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EXAMENSARBETE

Gatubelysningsanläggningar
Kontroll av utlösningsvillkor / dokumentation

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete var att kontrollera om utlösningsvillkoret uppfylls för
gatubelysningsanläggningar i Svanesund på Orust. Detta är  en viktig fråga eftersom
person- och anläggningssäkerheten till stor del baseras på denna föreskrift.

Utförda beräkningar visade att utlösningsvillkoret inte alltid uppfylldes. Detta kunde
dock i de undersökta anläggningarna ordnas genom nedsäkring/uppsäkring, vilket är ett
enkelt sätt att komma tillrätta med problemet.

En annan möjlighet att lösa detta problem, om inte nedsäkring tillåts är att omfördela
lasten och minska kabelsträckorna genom omsektionering. Omsektionering innebär att
delar av anläggningen erhåller matning från en närliggande anläggning, vilket kan vara
möjlig eftersom kablarna ofta är förlagda i slingor.

Den nya dokumentationstekniken gör det mycket mer överskådligare än den gamla,
eftersom man endast visar det man är intresserad av. Även dokumentationen av service
och underhållsarbeten kommer att förenklas med denna nya metod.
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DISSERTATION

Street Lighting installations
Checking of switch-off conditions / documentations

Summary
The purpose of this dissertation was to check the switch-off conditions for street light
installations. This is important because the personal and installation security is based on
this regulation.

The performed calculations showed that the required security conditions for switch-off
were not always met. However, using smaller/higher fuses could ensure the switch-off
conditions for the inspected installations, which is an easy way to solve the problem.

Another possibility to solve this problem, if you can’t use smaller fuses, is redistribution
of the load and decreasing of the cable length by a different partition between a least two
installations. This could be possible, since the cables are often laid in loops.

The new documentation technique does things much more easier to view then the older,
because you take the parts you want to show and are interesting of. Even documentation
of service and maintenance of street light installations will be easier with this new
method.    
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1 Inledning
Examensarbetet är utfört hos Birka service AB i Varekil som äger och ombesörjer drift
och underhåll av gatubelysningsanläggningarna. Tidigare ägde Orust kommun
gatubelysningsanläggningarna och Birka Service AB ombesörjde drift och underhåll.
Ägarbytet har skett genom anbudsförfarande. Vilket medför effektivisering eller
förenkling av arbetsuppgifter samt rutiner och översyn av  anläggningar är önskvärda.
Att anläggningarna är utförda så att personsäkerheten kan upprätthållas är också en
viktig fråga. 

Den geografiska avgränsningen var tänkt att omfatta hela Svanesund, exklusive
Vägverkets gatubelysningsanläggningar. Dokumentationsarbetet samt utformningen av
detsamma visade sig dock vara mycket tidskrävande vilket innebar att endast fem
stationsområden i sydöstra Svanesund har kunnat behandlas på önskvärt sätt. Dessa
stationsområden är 20523 Södra Änghagsområdet, 20519 Korda Plast, 20701
Gömmebergsvägen, 20702 Sesterviksvägen och 20518 Ottestensvägen. De resterande
stationsområdena har förts in i den nya dokumentationen men dock inte stämts av med
verkligheten. Se bilaga 1, översiktskarta över hur kartorna förhåller sig till varandra. 

2 Syfte
Målet med examensarbetet var följande:

� Kontrollera att utlösningsvillkoret uppfylles.

� Eventuellt lämna förslag på sektionering av anläggningen

� Dokumentation

3 Programvara
Nedan följer en kort beskrivning av de programvaror som har använts. Utöver dessa har
även bl.a. Microsoft Word och Excel använts vilka är allmänt förekommande och därför
inte presenteras närmare i rapporten.

3.1 Auto CAD
Auto CAD [1] är ett ritprogram. I nuläget så är endast gatubelysningsanläggningar med
på kartorna. Möjligheten att i framtiden kombinera andra nät finns. Programmet
används för att rita kartor med el-komponenter samt tillhörande ledningar. En stor fördel
vid kartarbetet är att man kan välja vad som ska visas under arbetet eller vid utskrift av
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kartor. Detta underlättar givetvis eftersom kartorna annars kan bli svåröverskådliga pga.
det stora antalet ledningar mm. som förekommer i ett stadsnät. Man kan dessutom välja
bakgrund efter behov. I det här arbetet har jag använt mig av Lantmäterikartor där
verklig placering av gator och byggnader finns utritade.

3.2 Netkoll
Netkoll [2] är ett beräkningsprogram. Huvudsyftet med programmet är att det ska vara
så lättanvänt som möjligt och inte kräva alltför stor detaljeringsgrad i de inmatade
uppgifterna. 

4 Gatubelysningsanläggningens uppbyggnad
En gatubelysningsanläggning är lite speciell i sin uppbyggnad eftersom lasten är utbredd
längs ledningens sträckning. Det innebär att största belastningen är i början på en kabel.
Belysningspunkterna är enfasiga och inkopplas på olika faser. Man försöker dock se till
att lasten fördelas ungefär lika mellan de tre faserna men viss osymmetri förekommer
dock.

Kablarna i en gatubelysningsanläggning är ofta förlagd i slingor för att omkoppling ska
kunna ske vid tex. fel på en ledning eller utebliven matning från sin ordinarie station.
Kabelnätet är då sektionerat i vissa punkter, vilket innebär att nätet normalt är radiellt
matat. Detta medför att vid omsektionering måste säkringsstorleken kontrolleras
eftersom kabellängd och belastning då förändras.

5 Arbetsmetod
Eftersom gatubelysningsanläggningar ej har högst prioritet vid ett energibolag så
innebär det att dokumentationen i vissa avseenden är ålderstigen eller som i vissa fall
saknas helt. Eftersom det har skett ett ägarbyte och Birka Service är ansvarig för sina
anläggningar borde det vara större prioritet på gatubelysningsanläggningar. 

5.1 Nätbilden
För det område som jag har studerat fanns ett antal digitala kartor inskannade från
papperskartor. Det innebar att det endast fanns tomtgränser och gator inritat på kartorna.
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Det befintliga sektioneringen i nätet var delvis dokumenterad, vilket innebar att jag fick
gå ut i fält för att undersöka de olika belysningsgrupperna. Det gjordes med gruppvis
upptändning av anläggningen för att grupptillhörigheten skulle kunna fastställas.

För att kunna veta sektioneringarnas verkliga placering måste man undersöka stolpar,
stationer och kabelskåp i ändpunkterna av varje ljusslinga. Detta är angeläget eftersom
dessa obelastade men spänningssatta ledningar ska hamna rätt vid beräkningarna. En
driftomläggning vid tex. ett kabelfel är dessutom betydligt enklare att genomföra om
man känner till var sektioneringarna är belägna.

5.2 Typdata
I denna rapport har jag inte brytt mig om att vilka typer av belysningsstolpar som finns.
Det som är av vikt är:

� Säkringar: Den säkringstyp som används är gL/gG. Karakteristiken på gL/gG kan
sammanfattas som trög i överströmsområdet och snabb i kortslutningsområdet.
Denna säkringstyp kommer att ersätta säkringar av typ trög (gL). Totalt 16
tabellvärden i tidsintervallet 0,02-50 sekunder för smälttid som funktion av ström
för säkringsstorlekar i intervallet 16-35 A har använts (3). 

� Ljuskällor: Driftdata för ljuskällor inklusive driftdonsförluster [4] se bilaga 4.

6 Kontroll av utlösningsvillkor

6.1 Teori
Med utlösningsvillkor menas enligt Starkströmsföreskrifterna [5] att en anläggning som
innehåller utsatt del och som kan bli spänningsförande skall automatisk frånkopplas
inom 5 s. Detta för att beröringsspänning överstigande 50 V inte ska kvarstå så lång  tid
att personfara uppstår.

På senare tid har det uppmärksammats att gatubelysningsanläggningar inte alltid
uppfyller utlösningsvillkoret. Troligtvis beror det på att man tidigare inte betraktade
gatubelysningskablarna som åtkomliga, vilket medförde att utlösningsvillkoret inte
behövdes uppfyllas.

I den senaste upplagan av Starkströmsföreskrifterna [5] framgår det dock tydligt att
längsta frånkopplingstid även för gatubelysningsanläggningar är 5 s. Se ELSÄK-FS
1999:5; 413.3.5

Nya föreskrifter är ej retroaktiva men vid bl.a. ombyggnad och/eller utökning av
befintlig anläggning så måste dessa följas (ELSÄK-FS 1999:5; 1.4). Denna föreskrift
innebär att dokumentationen får stor betydelse eftersom den ligger till grund för de då
nödvändiga nätberäkningarna.
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I ELSÄK-FS 1999:5; 413.1.3.5 framgår även att man får komplettera med
jordfelsbrytare om inte utlösningsvillkoret kan uppfyllas genom att enbart använda
överströmsskydd. Detta är dock inte tekniskt möjligt vid äldre anläggningar då de är
utförda som TN-C-system.

Vid nyprojektering av gatubelysningsanläggning skall TN-S-system användas (ELSÄK-
FS 1999:5; 413.1.3.2), vilket innebär att jordfelsbrytare kan användas som komplement
för att säkerställa personsäkerheten.

För anläggningar med säkring som kortslutningsskydd måste man se till att felströmmen
är stor nog för att säkerställa utlösning. Den lägsta felströmmen i en anläggning är den
enfasiga jordslutningsströmmen Ij, vilken därmed är den dimensionerande. Lägsta
jordslutningsströmmen uppstår vid fel längst ut på en ledning eftersom impedansen ökar
med ökande ledningslängd. Detta innebär att ju längre en ledning är desto mindre
säkring måste användas.

Generellt kommer maximal säkringsstorlek enligt beräkningarna att användas efter
samråd med handledare. Detta för att viss förändring i drift ska kunna ske obehindrat,
och för att risken för obefogad utlösning ska minska. Vid omsektionering som medför
ökad ledningslängd måste dock ny beräkning utföras eftersom impedansen då ökar. 

6.2 Beräkning av jordslutningsströmmar
Dessa beräkningar har utförts i Netkoll, men för en mindre del av anläggningen så har
jag även räknat med papper och penna. Skillnaden mellan beräkningarna är ca 9% vilket
beror på att Netkoll använder en mer exakt beräkningsmetod.

6.2.1 Manuell beräkning

Den manuella beräkningen har utförts på en av grupperna i 20701 Sesterviksvägen (Gr2)
se bilaga 2:4 sid. 2 samt karta 9641. Detta är en liten grupp, men beräkningen har utförts
för att få en jämförelse med beräkningen som utförts i Netkoll.

Netkoll räknar med 2-fasigt fel och enfasigt fel enligt 424 14 05 [6]. Netkoll väljer den
lägsta ström av dem för val av korslutningssäkring.

Jag har använt mig av en förenklad metod och gjort beräkningarna enligt följande. 

Beräkningarna utförda enligt nedanstående:

Impedansen omräknad till 80�C, Z antas rent resestiv.

24.1
20235
80235

80.
�

�

�
�

�ComrTK
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Jag räknar med en spänningsfaktor på 0.75.

Givna värden på: Rj nedsida trafo=30.6 m�

Xj nedsida trafo=41.9 m�

Rj omräknas till 80�C: 30.6*1.24=37.9 m�

 Zj omräknas till 80�C �

Rkabel 20�C= 0.515(km)*1.83 = 0.942 �

Xkabel = 2*�*0.30*10-3*0.515 = 48.5 m�

Rkabel 80�C = 1.24*0.942 = 1.17 �

I Netkoll erhålles Ij=81A (se bilaga 2:4 sid. 2)

I valt exempel gav Netkoll ett högre värde på jordslutningsströmmen än vad den
redovisade handräkningen gjorde.

6.2.2 20523 Södra Änghagsområdet

Den manuella beräkningen har utförts på en av grupperna i 20701 Sesterviksvägen (Gr2)
se bilaga 2:4 sid. 2 samt karta 9641. Detta är en liten grupp, men beräkningen har utförts
för att få en jämförelse med beräkningen som utförts i Netkoll.

6.2.3 20519 korda Plast

Gatubelysningsanläggningen i denna station består av fyra grupper där samtliga var
avsäkrade med 25A innan åtgärd. GrI består av 8 belysningspunkter, GrII består av 15
belysningspunkter, GrIII består av 7 belysningspunkter och GrIV består av endast en
enda belysningspunkt. Vid beräkning i Netkoll visade det sig att endast GrII uppfyllde
kraven. Två grupper var för lågt avsäkrade dessa grupper var GrI respektive GrIV,
Netkoll föreslår att dessa grupper ökas till 35 A respektive 40 A samt att GrIII var för

���� m6.569.419.37Z 22
j

��������
�

38.2)0485.00419.02()038.017.12(( 22
80 CjZ

AI j 8.72
38.23

40075.0
�

�

�

�
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högt avsäkrad och bör sänkas till 20 A. Om detta inte görs finns risk för överhettning av
kablarna vid eventuell jordslutning. Se bilaga 2:2

6.2.4 20518 Otterstensvägen

I den här stationen består gatubelysningsanläggningen av endast en grupp med totalt 7
belysningspunkter. Gruppen var avsäkrad med 35 A innan åtgärd. Vid beräkning i
Netkoll visade det sig att denna grupp var alldeles för högt avsäkrad, Netkoll föreslår 25
A. Görs inte detta finns risk för överhettning av kablarna vid eventuellt jordslutning.
Se bilaga 2:3 

6.2.5 20701 Gömmebergsvägen

Gatubelysningsanläggningen i denna station består av två grupper där båda grupperna är
avsäkrade med 10 A innan åtgärd. GrI har endast två belysningspunkter och GrII har
totalt 20 belysningspunkter. Vid beräkning i Netkoll visade det sig att båda grupperna
var för lågt avsäkrade, Netkoll föreslår att de bör ökas till 40 A respektive 20A. Se
bilaga 2:4

6.2.6 20702 Sesterviksvägen 

I den här stationen består gatubelysningsanläggningen av endast en grupp med totalt 16
belysningspunkter. Gruppen var avsäkrad med 10 A innan åtgärd. Vid beräkning i
Netkoll visade det sig att denna grupp var alldeles för lågt avsäkrad, Netkoll föreslår att
den bör ökas till 25A. Se bilaga 2:5

7 Belastningsberäkningar
I den aktuella versionen av Netkoll så kan inte belastningsberäkningar på
gatubelysningsanläggningar  utföras. 

Detta har inneburit att belastningsberäkningarna har utförts manuellt. Eftersom
startströmmen är större än driftströmmen, se bilaga 4, så har den varit dimensionerande.
Belastningsberäkningarna har genomförts för att säkerställa att driften kan uppehållas
efter nedsäkring med avseende på utlösningsvillkoret. Det visade sig att belastningarna
är små i förhållande till säkringsstorlekarna, så att totala belastningsströmmen för de
flesta grupperna skulle kunna belasta endast en av faserna. Man belastar dock faserna
relativt symmetriskt vilket innebär att endast ca. 1/3 del av den totala
belastningsströmmen belastar varje fas.
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7.1 Tillvägagångsätt
Beräkningsresultaten för drift- och startströmmar redovisas ej eftersom de inte är av
större intresse, men har utförts enligt följande;

� För varje grupp har antalet och typ av ljuskälla/ljuskällors totala effektbehov
summerats.

� Den symmetriska driftströmmen har beräknats enligt:

Dessa värden stämmer väl överens med de i tabellen (se bilaga 4] redovisade
driftströmmarna.

� Eftersom viss osymmetri förekommer så har även den maximalt möjliga
driftströmmen beräknats enligt;

I de flesta fall så skulle denna belastningssituation vara möjlig, men det är högst
osannolikt att den situationen ska uppstå.

� Den totala startströmmen har summerats med hjälp av driftdata för respektive
ljuskälla enligt;

Där Antal är totala antalet ljuskällor i respektive belysningsgrupp.

Eftersom relativt symmetriska förhållanden råder så belastas varje fas med ca. 1/3
del av denna ström, vilket innebär att även startströmmarna understiger säkringarnas
märkström

8 Åtgärder
Eftersom ett begränsat område har behandlats och belastningsströmmarna understiger de
beräknade säkringsstorlekarna så har ingen omsektionering utförts.

De ursprungliga säkringarna har ersatts enligt erhållna resultat och anläggningarna
fungerar som tidigare. Nu kommer dock utlösningsvillkoret att uppfyllas om ett jordfel
uppstår i anläggningarna.

�cos3 ��

�

h

tot
drift U

PI

driftdrift II �� 3max

AntalII startstarttot ��.
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9 Slutsatser och rekomendationer
För att erhålla en dokumentation som kan uppdateras på ett så enkelt sätt som möjligt så
krävs mycket arbete med kartor och inventering. Detta beror främst på övergången från
pappers- till datorbaserad dokumentation. Detta arbete får dock anses oundvikligt om
framtida drift och underhåll av gatubelysningsanläggningar ska kunna upprätthållas på
ett kostnadseffektivt sätt.

Förr eller senare kommer man att hamna i en situation då ombyggnad och/eller
utvidgning av gatubelysnings-anläggningar är oundvikligt, vilket innebär att
utlösningsvillkoret måste uppfyllas. De då erforderliga nätberäkningarna kan då på ett
relativt enkelt sätt genomföras om dokumentationen är genomförd enligt den i rapporten
beskrivna metod.

Eftersom det tycks vara lite oklart vilka regler som egentligen är gällande vid äldre
anläggningar så är det givetvis önskvärt om man på ett så jämförelsevis enkelt och
billigt sätt som nedsäkring och eventuellt omsektionering samt jordfelsbrytare kan
uppfylla utlösningsvillkoret. Utlösningsvillkoret är trots allt ett grundläggande villkor
för att minimera skadorna vid en eventuell kortslutning eller jordslutning oavsett
anläggningens ålder.
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Bilaga A
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