]. 

2.2.1 Inför ansökan om ledningsärende väg 

Innan ansökan sker måste hänsyn till kriterierna nedan beaktas [8]: 

• Miljöpåverkan i vägområdet vid arbetet skall kontrolleras. 

• Detaljrik karta skall ritas och skickas i samband med ansökan. 

• Ledningsägarensuppgifter skall rapporteras. 

• Vid samförläggning måste samtliga ledningsägare söka tillstånd. 

• TA-plan skall anordnas innan ansökan sker. 

Ett arbete i vägområdet som väsentligt kan ändra naturmiljön ska anmälas för samråd hos 

länsstyrelsen. Samråd kan ske för bland annat grävning och trädfällning eller avbaning av 

vegetation. Om solitärträd3 påverkas vid arbete måste samråd med länsstyrelsen ske [8]. 

Vid ansökan skall översiktskarta, detaljkarta och bildmaterial som tydliggör förläggningen 

bifogas till TRV. Handläggningstiden blir kortare med ett tydligt och komplett underlag 

bifogat ansökan. En komplett ansökan ska bestå av ledningsägarens uppgifter, kartunderlag, 

planeringbeskrivning av ledningsarbete och det tänkta byggstartsdatumet [8]. 

2.2.2 Avtal för ledningsärenden 

Ledningsägaren ska godkänna villkoren i TRV:s standardavtal i samband med 

tillståndsansökan, standardavtalen tecknas första gången ledningsägaren ansöker om tillstånd 

för förläggning av en ny ledning. TRV har fyra standardavtal: Starkströmsledningar (ABEL 

07), rörledningar (ABRÖR 08), svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar (ABSF 09) 

och allmänna VA-ledningar (ABAVA 11) [8]. 

För allt arbete med starkströmsledningar inom vägområde skall ledningsinnehavaren skaffa 

särskilt tillstånd från väghållningsmyndigheten. Inget arbete får utföras innan tillstånd 

anskaffas, dock vid akuta åtgärder får arbetet påbörjas utan tillstånd men en underrättelse 

utan oskäligt dröjsmål ska ske till väghållningsmyndigheten. Ledningsinnehavaren är ansvarig 

för nödvändiga markundersökning samt beaktande av resultat under projekteringsarbetet. 

                                                 
2 Trafikanordningsplan innehåller fakta om ett vägarbete och den säger även hur vägen skall märkas 
ut vid arbete. 
3 Solitärträd är ensamväxande träd som är till för blickfång. 
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Ledningsinnehavaren ansvarar också för att ledningarna inte utsätts för sättningar, läckage, 

ledningsbrott med mera [8]. 

2.2.3 När tillstånd har skaffats 

Minst en vecka innan ledningsarbete påbörjas ska TRV entreprenör kontaktas, syftet med 

detta är att göra en koordinering med deras arbeten som alltid har förtur. Det är viktigt att 

projekteringen är genomtänkt och ansökan av tillstånd för samtliga berörda vägområden sker 

i god tid innan projektets start, TRV accepterar inte löpande projektering. Om arbetets start 

förskjuts av någon anledning kan förlängning av tillstånd ske via e-tjänst eller via kontakt 

med ansvarig handläggare [8]. 

2.2.4 När ledningsarbetet är utfört 

Efter att arbetet har utförts i vägområdet skall det återställas i det skikt som det var innan 

arbetet påbörjades. När återställning är utfört ska ledningsägaren anmäla detta till 

väghållningsmyndighet, detta för att myndigheten ska kunna kontrollera återställningen av 

vägområdet. Garantitiden startar först när återställningen har godkänds [8]. 

Vid förläggning av en ny kabel behöver ledningsinnehavaren lämna in fakturaunderlag till 

TRV. I fakturan ska ledningens längd och specifikation framgå [8]. 

2.3 Markkabel och byggnation under kraftledningar 

Det finns inga nationella föreskrifter som utförligt bestämmer hur förläggning av 10 kV 

kablar ska ske under 130 kV luftledning. Dock finns det lagar och föreskrifter för 

innehavarna, av berörda anläggningar, att följa för att se till att anläggningen är säkert så att 

varken person eller egendom tar skada [9].  

Elsäkerhetslagen (2016:732) är till för att minska person- och egendomsskador genom att 

införa höga elsäkerhetskrav på elektriska anläggningar. Enligt § 11 skall innehavaren av en 

starkströmsanläggning där spänningen är över 1000 V mellan fasledarna motverka att 

jordfelsströmmar som uppstår i dennes anläggning skadar eller stör en tillkommen 

anläggning som har en spänning av högst 1000 V mellan fasledarna. Det sker genom att 

ägaren av starkströmsanläggningen förebygger den skada eller störning som kan uppstå via 

induktion4 och förhöjd markpotential vid ett jordfel [10]. 

Innehavaren av 130 kV luftledning är skyldig att planera för den eventuella problematik som 

kan uppstå på 10 kV kabeln och att förebygga skada och/eller eventuell störning. 

Innehavaren av 10 kV markkabel bör även se till att kabeln är skyddad mot eventuella 

fel som kan uppstå i 130 kV ledningen [9]. 

När två luftledningar går parallellt, till exempel en 130 kV- och en 10 kV luftledning, så finns 

en risk att induktion skapas på grund av att de ligger så nära varandra. Om 10 kV 

                                                 
4 Induktion är när magnetiska flödet i en ledare ändras och då uppstår spänning i ledaren vilket 
medför att elektrisk ström bildas. 
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luftledningen raseras och ersätts med jordkabel så blir avståndet längre mellan jordkabel och 

130 kV luftledningen än avståndet var mellan de två parallella luftledningarna, samt avståndet 

mellan fasledarna i en kabel är kortare än avståndet mellan fasledarna i en luftledning, och då 

minskar induktionen [6]. 

Byggnader som uthus, växthus eller förråd utan el kan placeras under kraftledningar men 

övriga byggnader med el får inte byggas/finnas under kraftledningar. Säkerhetsavståndet till 

kraftledningens lina är minst 5,5 meter vertikalt och 6,5 meter horisontellt. Varken människor 

eller maskiner får vistas inom säkerhetsavståndet [11]. Risken att en förlagd kabel under en 

kraftledning behöver flyttas på grund av byggnation är liten. 

2.4 Framtida elanvändning 

En aspekt som är aktuellt vid elnätprojektering är hur framtida elanvändningen kan se ut. 

Med en ökad elproduktion från elanvändare bedöms elnätet bli mer komplext på sikt än vad 

det är idag. Elanvändaren skulle kunna bli självförsörjande genom att producera egen el och 

koppla bort sig från nätet, denna typ av elanvändare kallas prosumenter. Ändringar på 

användarsidan kan båda sänka eller öka effektuttaget. Genom att använda moderna apparater 

med effektstyrning och användarflexibilitet kan effektuttaget sänkas men samtidigt kan 

effektuttaget ökas på grund av elektrifiering av transportsektorn och/eller ökat antal eldrivna 

apparater. Allt tyder på att elnätet behöver vara flexibelt och klara dels effektökning dels 

effektsänkning [12]. 

2.5 Hjälpmedel inkluderad i arbetet 

På TEEAB används ett flertal datorprogram för nätberäkning och insamling av information 

av befintligt elnät. Programvarorna ägs av externa bolag vilket medför att dessa bolag 

ansvarar för underhåll och uppdatering av dataprogrammen. CADRA, CADRA MapGuide 

och Mickel är programvaror som är mest lämpande för detta projekt. 

2.5.1 CADRA och CADRA MapGuide 

Både CADRA och CADRA MapGuide ägs av bolaget Tyrèns. Dessa programvaror är 

avsedda för hantering av grafisk information. Grundmodulen är CADRA som hanterar 

kopplingen mot databaser och CADRA MapGuide webbpublicerar informationen [13]. 

2.5.2 Mickel, nätberäkningsprogram 

Mickel är ett annat dataprogram som är avsedd för bland annat digital karthantering, tekniska 

och ekonomiska anläggningsregister, avbrotts rapportering, kundavisering och nätberäkning 

[14]. 

Mickel är avsedd för att hantera inmätningsdata och funktionskartan är baserad på AutoCad. 

I programmet kan alla komponenter i elnätet dokumenteras och därefter kan en registrering 

av investeringar och avskrivningstider på komponentsnivå tas fram. Inför ett planerat 

elavbrott kan massavisering utföras med hjälp av programmet antingen digitalt eller i 
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traditionell pappersform. Programmet kan även göra beräkningar på kortslutningseffekter, 

effektförluster, spänningsfall och utlösningstider [14]. 

2.5.3 EBR 

ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) talar om hur en elanläggning ska byggas och drivas på ett 

kostnadseffektiv och säkert sätt. Personerna involverade i EBR-verksamheten ska kunna 

bidra med kunskap så att verksamheten ska kunna utvecklas hela tiden. Verksamheten består 

av personer från arbetsgivarorganisationer, Svenska Kraftnät och elnätsföretag. Det finns tre 

grupper inom verksamheten och det är ekonomi-, teknik- och HMS (hälsa, miljö och 

säkerhet) gruppen [15]. 

Kostnadskatalogen EBR är ett hjälpmedel för att beräkna elnätsutbyggnadsprojektens 

kostnad. Ekonomigruppen och cirka tjugo personer till från medlemsföretagen producerar 

kostnadskatalogen så att den kan användas av branschföretagen, konsulter och 

entreprenörer. Personerna som producerar kostnadskatalogen är erfarna specialister, som 

delar med sig kunskap för att EBR ska fortsätta vara en trovärdig bransch. [16]. 

Kostnadskatalogen EBR inkluderar kostnader för metoder, konstruktioner, maskiner, 

material och löner. Kostnadskatalogen är indelad i tre delar. Planeringskatalog (P1) används 

för snabb och enkel uppskattning av kostnaden för det tänkta projektet. Beredningskatalog 

(P2) används när ett projekt skall detaljplaneras och används främst av beredare. 

Produktionskatalogen (P3) är en detaljrik kostnadskatalog för förbättring av arbetssätt och 

metoder [16]. 

2.5.4 Ledningskollen 

Ledningskollen är en webbaserad tjänst som drivs av Post- och telestyrelsen. Idén bakom 

Ledningskollen är att kunden ska komma i kontakt med rätt ledningsägare vid ett planerat 

arbete och syftet är att minska antalet grävskador. Tjänsten hjälper projektören, grävaren eller 

privatpersonen att komma i kontakt med berörda ledningsägare innan schaktningsarbete 

påbörjas. Det finns en stor risk att ledningar skadas i samband med grävningsarbete och 

framförallt om personen som utför grävningsarbetet inte är medveten om var ledningarna 

finns nedgrävda. Personen kan då bli betalningsskyldig till det företag vars ledningar skadats 

[17]. 

2.6 Reläskydd & selektivitet 

Reläskyddens uppgifter är att övervaka till exempel en transformator eller en ledning. När ett 

fel uppstår skall reläskyddet kunna detektera och bortkoppla felet.  De elektriska storheterna 

spänning, ström, effekt och impedans kommer att ändras vid uppkomsten av ett fel på 

elnätet. Det är reläskyddens uppgift att mäta de nya värdena på storheterna och jämföra med 

storheternas ursprungliga värden för att kunna avgöra om vad det är för fel och i vilken 

riktning felet i så fall ligger [2]. 
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Selektivitet för elnätet rekommenderas men det är inget krav. Selektiviteten skall säkerställa 

att skydden närmaste felet löser ut. Det finns fyra typer av selektivitet: Funktions-, tids-, 

riktnings- och absolut selektivitet. I funktionsselektivitet så har reläskyddet ett inställt värde. 

Till funktionsselektivitet hör strömselektivitet och impedansräckvidd. Med tidsselektivitet 

menas att reläskydden inte bryter för ett fel samtidigt. I riktningsselektivitet så hittar 

reläskydden riktningen på felet och bortkopplar felet i den riktningen reläskydden är inställd 

på. Absolut selektivitet menas att skyddet endast fungerar för fel på det egna skyddsobjektet. 

Olika typer av selektiviteter kan kombineras för att bättre kunna skydda anläggningen. I 

radiella nät kan strömselektivitet och tidsselektivitet kombineras och i maskade nät kan 

ström-, tids- och riktningsselektivitet kombineras [2]. 

2.6.1 Upprättning av selektivplan 

För att selektivplan skall kunna göras behövs det kännedom av elnätets kortslutningseffekter, 

jordningssystem, komponenternas märkdata med mera. [2]. Log-log skala kan användas för 

att se hur selektiviteten utförs och hur bra den blir för skydd som har strömberoende 

tidsfunktioner [18]. 

För elnät där kortslutningseffekt inte varierar mycket väljs antingen konstanttidsreläer eller 

inverttidsreläer. I elnät där kortslutningseffekt varierar mycket är det effektiv att använda 

konstanttidsreläer. Tidsintervallen är längre för skydd med inverttidsinställning jämfört med 

skydd med konstandstidsinställning. Det är nödvändigt att kontrollera att reserven för 

reläskydd och brytare kan bryta ett eventuellt fel om inte det tänkta skyddet gör det [19]. 

Hänsyn till den lägsta kortslutningsströmmar tas vid beräkning av momentaninställning, 

momentants inställningen skall vara inställd till 70 % av den lägsta kortslutningsströmmen 

som kan uppstå i underliggande elnät. 

2.6.2 Tidsinställning för 130/10 kV transformator 

För inmatningspunkten skall tidsintervallen mellan inställningarna vara så korta som möjligt 

för att få kortast möjliga utlösningstid. Generellt är det inställning av reläskydd på matande 

nät som avgör lägsta utlösningstider i underliggande elnät. När matande nät syddas med 

reläskydd som löser ut inom 1,6 sekunder så finns det möjlighet till tre tidssteg på 0,4 

sekunder eller fyra tidssteg på 0,3 sekunder i underliggande elnät [19]. Ett exempel på hur 

selektiviteten kan se ut illustreras i Figur 2.1. 
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Figur 2.1: Utlösningstider för 130/10 kV transformator 

2.7 Mottagningsstation och nätstation 

Mottagningsstation används som inmatningspunkt till lokalnät. Den transformerar oftast 

högspänning till mellanspänning, alltså från 130 kV till 10 kV. Därefter tar nätstationerna 

över och transformerar 10 kV till 400 V [2]. 

Mottagningsstation kan bestå av ställverks-, kontroll-, transformators- och lokalkraftsrum. I 

en mottagningsstation så skall byggnaden tåla det övertryck som kan uppstå vid kortslutning. 

Yttertak skall säkerställas så att det inte riskerar att rasa vid tryckstegring som kan uppstå till 

följd av en ljusbåge. Rummen skall utgöra egen brandcell och tak vägg och golv ska kunna 

hindra brandspridning mellan brandceller. Höjden på taket i en transformatorrum skall 

utformas så att lindningskopplare kan lyftas ur transformatorn. Ställverksrummet ska ha plats 

för de antal fack som begärts och det ska dessutom finnas plats för reservfack. I kontroll- 

och ställverksrum ska det finnas efterlysande linjer på golvet som visar utrymningsvägen. 

Mottagningsstationen skall ha hål för kraftkablar, styrkablar, kommunikationskablar med 

mera. Ställverksfacken skall vara försedda med frånskiljare (används för att underlätta arbetet 

genom att göra avbrott på en anläggningsdel), effektbrytare (används under normala 

förhållanden för att bryta, sluta och föra fram ström), jordningskopplare (används när en 

anläggningsdel skall jordas) och ventilavledare (som används för att skydda mot åsknedslag) 

[18]. 

Det finns tre olika sätt på vilket ett ställverk kan utföras och det är genom att ha fast 

monterade-, borttagbara- eller utdragbara grupper. Vid tillbyggnad eller utbyte av grupp så 

måste ställverket göras spänningslöst för de fast monterade grupperna men inte för 

borttagbara- och utdragbara grupper. Utdragbara grupperna används när snabbt byte av en 

grupp skall ske [18]. 

Mottagningsstationen skall vara försedd med backupbatterier vilka skall kunna generera 

ström i minst 12 timmar vid ett strömavbrott och det sker via likspänningssystemet som 
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finns i lokalkraftsrummet. Mottagningsstationen skall även ha nollpunktsutrustning som 

skyddar mot jordfelsströmmar [18]. 

Nätstationens utformning kan variera men gemensamt för alla nätstationer är att de består 

av ett högspänningsställverk och ett lågspänningsställverk. Utformningen av nätstation beror 

delvis på hur den är ansluten till högspänningsledning. Det finns flera tusentals nätstationer 

utspridda i Sverige och utformningen av nätstationer kan vara väldigt enkel utrustade i 

stolpstationer eller vara generöst utrustade i separata hus. På landsbygden används ofta 

stolpstationer då det finns mest luftledningsnät och effektbehovet inte är så högt. I tätorter 

där effektbehovet är stort används istället markstationer. Markstationer skall vara ekonomisk 

hållbara och vara drift- och personsäkra. Markstationer bör inte göras för stor då den skall 

kunna transporteras och lätt kunna bytas ut i framtiden [2]. 

Isolering av apparaterna med gas eller fast material kräver mindre utrymme än vad det krävs 

för isolering med luft. Risk för uppkomst av ljusbåge är högre för luftisolerade apparater 

jämfört med övriga isolationsmedier [2]. 

2.8 Metoder för nätberäkning 

För att kunna projektera ett nytt elnät är det viktigt att dels ha kännedom om vilka nya värden 

som skall beaktas, dessa värden är bland annat kortslutningseffekt och spänningsfall. Det är 

även viktigt att det nya elnätet integreras med det befintliga, selektivplanen och nollpunktens 

dimensionering skall beaktas. 

2.8.1 Kortslutningsberäkningar 

Med kortslutning menas att minst två elektriskt ledande delar kopplas ihop och då kommer 

en del av kretsen att kopplas bort. Strömmen ökas vid kortslutning av de elektriskt ledande 

delarna som då har ett väldigt lågt impedansvärde. Kortslutningseffekten 𝑆𝑘 kan beräknas 

genom [20] 

𝑆𝑘 = √3 ∙ 𝑈ℎ ∙ 𝐼𝑘      (2.1) 

där 

𝑈ℎ= huvudspänning 

𝐼𝑘= kortslutningsström 

Kortslutningseffekten i en ledning beräknas genom att först beräkna dess resistans och 

reaktans genom [20] 

𝑅𝐿 =
𝜌∙𝑙 

𝐴
      (2.2) 

𝑋 = 𝑥𝑙 ∙ 𝑙      (2.3) 

där 

𝜌= resistivitet 
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𝑙= ledningens längd i km 

A= ledningens area i mm2 

𝑥𝑙= reaktans per fas, km 

Efter att impedansen räknats ut kan kortslutningseffekten för ledningen beräknas enligt 

nedan, (𝑅𝐿 kan försummas om 𝑅𝐿 < 
𝑋

3
) 

𝑍 = √𝑅𝐿
2 + 𝑋2     (2.4) 

𝑆𝑘𝑙 =
𝑈𝑛

2

𝑍
      (2.5) 

Kortslutningsberäkningar görs genom att summera alla delkortslutningar för ingående 

komponenter i en anläggning via serie- och/eller parallellberäkning. När alla 

delkortslutningar är beräknade var för sig så summeras dessa till en resulterande 

kortslutningseffekt. För beräkning av parallellkopplade komponenter gäller [20] 

𝑆𝑘 = 𝑆𝑘1 + 𝑆𝑘2+. ..      (2.6) 

Och för beräkning av delkortslutningseffekter för seriekopplade komponenter gäller [20] 

1

𝑆𝑘
=

1

𝑆𝑘1
+

1

𝑆𝑘2
+. ..     (2.7) 

Vid kombination av serie- och parallellberäkning i en krets beräknas först de 

parallellkopplade komponenterna för att sedan kunna serieberäkna. 

Delkortslutningseffektsmetoden används endast om R kan försummas alltså (R < 
𝑋

3
) [20]. 

Vid dimensionering av en anläggning skall man alltid ta hänsyn till kortslutningsströmmarna 

och deras bortkopplingstider för att minska risken för termiska och mekaniska skador. Val 

av kablar, ställverk, reläskydd, upprättande av selektivplan med mera kan göras utifrån de 

beräknade kortslutningsströmmarna i nätet. Stötströmmen (𝐼𝑠) är det största toppvärdet 

kortslutningsströmmen kan ha under en kort tid och den är avgörande för de mekaniska 

påföljderna. 𝐼𝑠 är 1,5–2,2 gånger större än 𝐼𝑘. 𝐼𝑠 är 1,5 gånger större än 𝐼𝑘 om 𝐼𝑘<6 kA och 

2,2 gånger större om 𝐼𝑘>50 kA. Ju längre ut i nätet beräkningen utförs desto lägre värdet på 

𝐼𝑠 kommer att vara. Kortslutningsströmmen (𝐼𝑘) är avgörande för hur allvarliga de termiska 

konsekvenserna blir vid en kortslutning [20]. 

Den tvåfasiga kortslutningsströmmen 𝐼𝑘2 är den lägsta kortslutningsströmmen och 𝐼𝑘3 är 

den största kortslutningsströmmen i en ledning. Sambandet mellan 𝐼𝑘2 och 𝐼𝑘3 kan beskrivas 

enligt [20] 

𝐼𝑘3

𝐼𝑘2
=

𝑈𝑓

𝑍𝑘
∙

2∙𝑍𝑘

𝑈ℎ
=

2

√3
= 1,15    (2.8) 

där 

𝑈𝑓= fasspänning  

𝑍𝑘= felimpedansen från källan till felstället  
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Det är viktigt att elanläggningar dimensioneras rätt och tydligt annars kan 

överdimensionering leda till onödigt höga kostnader. Kortslutningsströmmen kan minskas 

genom att välja högre spänning, högre reaktansvärde i transformator, genom sektionering5 

och genom att använda sig av en strömbegränsningsreaktor [20]. 

2.8.2 Kabeldimensionering 

Vid dimensionering av kablage är det viktigt att hänsyn tas till belastningsströmmen, 

kortslutningsströmmen, korttidströmmen, stötströmmen och spänningsfallet. 

Förläggningssätt och omgivningstemperatur är två andra aspekter som påverkar kabelns 

strömförmåga [20]. Kabeln skall kunna klara en kontinuerlig belastningsström utan att 

utsättas för skadlig temperatur och vid kortslutning ska den inte skadas termiskt eller 

mekanisk [21]. Det är även viktigt att kabel klarar maximala korttidsströmmar [22]. 

Korttidsströmmar beräknas med: 

𝐼𝑆𝐶 = 𝜀 ∙ 𝐼𝐴𝐷     (2.9) 

där 

𝐼𝑆𝐶 = maximala tillåtna korttidsström med hänsyn till värmen isoleringen utsätts för 

𝐼𝐴𝐷= maximala tillåtna kortslutningsström (under 1 sekund) utan hänsyn till 

uppvärmning 

𝜀= faktorn som ändras beroende av kortslutningstiden 

För andra kortslutningstider än 1 sekund gäller: 

𝐼𝐴𝐷𝑡 =
𝐼𝐴𝐷1

√𝑡𝑘
     (2.10) 

där 

𝐼𝐴𝐷1 = maximal korttidsström under 1 s 

𝐼𝐴𝐷𝑡 = maximal korttidsström under tk s 

𝑡𝑘= kortslutningstiden, s 

2.8.3 Dimensionering av nollpunkt 

Nollpunktsutrustningen sitter i stationens nollpunkt och består av en resistor och en reaktor. 

Den används för att skydda elnätet mot den felström som uppstår vid jordfel. Resistorn i 

nollpunkten dimensioneras efter hur förutsättningarna för jordtag ser ut och 

nollpunktsreaktorn dimensioneras efter de kapacitiva strömmarna som uppkommer i elnätet. 

Olika faktorer som påverkar jordfelsströmmen är till exempel längd, area, typ och 

temperaturen hos ledaren  

Den kapacitiva strömmen (𝐼𝐶) är större för jordkabel än vad det är för luftledning och det 

beror på att avståndet mellan faserna är mindre hos en jordkabel och att isolermaterial i 

                                                 
5 Med sektionering menas användning av flera parallella transformatorer och/eller använding av 

transformatorer med lämplig storlek som kan sänka 𝐼𝑘 i nedsidans nät till ett lämpligt värde. 
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jordkabeln har större kapacitivitetstal än luftledning. Beräkning av den kapacitiva 

jordfelsströmmen beräknas enligt [20]. 

𝐼𝐶𝑗 = 3 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼𝐶 = √3 ∙ 𝑈ℎ ∙ 𝜔 ∙ 𝐶𝑗    (2.11) 

där 

𝐼𝐶= kapacitiva strömmen per km 

𝑙 = ledningens längd i km 

𝑈ℎ= huvudspänning 

𝜔 = vinkelfrekvens 

𝐶𝑗= totala jordkapacitansen per fas 

2.8.4 Spänningsfallsberäkning 

Ett spänningsfall är skillnaden mellan spänningarna i två olika punkter i en ledning. En 

spänningsfallsberäkning går att göra med flera olika beräkningsmetoder och situationen 

avgör vilken ekvation som är mest lämplig att använda [20]. 

Förutom den klassiska metoden används flera andra beräkningsmetoder i programvaran 

Mickel vid spänningsfallsberäkning [14].  

Spänningsfallet (∆𝑈) i den klassiska metoden beräknas genom [20]. 

∆𝑈 = 𝑈1 − 𝑈2 = √3 ∙ (𝑅 ∙  𝐼𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑋 ∙ 𝐼𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑) =  𝑅 ∙
𝑃2

𝑈2
+ 𝑋 ∙

𝑄2

𝑈2
 (2.12) 

där 

𝑈1= spänningen i matningsänden 

𝑈2= spänningen i belasningsänden 

𝐼𝐿= strömmen i ledningen 

𝑅= resistansen i ledningen 

𝑋= reaktansen i ledningen 

𝜑= belastningens fasvinkel 

𝑃2= uttagen belastningseffekt från ledningen 

𝑄2= uttagen reaktiv effekt från ledningen 

Spänningsfallet kan minskas genom att ha högre spänning, därmed flödar mindre ström i 

ledningen. En reducering av spänningsfall kan ske även genom att minska ledningens 

resistans genom att använda en större ledararea. Genom att faskompensera kan man 

minska den reaktiva effekten i ledningen vilken leder till mindre ström i ledningen [20]. 
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2.8.5 Beräkning av sammanlagring 

Sammanlagring är att elabonnenternas uttag är mindre än den totala belastningens 

maxvärden då alla delbelastningarnas maxvärde inte inträffar samtidigt. Det finns olika 

teorier för sammanlagringsberäkningar som är användbara [20]. 

Sammanlagringsfaktor 

Sammanlagringsfaktor 𝑎 definieras [20]. 

𝑎 =
𝐼

∑ 𝐼𝑛
      (2.13) 

eller 

𝑎 =
𝑃

∑ 𝑃𝑛
      (2.14) 

där 

∑ 𝑃𝑛= summan av deleffekterna 

∑ 𝐼𝑛= summan av delströmmarna 

𝐼= uttagna strömmen 

𝑃= uttagna effekten 

Sammanlagringsfaktor 𝑎 varierar beroende på hur många och vilka typer av delbelastningar 

som sammanlagras. I Tabell 2.1 visas sammanlagringsfaktorer. 

Tabell 2.1 Sammanlagringsfaktorer 

Antal delbelastningar Bostadscentraler Övriga 
kopplingsutrustningar 

2 eller 3 0,8 0,9 

4 eller 5 0,7 0,8 

6 t o m 9 0,6 0,7 

10 och flera 0,5 0,6 

Velanders metod 

Den sammanlagrade belastningen 𝑃 kan beräknas när det går att anta hur mycket 
elabonnenternas delbelastningar är per år. Velanders metod kan då räkna ut den ungefärliga 
maxeffekten per år och används för dimensionering. Velander metod beräknas genom [20]. 
 

𝑃 =  𝑘1 + 𝑊 + 𝑘2√𝑊    (2.15) 

där  

𝑃= sammanlagrade effekten i kW 

𝑘= velanderkonstanter beroende på typ av abonnent 

𝑊= delbelastningarnas sammanlagda energiuttag kWh/år 

Vid beräkning för olika elabonnenter med olika värden på energin kan sammanlagrings 

beräkningar göras genom [20]. 

𝑃 = 𝑘11 ∙ 𝑊1 + 𝑘12 ∙ 𝑊2 ∙ 𝑘13 ∙ 𝑊3+.. +√𝑘21
2 ∙ 𝑊1 + 𝑘22

2 ∙ 𝑊2 + 𝑘23
2 ∙ 𝑊3+. (2.16) 
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3 Befintlig nätuppbyggnad i området Hälltorp 

För att kunna dimensionera det nya elnätet behövs kunskap om befintlig nätuppbyggnad. 

Informationen om den befintlig nätuppbyggnad inhämtas med hjälp av programvaran 

Mickel, CADRA och CADRA MapGuide. För information om selektiviteten och 

nollpunktinställningarna i Torsred har framförallt tidigare utredningar studerats. 

3.1 Enlinjeschema och ledningar 

Mottagningsstationen Torsred matas från Vattenfalls 25 MVA transformatorn (OT00) och 

har totalt sju stycken utgående ledningar. Från Torsred går det idag en 3x240 mm2 HSP-

kabel mot nätstationen Hälltorp som vidare matar fördelningsstationen Ängen med en 3x240 

mm2 HSP-kabel. Samtliga tre utgående ledningar i Ängen skyddas med reläskydd av typ 

VAMP225 och dessa ledningar går vidare mot områdena Öresjö, Hjärtum och Edsäter. 

Resterande utgående ledningar från Torsred går mot områden Strömslund och Överby, dessa 

ledningar skyddas med reläskydd, se Figur 1.1 och Bilaga A. 

Matningen till Torsred utgörs dels med två parallella 3x630 mm2 aluminiumkablar från OT00 

fram till Vattenfall AB:s ställverksstängsel som sedan övergår till 3x910 mm2 

aluminiumluftledning. Luftledningen efter drygt 1 km leds ner och övergår till två parallella 

3x630 mm2 aluminiumkablar precis utanför Torsred som utgör matningen. Samtliga 

utgående ledningar i Torsred är 3x240 mm2 aluminiumkablar. 

Ledningen mellan Ängen och HS10 (mot området Edsäter) är dels 171 meter 3x95 mm2 

aluminiumkabel dels 138 meter 3x150 mm2 aluminiumkabel. HS10 är ett kopplingsskåp som 

kallas Magnefix. Se Figur 3.1 för bättre förståelse på hur ett Magnefix kan se ut. 

 

Figur 3.1 Magnefix 

Ledingen från Ängen till Boberget (mot området Öresjö) är 1 052 meter 3x150 mm2 

aluminiumkabel. Ledningen från Ängen till Aspekullen (mot området Hjärtum) är 436 meter 

3x95 mm2 aluminiumkabel. 
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3.2 Befintligt effektuttag 

Enligt de effektmätningar som utförts under de senaste fyra åren är det största effektuttaget 

i Torsred 19 315 kW och denna maxeffekt uppstod under mars år 2018. Maxeffektuttaget 

under mars år 2018 var högre än andra effekttoppar under de tidigare fyra åren, till exempel 

maxeffekt under januari år 2018 uppgick till 13 804 kW. Anledningen till skillnaden i 

maxeffektuttag är att reservmatning anordnades från Torsred till andra stationsområden. 

En summering av samtliga underliggande transformatorsstorlekar som matas via Torsred har 

gjorts och den totala skenbara effekten för samtliga transformatorer blev då 39 560 kVA. 

Med en sammanlagringsfaktor på 0,6 blir resultatet 23 736 kVA vilket motsvarar 1 281 A, se 

bilaga B. Ett viktigt faktum att ta hänsyn till vid sådan summering av transformatorstorlekar 

är att det kan placeras transformatorer med större märkeffekt än vad som egentligen behövs, 

till exempel kan det i ett område med ett effektbehov på 30 kVA placeras en 100 kVA 

transformator. Idag använder TEEAB 100 kVA transformatorer som minsta storlek även 

om den enbart ska mata en abonnent. 

En mätning av tidigare lastströmmar för utgående ledningar i Torsred och Ängen utfördes 

och inmätningen skedde 5:e januari år 2017. Siffrorna har tagits fram genom att först titta på 

2017:s effektuttagskurva, sedan välja en dag som hade störst värde (i detta fall 5:e januari). 

Anledningen till den stora effektuttagen var årstiden, vinter. Den totala lastströmmen i 

Torsred uppmättes till 925 A under normaldrift. Se Tabell 3.1 för lastströmmar i Torsred 

och Ängen. 

Tabell 3.1 Inmätta lastströmmar i station Torsred och Ängen (2017-01-05). 

Ledning från (station) Ledning till (station) Lastström (A) Anmärkning 

Svenäcker OT00 Torsred 925 Inkommande ledning  

Torsred Hälltorp  170 Matningen går vidare 

mot station Ängen 

Torsred Skidan 150  

Torsred Balder 130  

Torsred Svartgranen 50  

Torsred Tuppekullen 105  

Torsred Reningsverket 150  

Torsred N404 170  

Ängen HS10 25 Ledning mot Edsäter 

Ängen Boberget 65 Ledning mot Öresjö 

Ängen Aspekullen 60 Ledning mot Hjärtum 



Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan 

 18 

3.3 Kortslutningseffekter 

Kortslutningseffekten i Vattenfalls transformatorn OT00 uppgår till 230 MVA. Efter drygt 

1 km 910 mm2 aluminiumluftledning blir kortslutningseffekten 154 MVA i Torsred vilket 

motsvarar 8,3 kA kortslutningsström. Enligt programvaran Mickel skall den 910 mm2 

aluminiumluftledningen klara en korttidsström på 78 kA under 1 sekund. Den maximala 

korttidströmmen under 1,2 sekunder blir således 71,2 kA. 

Vid kortslutning i Ängen uppstår en effekt på 138 MVA och en ström på 7,5 kA. Vid 

kortslutning längst ut i sista underliggande station i området Hjärtum bildas en effekt på 16 

MVA och en ström på 0,86 kA. Kortslutningseffekten längs ut i underliggande elnätet i 

området Öresjö uppgår till 18 MVA och kortslutningsströmmen till 0,97 kA. 

Kortslutningseffekter i övriga underliggande stationer framgår av Bilaga B. 

3.4 Reservmatningsmöjligheter 

I Torsred kan reservmatning till och från andra stationsområden ske. Torsred skall i princip 

kunna reservmata hela stationsområdet Båberg (en av TEEAB:s sex mottagningsstationer). 

De utgående facken från Torsred mot Skidan, Svartgranen, Tuppekullen, Reningsverket och 

N404 kan reservmata stationsområdet Båberg och vice versa. Vid reservmatning sker 

omkopplingar på ett sätt så att uppkomst av slingor i nätet hindras. Det är även viktigt att 

reläskydden i den reservmatande stationen klarar att ta över lasten, ett exempel på detta är 

en ledning med en normal last på 100 A som skyddas med ett reläskydd med ISm2 inställt 

till 200 A kan reservmata som max 99 A. 

Utgående fack från Torsred mot station Balder kan reservmata stationsområdet Pettersberg 

(en av TEEAB:s sex mottagningsstationer) och vice versa. Reservmatningsledningen från 

stationsområdet Pettersberg mot station Balder utgörs av bland annat 500 meter 3x95 mm2 

kopparkabel, denna kabel skall klara en maximal driftström på 156 A vid förläggning direkt 

i mark enligt programvaran Mickel. Utgående ledningen från Pettersberg som utgör 

reservmatningen till station Balder skyddas med ett reläskydd med ISm2 inställd på 320 A. 

Områden Öresjö och Hjärtum kan reservmatas via reservaggregat från underliggande 

stationer Hedetorpet, Stora-näset och Utby, se bilaga A. 

3.5 Reläskyddsinställningar i stationer Torsred och Ängen 

Samlingsskeneskyddet i Torsred utgörs av reläskydd av typ RXIG21 och detta finns placerat 

i inkommande kabelfack. Reläskyddet skyddar ledningen och anläggningen mot 

överströmmar. Överströmsskyddet är ställbart för både överlast-och kortslutningsström, 

vilket betecknas ISm2 (I >) och ISm1 (I >>). Reläskyddets primära strömvärde för ISm1 är 

inställt till 2 496 A men denna funktion blockeras av de utgående ledningsskydden. I de fallen 

en blockeringssignal inte skickas från ledningsskydden anses felet ligga på samlingsskenan 

vilket leder till att skyddet löser ut matningen. ISm2 ska skydda anläggningen mot flerfasiga 

ledningsfel och skall lösa ut inom 900 ms. 
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Utgående ledning från Torsred mot Hälltorp skyddas med reläskydd av typ RACIB. ISm1 

för utgående ledning mot Hälltorp är inställt till 700 A och 400 ms. Reläskyddet löser inte ut 

momentant vid kortslutning vilket skall säkerställa selektiviteten mot underliggande station 

Ängen som också är bestyckad med reläskydd. ISm1 för utgående ledningar från Ängen mot 

områden Öresjö, Edsäter och Hjärtum skall lösa ut inom 100 ms. ISm2 för utgående ledning 

från Ängen till området Edsäter är inställt till 200 A. Reservmatningsledningen i station 

Båberg (en av TEEAB:s sex mottagningsstationer) mot området Edsäter skyddas med ett 

reläskydd av typ RACIB med ISm2 inställt till 190 A. Vid reservmatning skall utgående 

ledning från Ängen mot området Edsäter frånkopplas, detta för att säkerställa att reläskyddet 

i station Båberg inte löser ut för överlast. 

ISm1 för utgående fack från Torsred mot Svartgranen är inställd till 1 600 A och 600 ms. 

Med denna inställning säkerställs selektiviteten mot station Näl där inkommande fack i 

station Näl är bestyckad med reläskydd med ISm1 inställd till 1 520 A och 60 ms. 

Vid kortslutning i utgående ledningar från Torsred mot stationerna Skidan, Balder, 

Tuppekullen, Reningsverket och N404 skall reläskydden lösa ut momentant inom 100 ms. I 

bilaga C, D och E presenteras den befintliga selektivplanen. 

I samtliga reläskydd tillämpas en inverttidsinställning vilket leder till att obefogade 

utlösningar på grund av starts- och inkopplingsströmmar kringgås. Vid inkoppling av elnätet 

efter att ett avbrott har skett blir strömmarna nämligen större än driftströmmarna. 

Nedsidan av transformatorn OT00 är bestyckad med nollpunktsspänningsskydd (NUS) som 

utgör reservskydd för NUS-skyddet placerat i inkommande fack i Torsred och dessa 

jordfelsskydd är oriktade. Selektiviteten mellan dessa två jordfelsskydd råder med 500 ms 

tidsskillnad, 3 000 ms för Torsred och 3 500 ms för OT00. NUS-skyddet i Torsred fungerar 

som huvud-jordfelsskydd och reservskydd för de utgående ledningarnas jordfelsskydd. 

Samtliga ledningar som utgår från Torsred förutom ledningen mot nollpunktsbildaren 

skyddas för jordfel med riktade jordströmsskydd (JSr). Dessa skydd skall utlösa ledningarna 

för 1,79 A jordfelsströmmar med en bryttid på 1000 ms, undantag finns för de utgående 

ledningarna mot Hälltorp och Svartgranen. JSr för ledningen mot Svartgranen löser ut inom 

2 500 ms och för ledningen mot Hälltorp inom 1 500 ms för att säkerställa selektiviteten mot 

de underliggande stationerna NÄL och Ängen. Utgåendeledningar från Ängen mot områden 

Edsäter, Öresjö och Hjärtum skyddas också med JSr som löser ut ledningarna vid jordfel. 

3.6 Befintlig nollpunkt 

Nollpunktsbildare används i Torsred för att skapa nollpunkten och denna nollpunktbildare 

är kopplad till HSP-skenan. Nollpunktsmotståndet och nollpunktsreaktorn kopplas sedan till 

nollpunktbildaren, se Figur 3.2. Nollpunkten används för att bland annat begränsa 

jordfelströmmen samt selektera den felbehäftade ledningen. Nollpunktsmotståndets uppgift 

är bland annat att ge upphov till en resistiv strömkomponent som kan detekteras av 

reläskydden i utgående ledningar. Nollpunktsmotståndets blastningsbarhet är 30 % av 
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märkstömmen under obegränsad tid och 100 % av märkströmmen under 20 sekunder, 

märkströmmen är 5 A. Nollpunktsreaktorn är steglöst reglerbar vilket betyder att den 

automatiskt kan åstadkomma avstämning i nätet vid jordfel. Nollpunktsreaktorn kan 

generera 31–157 A induktivström med en snedavstämning på 2 A. Från underliggande nät 

genereras 130 A kapacitivström vid jordfel. 

  

Figur 3.2 Befintlig nollpunkt i Torsred 



Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan 

 21 

4 Ny nätuppbyggnad 

Den nya mottagningsstationens utformning, som är konstruerad av EITECH [23]. efter 

framlagda förutsättningar baserad på beräkningar och stationens innehåll, framgår i bilaga F. 

HSP-facken skall mata samtliga underliggande stationer som visas i bilaga G och det skall 

finnas utrymme för minst tre stycken extra HSP-fack för framtida utbyggnad. I stationen 

placeras en 10,7/0,4 kV transformator som matar lokalkraften. Det finns utrymmen även för 

nollpunktutrustning, backup batterier, kontrolltavlor och LSP-ställverk. Samtliga dörrar skall 

förses med panikreglar och skall öppnas utåt. Den nya mottagningsstationen kommer 

eventuellt att placeras där det är närmast matningspunkten OT00, se bilaga H. Den befintliga 

Torsred kommer därmed rivas och ersättas med en ny nätstation som placeras vid det 

befintliga Torsred, se bilaga I. Den nya nätstationen Torsred skall vara bestyckad med tre 

HSP-fack, inkommande-, transformator- och utgåendefack. Det utgåendefacket är tänkt att 

mata underliggande station Svartgranen. Enligt simuleringar i programvaran Mickel går en 

maximalström på 61 A från den nya Torsred till Svartgranen. Observera att reservmatning 

till underliggande station Näl med ett strömuttag på 160 A kan förekomma. En 10,7/0,4 kV 

transformator skall placeras i nya Torsred för matning av närliggande bostadsområde. LSP-

nätet i detta område består av bland annat fyra befintliga kabelskåp, en fiberstation samt 

gatubelysning vilka utgör en belastningsström på 581 A lågspänning vilket motsvarar 403 

kVA. Därför skall en transformator med en märkeffekt på 800 kVA nyttjas vilket det redan 

gör i befintliga Torsred. 

Utrustning i Ängen skall förnyas och denna station kommer att bestyckas med tre stycken 

nya HSP-fack, inkommande-, transformator- och utgåendefack. HSP-facken har inga behov 

av mätning-och kontrollutrustningar och skall byggas som övriga nätstationer. Mätning och 

kontroll av utgående ledning mot Ängen sker i den nya mottagningsstationen istället. 

4.1 Uppdaterad enlinjeschema 

Matningen från OT00 till den nya mottagningsstationen skall ske via 5 stycken 3x240 mm2 

kablar, dessa kablar har dimensionerat utifrån OT00:s storlek vilket är 25 MVA. Från den 

nya mottagningsstationen går det 9 stycken HSP-kablar som matar områden Öresjö, Edsäter, 

Hjärtum, Strömslund och Överby. Befintliga ledningar mellan stationerna Ängen och 

Boberget passerar förbi den nya mottagningsstationen och denna ledning skall kapas och 

skarvas in i den nya mottagningsstationen. Därigenom sker matningen till Boberget från den 

nya mottagningsstationen. Öresjö-och Hjärtumskabeln skarvas ihop utanför Ängen och 

denna ledning skall senare utgöra matningen till Aspekullen som vidare matar området 

Hjärtum. Befintlig kabel mot kopplingsstationen HS10 (mot området Edsäter) kapas och 

skarvas mot en ny 3x240 mm2 kabel som dras från den nya mottagningsstationen. Ytterligare 

en 3x240 mm2 kabel skarvas in i Ängen, denna kabel utgör matningen från den nya 

mottagningsstationen till Ängen som vidare matar Hälltorp, se bilaga G och J. 

I övrigt dras ytterligare 5 stycken 3x240 mm2 kablar från den nya mottagningsstationen fram 

till nya Torsred. Dessa kablar skarvas ihop med de befintliga kablarna som går mot områdena 
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Strömslund och Överby. I bilaga I syns tydligt placeringen av det befintliga och det nya 

Torsred samt hur kablarna skall dras. 

4.2 De nya effektuttagen 

Enligt beräkningar i programvaran Mickel uppgår lastströmmen i den nya 

mottagningsstationen till 950 A, matningen kommer att ske via 5 stycken 3x240 mm2 vilket 

belastar respektive ledning med en lastström på 190 A. Ledningen mellan den nya 

mottagningsstationen och den nya Ängen belastas med en lastström på 100 A. Nya Ängen 

matar bland annat den nya Torsred. 

Effektuttagen från övriga underliggande stationer kommer att vara det samma som det är 

idag, se Tabell 3.1. 

4.3 Elnätsberäkningar 

Simuleringar av det nya elnätet har gjorts i programvaran Mickel och detta gjordes genom att 

ersätta luftledningen med jordkablar samt lägga till nya jordkablar till och från den nya 

mottagningsstationen.  I beräkningarna framgår bland annat spänningsfall (i procent), två-

respektive trefasiga kortslutningsströmmar och maximala kortslutningseffekter i elnätet. 

Den nya mottagningsstationen benämns ”NYSTN” i bilaga K och L. Ik2 i NYSTN uppgår 

till 10,6 kA och Ik3 till 12,2 kA. Vid kortslutning i NYSTN-skena uppstår en maximal effekt 

på 227 MVA. 

Efter 557 meter 150 mm2 aluminiumkabel från NYSTN till Boberget sänks Sk till 200 MVA 

vilken motsvarar 10,8 kA Ik3 och 9,4 kA Ik2. Kortslutningseffekten ökas med 70 % i Boberget 

efter ändrat elnät, se bilaga K och L. 

De procentuella kortslutningseffektsändringarna efter ändrat elnät i övriga underliggande 

stationer visas i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Ökning av kortslutningseffekt i underliggande stationerna. 

+37 % i Aspekullen +11 % i Torsred +12,5 % i Balder 

+58 % i HS10 +5 % i Svartgranen +21 % i Tuppekullen 

+45 % i Ängen +2 % i Näl +22 % i Reningsverket 

+25 % i Hälltorp +8,5 % i Skidan +10 % i N404 

4.4 Den nya selektivplanen 

Förslagen tas fram utifrån de beräknade värdena i programvaran Mickel och de befintliga 

inställningarna på reläskydden i befintligt Torsred och Ängen. Lasterna är för det mesta 

samma för de utgående ledningarna i den nya mottagningsstationen. Däremot ändras 

kortslutningseffekter i underliggande stationer. Elnätet är nu starkare vilket medför en 

ökning av kortslutningseffekterna i underliggande stationer. 
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Förslag på reläskyddsinställningar ges efter att beräkningar av kortslutningseffekter och 

lastströmmar i samtliga berörda stationer har utförts. Värdena som benämns nedan är 

hämtade från programvaran Mickel och avser det nya elnätet. 

Överströmsskyddet i det inkommande facket i nya mottagningsstationen kan vara ett 

blockeringsbart reläskydd, ISm1 blockeras av skydden på utgåendeledningar. Reläet utgör 

samlingsskenaskydd och i det fall blockeringssignalen inte sänds löser reläet ut matningen för 

överströmmar. Utifrån lasts-och kortslutningsströmmar uppräknat i programvaran Mickel 

kan nu ISm1 vara inställd på 4 000 A och 900 ms och ISm2 till 1 800 A och 2 s. 

Vid tvåfasig kortslutning (Ik2) i sista underliggande station Rånäs i området Hjärtum uppgår 

strömmen till 775 A. För denna ström skall reläskydden i den nya mottagningsstationen lösa 

ut momentant. ISm1 för kabel mellan den nya mottagningsstationen och Aspekullen (mot 

området Hjärtum) ska vara inställt på max 70 % av den tvåfasiga kortslutningsströmmen som 

genereras i den sista underliggande station Rånäs. Alltså skall ISm1 för kabel mot Aspekullen 

vara inställd på 500 A och 100 ms. 

Ik2 i sista underliggande station Skogen i området Öresjö uppgår till 925 A, därför skall ISm1 

för kabel mot Boberget (mot området Öresjö) vara inställd på 600 A och 100 ms. 

Vid tvåfasig kortslutning i sista underliggande station Kortered i området Edsäter uppstår 

2050 A kortslutningsström, en ökning på 11 % jämfört med den befintliga 

kortslutningsströmmen i Kortered. Kabel mot området Edsäter skyddas idag av ett reläskydd 

med ISm1 inställd på 660 A, detta motsvarar 32 % av den nya Ik2 i Kortered. ISm1-

inställningen för detta reläskydd kan nu ändras till ett högre värde, förslagsvis 1000 A och 

100 ms. 

Lastströmmen mot nya Ängen uppgår till 100 A, med reservmatning till station Näl blir 

strömmen då 260 A. Vid tvåfasig kortslutning i station Näl uppstår en kortslutningsström på 

3 230 A. Förslagsvis kan reläskyddet för den utgående ledningen mot nya Ängen ha ISm1 

inställd på 2 000 A och 600 ms och ISm2 inställd på 390 A och 2 s. ISm1:s utlösningstid väljs 

till 600 ms för att selektiviteten mot understation Näl säkerställs.  

Reläskyddens inställningar för ledningar mot Skidan, Balder, Tuppekullen, Reningsverket 

och N404 kommer för det mesta vara densamma som de befintliga inställningarna. Lasterna 

är oförändrade men de ökade kortslutningseffekter som redovisas i avsnitt 4.3.1 skall beaktas. 

4.5 Dimensionering av nya nollpunkt 

Efter rasering av luftledningen och användning av 7,3 km nya kablar i det nya elnätet ökar 

den totala kapacitiva genereringen. Generering av kapacitiva strömmar för kablar brukar 

anges av tillverkarna i form av A/km, dessa värden finns inmatade i programvaran Mickel. 

Den totala genereringen av kapacitiva strömmar vid jordfel ökar ungefär med 10 A. En 

steglös nollpunktsreaktor med högre maxvärde än den befintliga skall nu användas i den nya 

mottagningsstationen, förslagsvis 20 A högre (befintligt nollpunktsreaktorsvärde är 31–157 

A). Ett nollpunktmotstånd på 5 A är lämpligt att använda. Notera att reaktorer kan placeras 
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ute i underliggande stationer i samband med kablifiering och förnyelse av elnätet i områden 

Öresjö och Hjärtum, därmed minskar påkänningen av kapacitiva strömmar i den nya 

mottagningsstationen. Nollpunktsutrustningen placeras i den nya mottagningsstationen och 

kopplas till HSP-skenan med hjälp av en nollpunktsbildare. 

4.6 Kostnader enligt EBR:s kostnadskalkyl 

EITECH har presenterat ett förslag på hur mottagningsstationen kan se ut och har därefter 

beräknat en ungefärligt kostnaden för den nya mottagningsstationen vilket beräknas uppgå 

till cirka 9 miljoner kr. Den totala sträckan för kabelschakten beräknas vara 1,5 km lång. 

EBR-koden G14626 anger kostnader för både kabel och schaktning.  Antal kablar i schakten 

varierar, därmed har EBR-koden U14626 använts som tillägg där kostnader för kablar och 

förläggningsarbetet av dessa ingår dock inte kostnader för schaktning. EBR-koden G15223 

presenterar kostnaden för den nya Torsred. 

Kostnader för modernisering av stationer saknas i kostnadskalkylen EBR-P1, därmed har 

kostnaden för en 315 kVA nätstation används vilket är tänkt att presentera kostnaden för 

modernisering av Ängen, se Tabell 4.2. Kostnaden är en uppskattning av vad det kommer 

att kosta för förnyelse av Ängen och det kan variera. Notera att byggnaden skall behållas. 

Tabell 4.2 Kostnadskalkyl EBR P1 

Kod antal Enhet Arbete Kostnad (kr) 

G12601 1 km Rasering 12-24 kV friledning 27 341 

G14626 1,5 km PEX 3x240 12kV 612 254 

U14626 5,8 km PEX 3x240 12kV. L 1 110 378 

G15223 1 st Nätstation 800 kVA 202 022 

G15224 1 st Nätstation 315 kVA 160 883 

Kod saknas 1 st Den nya mottagningsstationen 9 000 000 

Kod saknas   Grundläggning & tillståndsansökning 300 000 

   Total summa 11 412 878 
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5 Diskussion 

De kurslitteraruter och tidigare gjorda examensarbeten som användes under 

förberedelsefasen var till stort hjälp. Utifrån dessa har teorier som varit relevanta till vårt 

arbete tagits ifrån. Förutom kurslitteratur och tidigare examensrapporter har olika hemsidor 

på nätet varit till nytta gällande informationssökning. Tack vare tillgängliga 

informationsdatabaser i TEEAB underlättades inhämtningen av lämpliga underlag om 

befintliga elnät som arbetet vidare kunde utgå ifrån, exempelvis befintligt effektuttag och 

elnätsuppbyggnad. Vissa avsnitt i kapitel 2 tillhör beredningsstadiet vilket inte passar till 

projekteringsstadiet, som till exempel tillståndssökning från TRV, dessa avsnitt har tagits upp 

i rapporten på grund av önskemål från uppdragsgivaren. 

Tidigare utredningar gjorda av externa bolag om selektivplanen, stationernas skick och 

nollpunkten i befintliga Torsred underlättade arbetet, mätningar hade gjords på nollpunkten 

i befintliga Torsred där förslag av nollpunktsinställningar lades fram utifrån elnätets 

kapacitiva generering. Selektivplanen för det nya elnätet kommer att i stort sett se likadan ut 

gentemot det befintliga, lastströmmarna är för det mesta samma men kortslutningseffekterna 

kommer att ändras. 

5.1 Stationsplacering och kabelvägar 

Elnätet i området Hälltorp ligger i TEEAB:s koncessionsområde6 där sannolikheten för 

förekomst av ledningar ägda av andra bolag är liten, därmed underlättas Ledningskollens 

arbete. En av aspekterna som påverkade val av kabelvägarna och placeringen av den nya 

mottagningsstationen var markens ägare. Att söka marklov på Trollhättan kommuns mark 

är väsentligt lättare och troligtvis billigare än vad det är på andras mark då TEEAB ägs av 

Trollhättan kommun. De är medvetna om vikten av samhällets behov av elleverans och 

ställer inte höga krav vid bygglovsansökan. I den rekommenderade kabelvägen från Ängen 

till nya Torsred finns idag TEEAB:s nedgrävda HSP-kablar. Ledningsägaren ansöker 

ledningsrätt7 bara en gång och detta gäller för all framtid, därför behövs ingen ledningsrätt 

för denna kabelväg. Däremot finns det behov av ledningsrätt för sträckan mellan 

matningspunkten OT00 fram till Ängen då TEEAB inte har några nedgrävda kablar på den 

sträckan. Kablarna mellan OT00 fram till den nya mottagningsstationen grävs dels i 

Vattenfalls AB:s mark, därmed kan det uppstå andra svårigheter vid marklovansökan för 

kabelsträckan som bland annat högre ekonomisk ersättning eller fördröjning av 

marklovsgodkännandet. Med avseende på den begränsade projekttid och den tid som behövs 

för att få igenom bygg- samt marklovsgodkännande söktes istället preliminärt bygg- och 

marklov, alltså antingen muntligt via telefon eller skriftligt via mejl. 

                                                 
6 Koncessionsområde är det område som TEEAB får överföra el. 
7 Ledningsrätt innebär rätten att dra över ledningar över en ägares tomt. 
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5.2 Station Torsred och den nya mottagningsstationen 

Rasering av den befintliga Torsred och placering av den nya mottagningsstationen medför 

en längre sträcka mellan mottagningsstationen och tätorten, se bilaga A och E. Detta gör att 

personsäkerheten ökar, drygt 40 meter från det befintliga Torsred ligger en lekplats där barn 

vistas. I vissa fall blir det dyrare och mer komplicerad att modernisera en del av en station än 

att köpa en hel komplett station, i detta fall tros det bli billigare med en ny mottagningsstation 

men ingen jämförelse har gjorts i arbetet. Utrustningen i befintligt Torsred bör nu eller senare 

moderniseras på grund av föråldrande och funktionsförsämring vilket ledde till att förslag till 

en ny mottagningsstationen lades fram. Befintliga Torsred bör raseras då byggnaden är för 

stor för att fungera som en vanlig nätstation samt att byggnaden är gammal. Förslagsvis kan 

befintligt Torsred ersättas med en plåtstation som placeras i samma tomt, se bilaga I. 

Den nya mottagningsstationen förses med reservplatser för tre stycken HSP-fack, detta val 

har gjort utifrån tidigare erfarenhet i TEEAB. Valet av reservplatser skulle vara mer pålitligt 

om det verkställdes på verklighetsbaserade effektökningsdiagnos och/eller områdets 

expansionsgrad vilket inte var tillgängligt. Det är även viktigt att beakta effektminskningen 

då elkonsumenter i framtiden kan bli oberoende av elnätet genom att använda sig av solceller 

eller elenergibesparingsutrustningar. Det är svårt att förutse den framtida elanvändningen 

men elnätet skall kunna fungera i båda fallen. Planlösningen av den nya mottagningsstationen 

som framgår i bilaga K är ett förslag, det kan förekomma andra detaljer som ändrar 

utformningen. 

5.3 Nätberäkning och selektivplan 

I Mickel kan elnätet inkluderas med apparater och dess inställningar, information för 

apparater uppdateras löpande och det görs av Mirakelbolaget. Exempel på apparater är bland 

annat brytare, säkringar och anslutningsapparater. Vid simulering för det nya elnätet i 

programvaran Mickel är det tidskrävande och komplicerat gällande val av apparater och 

därav ingår det inte i detta projekt. Därför var det inte möjligt att simulera utlösningstiderna 

vilket är beroende av vilka apparater som skyddar ledningarna. Sammansättning av en 

utförligt selektivplan för det nya elnätet är inte utförbar då TEEAB inte har någon 

programvara avsedd för detta. Därmed har förslag för ISm1, ISm2 och dess bryttider 

angivits, detta har gjorts med hjälp av befintlig selektivplan och de minsta möjliga 

kortslutningsströmmarna för respektive ledning som utgår från den nya 

mottagningsstationen. Notera att upprättning av en utförlig selektivplan kräver tid och 

lämpliga simuleringsprogram. 

5.4 Kostnader 

I kostnadskalkylen har ingen hänsyn till kostnader för avbrott och underhållningsarbete 

tagits. En jämförelse på avbrotts-och underhållningskostnader för nuvarande elnät kontra 

ändrade elnät skulle kunna göras. Dessa kostnader kan framställas med hjälp av EBR-P2, 

SAIDI & SAIFI index och diagnos över tidigare antal avbrott i Torsred. Därför är den 
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presenterade kostnaden en uppskattning av vad det kommer att kosta. Kostnaden för den 

nya mottagningsstationen och dess ingående utrustningar uppskattas vara 8–9 miljoner 

kronor, i kostnadskalkylen presenteras den maximala kostnaden för den nya 

mottagningsstationen. Den höga kostnaden beror bland annat på att stationen behöver 

byggas på plats på grund av dennes stora storlek. I övrigt vid mindre stationsstorlekar kan 

färdiga stationer som redan har byggds hos leverantörer transporteras till platsen. 
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6 Slutsats och framtida arbete 

Elnätet blir starkare med en ny mottagningsstation placerad nära matningspunkten OT00, se 

avsnitt 4.3.1, matningsvägen till områden Öresjö, Edsäter och Hjärtum blir betydligt kortare 

än vad det är idag. Matning från den nya mottagningsstationen till Boberget (mot området 

Öresjö) kommer att ske via 557 meter HSP-kablar, den befintliga matningen till Boberget 

sker idag med 1 km luftledning och 1 638 meter HSP-kabel. En kortare matningsväg till 

HS10 (mot området Edsäter) och Aspekullen (mot området Hjärtum) kommer att erfordras 

med en ny mottagningsstation nära OT00. 

Placeringsförslaget för den nya mottagningsstationen är lämpligt för att dels det ligger i 

Trollhättan kommuns mark dels för att det är fritt från boende, därmed ökas elsäkerheten 

för samhället i området Hälltorp och bygglovsprocessen kommer att underlättas. Matningen 

till den nya mottagningsstationen kommer att ske via 5 stycken 3x240 mm2 aluminiumkablar. 

Dessa kablar kan klara kortslutningsströmmarna från den nya mottagningsstationen under 

1,2 sekunder enligt programvaran Mickel. En 3x240 mm2 aluminiumkabel med 25 mm2 

kopparskärm skall kunna klara 22,7 kA korttidsström under en sekund och 20,7 kA under 

1,2 sekunder. Notera att den nya mottagningsstationen skall klara 18 kA (12,2 kA med 50 % 

marginal) under 1,2 sekunder i det fall samlingsskenaskyddet inte löser ut då det tar 1,2 

sekunder för reservskyddet (Vattenfalls skydd på OT00:s uppsida) att lösa ut matningen. 

Ett åtgärdsförslag kring LSP-nätet nära den nya mottagningsstationen är att stolpstationen 

“Svenäcker”, se bilaga H, raseras och matning till husen kan istället ske från den nya 

mottagningsstationen med samma transformator som matar lokalkraften. Till följd av det 

kan större utrymme för LSP-ställverket i den nya mottagningsstationen behövas. 

Det befintliga Ängen kommer att moderniseras. Tre stycken nya HSP-fack, en 10,7/0,4 kV 

transformator för lokalkraft och matning till närliggande LSP-abonnenter skall placeras i 

Ängen. Byggnaden skall behållas då den tycks vara användbar framöver. Det finns inget 

behov av reläskydd i nya Ängen vilket främjar selektivplanen och översiktlighet av nätbilden. 

Det finns dock åtgärdsförslag för Ängen. Abonnenter som idag matas från Ängen kan 

förslagsvis matas via Aspekullens nät (kabelskåp S6020), i så fall finns det möjligtvis behov 

av en större transformator i Aspekullen. Därefter kan Ängen raseras och kostnader för 

modernisering av Ängen undviks. 

Det befintliga Torsred kommer att raseras och ersättas med en 800 kVA nätstation, 

förslagsvis plåtstation med tre HSP-fack. Matningen till nya Torsred sker från Hälltorp. 

Vidare skall det nya Torsred mata Svartgranen, detta för att enligt tidigare mätningar, se 

Tabell 3.1, på samtliga ledningar mot området Strömslund belastas ledningen mot 

Svartgranen med lägst ström. 

Kostnaden för detta projekt beräknas vara 11,4 Mkr. Kostnader för rasering av befintlig 

luftledning, 1,5 km schaktning, 7,5 km kabel, 800 kVA och 315 kVA nätstationer har tagits 

fram från EBR-P1. Kostnaden för att bygga den nya mottagningsstationen beräknar vara 8-

9 miljoner. 
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Följande är förslag till fortsatt arbete: 

• Att utföra en beredning där bland annat bygg-, mark- och rivningslov och tillstånd 

från trafikverket ordnas samt kostnader tas fram från EBR-P2. 

•  Att upprätta en utförligt selektivplan där reläskyddens karaktäristik tydligt visas. 
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A: Befintligt enlinjeschema samt reservmatningsmöjligheter 
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B: Befintligt enlinjeschema: transformators värde, 
kortslutningseffekter och summan av underliggande 
transformatorsstorlekar 
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C: Befintligt enlinjeschema samt befintlig selektivplan 
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D: Befintlig selektivplan för station Torsred 
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E: Befintlig selektivplan för station Ängen 
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F: Planlösning för den nya mottagningsstationen 
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G: Det nya enlinjeschema samt reservmatningsmöjligheter 

 



Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan 

Bilaga H:1 

H: Översiktligt karta och planerad kabelväg 
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I: Placering av det befintliga och nya Torsred 
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J: Nya kabelvägar med kommentarer 
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K: Kortslutningseffekt och spänningsfall i det nya elnätet 
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L: Nya lastströmmar, kapacitiva strömmar och effekter i 
ledningar 


