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Summary 
 
Vattenfall Eldistribution AB has a strategy regarding creation of network plans, for 
electric power distribution networks. The purpose of this project is to create a proposal 
of network plan, for the 40/10 kV electric power distribution station TT7142 Ånimskog. 
Currently, this station feeds four outgoing lines, 64 stations and 592 customers. The 
proposal from this project describes the equipment for a future electric power 
distribution network.  

The proposal will be used as a base for determination of investments and reinvestments. 
It will also be used as a tool for achieving higher network accessibility and profit. 

We have compared four alternative solutions. Our proposal is earth cable with a certain 
level of redundancy. With consideration taken to investment cost, ongoing cost and 
customer network accessibility, this is the best overall solution. TT7142 is already 
placed in a suitable position and the station is in a good condition. Our proposal will 
have four outgoing lines, 77 stations and 672 customers. 

Our report contains several calculations and the parameters we have used, in order to 
create a proposal of total electric power distribution network for TT7142. 
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EXAMENSARBETE 

i 

Nätplan för fördelningsstationen TT7142 Ånimskog 
Ximena Aguilar & Daria Jason 

 

Sammanfattning 
Inom Vattenfall Eldistribution AB finns en strategi för att upprätta nätplaner för 
eldistributionsnätet. I detta examensarbete har en nätplan upprättats för 40/10 kV 
fördelningsstation TT7142 Ånimskog. Denna matar idag fyra utledningar, 64 stationer 
och 592 kunder. Nätplanen beskriver hur ett framtida slutligt nät skall vara utformat. 

Nätplanen kommer att användas till att reinvestera och nyinvestera enligt en långsiktig 
och gemensam plan samt som verktyg för att uppnå ökad tillgänglighet och lönsamhet i 
distributionsnätet.  

Fyra olika alternativ jämfördes för att kunna välja den bästa lösningen. Jordkabel med 
viss redundans valdes ut, eftersom den har lägre investerings- och driftskostnader, samt 
minskade avbrottstider per kund. Enligt strukturplanen skall TT7142 vara kvar i 
nuvarande läge med hänsyn taget till placering och storlek. Förfelningsstationen är i gott 
skick (byggår 1981). Det nya optimerade nätet kommer att bestå av fyra 
utledningar, 77 stationer och antalet kunder kommer att öka till 672. 

I rapporten redovisas olika parametrar, samt resultat av ett antal olika 
beräkningar  som krävs för att upprätta en fullständig nätplan. 
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Förord 
Detta examensarbete har varit en stor och stimulerande utmaning eftersom uppgiften att 
upprätta en nätplan har varit mycket omfattande. 

Det har krävs ett antal olika verktyg och dataprogram för beräkning av nätet och 
kalkyler. 

Vi vill tacka Vattenfall Eldistribution AB för att de givit oss möjligheten att genomföra 
examensarbete. Det har varit givande och vi har fått många nya erfarenheter och 
kunskaper som vi kommer att ha nytta i vårt kommande yrke. 

Vägen har varit lång och inte utan motgångar, men i de svåraste stunder har vi fått hjälp 
och stöttning av Kurt Andersson, Jan- Erik Myren, Thomas Amgård, Hans Johansson, 
Andreas Buhr, Magnus Sundell, Yvonne Åkesson, Gunilla Socha, Kerstin Kronstrand, 
Eva Olsson, Johan Karlsson, Leif Lindgren, Jan-Olof Olsson, Göran Rundqvist och sist 
men inte minst våra närmaste. 
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Nomenklatur 
AiN = Avbrott i Nät 

BLL = Belagd lina med PEX. 

DoU = Drift och underhåll 

Driftadmkostnader = Kostnader för övervakning av nätet från driftcentralen. T.ex det 
kostar 1500 kr/ km per år  för jordkabelnät. 

EBR = El-byggnadsrationalisering  

GURU = Beredning och kalkylprogram  

Ib = Dimensionerande kabelsbelastningskapacitet 

Ibmax  =  Prognostiserande maxlast 

Ik2min = Beräknad lägsta 2-poliga kortslutningsström 

KA = Kabel. 

LCC = Life Cycle Cost , står för livstidskostnadberäkning  

Msp = Mellanspänning 

NetBas = I NetBas kan man utföra olika beräkningar, exempelvis kortslutningsanalys, 
spänningsfall osv. I NetBas kan man även hämta olika typer av kartor med både låg- 
och högspänningsnät samt göra grafikredigering.   

NNM = Nätnyttomodellen. 

NUAK = Nu anskaffningskostnad  

SAIDI = För att ta fram störningsstatistik använder Vattenfall Distribution AB ett 
nyckeltal SAIDI (System Average Interuption Duration Index). SAIDI används för att 
visa medelavbrottstid för ”alla kunder” i berörda nät [2] 

 

kunderanslutnaAntal
årettundertstidKundavbrotSAIDI =  

Samhällskostnader = Avbrottskostnader enligt nätnyttomodellen. Kostnader för bortfall 
av nätet oavsett vilket kundkategori kunden tillhör. 

Skatteeffekten = Skattemässiga avskrivningar på 20% under de första fem åren, på 
investeringskostnader. 

Störningskostnader = Kostnader för reparationer av nätet vid störning. 
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∆U = Största spänningsfallet på högspänningsidan i procent av nominell 
spänning 
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1 Inledning 
Examensarbetet utfördes på Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. Det beskriver 
hur man upprättar en nätplan på 40/10 kV fördelningsstation i Ånimskog.  

1.1 Om företaget Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bildades i januari 2004, genom sammanslagning av 
Vattenfall Väst-, Öst-, Norr- och Sveanät samt Vattenfallregionnät AB.  

Vattenfall Eldistribution AB bedriver verksamhet inom regional nät och lokalnät. 
Huvudenheter inom bolaget är nät, drift, marknad och inköp. Vattenfall Eldistribution 
AB’s vision är ”Högsta kundförtroende” och affärsidén är ” Vi erbjuder våra kunder 
nättjänster med hög kvalitet och god service”. 

Bolaget vill ge sina kunder leveranssäkerhet, spänningskvalitet och servicekvalitet 
genom personalens höga och breda kompetens. 

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för distributionen av el till cirka 900 000 kunder i 
hela Sverige. Bolagets huvudorter är Trollhättan, Linköping, Stockholm och Luleå . 
Man har totalt ca 750 anställda. [1] 

1.2 Bakgrund 
Fördelningsstation TT7142 Ånimskog ligger vid Bergslagsbanan och riksväg 45, ca 25 
km från Åmåls tätort. Den matar idag fyra utledningar, 64 nätstationer samt 592 
abonnenter. Det finns möjlighet för reservmatning från närliggande stationer, 
Fengersfors TT7143 och Upperud TT7141. 

1.3 Syfte och mål 
Att upprätta en nätplan. Nätplanen ska beskriva hur nätet kommer att se ut i området 
efter ombyggnaden. Man bör beakta var kunderna bor för bestämning av lämplig 
nätstations placering samt dess effektuttag. Hänsyn bör tas till nätnyttomodellen (NNM) 
som är ett sätt att kontrollera nätbolagets effektivitet av El-myndigheten. 

Nätplanen kommer att användas till att reinvestera och nyinvestera enligt en långsiktig 
och gemensam plan, samt som verktyg för att uppnå ökad tillgänglighet och lönsamhet i 
distributionsnätet. 
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2 Metoder 
Olika metoder har använts för att optimera nätet.  Vi har varit på plats i Ånimskogs 
område, TT7142 och närliggande nät, för att få en bättre uppfattning om hur det 
nuvarande nätet ser ut. Som hjälpmedel har några digitala bilder tagits under fältbesök. 

2.1 Spånskiva 
En metod som haft stor påverkan för examensarbetet, var spånskivan. Begreppet 
spånskiva inom Vattenfall eldistribution AB, betyder kreativa idégenereringsmöten som 
förbereds, utförs och efterbehandlas på ett strukturerat sätt. Deltagare kommer från olika 
avdelningar t.ex. driften, marknad samt nätanalys. 

Under examensarbetets gång har två Spånskivor ägt rum: 

04.11.08 Spånskiva 1  

05.01.20 Spånskiva 2  

Anteckningar från spånskivor bifogas som bilagor A1, A2 och B. 

2.2 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att följa företagets nätplansmall som i första hand beskriver 
mellanspännigsnät, dvs. 12kV. Därför berörs inte lågspänningsnätet i rapporten. 

2.3 Begränsande förutsättningar 

2.3.1 Strandskydd 

”Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för att allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.” [3]. 

För Ånimmensjön gäller 200m strandskydd. 

2.3.2 Naturreservat 

I Åmåls kommun finns flera naturreservat avsatta: Tösse skärgård, Yttre Bodane, 
Baljåsen, Baståsen och Sörknatten. Dessa områden är därmed skyddade mot ingrepp 
som kan förstöra de värdefulla naturmiljöerna [4]. Ånimskogsområdet berörs inte av 
detta skydd. 
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3 Beskrivning av området 
Aktuellt nätplanområde ligger i Åmåls kommun i Dalsland, se figur 1. 

 

 

 

Figur 1.Nätplanområde Ånimskog. 

3.1 Belastningsprognos 
Enligt Vattenfalls belastningsprognos har effektförbrukningen i Ånimskogsområdet 
ökat med 1.5 % per år. Detta betraktas som expanderande landsbygd. 

Enligt översiktplanen för Åmål från 1991 finns i västra delen av samhället attraktiva 
områden för framtida bostadsbebyggelse. 

Angående befintliga kunder dominerar boende i småhus, fritidshus och 
jordbruksfastigheter. Det finns bland annat: 

• 9 st säkringskunder med 35A 

• 1 st säkringskund med 50A 

• 2 st säkringskunder 63A 

• Sågverket TOM HEURLIN AB är den enda effektkunden i det 
beskrivna området med ett effektuttag på 1,6 MW. 
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4 Beskrivning av befintligt nät 
TT7142 Ånimskog består av fyra utledningar. Effekt uttag för 2003 var 2,8 

MW. Det finns möjlighet för reservmatning från närliggande stationer 

Fengersfors TT7143 och Upperud TT7141, se figur 2. 

 

Figur 2. Befintligt nät. 

 

 
 

TT7142 
Ånimskog 

Sågverket 

Fengersfors 
TT7143 

Upperud 
TT7141 

L421

L422 
L423

L414 

L424
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Teckenförklaring 

Luftledning 10kV 

Kabel 10kV 

Nätstation    

Frånskiljare (sluten)            

Frånskiljare (öppen)            

Textförklaring 

 Distributionsnäts ledningslittera   

 

 

4.1 Befintligt nät TT7142 
Befintlig fördelningsstation TT7142 Ånimskog är byggd 1981. Det finns två 
transformatorer 40/10kV med storlek 6MVA, se figur3.  

 

 

Figur 3. Fördelningsstation TT7142 Ånimskog 

Större delen av luftledningsnätet består av FeAl-lina samt Cu16. Byggåldern är 
varierande, stora delar är från 40-50 talet, se figur 4 och 5.  

L421
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Figur 4. Luftledningen i Kiletorp 

 

 

Figur 5. T2078 Tollesbyn 

Presentation av det befintliga nätet sammanfattas i tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanställningsdata av befintligt nät. 

Ledning 421 

 Vallsjön 

422 

Korsbyn 

 

423 

Kärrkil 

424 

Ånimskog 

Total 

Msp luft 

[km] 

28.91 11.70 0.24 14.40 55.25 

Msp kabel 

[km] 

1.91 0.22 0.70 2.92 5.75 

Nätst. Plåt st 

& stolp st 

32 12 2 18 64 

Kunder st 273 87 52 180 592 

 

Från tabell 1 kan man utläsa att det befintliga nätet till största delen består 
av oisolerad luftledning. 

4.2 Störningsstatistik 
Vattenfall eldistribution AB har som mål att SAIDI helst inte skall överskrida 100 
min/kund under ett år.  

4.2.1  SAIDI för det befintliga nätet  

                                                                Kundavbrott minuter 

SAIDI (Totalt utfall 2003)   3841  

Beräknad SAIDI (AiN)       672 

 

SAIDI för det befintliga nätet är betydligt större än det optimala värdet. Det innebär att 
nätet behöver byggas om för att kunna förbättra elleveransen till kunderna.  
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SAIDI för 2003 (totalt utfall) är hög. Detta beror på att det har varit stor störning samt 
att nätet är i dåligt skick. 

I beräknad SAIDI (AiN) är antal kundavbrottsminuter lägre, pga. nätet i AiN är 
nykonstruerat (nya komponenter), fast med nästan samma förutsättningar som det 
befintliga luftledningsnätet.   

4.3 Rötskadebesiktning 
Rötskadebesiktning 1996 och 1998 visar att ca 15 % av alla stolpar har rötskador, se 

tabell 2.  

Tabell 2. Rötskadebesiktning 

TT7142 Antal stolpar Totalt rötskador 

Mellanspänning 2186 321 

 

Totalt rötskadade stolpar för fördelningsstationen TT7142 är 321 st.  Det är 
oacceptabelt. Helst bör det inte finnas några rötskadade stolpar. 

Inom Vattenfall Eldistribution AB strävar man efter att byta ut rötskadade stolpar inom 
två år efter besiktningen.  
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5 Verktyg för att upprätta Nätplan. 
För att upprätta Nätplan har ett antal verktyg används bl.a. avbrottskalkyl (AiN), 
investeringskalkyl (GURU), förlustkalkyl som i sin tur sammankopplas med LCC 
kalkyl, Nätnyttomodell (NNM) 

5.1 Avbrottskalkyll (AiN) 
AiN används för att beräkna avbrottskostnader och tider i nätet. Med hjälp av 
sannolikhetsberäkningar för fel för olika delar i nätet räknas det fram avbrottstid per 
kund. 

Hänsyn måste tas till att det tar olika tid att sektionera nätet för reparationer. 

Avbrottskostnader bestäms bl.a. av reservmatning, nättopologi samt 
apparatbestyckning. Figur 6 visar aktuella parametrar som används för valt alternativ i 
AiN beräkningar för respektive utledning.  

 

Indata        
        
Tabell 3. Indata, schablonvärden    
Felfrekvens per km per år, luftledning (LL)     0,208
Felfrekvens per km per år, jordkabel (KA)    0,009
Felfrekvens per km per år, BLL-kabel (BLL)   0,035
Felfrekvens per km per år, Hängkabel (HK)   0,015
Felfrekvens per nätstation per år (NS)    0,013
Felfrekvens per frånskiljare per år (FS)     0,007
Avbrottstid före fjärrsektionering      0
Avbrottstid efter fjärrsektionering före manuell sektionering      90
Avbrottstid efter manuell sektionering (reparationstid), LL-fel      180
Avbrottstid efter manuell sektionering (reparationstid), KA-fel      450
Avbrottstid efter manuell sektionering (reparationstid), BLL-fel      180
Avbrottstid efter manuell sektionering (reparationstid), HK-fel      180
Avbrottstid efter manuell sektionering (reparationstid), NS-fel      120
Avbrottstid efter manuell sektionering (reparationstid), FS-fel         90
      
Indata, avbrottsvärdering     
Kostnad per kundavbrottsminut, oaviserade avbrott  2,53
Kostnad per kundavbrott, oaviserade avbrott   33,3
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Figur 7 visar färgförklaring för avbrottstider. 
          
Hjälp: Tidsaxel, avbrottstider      
          
t0 t1   t2     t3 

            
                  

          
t0: Felet inträffar        
t1: Felet framsektionerat med hjälp av fjärrstyrda frånskiljare   
t2: Felet ytterligare framsektionerat med hjälp av manuella frånskiljare   
t3: Alla kunder har fått tillbaka strömmen     

Figur 7. Färgförklaring för avbrottstider. 

” Förtydligande: Indata 0,208 anger felfrekvens LL och innefattar 55 % skoglig terräng. 
Vill man kalkylera med större respektive mindre mängd skog kan man justera faktorn 
mellan 0,035 och 0,35. Samtliga indata har definierade bakgrundsdata och kan justeras 
enligt tabell ” [5]. 

I tabell 3, visas resultat för beräkning av en utledning, de röda markerade cellerna 
kommer att sammankopplas med LCC kalkylen. 

Tabell 3. Utdrag fån AiN kalkyl för L421 

Avbrottsstatistik   
Absoluttal     
Kundavbrott 197 st
Kundavbrottsminuter före fjärrsektionering 0 minuter
Kundavbrottsminuter efter fjärrsektionering före manuell sektionering 17760 minuter
Kundavbrottsminuter efter manuell sektionering (pga reparation) 2062 minuter
Kundavbrottsminuter 19821 minuter
Jämförelsetal  
Kundavbrott per kund (SAIFI) 0,8 st/kund
Kundavbrottsminuter per kund (SAIDI) 79 minuter/kund
Kundavbrott per km ledning 5,5 st/km
Kundavbrottsminuter per km ledning 557 minuter/km
 
Avbrottskostnad i Nätnyttomodellen 
Kostnader, totalt   
Avbrottskostnad i NNM 59 040 kr
Avbrottskostnad i NNM per kund 235 kr/kund
Avbrottskostnad i NNM per km ledning 1660 kr/km
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5.2 Investeringskalkyl GURU 
I GURU.s investeringskalkyl beräknas de investeringskostnader för nybyggnation av 
friluftledningsnät, kabelnät med viss redundans, kabelnät radiell samt BLL nätet fram. 
GURU kalkyl nyttjas av EBR kostnadskatalog [6]. Investeringskalkylen baseras på P1 
kalkyl utan pålägg. I kostnader ingår materiel, arbete, maskiner osv. I bilaga E redovisas 
investeringskalkyl för samtliga alternativ. 

5.3 Förlustkalkyl 
Förlusterna i nätet fås genom en beräkning i NetBas.  

 I figur 8 visas: 

 belastningsförluster för ledning och transformator 

 tomgångsförluster för transformator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Effektförluster för det optimerade nätet.
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För att kunna beräkna kostnader för de totala energiförluster används förlustväderna i 
nätet från NetBas, se tabell 4. 

Tabell 4.Totala energiförluster för det optimerade nätet 

 

Totala energiförluster blir 42 715 kr/år som i sin tur sammankopplas med LCC kalkyl 
för att beräkna nuvärde för förlustkostnader. 

 

5.4 LCC-kalkyl 
LCC (Life Cycle Cost) står för livstidskostnadsberäkning. Syftet med en LCC-kalkyl är 
att: 

• Försöka minimera livstidskostnaden för en investering 

• Försöka minimera livstidskostnaden för en anläggning 

• Stödja beslut 

LCC-kalkyl är ett verktyg som Vattenfall Distributions AB använder för att kunna 
upprätta en nätplan. För att kunna göra beräkning i LCC kalkyl används i sin tur andra 
kalkyler, bland annat förlustkalkyl, avbrottskalkyl (AiN) samt investeringskalkyl 
(GURU). Utförlig beskrivning av de olika kalkylerna kommer att redovisas senare.  

 

 

 

 

 

 

   TT7222 KA         
Belastningsförluster:  Effekt: kW Utn. Tid: h Energi kwh energi pris kr kostnad   
  Ledning 12 3000 36000 0,22 7920  
  Transformator 6 3000 18000 0,22 3960  
Tomgångsförluster:          
  Transformator 16 8760 140160 0,22 30835  
           
       Totala energiförluster 42715kr / år
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5.5 Nätnyttomodellen 
Nätnyttomodellen är ett sätt att visa nätets kostnader för 
Energimyndigheten.  

Energimyndighet jämför olika nätbolag med hjälp av debiteringsgrad faktor 
1. Om debiteringsgraden är under eller lika med 1 är det bra. Om 
debiteringsgraden överstiger 1, kan myndigheterna ifrågasätta nätbolagens 
tariff.   
 
”NNM är ett verktyg för att mäta varje enskilt nätföretags prestation/skäliga 

intäktsnivå.”[7].  

 

 

5.5.1 Debiteringsgradens definition 

 

Nätnytta
inkomstersamladeetsNätföretagsgradDebitering =  

 
 
 

läggalitetstilLeveranskvnätdeÖverliggannätradielltFiktivt
sättingarAvbrottserIntäkter
++

−
=  

 
 
 
 
 

• Intäkter, Avbrottsersättningar, Överliggande nät 

- Verkliga kassaflöden 

 
• Fiktivt radiellt nät 

- Årskostnad för ett fiktivt modellnät 

 
• Leveranskvalitetstillägg 

- Kvalitetsparameter 
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5.5.2 Fiktivt radiellt nät 
Ett fiktivt radiellt nät är ett modellnät som konstrueras i dataprogrammet 

Nätdeklaration, med hjälp av Vattenfalls indata. Kundernas effektförbrukning och dess 

koordinater används som indata.  I modellnätet binds alla kunder samman i ett 

sammanhängande nät enligt vissa byggprinciper. Bilden 9, visar en förenklad 

beskrivning av ett modellnäts uppbyggnad. 

 

 

 

Med hjälp av modellnätet kan standardkosnader beräknas. Standardkostnader  består av 
årskostnad (kapitalkostnader, DoU, nätförluster och nätadministration) för att driva 
modellnätet och NUAK, se figur 10. 

Figur 9. Förenklad beskrivning för uppbyggnad av  det fiktiva modellnätet. 



 Nätplan för fördelningsstationen TT7142 Ånimskog 
 

 15

 

 

6 Optimerat nät 
Från Spånskiva1 har det kommit några förslag på hur nätet skulle se ut. För ett 
eventuellt kabelnät föreslogs två olika lösningar:  

• Att lägga upp slinga runt sjön Ånimmen 

• Korsa med kabel genom sjön Ånimmen 

Det senaste förslag var inte aktuellt pga. att kostnader och tider vid kabelfel kommer att 
vara betydligt högre samt att skillnaden i totala kabellängden inte skulle vara markant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Beskrivning för standardkostnader utifrån modellnätet. 
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För att kunna välja den bästa lösningen för det nya optimerade nätet, jämfördes fyra 
olika alternativ.   

Tabell 5 visar en sammanställning av de fyra olika alternativen beräknade i LCC 
kalkylen. De kalkylalternativ som presenteras är (H0) befintlig friledning, (H1) KA( 
kabel) med viss redundans, (H2) KA radiell samt (H3) BLL. 

Tabell 5. Utdrag ur LCC visar resultat av nuvärdesberäkning. 

  Friledning KA viss redundans KA radiell BLL 
Investering 18 670 665 22 454 593 21 711 828 22 552 811
Driftadmkostnader 2 778 814 1 949 652 1 891 386 2 778 814
Förlustkostnader 618 438 638 159 638 159 618 438
Uh-kostnader 4 708 522 860 388 829 859 4 468 425
Störningskostnader 1 021 146 255 504 250 679 263 108
Samhällskostnader 17 797 474 2 054 181 3 286 358 4 479 779
Skatteeffekt -6 732 817 -6 058 368 -5 866 065 -7 319 371
  38 862 242 22 154 110 22 742 204 27 842 004
 H0 H1 H2 H3 
 

Efter en jämförelse av de olika alternativen har kabelnät med reservmatning (H1) med 
några få stationer med frånskiljare valts ut.  

Alternativet som valdes ut har lägst nuvärde i jämförelse med de övriga förslagen. 
Exempelvis minskade avbrotstider per kund, har en viss redundans samt lägre 
investerings- och driftskostnader. 

Ett fältbesök gjordes för att konstatera att förslaget är genomförbart.  

6.1 Utförlig beskrivning av det optimerade nätet 
Fördelningsstation TT7142 Ånimskog 40/10 kV och befintliga transformatorer 
kommer att vara kvar i nuvarande läge med hänsyn taget till placering, storlek och 
aktuellt skick. En 400 kV stamledning passerar genom Ånimskogsområdet. Denna ägs 
av Svenska Kraftnät. Det finns också en 130kV ledning som ägs av Vattenfall AB. Båda 
ägarna bör kontaktas med hänsyn taget till stora jordfelsströmmar vid byggnation av nät 
i närheten av linjerna. 

Den nya optimerade nätet kommer att bestå av fyra utledningar.  Mellanspänningsnätet i 
nätplanen kommer att bestå av 12kV PEX-isolerad Al kabel med areorna 95, 50 och 25 
mm2. Stamledning med reservmatningsmöjlighet dimensioneras med 95mm2. 
Återstående stammar och större avgreningar dimensioneras med 50 mm2, samt mindre 
avgreningar med 25mm2.  
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Nätet får ett nyckeltal på ledningslängden 130 meter/kund för 
mellanspäningsledning. Figur 11, visar det optimerade nätet, jordkabelnät 
med reservmatning. 

 

 

Teckenförklaring 

Luftledning 10kV        Frånskiljare (öppen)                       

Kabel 10kV 

Nätstation                                     

Frånskiljare (sluten)                        

Figur 11. Det optimerade nätet 

L422

L423 

L424

L424 

L421 

Upperud 
TT7141 

Fengersfors 
TT7143 

L421
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Textförklaring 

 Distributionsnätledningslittera  

 
 
Presentation av det optimerade nätet sammanfattas i tabell 6.  

  Tabell 6. Sammanställningsdata av optimerat nät 

Ledning 

 
 
 
 
 

421 

Vallsjön 

422 

Korsbyn 

 

423 

Kärrkil 

424 

Ånimskog 

Total 

Msp kabel för 

samtliga areor 

[km] 

36 19 0,65 31 87 

Nätstation 

&seriesatellit st 

31 16 0 29 76 

Kunder st 251 143 1 277 672 

 
 

Nätstationer kommer att utrustas med rör-laskar som underlättar eventuella 
frånkopplingar.  

Det optimerade nätet kommer att bestå av 25st nätstationer samt 51st 
seriesatellitstationer bestyckade med 100-500kVA transformatorer, av vilka 74st 
är100kVA-, 1st 315kVAoch 1st 500kVA. 

Det kommer att finnas 14 st. frånskiljare som underlättar sektionering och 
reservmatning. Det finns även möjlighet att reservmata från närliggande 
fördelningsstationer TT7143 Fengersfors och TT7141 Upperud. 

Antalet kunder kommer att stiga från 592 till 672 st pga. att den ledningen L414 som 
tillhörde TT7141 Upperud kommer att tillhöra ledningen L421, TT7142 Ånimskog. På 
den befintliga L414 finns idag en mindre elkraftproducent – SNÄCKE  
KRAFTSTATION med effektuttag på 90kW. Figur 11, presenterar det optimerade 
nätet. 

 

L421
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6.2 Nyckeltal 
”Nyckeltalet beskriver sänkning av Eldistributions totala SAIDI” [5]. Att ta fram 
nyckeltal är viktigt inom Vattenfall Eldistribution AB eftersom det är ett sätt att jämföra 
nätplan i jämförelse med andra nätplan.  

Kostnaden för att sänka SAIDI med en minut för hela företaget beräknas med hjälp av 
delta SAIDI. Den nätplan som ger lägre totala kostnader kommer att prioriteras för 
genomförande. 

 

Delta SAIDI för Nätplanen  0,39 min 

 

Det vill säga att efter ombyggnaden av nätet i Ånimskogsområdet kommer 
Eldistributionens totala SAIDI minskas med 0,39 min.  

Kostnad för att sänka hela företagets SAIDI med 1 min genom projekt av liknande slag 
kommer att kosta 57 638 324 SEK.  

6.3 Beräkningsresultat 
När nätmodellen är klar i beräkningsdatorprogram (NetBas) genomförs belastnings och 
felströmsberäkningar för dimensionerind av nätet. 
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6.3.1 Normaldrift för TT7142 

 

Beräkningsresultat från NetBas sammanställs i tabell 7. Bilaga C visar fullständiga 

beräkningar för varje utledning. 

Tabell 7. Utdrag Netbas beräkningsresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ib = Dimensionerande kabelsbelastningskapacitet 

Ibmax  =  Prognostiserande maxlast 

Ik2min = Beräknad lägsta 2-poliga kortslutningsström 

∆U = Största spänningsfallet på högspänningsidan i procent av nominell 
spänning 

 

 

 

 

 

 

 

Utl. Ib [A] Ibmax [A] Ik2min’[kA
] 

∆U [%] 

421 

 

240 45 0.595 0.92 

422 

 

240 30 0.924 0.32 

423 

 

240 116 2.501 0.3 

424 

 

240 30 0.553 1.13 
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6.3.2 Reservdrift för TT7142 

Beräkningsresultat av intresse för reservmatning redovisas i tabell 8. Fullständiga 
beräkningar finns i bilaga D. 

Tabell 8. Utdrag ur NetBas beräkningsresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

I både tabellerna sammanställs beräkningsresultat över det nya optimerade 
nätet vilket visar att belastningskapacitet och lägsta 2-poliga 
kortslutningsström för både normal- och reservdrift är rätt dimensionerat. 
Spänningsfall är acceptabelt för att det inte överstiger 5 % av nominell 
spänning. 
 

 

 

 

 

 

 

Utl. Ib [A] Ibmax 

[A] 
Ik2min’ [A] ∆U [%] 

421 

 

240 65 0.291 5.91 

422 

 

240 145 0.924 5.03 

424 

 

240 65 0.376 3.84 

414 

( TT7141) 

Upperud 

240 70 0.499 2.44 

314 

( TT7143) 

Fengersfors 

240 80 0.479 1.65 
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6.4 Leveranskvalité 
Det optimerade jordkabelnätet kommer att ge större leveranskvalitet i jämförelse med 
det befintliga oisolerade friledningsnätet. 

Förväntad störningsfrekvens i det nya optimerade nätet är: 

Nätdel  Antal avbrott   Kundavbrottsminuter       SAIDI  

TT7142        0,67            47033                70 

Nätets totala SAIDI sänktes från 3841 (total utfall 2003) till 70 minuters kundavbrott. 
Det vill säga att SAIDI för det optimerade nätet är bra för att det inte överskrider 100 
min/kund enligt Vattenfalls Eldistribution AB målsättning. 

7 Utdrag ur LCC-kalkyl 
Tidigare har utdrag ur LCC kalkyl redovisats i avsnittet 5 tabell 3. Nedan presenteras 
diagram ur dess nuvärdeberäkning, se figur 12.  

Summa nuvärden av  kostnader
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Figur12. Nuvärdeberäkning från LCC-kalkyl 
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7.1 Jämförelse mellan nätnyttomodellens fiktiva nät och 
nätplanens nät 

För det fiktiva nätet, det är datorprogrammet nätdeklaration som skapar det fiktiva 
modellnätet. Figuren 11, visar en jämförelse mellan det nätplanens nätet och det fiktiva 
modellnätet. 

a)       b) 

 

 

En jämförelse mellan nätnyttomodellens fiktiva nät och nätplanens nät redovisas i 
tabellen nedan. På grund av att nätplanen är enbart en plan för mellanspänningsnätet, 
har nätdeklarationernas siffror indelats i två kolumner. Den ena kolumnen innehåller 
värden för hela det fiktiva modellnätet och den andra kolumnen innehåller värden enbart 
för mellanspänningsdelen av det fiktiva modellnätet. 

 

 

 

 
 

 
Figur 11.  a) motsvarar det nätplanens nät och b) det fiktiva modellnätet. 
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Tabell 9. Jämförelse mellan fiktiva nät och nätplanens nät 

 

 
 

 
1 ”Enligt Vattenfalls interna kalkylparametrar: real kalkylränta = 6,0 %, avskrivningstid = 30 år.”[5] 

2 ”Enligt nätnyttomodellens kalkylparametrar: real kalkylränta = 4,8 %, avskrivningstid = 40år”. [5] 

 

 

 

 NNM, tot. 
NNM, 
nellanspännig 

Nätplan 

    

Ledningar, längd 
(m) 172734 

 
64963 
 

 

87 000 

Stationer, antal (st) 
52 52 

 

76 

    

NUAK (kr) 20 504 505 
 

13 012 472 
 

22 454 593 

  -varav ledningar 
17 431 471 
 

9 939 438 
 

 

14 097 870 

 -varav  stationer 
3 073 034 
 

3 073 034 
 

 

8 067 420 

    

Nätprestation 
(kr)årskostnad 

1 359 453 867 640 
1 816 6121 

1 462 4172 

   -varav 
kapitalkostnad 

1159430 
 

734701 
 

1 612 4661 

1 258 2712 

   - varav DoU 200 023 132 939 204 146 
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I en jämförelse mellan de två näten kan man notera att nätnyttomodellens fiktiva nät har 
mindre antal stationer och kortare ledningar. Dataprogrammet Nätdeklaration tar inte 
hänsyn till områdets topografi och vattenytor, t ex sjöar. En radie på 800m kräver 
nätnyttomodellen för placering av nätstation i jämförelse med nätplan som kräver 500m. 

NUAK för nätplanen hamnar ca 60 % över nätnyttomodellens fiktiva 
mellanspänningsdel. Uppskattningen är att nätplanens nät inte går att skära ner mer, 
utan stora försämringar av leveranskvalitén.  

Med Vattenfalls interna kalkylparametrar, blir årskostnaden för kapital, drift- och 
underhåll betydligt högre för nätplanen än för det fiktiva nätet (ungefär 25 % högre 
kapitalkostnad för nätplanen). 

Med nätnyttomodellens kalkylparametrar för beräkning av kapitalkostnader för 
nätplanens nät, kommer nätpresentationen att ge ca 70 % högre kapitalkostnader. Drift- 
och underhållskostnader för nätplanens nät är ca 55 % högre än det fiktiva modellnätet.  
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8 Slutsatser 
För upprättning av en nätplan bör man ha en varaktig och långsiktig struktur. Detta gör 
det möjligt att förbättra leveranskvalitet till kunderna, samt sänka Eldistributions totala 
SAIDI.  I nätplanen ingår en del olika parametrar som påverkar dimensionering, som 
belastningsprognos, kommunal översiktsplan, redundans samt att ta fram en modell för 
val av redundans i olika typer av nät. I nätplanen bör man ta hänsyn till 
livstidskostnadsberäkning. Det vill säga kostnader som investeringskostnad, underhåll, 
AiN avbrottskostnader, driftkostnader och förlustkostnader men även tar hänsyn till 
nätnyttomodellen och dess påverkan. 

Nätplanen för fördelningsstation TT7142 i Ånimskog området uppfyller kraven för 
upprättandet av en nätplan. Nätets totala SAIDI sänktes från 3841 (total utfall 2003) och 
672 (beräknad SAIDI AiN) till 70 minuters kundavbrottstid.  

Jordkabelnät med en viss redundans valdes ut som alternativ för det optimerade nätet. 
Eftersom den gav låg felfrekvens, och lägre underhålls- och samhällskostnader gav det 
valda alternativet större kundnytta.  

Vid jämförelse med NNM kommer NUAK för nätplan att hamna på ca 60 % över det 
fiktiva modellnätets mellanspänningsdel. Bedömningen är att nätplanens nät inte går att 
”banta” mer utan försämrad leveranskvalitet. 

Nätplanens investeringskalkyl är baserad på EBR P1 utan pålägg. När nätplanen hamnar 
i beredningsstadiet bör man lägga till en kostnadsökning på ca 20-30 %. 
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