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BACHELOR’S THESIS 

50 kVA eller 100 kVA –  
En teknisk och ekonomisk jämförelse 

 av distributionstransformatorer 

Sammanfattning 

Rapporten utreder om distributionstransformatorer med märkeffekten 50 kVA i Vattenfall 

Eldistribution AB:s elnät kan avskaffas till förmån för märkeffekten 100 kVA. 

Transformatorer med märkeffekten 50 kVA förekommer vid nedtransformering av 

spänningen från 22 kV och 11 kV till hushållens huvudspänning 0,4 kV.  

50 kVA-transformatorer skiljer inte särskilt mycket från transformatorer med den högre 

märkeffekten i fråga om storlek och pris, och de bedöms kunna bytas ut utan större 

praktiska svårigheter. 

Fördelen med 100 kVA är att de elektriska belastningsförlusterna blir lägre i och med den 

högre märkeffekten. Dessutom innebär ett byte vissa elkvalitetsförbättringar. 

Nackdelarna med 100 kVA är att de elektriska tomgångsförlusterna är högre och att 

inköpspriset är högre än för 50 kVA. I övrigt kan kostnaderna likställas för de två 

alternativen. 

Endast kostnader för aktiva effektförluster berördes i rapporten då de ekonomiska 

kostnaderna för reaktiva effektförluster kunde försummas för de aktuella 

transformatorerna. 

För att nå ett svar på frågan om det kan vara lönsamt att avskaffa 50 kVA-

transformatorerna studerades fem verkliga fall i Vattenfalls svenska elnät. Dessutom 

studerades eventuella elkvalitetsvinster med ett byte. 

Svaret blev att inte för något av de fem studerade fallen var det lönsamt med ett byte till 

100 kVA-transformator. Rörande elkvalitetsaspekten blev svaret att ett byte visserligen 

innebär en skillnad men att andra faktorer oftast har större betydelse. Rapportens 

rekommendation blev att behålla 50 kVA-transformatorn i distributionsnätet. 
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BACHELOR’S THESIS 

 
50 kVA or 100 kVA – A technical and economic 

comparison of distribution transformers 

Summary 

This study seeks to answer the question whether transformers with nominal power 50 kVA 

could be phased out of Vattenfall´s Swedish power system to be replaced by 100 kVA 

transformers. 50 kVA transformers are being used in the distribution net for 

transformation of voltages 22 kV and 11 kV to household main voltage 0,4 kV. A 50 kVA 

transformer is of about the same price and size as a 100 kVA and might be replaced by the 

latter without difficulties. 

The advantages of 100 kVA are reduced load losses and some positive changes to power 

quality. The disadvantages are greater no load losses and a higher price. Otherwise, costs 

are about the same for both types of transformer. 

Only the cost of active power losses was taken into account. The cost of reactive power 

losses was excluded since it was of no significance for these kinds of transformer. 

In order to reach an answer to whether it might be economical to phase out 50 kVA 

transformers, five actual cases in Vattenfall´s Swedish distribution net were studied. 

The effects on power quality a shift from 50 kVA to 100 kVA would imply were studied as 

well. 

The conclusion of this study was that in none of the five actual cases was it economically 

advantageous to change transformer size. Regarding power quality issues, the conclusion 

was that a shift causes certain improvements, though in most cases other factors are of 

greater importance to power quality. The advice of the study was to keep the 50 kVA 

transformers. 
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1 Inledning 

Vattenfall Eldistribution har ett antal mindre transformatorer med märkeffekt 50 kVA i 

distributionsnätet mellan 11 och 0,4 kV samt även mellan 22 och 0,4 kV. Man överväger att 

avskaffa denna transformatorstorlek för att i stället satsa på 100 kVA-transformatorer. 

Frågan är om detta är lönsamt för företaget. 100 kVA-transformatorer är dyrare att 

anskaffa, har högre tomgångsförluster men lägre belastningsförluster.  

En oljeisolerad 50 kVA-transformator, som visas i Figur 1, väger 370 - 440 kg varav 90 kg 

är olja.  

 

 

Figur 1 Transformator 50 kVA, 11/0,4 kV. 

En oljeisolerad 100 kVA-transformator, se Figur 2, väger 550 – 600 kg, varav 120 – 125 kg 

är olja.  

100 kVA-transformatorn är endast något större och kan ersätta 50 kVA-transformatorn 

utan nämnvärda problem oansett det rör sig om placering i stolpe, nät- eller 

kompaktstation [1]. Transformatorerna kan dessutom lagras utomhus, så skillnader i 

lagerkostnader får anses försumbara. Detsamma kan sägas om drift- och 

underhållskostnader [2]. 
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Figur 2 Transformator 100 kVA 11/0,4 kV. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med arbetet var att studera under vilka omständigheter det kan vara ekonomiskt 

fördelaktigt med ett byte av transformatorstorlek från 50 kVA till 100 kVA. Målet med 

arbetet var att nå ett svar på frågan om 50 kVA-transformatorerna i Vattenfall 

Eldistributions nät kan avskaffas till förmån för 100 kVA-transformatorer.  

1.2 Avgränsningar 

Endast transformatorer i Vattenfalls svenska nät berörs i detta arbete. 

Endast aktiva effektförluster studeras - reaktiva effektförluster tas inte upp då de för 

uppdraget i fråga är av mindre vikt. 

I övrigt önskades det från företagets sida en generell och teoretisk beskrivning av hur man 

gör när man beräknar förlustkostnader för transformatorer som bilaga - om tid för detta 

medgavs. Tyvärr kunde inte denna önskan gås till mötes.  

1.3 Programvaror 

För arbetet användes följande datorprogram: 

NetBas, som är ett nätinformationssystem som kan användas vid beräkningar på 

mellanspännings- och lågspänningsnivå. Programmet innehåller Vattenfalls nät, vilket kan 

presenteras i karta eller som nätschema. 
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MVS+, som är ett program som finns till Vattenfalls förfogande med vilket man kan hämta 

uppgifter om anslutna kunders energimätarställningar. 

Data som erhölls med hjälp av NetBas och MVS+ behandlades i Excel. 

Figurerna 3 och 4 ritades i Power Point. 

2 Tillvägagångssätt 

För att utreda om ett avskaffande av 50 kVA-transformatorerna kan löna sig ska fem 

befintliga fall med olika uttagsbehov studeras. Data om de fem fallen hämtas med hjälp av 

NetBas samt MVS+.   

En exakt metod att ta reda på effektuttaget hos en transformator är att mäta med 

Wattmetrar vid transformatorns lågspänningssida under lämplig tidsperiod. Detta är inte 

tillämpligt för detta arbete, så i stället ska effekten räknas ut indirekt med hjälp av uppgifter 

om kundernas energikonsumtion samt även via studium av olika typkurvor för 

belastningsberäkning för att söka utröna effektuttagets variationer under dygnet.  

Även distributionsnätet mellan transformator och kunder kommer att studeras för att få en 

uppfattning om elektriska förluster mellan kundernas energimätare och transformatorn. 

Beräkningar ska ske i enlighet med relevant teori om transformatorer och elektriska 

effektförluster. Kostnadskalkylerna ska följa ekonomisk teori och av företaget uppställda 

regler. Övrig information kommer att hämtas från insatt personal på företaget samt olika 

interndokument. 

För att studera vad ett utbyte från 50 kVA till 100 kVA kan medföra för eventuella positiva 

följder för elkvaliteten ska bland annat en simulering på en befintlig transformator i 

distributionsnätet göras med hjälp av NetBas. 

3 Teori om transformatorer och ekonomi  

3.1 Transformatorer och förluster 

En transformators aktiva effektförluster kan uppdelas i tomgångsförluster,    samt 

belastningsförluster,    [3]: 

 

             (1) 

 

Analogt kan transformatorns reaktiva effektförluster,    uppdelas i   och   : 

 

             (2) 



50 kVA eller 100 kVA – En teknisk och ekonomisk jämförelse av distributionstransformatorer 
 

 8 

Tomgångsförluster uppstår oansett om det tas ut någon effekt på transformatorns nedsida. 

Tomgångsförlusterna går främst åt till magnetiseringen av transformatorn. De utgörs även 

av så kallade järnförluster i järnkärnan som enbart beror på inspänningen U1. Resistiva 

strömvärmeförluster i primärlindningarna samt reaktiva läckflöden brukar vanligtvis 

försummas när det gäller tomgång. Tomgångsförlusterna – förutom de resistiva 

primärlindningsförlusterna och läckflödena – visas i transformatorns ekvivalenta schema i 

Figur 3 genom resistansen RFe samt reaktansen Xm. Symmetriska trefasförhållanden 

förutsätts. 

 

 

Figur 3. Ekvivalent y-fasschema för trefastransformator. Tomgångsförluster. 

U1f   - Fasspänning, primärsida U2f  - Fasspänning, sekundärsida 

I 1 - Primärström   I 0 - tomgångskomponent 

R Fe - Järnförlustresistans  X m - Magnetiseringsreaktans  

P0  - aktiva tomgångsförluster Q0 - reaktiva tomgångsförluster 

  

När transformatorn belastas uppstår även belastningsförluster. Dessa är såväl resistiva som 

reaktiva och manifesteras i transformatormodellen i Figur 4 via resistansen Rk och 

reaktansen Xk. Hela transformatorns impedans vid belastning (Rk + Xk) är i figuren 

överförd till sekundärsidan. Symmetriska trefasförhållanden förutsätts. 
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Figur 4. Ekvivalent y-fasschema för trefastransformator. Belastningsförluster. 

U1f   - Fasspänning, primärsida  U2f  - Fasspänning, sekundärsida 

I 1 - Primärström  I 2 - Sekundärström 

R k - kortslutningsresistans   X  k - kortslutningsreaktans  

Zb - belastningsimpedans, per fas 

Pb - aktiva belastningsförluster Qb - reaktiva belastningsförluster 

 

I modellen i Figur 4 tas ingen hänsyn till så kallade tillsatsförluster, dem som orsakas av 

magnetiska läckflödens virvelströmmar i övriga järndelar som inte tillhör den magnetiska 

kretsen. 

Noteras ska även att lindningsresistansen är temperaturberoende. De förlustuppgifter som 

transformatortillverkarna uppger gäller vanligen för drifttemperatur, 75 ºC. För lägre 

temperaturer blir lindningsresistansen lägre. 

En transformators reaktiva tomgångsförluster är i storleksordningen 5-10 gånger de aktiva 

tomgångsförlusterna, och de reaktiva belastningsförlusterna kan också vara en faktor att ta 

hänsyn till vid förlustberäkningar för transformatorer [4]. För den aktuella jämförelsen 

mellan 50 kVA- och 100 kVA-transformatorer längst ut i distributionsnätet visar det sig 

dock att de reaktiva förlusterna är av mindre intresse då de ekonomiska kostnaderna blir 

försumbara [2]. Med förluster menas därför hädanefter i denna rapport aktiva 

effektförluster. 

Transformatorns tomgångsförluster anges ofta på märkplåten och de är aktuella hela tiden, 

det vill säga att utnyttjningsfaktorn, ε = 100 procent och utnyttjningstiden τ = 8766 timmar 

per år. 

För belastningsförlusterna gäller sambandet i ekvation 3. 
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         (3) 

 

Där 

     är belastningsförlusterna 

    uttagen skenbar effekt  

  = märkeffekt, till exempel 50 kVA. 

    = aktiva effektförluster vid märkbelastning (vid märkström). 

 

     är transformatordata som eventuellt anges på märkplåten.     kan annars beräknas 

med hjälp av relativa kortslutningsresistansen, ur och märkeffekten, Sn.[5, 6] 

Ur ekvation 3 kan utläsas att belastningsförlusterna varierar kvadratiskt med 

belastningsgraden. Vid en halvering av belastningsgraden – som blir fallet vid byte från 50 

till 100 kVA – så minskar belastningsförlusterna i princip till en fjärdedel. Dock brukar 

värdet för      skilja åt mellan 50 kVA och 100 kVA, se Tabell 1 [7].  

 

Tabell 1. Transformatorvärden, typiska transformatorer (Končar). 

Märkeffekt     11/0,4     22/0,4     11/0,4     22/0,4 

50 kVA 0,12 kW 0,14 kW 0,85 kW 1,15 kW 

100 kVA 0,18 kW 0,23 kW 1,50 kW 1,85 kW 

 

Sambandet för belastningsförlusterna vid en halvering av belastningsgraden blir på grund 

av de olika värdena för     ett annat än 1:4. Till exempel: för en transformator med 

omsättning 11/0,4 enligt Tabell 1 minskar belastningsförlusterna med, i stället för en faktor 

0,25, en faktor 0,44. 

 

3.2 Ekonomi  

3.2.1 Räntesatser 

När ekonomiska bedömningar ska göras för framtiden uppstår det särskilda problem. 

Hänsyn behöver tas till förändringar i de ekonomiska tillgångarnas värde, bland annat 

inflationen . Det är vanligt att ekonomiska kalkyler görs i så kallat fast penningvärde i stället 

för löpande [4]. De ekonomiska kalkylerna ska ge samma resultat i vilket av fallen. Därför 

får kalkylerna med fast penningvärde en annan räntesats. I stället för den vanliga, nominella 
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räntan räknar man med ”realränta” eller ”reell ränta”, vilket även har skett i detta arbete. 

För de olika sorters räntorna gäller följande samband: 

 

                          (4) 

 

Där 

    är den nominella räntan 

     är den reella räntan 

     är inflationen 

 

Kalkylräntan, den ränta som används vid ekonomiska beräkningar för att bedöma 

investeringar, bestäms av företagets ledning. Den ska säkra ett ekonomiskt utfall som är 

större än alternativa satsningar och beror bland annat på investerarens bedömning av risker 

förknippade med investeringen. Inom elkraftsbranschen har kalkylräntorna traditionellt 

varit låga jämfört med annan industri.  

I detta arbete användes enligt instruktioner från företaget en reell kalkylränta på 5 procent, 

och den ekonomiska livslängden för transformatorerna sattes till 30 år, med ett alternativ 

40 år. 

3.2.2 Life Cycle Cost, LCC 

Inom eldistributionsbranschen har understrukits vikten av att se till totalkostnaderna för 

investeringar. Man har talat om Life Cycle Cost, LCC [8]. I sin enklaste form kan LCC 

tecknas enligt: 

 

                              (5) 

 

Där  

     Initialkostnad (investering) 

       Driftskostnad 

     Underhållskostnad  

       Stilleståndskostnad – kostnader för avbrott 

      Restvärde – värde när den ekonomiska livslängden är över. 
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I modellen ovan kan för jämförelsen mellan transformatorerna i fråga Drifts- och 

underhållskostnader undantas, då de kan sägas vara lika för bägge fallen. Kostnader för 

avbrott kan också antas vara lika för transformatortyperna. Restvärdena kan även dem 

antas vara lika, liksom kostnaderna för eventuell skrotning – det ska i sammanhanget 

noteras att transformatorer ofta är möjliga att återvinna, rekonditionera. 

Det som återstår att ta hänsyn till ur modellen ovan är då initialkostnaden.  

Dock tillkommer för transformatorer viktiga beräkningar om förlustkostnader. 

Förlustkostnader skulle kunna ses som en del av driftskostnaderna men har inom 

elkraftekonomin behandlats separat [4].  

Förlustkostnaderna för transformatorer delas upp i kostnader för tomgångsförluster och 

kostnader för belastningsförluster.  

För att jämföra de olika alternativen ekonomiskt summerades initialkostnad 

(investeringskostnad), tomgångsförlustkostnader och belastningsförlustkostnader på ett 

särskilt vis som beskrivs i det följande. 

3.2.3 Nuvärdesmetoden 

Vid investeringsbedömningar förekommer det olika ekonomiska metoder, till exempel 

annuitetsmetoden, nuvärdesmetoden och pay off-metoden. I detta arbete har använts 

nuvärdesmetoden, även kallad diskonteringsmetoden [4]. 

Nuvärdesmetoden innebär att samtliga med investeringen förknippade kostnader räknas 

om till nuvärden vid en viss bestämd tidpunkt, till exempel i initialskedet. Det är just på det 

viset som kalkylerna har utförts i detta arbete; kostnaderna för de olika alternativen har 

hänförts till tiden för rapportskrivandet.  

Konkret skedde beräkningarna enligt: 

 

                    (6) 

 

Där 

   = Transformatorns totala kostnad 

     = Inköpspriset för transformatorn 

    = Nuvärdesumman för tomgångsförlustkostnaderna 

    = Nuvärdesumman för belastningsförlustkostnaderna 

 

Nuvärdessumman erhölls med hjälp av ekvationen: 

                (7) 
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Där     är nuvärdesumman 

  är en årlig kostnad, till exempel för tomgångsförluster 

     är nuvärdesummefaktorn, även kallad kapitaliseringsfaktorn 

 

     beräknades enligt: 

 

      
         

 
       (8) 

 

Där 

   är kalkylräntan 

  är antalet perioder (år) 

Med till exempel r = 0,05 och n =30 år så blir kapitaliseringsfaktorn lika med 15,372. 

3.2.4 Investeringskostnader  

Inköpspriserna för 50 kVA- respektive 100 kVA-transformatorer erhölls från 

inköpsansvarig på företaget [9]. Nuvärdesumman för investeringen blev helt enkelt 

detsamma som transformatorns pris i nuläget. 

3.2.5 Kostnader för tomgångsförluster 

För att beräkna kostnaderna för tomgångsförluster behövdes ett elpris per kWh. Som ett 

lämpligt värde angavs 0,425 SEK/kWh [2]. För beräkningarna användes 

typtransformatorerna i Tabell 1. 

Nuvärdesumman för förlustkostnaderna,      beräknades enligt: 

 

    =                 
   

   
          (9) 

 

Där 

    = Nuvärdesumman för tomgångsförlustkostnaderna 

    Transformatorns tomgångsförluster 

     är nuvärdesummefaktorn, även kallad kapitaliseringsfaktorn 
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3.2.6 Kostnader för belastningsförluster 

Kostnaderna för belastningsförlusterna beräknades utifrån sambandet i ekvation 3 i avsnitt 

3.1 samt framtagna varaktighetskurvor. En varaktighetskurva är en effektkurva där värdena 

är sorterade från högsta till lägsta oavsett när de inträffat i tiden. Ur denna kan man utläsa 

under hur lång tid en viss effektnivå uppnåtts. Se Figur 5.  

 

 
Figur 5  Varaktighetskurva. Ur denna kan utläsas hur lång tid den uttagna effekten överskridit en viss nivå. 

 

Först räknades de årliga belastningsförlusterna (i kWh) ut. Detta skedde enligt ekvation 10: 

 

               
  

  
 
 

   
      (10) 

 

Där 

   = Årliga energiförluster rörande belastning [kWh].  

    uttagen effekt [kVA] för halvdygn nummer  . 

  = märkeffekt, 50 kVA alternativt 100 kVA. 

    = effektförlust vid märkbelastning för märkeffekt    , enligt Tabell 1. 
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Efter att de årliga belastningsförlusterna räknats ut multiplicerades de med elpriset per 

kWh, vilket var detsamma som i fallet med tomgångsförlusterna: 0,425 SEK/kWh.  

För att få fram nuvärdesumman för belastningsförlustkostnaderna användes i stället för 

den normala kapitaliseringsfaktorn (      en alternativ faktor:     .  

 

    =           
   

   
         (11) 

Där 

    = Nuvärdesumman för belastningsförlustkostnaderna. 

   = Årliga energiförluster rörande belastning [kWh].  

     = kapitaliseringsfaktor med hänsyn till belastningsutveckling. 

 

Den särskilda kapitaliseringsfaktorn      tog hänsyn till en förmodad årlig 

belastningsökning om 1 procent med en kalkylränta 5 procent under 30 alternativt 40 år. 

Den beräknades enligt [4]: 

 

       
    

 

    
 

 
 
     (12) 

 

Där 

     = kapitaliseringsfaktor med hänsyn till belastningsutveckling. 

k = 30 alternativt 40. 

 

För 30 år blir      lika med 19,8. För 40 år blir summan lika med 23,4. 

Ekvation 12 kan härledas på följande sätt: 

Belastningen är proportionell emot strömmen, och belastningsförlusterna är proportionella 

emot strömmen i kvadrat (Pf = R·I2 ). Med en belastningsökning på 1 procent från år ett till 

år två, det vill säga en ökning av belastningen med en faktor 1,01, så ökar därmed 

belastningsförlusterna med en faktor 1,012.  

För att erhålla nuvärdet av år 2 sker division med 1,05 eftersom kalkylräntan är 5 procent. 

Processen upprepas i k antal år och alla nuvärden summeras. 
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4 Datainsamling 

Som ett första steg för att finna fem befintliga fall med olika belastningar inhämtades en 

lista över företagets transformatorer av berörd storlek från NetBas. En datasökning gav 

resultatet att det i Sverige finns av 50 kVA-transformatorer: 8 380 st. samt av 100 kVA-

transformatorer: 14 824 st. Som jämförelse kan anges företagets totala antal 

distributionstransformatorer i Sverige: 41 791 stycken. 

En lista med 50 kVA-transformatorer med erforderliga uppgifter dokumenterade framtogs. 

Listan innehöll 4 423 transformatorer, det vill säga cirka hälften av det totala antalet i 

Sverige. Transformatorerna numrerades från 1 till 4423, och för att få en överblick över 

listans innehåll plottades den enligt figur 6: 

 

Figur 6 Belastningsgrader för ungefär hälften (4 423 st.) av Vattenfalls 50 kVA-transformatorer i Sverige. 

Ur figur 6 kan utläsas att det förekommer många varierande belastningsgrader. Det verkar 

inte finnas någon särskilt vanlig belastningsgrad. Man kan se att cirka 2 000 av 

transformatorerna har en belastningsgrad under 40 procent, enligt NetBas. 

Belastningsgraden i NetBas anges som ett sammanlagrat maxvärde enligt beräkningar med 

Velandermetoden. Det anges även ett strömvärde för transformatorns uppsida som 

framtagits med samma sorts beräkningar som belastningsgraden.  

De fem olika belastningsfallen valdes från ovan nämnda lista med cirka 50 procent av 

Vattenfalls svenska 50 kVA-transformatorer. Belastningsgrader kring 10 respektive 80 

procent bedömdes relevanta i sammanhanget, och eftersom värdena för tomgångs- och 

belastningsförluster skilde åt mellan transformatorer 22/0,4 kV och 11/0,4 kV, så valdes 

fallen –  i övrigt godtyckligt – enligt följande riktlinjer i Tabell 2: 
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Tabell 2. Riktlinjer för val av studieobjekt. 

Spänningsomsättning Belastningsgrad 

22/0,4 kV 0,1 

11/0,4 kV 0,1 

22/0,4 kV 0,8 

11/0,4 kV 0,8 

 

Som ett femte fall studerades en 50 kVA-transformator med en enda ansluten kund. Denna 

sorts transformatorbelastning antogs vara kritisk för frågan om transformatorskifte. 

4.1 Abborrtjärn 

Abborrtjärn är ett område med sex kunder i Vindelns kommun utanför Umeå i 

Västerbotten. Den aktuella 50 kVA-transformatorn är ansluten till en 11 kV-ledning. Den 

totala konsumtionen för kunderna var 4 204 kWh för år 2009, enligt data hämtade med 

MVS+. Belastningsgraden enligt NetBas var 10,48 procent och den sammanlagrade 

maxströmmen på uppsidan 0,28 A. 

Utifrån data ur MVS+ beräknades med hjälp av Excel kundernas dygnskonsumtion. 

Värdena summerades till en total förbrukning för anslutna kunder, vilken visas i Figur 7.  

 

 
 
Figur 7 Total energikonsumtion för kunder anslutna till Abborrtjärns transformatorstation. 
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Tyvärr registrerar energimätarna hos kunderna i dagens läge inte timvärden, något som 

hade gett betydligt bättre möjligheter att uppskatta effekten. För att erhålla effektvärden 

dividerades värdena i Figur 7 med 24. En medeleffekt per timme och dygn erhölls då. 

Dessa effektvärden ansågs dock som för grova eftersom effektens toppvärden inte blir 

representerade och att det råder ett kvadratiskt samband i ekvation 3.  

För att få fram en varaktighetskurva där effektens högsta värden fanns representerade 

modifierades värdena enligt det som följer. 

Att döma av kartan över området i NetBas och konsumtionsmönstret i Figur 7 hör 

samtliga abonnemang till sommarstugor. Enligt typkurva i Belastningsberäkning med typkurvor 

[10], för sommarstugor (20 grader) så är effektförbrukningen därmed tämligen jämn under 

dygnet. Medeltemperaturen i Västerbotten, där Abborrtjärn är beläget, är för juli månad 12-

15 grader Celsius [11] – vilket antogs inte göra särskilt stor skillnad från typkurvan för 

sommar i [10]. Typkurvan i nämnda publikation ansågs kunna gälla. 

Eftersom effektförbrukningen enligt typkurvan är tämligen jämn under dygnet så avviker 

höga och låga värden relativt litet från dygnsmedelvärdet. En uppdelning av dygnet i två, 

med ett hög- och ett lågvärde på 120 respektive 80 procent av medelvärdet bedömdes 

stämma ganska väl överens med den aktuella typkurvan. Effektvärdena modifierades därför 

enligt följande: 

                      (13) 

                        (14) 

 

Där  

       Uppskattat toppvärde (Hög), gällandes i 12 timmar av dygnet. 

       = Uppskattat bottenvärde (Låg), gällandes i 12 timmar av dygnet. 

        Medelvärdet för 24-timmarsperioden, beräknat efter uppgifter från MVS+. 

 

En varaktighetskurva med 730 halvdygnsvärden erhölls (efter sortering med Excel), där 

effektens toppvärden kunde förmodas vara rimligt representerade.   

Varaktighetskurvan behövde dock modifieras ytterligare eftersom erhållna effektvärden 

härrörde från de anslutna kundernas energimätare, placerade hos kunderna och inte vid 

transformatorn.  

För den uttagna effekten från transformatorn gäller sambandet i ekvation 15, där hänsyn 

tas till förluster mellan transformator och energimätarna samt även effektfaktorn. 

 

    
     

    
    (15) 
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Där 

   är uttagen skenbar effekt på transformatorns nedsida. 

  är uttagen aktiv effekt hos kunderna. 

   är aktiva effektförluster i ledningar och säkringar mellan transformatorn och kunderna. 

     är effektfaktorn. 

 

   togs fram genom en förenkling. Ett påslag om två procent generellt på   bedömdes 

täcka lednings- och säkringsförluster med marginal.    =  · 0,02 

     sattes till 0,9 efter rådgörande med personal på Vattenfall Eldistribution. 

Efter justeringar för förluster och effektfaktor erhölls varaktighetskurvan i Figur 8 för 

Abborrtjärns transformatorstation. 

 

 

Figur 8 Uttagen skenbar effekt för Abborrtjärns transformatorstation (varaktighetskurva). 

4.2 Flärke 

Nätstationen i Flärke är av typen 11/0,4 kV och har sex anslutna kunder. Den är belägen i 

Örnsköldsvik i Ångermanland.  

År 2009 var kundernas sammanlagda energiförbrukning 81 985 kWh, enligt uppgifter från 

mätarställningar hämtade med MVS+. Årsförbrukningen enligt NetBas var något 

annorlunda, i det aktuella fallet 99 806 kWh. Orsaken till skillnaden var att uppgifterna 
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hämtats från olika tidsintervall. NetBas har troligtvis generellt utgått från någon annan 

period än 1 januari - 31 december.  

Belastningsgraden, som i NetBas bygger på uppgifter om årsförbrukningen, var 80,75 

procent och det maximala sammanlagrade strömvärdet på uppsidan 2,22 A. Säkerligen 

hade belastningsgraden varit lägre om den lägre årsförbrukningen hade använts för 

beräkningarna men transformatorn sågs ändå som högre belastad. 

Precis som för fallet med Abborrtjärn i 4.1 behövde erhållna effektvärden modifieras för 

att få en bättre representation av effektens toppvärden. För att åstadkomma denna 

förbättring gjordes en uppdelning av elkonsumtionen i sommar, höst/vår samt 

vinterperiod. Under sommaren antogs konsumtionen följa samma mönster som för 

sommarstugor för de flesta kunderna, och en uppdelning och modifiering av 

dygnsmedelvärdena för sommarperioden skedde därför precis som för stationen i 

Abborrtjärn, i avsnitt 4.1. 

Höst/vår-perioden bestämdes efter studium av konsumtionsmönstret hos kunderna att 

gälla mellan 1 mars och 15 maj samt mellan 24 september och 30 november. Anledningen 

till den valda indelningen var att vid de aktuella datumen anades en förändring i 

energiförbrukningen som antogs höra årstiderna till.  

I Belastningsberäkning med typkurvor [10] fanns kurvor för vår/höst som gällde april-maj samt 

september-oktober, alltså en något annorlunda tidsperiod än den för 

transformatorstationen beslutade. Skillnaden mellan tidsperioderna försummades dock.  

Samtliga höst/vår-kurvor för småhus studerades och de befanns ha ett liknande utseende. 

Variationen kring ett tänkt medelvärde var generellt lika stor för alla sorters småhus, och 

något större än för sommarperioden. En uppdelning av dygnet i två delar enligt avsnitt 4.1 

ansågs tillämpligt även i detta fall, med vissa skillnader.  

Den ökade variationen kring medel för höst/vår gentemot sommar gjorde att medelvärdet 

för effekten bestämdes ändras något mer än för sommarperioden. Toppvärden 

uppskattades vara cirka 25 procent högre än medeleffekten och bottenvärden 25 procent 

lägre. 

                      (16) 

                        (17) 

 

Där  

       Uppskattat toppvärde (Hög), gällandes i 12 timmar av dygnet. 

       = Uppskattat bottenvärde (Låg), gällandes i 12 timmar av dygnet. 

        Medelvärdet för 24-timmarsperioden, beräknat efter uppgifter från MVS+. 
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Vinterperioden i [10] var nov-mars medan den för de aktuella transformatorstationerna 

satts till 1 dec – 1 mars. Oansett definition av vinterperiod så är elkonsumtionen säkerligen 

som högst under den kalla årstiden och likaså variationen mellan effektvärdena. 

Typkurvorna för småhus ser mycket olika ut för vintertid beroende på typ av uppvärmning. 

Då det inte var praktiskt tillämpligt att ta reda på uppvärmningssättet för varje enskild kund 

så bestämdes det att dela upp dygnet i två lika delar som för övriga perioder och att öka 

respektive minska medeleffekten med en något högre faktor än för höstperiod: 30 procent. 

                      (18) 

                        (19) 

Där  

       Uppskattat toppvärde (Hög), gällandes i 12 timmar av dygnet. 

       = Uppskattat bottenvärde (Låg), gällandes i 12 timmar av dygnet. 

        Medelvärdet för 24-timmarsperioden, beräknat efter uppgifter från MVS+. 

 

Efter att ha modifierat effektkurvan även för effektfaktorn och förluster i ledningar och 

säkringar, som i avsnitt 4.1, erhölls varaktighetskurvan i Figur 9. 

 
 

 

Figur 9 Uttagen skenbar effekt för Flärkes transformatorstation (varaktighetskurva).  
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4.3 Björnviken 

Björnvikens nätstation är en 22/0,4 kV som ligger en bit norr om Vilhelmina i Lappland. 

Belastningsgraden i NetBas är 10,09 procent och strömvärdet på uppsidan 0,13 A. 

Området består av sju strandtomter vid en sjö. Den totala energiförbrukningen för 

kunderna uppgick år 2009 till 8 749 kWh, enligt MVS+. Uttaget dominerades av en året-

runt-boende-kund som på sommaren fick sällskap av tre semesterfirare medan de 

återstående tre kunderna under 2009 hade ett nästintill obefintligt effektuttag. 

En uppdelning enligt 4.2 befanns lämplig, alltså sommar, höst/vår och vinter med samma 

datumintervall och modifierande faktorer. Effektkurvan modifierades även för förluster 

och effektfaktor helt enligt 4.1. 

Den erhållna effektkurvan fick följande utseende (Figur 10): 

 

Figur 10 Uttagen skenbar effekt för Björnvikens transformatorstation (varaktighetskurva). 

 

4.4 Norrgidsjö 

Norrgidsjö ligger i närheten av Örnsköldsvik i Ångermanland. Den aktuella 22/0,4 kV-

transformatorn har 14 anslutna kunder. Belastningsgraden enligt NetBas är 80,72 procent 

och strömvärdet på uppsidan 1,11 A. Energikonsumtionen uppgick 2009 till 76 474 kWh, 

enligt MVS+.  

Vid närmare studium av kunderna konstaterades att sex stycken var sommarhus i närheten 

av en sjö, fem stycken året-runt-boende i gårdar samt tre speciella anslutningar. De tre 

”speciella” anslutningarna utgjordes av en kund med noll i effektuttag, en apparat av något 

slag som i NetBas benämndes ”högreserv” och som hade en konstant förbrukning 
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7 kWh/dygn samt ytterligare något slags apparat med 16 kWh/dygn förbrukning konstant 

under vår, höst och vinter samt mer eller mindre regelbundna taggar i konsumtionskurvan.  

Vid konstruktion av varaktighetskurvan för Norrgidsjö befanns en uppdelning av 

elkonsumtionen i sommar, höst/vår samt vinterperiod enligt avsnitt 4.2 vara lämplig och 

samma sorts modifikation företogs. Effektkurvan modifierades även för förluster och 

effektfaktor, enligt 4.1. Den resulterande effektkurvan fick ett utseende enligt Figur 11: 

 

Figur 11 Uttagen skenbar effekt för Norrgidsjö transformatorstation (varaktighetskurva). 

4.5 Pengsjö 

Pengsjö ligger i Vännäs kommun i trakterna kring Umeå. Den aktuella 50 kVA-

transformatorn är ansluten till en 11 kV-ledning och har endast en kund ansluten. Det rör 

sig om ett sommarboende. Årskonsumtionen 2009 uppgick till 407 kWh och 

belastningsgraden enligt NetBas var 3,26 procent med ett strömvärde på 0,09 A. Efter 

modifikation som i 4.1 fick varaktighetskurvan för Pengsjö ett utseende enligt Figur 12: 
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Figur 12 Uttagen skenbar effekt för Pengsjö transformatorstation (varaktighetskurva). 

5 Resultat 

5.1 Investeringskostnader 

Uppgifterna för transformatorinvesteringen, i enlighet med avsnitt 3.2.4, redovisas i 

Tabell 3 som värden relativt inköpspriset för en 50 kVA, 11/0,4 kV-transformator, som 

benämns ’a’. Värdet på a är i storleksordningen 25 000 SEK. 

 
Tabell 3. Relativa inköpspriser för transformatorer. 

Transformator Summa, SEK 

50 kVA, 11/0,4 kV a 

50 kVA, 22/0,4 kV a + 465 

100 kVA, 11/0,4 kV a + 4 903 

100 kVA, 22/0,4 kV a + 5 452 

5.2 Tomgångsförluster 

Tomgångsförlusternas kostnader beräknades som redogjordes i kapitel 3 enligt ekvation 9.  

   hämtades från Tabell 1 och      beräknades utifrån kalkylräntan 5 procent och 

transformatorns ekonomiska livslängd 30, alternativt 40 år. Resultatet redovisas nedan i 

Tabell 4. 
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Tabell 4. Kostnader för tomgångsförluster som nuvärdesumma (SEK). 

Transformatortyp Nuvärdesumma, 30 år  Nuvärdesumma, 40 år 

50 kVA, 11/0,4 kV 6 872  7 670 

50 kVA, 22/0,4 kV 8 018 8 949 

100 kVA, 11/0,4 kV 10 308 11 507 

100 kVA, 22/0,4 kV 13 172 14 703 

 

5.3 Belastningsförluster 

För att beräkna belastningsförlusterna användes varaktighetskurvorna i kapitel 4. Metoden 

redovisades i avsnitt 3.2.6. Ekvationer 10 och 11 har använts. 

Belastningsförlusterna, Wb samt kostnaderna som nuvärdesummor, Kpb för de fem fallen i 

kapitel 4 redovisas i tabellerna 5-9. Det har, vilket framgår i avsnitt 3.2.6, räknats med en 

belastningsutveckling om 1 procent årligen samt en kalkylränta 5 procent. 

Tabell 5 Kostnader för belastningsförluster, Abborrtjärn (11/0,4 kV) 

Transformatortyp Belastningsförluster 

2009, kWh 

Nuvärdesumma, 30 

år, SEK 

Nuvärdesumma, 40 

år, SEK 

50 kVA 3,0 25,50 30 

100 kVA 1,3 11 13 

Tabell 6 Kostnader för belastningsförluster, Flärke (11/0,4 kV) 

Transformatortyp Belastningsförluster 

2009, kWh 

Nuvärdesumma, 30 

år, SEK 

Nuvärdesumma, 40 

år, SEK 

50 kVA 408 3 451 4 075 

100 kVA 180 1 522 1 798 

Tabell 7 Kostnader för belastningsförluster, Björnviken (22/0,4 kV) 

Transformatortyp Belastningsförluster 

2009, kWh 

Nuvärdesumma, 30 

år, SEK 

Nuvärdesumma, 40 

år, SEK 

50 kVA 7,3 62 73 

100 kVA 2,9 25 29,50 
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Tabell 8 Kostnader för belastningsförluster, Norrgidsjö (22/0,4 kV) 

Transformatortyp Belastningsförluster 

2009, kWh 

Nuvärdesumma, 30 

år, SEK 

Nuvärdesumma, 40 

år, SEK 

50 kVA 505 4 271 5 044 

100 kVA 203 1 717 2 027 

Tabell 9 Kostnader för belastningsförluster, Pengsjö (11/0,4 kV) 

Transformatortyp Belastningsförluster 

2009, kWh 

Nuvärdesumma, 30 

år, SEK 

Nuvärdesumma, 40 

år, SEK 

50 kVA 0,2 1,50 2 

100 kVA 0,1 1 1 

 

5.4 Summering 

Som angavs i avsnitt 3.2.3 beräknades de totala kostnaderna för transformatorerna enligt 

ekvation 6. 

Resultatet av summeringen för de fem olika fallen redovisas i Tabell 10 och 11. 

Tabell 10. Nuvärde SEK, fall 1-5, 30 års ekonomisk livslängd. 

Transformatorstation Nuvärde 50 kVA Nuvärde 100 kVA Differens mellan 

100 och 50 kVA 

Abborrtjärn a + 6 898 a + 15 222 8 324 

Flärke a + 10 323 a + 16 733 6 410 

Björnviken a + 8 545 a + 18 649 10 104 

Norrgidsjö a + 12 754 a + 20 341  7 587 

Pengsjö a + 6 874 a + 15 212 8 338 
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Tabell 11. Nuvärde SEK, fall 1-5, 40 års ekonomisk livslängd. 

Transformatorstation Nuvärde 50 kVA Nuvärde 100 kVA Differens mellan 

100 och 50 kVA 

Abborrtjärn a + 7 700 a + 16 423 8 723 

Flärke a + 11 745 a + 18 208 6 463 

Björnviken a + 9 487 a + 20 185 10 698 

Norrgidsjö a + 14 458 a + 22 182 7 724 

Pengsjö a + 7 672 a + 16 411 8 739 

 

6 Analys/diskussion 

Enligt kapitel 5 så utföll resultaten för samtliga fem ekonomiska jämförelser till 50 kVA-

transformatorernas fördel: Det är cirka 6 000-10 000 kronor dyrare med en 100 kVA-

transformator.  

Resultaten var väntade för de lågbelastade transformatorerna där de högre kostnaderna för 

investeringen samt tomgångsförlusterna förväntades göra sig gällande. I fallen med de 

högre belastade transformatorerna i Flärke och Norrgidsjö väntades däremot möjligen 

andra utfall. 

Det ska noteras att inköpspriserna står för en stor del av 50 kVA-transformatorernas 

fördel; det är cirka 5 000 kronor dyrare i inköp med 100 kVA-transformatorer, se Tabell 3. 

En annan orsak till att 50 kVA-effekten blivit att föredra är möjligen att de ”högbelastade” 

transformatorerna endast är högre belastade en liten del av året. I NetBas anges ett 

sammanlagrat maxvärde som endast uppnås en bråkdel av tiden. Varaktighetskurvorna i 

kapitel 4 visar också på att toppbelastningen är tillfällig. För transformatorn i Flärke 

grundade sig NetBas-värdena även på en något högre årsförbrukning än den som var 

aktuell för varaktighetskurvan.  

6.1 Brytpunkt 

Det var av intresse att ta reda på under vilka omständigheter ett byte till 100 kVA-

transformator blir ekonomiskt fördelaktigt, och en undersökning gjordes för att finna en så 

kallad break-even point, eller brytpunkt, vid vilken 100 kVA-transformatorn börjar att löna 

sig. 

Som exempel studerades en 50 kVA-transformator, 11/0,4 kV, vars investeringskostnad 

och tomgångsförlustkostnader enligt avsnitt 5.1 och 5.2 är sammanlagt 8 339 kronor lägre 

än för 100 kVA-alternativet, räknat med 30 års ekonomisk livslängd. Belastningsförlusterna 
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behöver med andra ord bli 8 339 kronor billigare för 100 kVA-transformatorn för att den 

ska löna sig. Detta motsvarar årliga belastningsförluster om 991 kWh med angivet 

energipris enligt ekvation 11.  

Förhållandet mellan belastningsförlusterna för 50 kVA och 100 kVA (11/0,4 kV) kommer, 

med givna värden för Pbn enligt Tabell 1, alltid att vara 1 500 · 0,25/850 = 0,441.  

Ovan angivna förutsättningar ger följande ekvationssystem: 

x – y = 991 

y/x = 0,441 

 

Där 

x = belastningsförluster för 50 kVA-transformator 

y = belastningsförluster för 100 kVA-transformator 

 

Lösningen på ekvationssystemet blir att x=1773. Slutsatsen blir att med årliga 

belastningsförluster större än 1 773 kWh för en 50 kVA, 11/0,4 kV så är det lönsammare 

med en 100 kVA-transformator. För stationen i Flärke i avsnitt 4.2 innebär detta att det 

hade krävts ytterligare 1 365 kWh i årliga belastningsförluster. 

I Figur 13 visas energiförbrukningen för anslutna kunder i Flärke. 

 

 

Figur 13 Energiförbrukning per dygn 2009 för kunderna anslutna till Flärkes transformatorstation. 
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Den mörka ytan i diagrammet i Figur 13 motsvarar den aktuella årsförbrukningen 

81 985 kWh. Värdena är inte modifierade för förbättrad effektberäkning som i kapitel 4 

och gäller för kunderna, det vill säga att ledningsförluster och effektfaktorn inte är 

medräknade. Värdena för belastningsförlusterna är ändå kvadratiskt varierande med 

värdena representerade i Figur 13, som i ekvation 3. 

Ur ekvation 3 kan man visa att en ökning för alla dygnsvärden hos energiförbrukningen i 

Figur 13 med till exempel en faktor 1,2 leder till motsvarande ökning i kvadrat för 

belastningsförlusterna, det vill säga 1,44.  

Det konstaterades tidigare i detta avsnitt att belastningsförlusterna för transformatorn i 

Flärke behövde öka från 408 kWh/år till 1 773 kWh/år för att 100 kVA-transformatorn 

skulle vara ett likvärdigt ekonomiskt alternativ till 50 kVA:n. Detta motsvarar en ökning 

med en faktor 4,35.  

Då kvadratroten ur 4,35 = 2,09 innebär det att om värdena på den lodräta y-axeln i 

Figur 13 multiplicerades med en faktor som är större än 2,09 – det vill säga om 

energiförbrukningen blev något mer än dubbelt så stor – så skulle 100 kVA-transformatorn 

vara det bättre alternativet. Detta motsvarar en energiförbrukning på cirka 171 000 kWh 

per år. Med precis samma belastningsprofil som tidigare skulle detta leda till att 

transformatorn blev periodvis överbelastad men med en något annorlunda 

varaktighetskurva ger utförda beräkningar en uppfattning om vad som krävs för att ett 100 

kVA-alternativ ska vara ekonomiskt lönsamt. En grov uppskattning om vad som erfordras 

för NetBas-värden är att vid belastningsvärden på 95 procent och däröver så är 100 kVA-

alternativet intressant men i sådana fall är det troligtvis aktuellt med ett byte till 100 kVA 

ändå. 

6.2 Transformatorer och elkvalitet 

Vid diskussioner med handledaren på högskolan uppstod frågan om transformatorernas 

påverkan på elkvaliteten för kunderna.  

Det företogs en undersökning hos personal som arbetar med elkvalitet på Vattenfall 

Eldistribution. Frågan ställdes om 50 kVA-transformatorerna orsakar elkvalitetsproblem 

(till exempel spänningsförändringar, flimmer) som kan lösas genom byte till högre 

transformatoreffekt.  

Svaret blev att det främst var andra faktorer än transformatorn som orsakade 

elkvalitetsproblemen. Enligt en grov uppskattning var det cirka tio procent av 

elkvalitetärendena som gällde transformatorn och problemen berodde då främst på 

överbelastning [12]. 

En indikator på elkvalitet kan sägas vara förimpedansen för ett nät, vilken i sin tur 

bestämmer utlösningstiden vid händelse av elfel [2]. 
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Förimpedansen, Zför kan förenklat sägas bestå av impedanserna för ledningen före felet, ZL 

och för transformatorn, ZT  [13]:  

 

Zför = ZL + ZT     (20) 

 

Hur transformatoreffekten, märkeffekten Sn, påverkar impedansen hos transformatorn 

framgår av följande samband [3]: 

 

         
  
 

  
    (21) 

 

Där 

Zk  = Kortslutningsimpedansen hos transformatorn = ZT  

zk  = relativ kortslutningsimpedans för transformatorn 

  
 

  
 = Basimpedansen, Zb 

 

Med zk konstant och spänningsnivån konstant så innebär ett utbyte Sn=50 kVA till Sn=100 

kVA att Zk halveras. Detta ger då en motsvarande minskning av ZT och därmed sjunker 

förimpedansen. 

Vid diskussion med personal på Vattenfall Eldistribution påpekades att 

transformatoreffekten visserligen har betydelse för förimpedanser och utlösningstider men 

att dåliga ledningar, vilka orsakar ett högt ZL, som regel betyder långt mer än 

transformatorerna [14]. Det hade dock enligt samma källa uppstått ett verkligt, aktuellt fall 

där ett byte från 50 kVA- till 100 kVA-transformator hade fört dåliga värden för 

utlösningstider till området för det godtagbara. 

6.3 Uppfyllelse av mål 

Målet att nå ett svar på frågan om 50 kVA-transformatorerna kan avskaffas till förmån för 

100 kVA-transformatorer kan anses uppfyllt. Svaret blev nekande. 

6.4 Problem med tillvägagångssättet 

Det uppstod litet problem i och med saknade energimätarvärden i de data som hämtats 

med MVS+. Det var ett flertal kunder vid varje transformatorstation, och för varje kund 

saknades ofta minst något datum under året.  
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Först gällde det att finna vilka datum som saknades, sedan uppstod problemet att värdena 

måste samordnas med övriga anslutna kunders för att den summerade energiförbrukningen 

för transformatorstationen skulle bli korrekt.  

Det blev nödvändigt för beräkningarna att ange ett värde för energimätaren för varje saknat 

datum. I praktiken skedde detta genom att det sattes ett antaget värde på det saknade 

dygnets förbrukning. Detta beredde dock inga större svårigheter: I ett flertal fall var 

förbrukningen noll det aktuella datumet och i fall av förbrukning valdes att sätta värdet 

precis mitt emellan det tidigare och det efterföljande datumets värden. På detta vis kunde 

årets dygn synkroniseras för alla kunder utan att eventuella avvikelser från antagna värden 

fick någon nämnvärd betydelse.  

Konstruktionen av varaktighetskurvorna med hjälp av typkurvorna i [10] kan tyckas grov 

och med stort utrymme för osäkerhet och godtycke. Det antyddes i kapitel 4 att timvärden 

från energimätarna hade givit ett mera tillfredsställande resultat. 

6.5 Känslighetsanalys 

Hur pålitligt resultatet av undersökningen är kan prövas på ett flertal punkter: 

transformatordata, prisuppgifter och använda konstanter vid konstruktionen av 

varaktighetskurvorna (typkurvekonstanter, förlustpåslag, effektfaktorn). Det går även att 

räkna med en annan belastningsutveckling och kalkylränta men de faktorerna ingick i 

förutsättningarna enligt avsnitt 3.2.1.  

Det har tidigare konstaterats att inköpspriserna hade relativt stor betydelse för resultatet. 

Om prisskillnaderna mellan 50 kVA- och 100 kVA-transformatorer går att minska kan det 

få en viss betydelse för värderingen.  

I det här avsnittet ska främst studeras vad annorlunda transformatordata kunnat ha för 

betydelse för resultatet samt även vad ändrade varaktighetskurvekonstanter i kapitel 4 hade 

inneburit. 

6.5.1 Transformatordata 

De använda transformatordata i Tabell 1 hämtades från NetBas och gällde Končar-

transformatorer. [7]  Vid samma datorsökning erhölls uppgifter om P0 och Pbn för en 

ASEA-transformator, 50 kVA, 11/0,4 kV och för Transfix-transformatorer 

(kompaktstationer), 50 och 100 kVA för samma spänningsomsättning. Data framgår ur 

Tabell 12. 
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Tabell 12. Transformatorvärden, alternativa transformatorer. 

Transformator     11/0,4 [kV]      11/0,4 [kV] 

ASEA, 50 kVA 0,226 kW 0,86 kW 

Transfix, 50 kVA 0,135 kW 0,92 kW 

Transfix, 100 kVA 0,215 kW 1,795 kW 

 

Värdena för P0 och Pbn i Tabell 12 är samtliga högre än dem i Tabell 1, vilket innebär att de 

alternativa transformatorvärdena hade medfört högre förlustkostnader. 

En jämförelse mellan värdena i Tabell 12 och Tabell 1 samt användande av ekvationerna 9, 

10 och 11 ger vid handen att      och     blir enligt Tabell 13 för transformatorstationen i 

Flärke, i kapitel 4.2 (jämföres med Tabell 6). 

 

Tabell 13. Alt. kostnader för tomgångs- och belastningsförluster,      och     [SEK]. 

Transformator (11/0,4)     , 30 år     , 40 år    , 30 år    , 40 år 

ASEA, 50 kVA 12 942 14 445 3 492 4 123 

Transfix, 50 kVA 7 731 8 629 3 735 4 410 

Transfix, 100 kVA 12 312 13 744 1 821 2 152 

 

Det kan konstateras att de alternativa transformatordata som framtagits inte hade ändrat på 

rapportens resultat.  

Det noterades i avsnitt 3.1 att transformatortillverkarnas uppgifter gäller vid 

drifttemperatur och att lindningsresistansen vid lägre temperaturer än 75 ºC är lägre. Detta 

faktum har inte tagits hänsyn till i rapporten vilket kan ha inneburit att 

belastningsförlusterna, Pb, har överskattats – något som i sådant fall talar ytterligare emot 

100 kVA-alternativet i de fem studerade fallen i kapitel 4. 

6.5.2 Varaktighetskurvor 

Det prövades om andra konstanter än dem som användes i kapitel 4 vid konstruktion av 

varaktighetskurvorna hade ändrat på resultatet. Först studerades transformatorstationen i 

Norrgidsjö i avsnitt 4.4 utan modifierande faktorer, det vill säga att medeleffekten per 

timma och dygn användes, dock med modifierande faktorer för förluster och effektfaktor 

som i avsnitt 4.1. Resultatet visas i Tabell 14.  
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Tabell 14 Kostnader för belastningsförluster, Norrgidsjö (22/0,4 kV) Medeleffekt. 

Transformatortyp Belastningsförluster 

2009, kWh 

Nuvärdesumma, 30 

år, SEK 

Nuvärdesumma, 40 

år, SEK 

50 kVA 470 3 957 4 677 

100 kVA 189 1 591 1 881 

 

Tabell 14, som ska jämföras med tabell 8, visar att de använda konstanterna vid 

konstruktionen av varaktighetskurvorna medfört att belastningsförlusterna blivit cirka 8 

procent dyrare totalt. 

Det kan konstateras att modifikationen vid konstruktionen av varaktighetskurvorna 

medfört en ökning av belastningsförlustkostnaderna men att den inte blev särskilt stor för 

en högre belastad (NetBas-värde: 80 procent) transformator.  

Frågan är vad mera tilltagen variation hos konstanterna hade inneburit. Det prövades för 

samma station som i Tabell 14 ökad variation hos konstanterna enligt Tabell 15: 

 Tabell 15. Alternativa årstidskonstanter till ekvationer 13, 14, 16, 17, 18 och 19. 

Typ av konstant Sommar (13, 14) Höst/Vår (16, 17) Vinter (18, 19) 

Toppvärdekonstant 1,30 1,40 1,50 

Bottenvärdekonstant 0,70 0,60 0,50 

 

Med konstanterna i Tabell 15 och samma modifikation för förluster och effektfaktor som i 

avsnitt 4.1 erhölls för Norrgidsjö varaktighetskurvan i Figur 14, att jämföra med Figur 11. 
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Figur 14 Uttagen skenbar effekt för Norrgidsjö transformatorstation (alternativ varaktighetskurva). 

 

Resultatet för belastningsförlustkostnaderna blev i detta fall enligt Tabell 16: 

Tabell 16 Kostnader för belastningsförluster, Norrgidsjö (22/0,4 kV) enligt Figur 14. 

Transformatortyp Belastningsförluster 

2009, kWh 

Nuvärdesumma, 30 

år, SEK 

Nuvärdesumma, 40 

år, SEK 

50 kVA 563 4 737 5 598 

100 kVA 226 1 905 2 252 

 

Vad de nya belastningsförlustkostnaderna i Tabell 16 betydde totalt sett visas i Tabell 17 

och 18: 

Tabell 17 Summering enligt ekvation 6, 30 års ekonomisk livslängd.  

Märkeffekt Prix KP0 KPb Summa 

50 kVA a + 465 8 018 4 737 a + 13 220 

100 kVA a + 5 452 13 172 1 905 a + 20 529 

Tabell 18 Summering enligt ekvation 6, 40 års ekonomisk livslängd.  

Märkeffekt Prix KP0 KPb Summa 

50 kVA a + 465 8 949 5 598 a + 15 012 

100 kVA a + 5 452 14 703 2 252 a + 22 407 
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De alternativa konstanterna i Tabell 15 gjorde att belastningsförlusterna och kostnaderna 

för dem ökade med cirka 11 procent för transformatorn i Norrgidsjö, i avsnitt 4.4. En 

jämförelse mellan Tabell 17 och resultatet för den aktuella transformatorn i Tabell 10 samt 

motsvarande, för 40 års ekonomisk livslängd, i Tabell 18 och Tabell 11 visar att resultatet 

inte påverkades i särskilt hög grad av de alternativa konstanterna. 

En kontroll gjordes även för den andra högre belastade transformatorstationen i Flärke i 

avsnitt 4.2 med alternativa konstanter enligt Tabell 15. Detta gav ett liknande resultat som 

inte ändrade på utgången av den ekonomiska jämförelsen. 

Beträffande förlustpåslaget och effektfaktorn i avsnitt 4.1 så bedömdes det generella 

förlustpåslaget om 2 procent som i överkant och effektfaktorn cos φ = 0,9 som i 

underkant. Dessa faktorer talar för att belastningsförlustkostnaderna i detta sammanhang 

snarast blivit överdrivna till 100 kVA-transformatorns fördel. 

7 Slutsatser 

Resultaten i arbetet stödjer uppfattningen att 50 kVA-transformatorerna bör finnas kvar. 

Inte i något av de studerade fallen var 100 kVA mera lönsamt.  

Enligt listan med 50 kVA-transformatorernas belastningsgrader (Se Figur 6) så finns det 

tusentals transformatorer som är lägre belastade än dem som låg närmast ett byte till 100 

kVA i denna undersökning. 

I fall av lågbelastade 50 kVA-transformatorer uppstod frågan om det rentav skulle vara 

mera ekonomiskt att gå ned i transformatoreffekt till exempelvis 30 kVA. Begränsande i 

dylika fall är transformatorns impedans, som inte får bli för hög med tanke på 

utlösningsvillkor för säkringar vid kortslutning. Frågan om sänkning av 

transformatoreffekten har inte utretts vidare i denna rapport. 

Som visades i avsnitt 6.2 så har ett transformatorbyte från 50 till 100 kVA en viss påverkan 

på förimpedansen och därmed utlösningstider vid kortslutningar. Det kan konstateras att 

vid fall av för höga utlösningstider i ett nät så kan ett transformatorbyte till en högre 

märkeffekt övervägas som åtgärd men att frågan är komplex. 
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