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EXAMENSARBETE 

 i 

Ombyggnation och modernisering av 
transformatorstation för anslutning av vindkraft 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Rejlers Ingenjörer i Göteborg. Syftet med 
arbetet är att genom en projektering övergripande presentera utförandet, komponenter, 
funktioner, ekonomi och situationsplaner för två förslag på stationsutformningar i samband 

med en ombyggnation och utvidgning av en transformatorstation. Transformatorstationen 
har i nuläget två spänningsnivåer på 40 kV och 10 kV. I samband med ombyggnationen 
skall stationen kompletteras med ytterligare en spänningsnivå på 20 kV, för anslutning av 

ett antal vindkraftverk. För att anläggningen skall uppfylla grundläggande krav, utförs 
projekteringen genom att sortera och sammanställa relevant information från gällande 
föreskrifter, standarder och tekniska riktlinjer. Vidare inhämtas ytterligare information från 

litteratur, kataloger, produktblad och muntlig kontakt med uppdragsgivaren. 

I arbetet presenteras två förslag på stationsutformningar i enlighet med syftet. Stationens 
högspänningsapparater dimensioneras och presenteras, och dess reläskyddsfunktioner 

identifieras. I båda alternativen är transformatorerna placerade utomhus med en 
stationsbyggnad som rymmer 10 kV-, 20 kV-ställverket, ett batterirum och ett kontrollrum. 
Skillnaden mellan alternativen ligger främst i att ett av alternativen har ett utomhusbyggt 

luftisolerat 40 kV-ställverk medan det andra alternativet har ett kompaktare inomhusbyggt 
luftisolerat 40 kV-ställverk. Den totalt beräknade kostnaden, inklusive drift- och 
underhållskostnader, under en 25-årsperiod beräknas uppgå till 22,7 Mkr för 

utomhusalternativet och 22,4 Mkr för inomhusalternativet. Skillnaden mellan alternativen 
förväntas stiga till inomhusalternativets fördel, om även samhällskostnader vid avbrott vägs 
in i kalkylen. Rekommendationen är att transformatorstationen uppförs enligt 

inomhusalternativet, eftersom detta torde anses ge bäst totalekonomi, driftsäkerhet och 
skydd mot obehörigt tillträde.     
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BACHELOR’S THESIS 
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Reconstruction and modernization of a substation for 
connection of wind turbines 

Summary 

This bachelor´s thesis is carried out on behalf of Rejlers Ingenjörer in Gothenburg. The 
work aims to overall present the realization of two station design proposals, including 
components, functions, financial aspects and plans, in connection with a reconstruction 

and expansion of a substation. The substation currently has two voltage levels of 40 kV and 
10 kV. In connection with the reconstruction, the station is supplemented by a further 
voltage level of 20 kV, for connection of a number of wind turbines. For the installation to 

meet basic requirements, the work is performed by sorting and putting together relevant 
information from applicable regulations, standards and technical guidelines. Further 
information is obtained through additional information from literature, catalogues, product 

sheets and verbal contact with the job requestor. 

In the thesis the two station design proposals are presented in compliance with the aim. 
The high voltage equipment is dimensioned and presented, and the relay protection 

functions are identified. In both options, the transformers are located outdoors with a 
station building that houses 10 kV, 20 kV switchgear, a battery room and a control room. 
The main difference between the alternatives is that one of the options has an outdoor air 

insulated 40 kV switchgear, while the second one has a more compact indoor air insulated 
switchgear. The total estimated cost, including operation and maintenance costs, over a 25-
year period is estimated at 22.7 million Swedish kronor for the outdoor option and 22.4 

million Swedish kronor for the indoor alternative. The difference in costs is expected to 
rise to the advantage of the indoor option if social costs during a power failure also are 
taken into account in the calculation. It is recommended that the substation be built 

according to the indoor option, since this is considered to provide the best overall 
economy, safety of operation and protection against unauthorized access.        
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Förord 

Detta examensarbete har varit lärorikt om än tidskrävande. Jag vill tacka mina handledare, 
som har fått stå ut med en och annan diskussion med en vetgirig elkraftsstudent. 

Rapporten är utförd med vissa delar i färg, men fungerar att skriva ut även i svart-vitt. 
Samtliga bilder och figurer i rapporten är konstruerade av undertecknad. 

 

Mattias Pettersson 

Trollhättan, den 1 juni 2012 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Rejlers Ingenjörer AB i Göteborg och 
omfattar 15 högskolepoäng, som motsvarar en arbetsinsatts på 10 veckor. Arbetet är 

den avslutande delen på en högskoleingenjörs- och kandidatexamen i elektroteknik 
med inriktning mot elkraft på Högskolan Väst i Trollhättan.  

Examensarbetet avser att ta fram en beskrivning av och ritningar för en 

ombyggnation/tillbyggnation av en 45/11 kV transformatorstation i samband med 
anslutning av ett antal vindkraftverk. Vissa avgränsningar har dock gjorts p.g.a. 
tidsramen. I rapporten hänvisas emellanåt till uppdragsgivaren Christian Adolfsson på 

Rejlers Ingenjörer i Göteborg [39], som varit företagets handledare under projektets 
utförande. På uppdragsgivarens begäran omnämns varken stationens ägare eller 
stationens exakta placering i rapporten.  

1.1 Bakgrund 

Transformatorstationer finns i Sverige på flertalet spänningsnivåer från 
stamnätsstationer från 400/220 kV ned till mindre nätstationer 11/0,4 kV för 

anslutning av vanliga hushållskunder. Vid överföring av elektrisk energi är förlusterna 
proportionella mot strömmen i kvadrat. Detta innebär att en spänningshöjning vid 
överföring av en konstant energimängd resulterar i att strömmen minskar, och således 

minskar även förlusterna proportionellt mot strömmens minskning i kvadrat. 
Eftersom elproduktionskällan sällan befinner sig i direkt anknytning till det objekt 
som avses förbruka den elektriska energin krävs överföringar. I Sverige produceras en 

stor del av vår energi i vattenkraftverk i norra delarna av landet medan konsumtionen 
till större delen sker i landets södra delar. För att uppnå bästa ekonomi i en sådan 
överföring måste spänningen höjas efter produktionskällan och sedan åter igen sänkas 

till lämplig leveransspänning på väg till slutkunden. För att höja och sänka spänningen 
i näten för optimal ekonomisk överföring och för att erhålla lämpliga 
leveransspänningar installeras transformatorstationer.  

Från överföringsnätet på 132 kV är det vanligt att spänningen transformeras direkt till 
en fördelningsspänning på 11 kV och/eller 22 kV. Dessutom förekommer det i 
Sverige, av historiska skäl, även mellanspänningar på 33 kV eller 45 kV som 

transformeras till en fördelningsspänning på 11 kV och/eller 22 kV. Dessa 
mellanspänningar kan ge en god ekonomi vid överföringar på landsbyggsnät.[1] 
Spänningsnivån på 45 kV omnämns i standarden SS 421 01 01 på sidan 29 [2] med 

följande tillägg:  

”Dessa nominella spänningar skall undvikas och rekommenderas inte vid nykonstruktion.”  

Att spänningen inte är prioriterad verifieras också genom en snabb överblick av 

produktkatalogerna från marknadsledande leverantörer av elkraftskomponenter för 
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gällande spänningsnivå. Där flertalet komponenter finns tillgängliga för de högre 
konstruktionsspänningarna från 72 kV alternativt de lägre upp till 40,5 kV, men mer 
begränsat däremellan. Att ersätta det Svenska 45 kV-nätet i sin helhet torde dock inte 

vara ekonomiskt försvarbart, varför moderniseringar och ombyggnationer av dessa 
stationer trots standardens rekommendationer ändå måste utföras. På svenska 
landsbyggden förekommer därför flertalet transformatorstationer med inkommande 

spänning på 45 kV och utgående spänningsnivåer på 11 kV och/eller 22 kV. I 
samband med vindkraftsutbyggnad på landsbyggden måste transformatorstationerna 
ofta byggas om och anpassas för att kunna ansluta den utbyggda 

vindkraftskapaciteten.  

I rapporten omnämns 45 kV-, 22 kV- och 11 kV-spänningsnivån hädanefter som 
spänningsnivåer på 40 kV, 20 kV och 10 kV.     

1.2 Problembeskrivning 

En befintlig 40/10 kV transformatorstation belägen på landsbygden skall 
moderniseras och kompletteras med en ny 40/20 kV transformering i samband med 

uppförande av tio stycken 2 MVA:s vindkraftverk i området. Tomten som finns 
tillgänglig för byggnationen är begränsad, samtidigt som den befintliga 
distributionslasten skall matas även under ombyggnationen och endast får utsättas för 

kortare avbrott. Vidare råder begränsade möjligheter till placering av utrustning, 
eftersom stationens två befintliga transformatorer skall behållas på sin nuvarande 
placering p.g.a. nyligen omgjorda transformatorfundament. Arbetet skall presenteras i 

en rapport som omfattar: 

• Dimensionering av högspänningsapparater efter förekommande last- och 
kortslutningsströmmar. 

• Dimensionering av omsättningar och noggrannhetsklasser för stationens 
mättransformatorer. 

• Beskrivning och identifiering av de reläskyddsfunktioner som stationen kräver. 

• Framtagande av situationsplaner och dess utförande under både 
ombyggnadsfasen samt för färdigställd anläggning för två alternativ. Ett av 
alternativen skall vara inomhus, dock kan transformatorerna och dess 

kringutrustning placeras utomhus. 

• Framtagande av enlinjeschema för den nya stationen 

• Kostnadsanalys för båda alternativen som baseras på både drift- och 

underhållskostnad samt investeringskostnad under en tidsperiod om 25 år. 
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1.3 Översikt över tidigare stationsutföranden 

Transformatorstationerna med en inkommande spänningsnivå på 40 kV för 
transformering till de lägre fördelningsnivåerna på 20 kV- och 10 kV-nivå har 

historiskt sett främst byggts utomhus i form av luftisolerat utförande. Ett vanligt 
utförande vid sådana stationer är med två transformatorer, en eller två inkommande 
linjer, ett högbyggt 40 kV-ställverk med enkel samlingsskena och ett utomhusbyggt 

plåtkapslat 10 kV- och/eller 20 kV-ställverk. Vid tätorter har ofta ställda krav på 
anläggningen medfört att den byggts in i öppet utförande i någon form av byggnad.[1] 

I och med ny teknik som medför mindre antal apparater, såsom utdragbara 

högspänningsbrytare och brytare med inbyggd frånskiljningsfunktion, kan 
transformatorstationerna byggas mer kompakta. På senare år har företag som ABB 
tagit fram fabriksutförda modulkoncept för ersättning eller nyinstallation av enklare 

transformatorstationer inom det aktuella spänningsområdet. Dessa stationer har 
samtlig utrustning, som transformator, högspänningställverk och kontrollutrustning, 
inbyggd i olika inomhussektioner.[3] Vidare projekteras utomhus- och 

inomhusanläggningarna med specifika krav på utförande och ombyggnation från fall 
till fall.  

Vattenfall har nyligen ihop med ABB även tagit fram och byggt en anläggning där 

metallkapslade luftisolerade ställverk med en märkspänning på 40,5 kV modifierats 
med bland annat ventilavledare i varje fack och testats för att klara av spänningar upp 
till 46 kV. En byggnation med plåtkapslade ställverk av detta utförande resulterar i att 

utrymmeskraven i samband med byggnationen av transformatorstationer ytterligare 
kan krympas utan att använda miljöpåverkande isolerande gas.[4] Eftersom detta 
alternativ är relativt nytt utförs dock alternativen i rapporten enligt mer traditionella 

metoder. Ställverksutförandet anses dock vara intressant och bör beaktas för framtida 
utbyggnad av liknande stationer. 

1.4 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet med projektet är att genom en projektering presentera utförandet, 

komponenter, funktioner, ekonomi och situationsplaner för två förslag på 
stationsutformningar i samband med en ombyggnation och utvidgning av en 
transformatorstation som är belägen på landsbyggden.    

Målet med projektet är att tillämpliga delar av rapporten skall kunna återanvändas vid 
liknande framtida projekteringar av stationsombyggnationer. 

Projekteringen är inte avsedd att utföras på detaljnivå utan som en övergripande 

beskrivning av förslag på utformning av transformatorstationen. Projektet inriktas 
därför huvudsakligen på de punkter som redovisas i problembeskrivningsavsnittet 
ovan. Endast dimensioneringskraven och en övergripande diskussion tas upp när det 

gäller de komponenter som kräver mer detaljerad information om stationen. Detta 
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innefattar bland annat stationens fjärrkontroll, likriktare, omriktare, batterisystem och 
växelströmssystem. Vid presentation och identifiering av stationens krav på 
reläskyddsfunktioner presenteras inga specifika skyddsinställningar och 

rekommendationer vad avser selektivitet, utlösningsvärden och dylikt.  

1.5 Metod 

Metoden är baserad på att genom gällande standarder, föreskrifter och tekniska 

riktlinjer sammanställa och sortera ut den relevanta informationen som krävs för att 
uppfylla de grundläggande krav som ställs på denna typ av anläggning. De tekniska 
riktlinjer som framför allt används i projektet kommer från: 

• Vattenfall Eldistribution AB 

• E.ON Elnät Sverige AB 

• Svenska Kraftnät  

Elnätsbolagens tekniska riktlinjer hänvisar ofta till tillämpliga delar av Svenska 
Kraftnäts tekniska riktlinjer, som i första hand är utförda för högre spänningsnivåer 
på eller i anslutning till svenska stamnätet. Därför baseras alternativens utförande 

också på en löpande dialog med uppdragsgivaren om den praxis som gäller vid 
framtagandet av tranformatorstationer på den aktuella spänningsnivån. Vidare utförs 
en traditionell litteraturstudie av relevanta elkraftsrelaterade böcker för den teori som 

dimensioneringen av stationens högspänningsapparater innefattar. Relevant 
information inhämtas också från produktblad och kataloger från tillgängliga tillverkare 
av elkraftskomponenter. Investeringskalkylen för alternativen utförs med hjälp av 

kalkylunderlag från EBR och utförs i P2-nivå. Beräkningsunderlag för drift- och 
underhållskostnader erhålls av uppdragsgivaren genom procentuella uppskattningar av 
investeringskostnaden från tidigare projekt.  

En del av stationens befintliga komponenter och apparater, såsom stolpar och 10 kV-
utrustning, finns inte beskrivna i tillgängliga ritningar och enlinjescheman. Detta 
medför att utrusningen och deras placering uppskattas genom att studera fotografier 

på den befintliga stationen, som tillhandahålls av uppdragsgivaren. 
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2 Teori 
Detta avsnitt behandlar för syftet relevant teori när det gäller 
kortslutningsberäkningar, belastningsströmsberäkningar, mättransformatorer, 

effektbrytare, ventilavledare, dimensionering av kraftkablar, rörskenor och linor, 
elsäkerhet och krav på felbortkoppling, ställverk och isolationskrav, 
kontrollanläggning och ekonomi. I de fall ytterligare specifik hänvisning till teori 

krävs, görs detta i resultatdelen.  

2.1 Kortslutningsberäkningar 

Vid dimensionering av elektriska anläggningar måste hänsyn tas till de maximala 

strömmar som kan uppstå vid de felfall som anläggningen kan tänkas utsättas för. I ett 
impedansjordat nät utgörs det dimensionerande felfallet av en trefasig kortslutning. 
Den dimensionerande kortslutningen definieras som ett felställe med impedans och 

spänning nära noll, där kontakt mellan minst två elektriska ledare uppstått. I den 
trefasiga kortslutningen har då kontakt uppstått mellan alla tre ledare. De 
dimensionerande faktorerna, med avseende på kortslutningsströmmar, utgörs dels av 

den stationära kortslutningsströmmens effektivvärde för de termiska verkningarna, 
och dels av stötströmmen för de mekaniska verkningarna.[5] 

2.1.1 Stationära kortslutningsberäkningar för termisk dimensionering 

Den stationära kortslutningsströmmens effektivvärde beräknas och används för att 

fastställa att den anslutna apparaten klarar av den energiutveckling som utvecklas 
under kortslutningen. Detta kallas med andra ord för termisk dimensionering, där 
energiutvecklingen är proportionell mot strömmen i kvadrat och 

kortslutningsströmmens varaktighet.[5] För att förenkla kortslutningsberäkningarna 
ansätts en matematisk modell i form av en ekvivalent y-fas som utgångspunkt för 
beskrivning av ett enkelt felfall. Ekvivalenten framgår av Figur 1, som beskriver en 

trefasig kortslutning där kortslutningsströmmen således endast begränsas av summan 
av den matande källans och nätets impedans fram till felstället. Modellen förutsätter 
att kortslutningen är stum med en nollimpedans i felstället. Detta antas ofta i 

kortslutningsberäkningar eftersom det ger den största felströmmen, och således det ut 
dimensioneringssynpunkt värsta felfallet.   
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Figur 1. Ekvivalent y-fas över ett enkelt kortslutningsfall. 

där   

�� = matningskällans fasspänning (effektivvärde) i volt 

��� =	trefasig kortslutningsström (effektivvärde) i ampere 

�� =  kortslutningsimpedans (total impedans fram till felkällan) i ohm 

�	 =  resterande näts impedans (total impedans efter felkällan) i ohm 

 

De verkliga elnäten är sällan lika enkelt utformade som ekvivalenten i Figur 1, utan 

uppbyggt av flertalet serie- och parallellkopplade apparater. Apparaterna utgörs av 
elnätets komponenter, som exempelvis generatorer, transformatorer och ledningar 
som var och en har en kortslutningsimpedans. För att utföra felströmsberäkningar på 

ett sådant nät modelleras nätet till en ekvivalent som utgörs av apparaternas 
kortslutningsimpedanser. I modellen nollställs alla spänningskällor, vilket innebär att 
de ersätts med en kortslutning i serie med dess kortslutningsimpedans, och en fiktiv 

spänningskälla med ombytt tecken ansätts i det tänkta felstället. Den fiktiva 
spänningskällans storlek ansätts till spänningen innan felet inträffar. Även om en 
sådan modellering oftast relativt snabbt intar en avancerad karaktär kan nätet med de 

sedvanliga serie- och parallellkopplingsreglerna samt triangel-stjärnaomvandling 
förenklas till en ekvivalent för felströmsberäkning som motsvarar den i Figur 1.  

Med utgångspunkt från Figur 1 beräknas den trefasiga kortslutningsströmmen med 

hjälp av Ohms lag enligt: 

 

��� =

�
�

    (1) 

 

�� 

�� 

 

 

+

- 

 

+

- 

��� 

�	 ≈ 0	� ~ �	 
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Problematiken med ovanstående impedansförenklingar ligger dock i att 
överslagsberäkningar ofta tenderar bli något besvärliga, eftersom impedanser måste 
hänföras till en spänningsnivå, och skall dessutom hänsyn tas till vinklar måste 

beräkningarna genomföras med jω-metoden. Detta har lett till att den matematiska 
beräkningsstorheten kortslutningseffekt introducerats. Kortslutningseffekten 
definieras som den effekt en komponent skulle utveckla om den matas från ett 

oändligt starkt nät, vid en trefasig stum kortslutning direkt på apparatens 
anslutningspoler. Grundekvationen för trefasig kortslutningseffekt definieras som:[5] 

 

�� = √3 ⋅ �� ⋅ ���   (2) 

där  

 �� = utvecklad kortslutningseffekt i voltampere 

�� = apparatens huvudspänning innan felet (effektivvärde) i volt 

 

Kombineras ekvation (1) och (2) erhålls: 

 

�� = √3 ⋅ �� ⋅

�
�
=


�
�

�
   (3) 

 

För en transformator beräknas kortslutningseffekten enligt [5]: 

 

�� = 100 ⋅
��
�

     (4) 

där  

 �� = skenbar transformatoreffekt i voltampere 

�� = transformatorns kortslutningsimpedans i procent 

 

Kortslutningseffekten för en generator erhålls genom [5]: 

 

�� = 100 ⋅
��
� 

     (5) 

där  

�� = skenbar generatoreffekt i voltampere 

!" = generatorns begynnelsereaktans i procent 



Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft 
 

 8 

Som ett alternativ till generatorns begynnelsereaktans i ekvation (5) används ibland 
den mindre subtransienta reaktansen, vilken en synkrongenerator uppträder med 
under kortslutningens inledande skede. Den subtransienta reaktansen ger ett något 

mer noggrant initialt värde på kortslutningsströmmen, och beror på 
synkrongeneratorns induktiva karaktär. [5] Vid kortslutningsberäkningar resulterar 
således detta i att en något större kortslutningseffekt erhålls vid beräkningar med den 

subtransienta reaktansen, vilket då ger större marginal vid dimensionering.  

Kortslutningsberäkningarna utförs genom att nätets ingående kortslutningseffekter 
individuellt beräknas, vilket benämns som en apparats delkortslutningseffekt. Därefter 

summeras dessa fram till felstället eller det tänkta felstället till en total 
kortslutningseffekt. En viktig fördel med att räkna med kortslutningseffekter kontra 
impedansberäkningar är att respektive apparats kortslutningseffekt är oberoende av 

spänningsnivån och således inte behöver hänföras till en för modellen gemensam 
nivå. Kombineras ekvation (3) med de sedvanliga impedansreglerna för serie- och 
parallellkoppling blir resultatet för summering av apparaternas delkortslutningseffekt 

enligt ekvationerna (6-7). För parallellkopplade apparater gäller att: 

 

�� = ��# + ��� + ���…+ ���   (6) 

 

och för seriekopplade apparater gäller att: 

 

#

�
=

#

�&
+

#

�'
+

#

�(
…+

#

��
   (7) 

där   

�� = total utvecklad kortslutningseffekt i voltampere 

��#−��� = apparaternas delkortslutningseffekt i voltampere 

 

Som tidigare antytts förenklas vanligtvis metoden med kortslutningseffekter ytterligare 
genom att försumma alla resistanser för att komma ifrån komplexa beräkningar med 
vinklar. Förenklingen anses i regel vara tillräckligt noggrann för överslagsberäkningar, 

förutom eventuellt i lågspänningsnäten och i nät där långa kabelförbindelser 
förekommer. I de fallen måste resistansens betydelse för beräkningarna vägas in för 
att avgöra om metoden är tillräckligt tillförlitlig eller om noggrannare 

impedansberäkningar bör utföras.[5] Normalt resulterar dock ett försummande av 
resistansen i att en högre beräknad kortslutningseffekt erhålls, vilket då ger en högre 
marginal vid kortslutningsdimensioneringen.  
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2.1.2 Stötströmsberäkningar för mekanisk dimensionering 

Kortslutningens förlopp kan beskrivas genom olika delströmkomponenter och dess 
summa, vilket illustreras i Figur 2. Förloppet inleds med en överlagrad 
likströmskomponent, som i stor grad uppstår på grund av nätets och generatorernas 

induktiva karaktär som motsätter sig snabba strömändringar. Likströmskomponenten 
dämpas dock med ökat avstånd från generatorn. Summan av likströmskomponenten 
och den stationära kortslutningsströmmens toppvärde under kortslutningens 

inledande skede resulterar i en stötström. Stötströmmen är den dimensionerande 
faktorn med avseende på de mekaniska verkningar som uppstår till följd av 
kortslutningen. För att beräkna stötströmmen för spänningar över 1,0 kV används 

normalt följande uppskattningar, som är multipler av kortslutningsströmmens 
effektivvärde [5]: 

 

�*+ = 3 ⋅ ���     (8a) 

�* = 2,5 ⋅ ���    (8b) 

där   

�*+ = 	/tötström vid kortslutning i nära anslutning till generator, i 

ampere 

�* = stötströmmen i övriga fall, i ampere 

 
Figur 2. Principiell beskrivning av de olika strömkomponenterna och dess summa vid en kortslutning. 

Eftersom likströmskomponenten dämpas snabbt, och i de flesta fall minskat till 
mindre än 80 procent på 10 ms, kommer kortslutningsströmmen redan efter några 
perioder närma sig ett stationärt tillstånd. Det framgår också principiellt ur Figur 2 [5]. 

Detta innebär också att det mest kritiska skedet med avseende på de mekaniska 
påfrestningarna dämpas relativt snabbt i takt med att likströmskomponenten avtar.  
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2.2 Belastningsströmsberäkningar 

Elektriska anläggningar måste dimensioneras, förutom med avseende på felströmmar, 
även för de maximalt förekommande belastningsströmmar som de kommer att 

utsättas för. Belastningsströmmen ger upphov till en värmeutveckling som respektive 
anläggningskomponent måste klara av att hantera, dels genom egenuppvärmning och 
dels genom avgivning till omgivningen. Detta medför att transformatorstationens 

apparater och ledningar dimensioneras med märkströmmar respektive strömvärden 
som överstiger deras belastningsströmmar.[5]  

Stationens belastningsströmmar beräknas i detta arbete genom att utgå från stationens 

transformatorers märkeffekt, inklusive en överlastmarginal för respektive 
transformator. En vanligt förekommande överlastmarginal uppgår till 40 procent av 
transformatorns märkeffekt. Förutsättningen för en sådan överlast är att tillräcklig 

kylning för transformatorn finns tillgänglig. Denna typ av överlastmarginal är vanligt 
förekommande för lasttransformatorer, i synnerhet på vinterhalvåret i Sverige då 
överlastbehov ofta föreligger på grund av kall väderlek, samtidigt som 

transformatorkylningen av samma anledning är god.[6] För transformatorer med 
enbart vindkraftproduktion ansluten torde en mindre marginal kunna förutsättas. 
Detta eftersom vindkraftverken normalt inte förutsätts gå med långvarig överlast, utan 

maximalt producera sin motsvarande märkeffekt. Enligt ASP [7] finns det dock 
exempel på vindkraftverk som producerat mer än sin motsvarande märkeffekt. 

Belastningsströmmarna för respektive ställverksfack beräknas genom en fördelning av 

respektive transformators maximala belastningsström och/eller genom märkeffekten 
hos den produktion, inklusive en överlastmarginal, som är ansluten till facken. 
Stationens belastningsströmmar bestäms således genom att först uppskatta maximal 

belastningseffekt för respektive transformator och ställverksfack. Därefter beräknas 
belastningsströmmarna genom det kända trefassambandet mellan ström, spänning 
och skenbar effekt.      

För djupare förståelse kring belastningsströmmens upphov till värmeutveckling i 
apparater och ledningar hänvisas till Elkrafthandboken. Elkraftsystem, 2 kapitel 6.4 [5], 
och kring transformatorers överlastmarginaler hänvisas till Elkrafthandboken. 

Elmaskiner på sidan 47 [6]. 

2.3 Mättransformatorer 

Mättransformatorer utgör en vital del i eldistributionssammanhang, eftersom både 
system för debiteringsmätning och felbortkoppling bygger på tillförlitliga mätvärden 

som förmedlas genom mättransformatorer. Mättransformatorer används främst till att 
galvaniskt åtskilja högspänningskretsar från mätinstrumenten och till att transformera 
strömmar och spänningar från högre värden till standardiserade lägre värden avsedda 

för mätning. Mättransformatorn är byggd med samma grundförutsättningar som en 



Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft 
 

 11 

enfastransformator, och därför gäller enfastransformatorns beräkningsschema även 
för mättransformatorn.[6] Ett beräkningsschema för transformatorerna presenteras i 
Figur 3, där alla storheter är hänförda till transformatorns primärsida.  

 

 
Figur 3. Beräkningsschema för mättransformator 

där 

  �01 =	primär ström in i transformatorn	
  �*′333 =	sekundärsidans ström in i instrumentkretsen (hänförd till primärsidan) 	
  �41 =	transformatorns tomgångsström	
  �03333 =	primär spänning över transformatorn	
  �*′3333 =	sekundär spänning över instrumentbördan	
  50333 =	tomgångsspänning	
  �0333 =	primärsidans kortslutningsimpedans	
  �*′3333 =	sekundärsidans kortslutningsimpedans (hänförd till primärsidan)	
  �63333 =	transformatorns tomgångsimpedans	
  �	′3333 =	belastande börda i form av en impedans (hänförd till primärsidan)	
  	

Eftersom enfastransformatorns beräkningsschema gäller även för 

mättransformatorerna, gäller också de omsättningsfel och vinkelfel som uppkommer 
vid transformering av strömmar och spänningar. För att illustrera dessa presenteras ett 
visardiagram i Figur 4, som är något överdrivet ritat för att bättre åskådliggöra de fel 

som förväntas uppstå.  

 

+ 
 

 

 

 

�	′3333 

+ 

− 

�*′333 

�*′3333 

+ 

− − 

�63333 50333 

�41  

�01  

�03333 

�0333 �*′3333 
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Figur 4. Överdrivet ritat visardiagram över mättransformator för åskådliggörelse av mätfel 

där 
  7� =	spänningens vinkelfel 	
  78 =	strömmens vinkelfel 	
  Φ1 =	transformatorns flöde	
  	

Mättransformatorerna kan delas upp i två grupper med något varierande 
prestandakrav och utförande. Dessa två grupper består av spänningstransformatorer 
och strömtransformatorer.	

2.3.1 Spänningstransformatorer 

Spänningstransformatorns uppgift är att transformera primära spänningar till 
sekundära mätspänningar i den elektriska storheten volt. Inkopplingen sker precis 
som vid traditionell spänningsmätning, genom parallell inkoppling av transformatorns 

primärsida mot mätobjektet. Transformatorns sekundärsida kopplas därefter till de 
apparater som skall tolka de transformerade mätvärdena.[6]   

Eftersom transformatorn i verkligheten inte uppträder idealt uppstår både ett 

omsättningsfel och ett vinkelfel, vilket framgår ur Figur 4. Omsättningsfelet utgörs av 
beloppsskillnaden mellan �03333 och �*′3333 och vinkelfelet av 7�. Båda felen minimeras om 

transformatorn konstrueras med så små kortslutningsimpedanser �0333 och �*′3333 som 

möjligt. Detta medför att en eventuell kortslutning på sekundärsidan ger en mycket 
stor kortslutningsström. Att kortslutningsströmmen blir stor inses genom att studera 

beräkningsschemat i Figur 3 och ansätta �0333 och �*′3333 nära nollohmiga samt kortsluta 

impedansen �	′3333, vilket resulterar i en nästintill stum kortslutning. På grund av riskerna 
med den stora kortslutningsströmmen skall den ena ledning på transformatorns 

�03333 50333 
�*′3333 

�01  
�*′333 

�41  

�*′3333 ⋅ �*′333 
�0333 ⋅ �01   

78 

7� 

Φ1  
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sekundärsida alltid skyddas av en smältsäkring, samtidigt som den andra ledningen 
jordas i anslutning till transformatorns kapsling [6].  

Mätnoggrannheten påverkas även av hur stor belastning spänningstransformatorn 

utsätts för. Belastningen benämns för mättransformatorer som börda och består av 
impedansen i sekundärkretsens ledningar och anslutna apparater. Bördan kan anges i 
form av en impedans, men vanligt är att den anges i en skenbar effekt och ibland ihop 

med en effektfaktor. Vid hänvisning till bördan utan att något annat anges avses 
hädanefter den som är uttryck i skenbar effekt. För att veta den maximala börda som 
kan anslutas till en mättransformator med bibehållen mätnoggrannhet, definieras 

märkbördan som skall finnas tillgänglig på mättransformatorns märkskylt. För 
spänningstransformatorn definieras märkbördan som [6]: 

 

�� = �*� ⋅ �*� =

:�'

�;�
    (9) 

där  

�� = spänningstransformatorns märkbörda i voltampere 

�*� = spänningstransformatorns sekundära märkspänning i volt 

�*� = spänningstransformatorns sekundära märkström i ampere 

�	� = spänningstransformatorns märkbörda i ohm 

 

Genom att minimera strömmen genom kortslutningsimpedanserna i Figur 3 minskar 
vinkel- och omsättningsfelet i spänningstransformatorn. En minimering av strömmen 

kan enligt ekvation (9) åstadkommas genom att sekundärt ansluta en börda som har 
tillräckligt stor impedans. Bördan bör då ha en impedans som är minst lika stor som 
spänningstransformatorns märkbörda uttryckt i ohm, och således ger en ökande 

börda uttryckt i skenbar effekt ett större vinkel- och omsättningsfel. 

Genom en klassindelning kan spänningstransformatorerna grupperas efter vilken 
noggrannhet de uppnår vid given märkbörda. Klasserna anges i form av nummer som 

beskriver det maximalt tillåtna omsättningsfelet uttryckt i procent hos transformatorn 
då den är belastad med sin märkbörda och ansluten till märkspänning. Valet av 
noggrannhet hos spänningstransformatorn beror på vad som skall mätas. Vanligt är 

noggrannhetsklasser från 0,1-3 procent för mätändamål och 3P-6P för 
reläskyddsändamål, där P står för engelskans protect.[6]  
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Omsättningen för en spänningstransformator definieras som primär märkspänning 
dividerat med sekundär märkspänning enligt: 

 

< =

=�

:�

     (10) 

där  

< = spänningstransformatorns omsättning 

�/> = spänningstransformatorns sekundära märkspänning i volt 

�?> = spänningstransformatorns primära märkspänning i volt 

 

Spänningstransformatorer består ofta av två kärnor, och därför anges ofta 

omsättningen enligt ekvation (10) något oegentligt som dividerat med ytterligare en 
sekundär märkspänning för att tala om den andra lindningens märkspänning. För att 
erhålla de standardiserade sekundära märkspänningar som krävs anges vanligtvis 

spänningstransformatorn omsättning som: 

 

< =

�
√�
/
##4

√�
/
##4

�
    (11) 

 

Anledningen till att den primära och den första sekundära märkspänningen anges som 

spänningar dividerade med roten ur tre är att anvisa om att transformatorn är y-
kopplad. Den y-kopplade sekundära lindningen används av reläskydden och för 
mätning. Anledningen till att den sista sekundära lindningens märkspänning i ekvation 

(11) anges med en spänning som divideras med tre är att den sekundära lindningen är 
kopplad i ett öppet delta och således summerar spänningen för mätning av 
nollpunktspänning. Den sista lindningen används därför för att detektera jordfel. Båda 

sekundära märkspänningarna är normerade och rekommenderas för dagens 
utformning av spänningstransformatorer i svenska ställverk.[6]   

I samband med dimensionering av spänningstransformatorer anges en eller flera 

märkspänningsfaktorer, som multiplicerade med transformatorns primära 
märkspänning ger ett mått på de överspänningar som transformatorn skall kunna 
återge. Dessa anges då i kombination med den tid som transformatorn skall klara av 

att uthärda överspänningen. Valet av spänningsfaktorer beror på nätets 
systemjordning och felbortkopplingssystemets förmåga att koppla bort jordfel. 
Vanligt är att en spänningstransformator anges klara av en kontinuerlig överspänning 

på 1,2 ggr märkspänningen oavsett systemjordning.[8] 
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2.3.2 Strömtransformatorer 

Strömtransformatorns uppgift är att omvandla primära strömmar i en krets till 
standardiserade sekundära mätströmmar. Strömtransformatorn kopplas in seriellt i 
kretsen. Således flyter hela den primära strömmen genom transformatorn, vilket är 

helt i enlighet med traditionell strömmätning med hjälp av en amperemeter. Även de 
sekundära instrument som skall tolka mätströmmen måste anslutas seriellt.[6]  

Eftersom det är strömmen som är av intresse vid omvandling från primär till 

sekundär mätström, är det omsättningsfelet och vinkelfelet mellan dessa som önskas 
minimeras. Genom att studera Figur 3 och Figur 4 inses att om �41  minimeras, 
kommer både omsättningsfelet som består av beloppsskillnaden mellan �*′333 och �01  

samt vinkelfelet 78 att minska. Detta åstadkoms genom att ansluta mätinstrument som 

har så små impedanser som möjligt, vilket även bör göras vid traditionell 
strömmätning för god mätnoggrannhet.  

Ett eventuellt brott i sekundärkretsen eller utebliven anslutning av bördan resulterar i 

att hela primärströmmen magnetiserar strömkärnan. Detta kan medföra att 
transformatorn havererar p.g.a. för hög temperatur och/eller att personskador uppstår 
av de livsfarliga spänningar som induceras mellan strömtransformatorns sekundära 

anslutningspoler. Av denna anledning får primärsidan på en strömtransformator aldrig 
hållas annat än kortsluten vid oansluten börda, och det får heller inte förekomma 
några säkringar i kretsen. Även strömtransformatorn skall ha en av de sekundära 

anslutningspolerna anslutna till jord tillsammans med transformatorns kapsling. [6] 

Bördan för strömtransformatorn kan precis som för en spänningstransformator anges 
i form av en impedans men, vanligt är även här i form av en skenbar effekt. För 

strömtransformatorn definieras märkbördan som [6]: 

   

�� = �*� ⋅ �*� = �	� ⋅ �*��     (12) 

där  

�� = strömtransformatorns märkbörda i voltampere 

�*� = strömtransformatorns sekundära märkspänning i volt 

�*� = strömtransformatorns sekundära märkström i ampere 

�	� = strömtransformatorns märkbörda i ohm 

 

Som tidigare nämnts önskas för strömtransformatorn en lågohmig sekundär 
anslutning av mätutrustning och kablar för att minimera de mätfel som uppstår. Ur 
ekvation (12) framgår att en lägre sekundär ansluten impedans resulterar i en mindre 

börda, vilket således bör eftersträvas. Precis som hos spänningstransformatorn skall 
alltså en så liten börda som möjligt eftersträvas för att erhålla en så god 
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mätnoggrannhet som möjligt. Den största börda som bör anslutas till en 
mättransformator bör därför inte överstiga transformatorn märkbörda, oavsett om det 
rör sig om en spänningstransformator eller en strömtransformator. Detta är också en 

viktig anledning till att mättransformatorernas bördor vanligtvis anges i en skenbar 
effekt istället för en impedans. Om bördorna istället anges i impedanser skall det för 
spänningstransformatorn optimalt anslutas en högohmig börda medan det för 

strömtransformatorn optimalt ansluts en lågohmig börda. Alltså ger en angivelse i 
skenbar effekt ett mer enhetligt uttryck, som gäller likvärdigt för både ström och 
spänningstransformatorerna. 

Även strömtransformatorerna klassindelas för att erhålla den noggrannhet på 
transformator som uppgiften kräver. Vanliga klasser är 0,1-3 för användningsområden 
inom mätning, där siffrorna anger det största tillåtna strömfelet i procent vid ansluten 

märkbörda och transformatorn genomfluten av märkström. För 
reläskyddstillämpningar anges istället det procentuella visarfelet i de två klasserna 5P 
eller 10P, där P även här står för engelskans protect. Visarfelet kan tolkas ut ur Figur 4 

och definieras enligt ekvation (13) som [6]: 

 

AB =
|D=1ED:F3333|

|D=1 |
⋅ 100    (13) 

där  

AB = strömtransformatorns visarfel i procent 

 

Omsättningen för strömtransformator definieras som primär märkström dividerat 
med sekundär märkström enligt: 

 

< =
D=�
D:�

     (14) 

där  

< = strömtransformatorns omsättning 

�/> = strömtransformatorns sekundära märkström i ampere 

�?> = spänningstransformatorns primära märkström i ampere 

 

För att erhålla standardiserade värden på omsättningar utförs strömtransformatorerna 

i regel för primära märkströmmar som är en multipel av 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 
50; 60; 75 ampere. De sekundära märkströmmarna väljs vanligtvis mellan 1, 2 och 5 
ampere.[9] Omsättningen för strömtransformatorer enligt ekvation (14) anges ofta i 

elkraftssammanhang som primära märkströmmen dividerat med sekundära 
märkströmmen, där den sekundära märkströmmen kan anges flera gånger och/eller 
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med olika sekundära märkströmmar, som då anger antalet kärnor som transformatorn 
innehåller och deras omsättning. Exempelvis anges en omsättning för en 
strömtransformator med två kärnor enligt: 

 

< = �0�/�*�#/�*��    (15) 

där  

�/>1 = strömtransformatorns sekundära märkström i ampere (kärna 1) 

 �/>2 = strömtransformatorns sekundära märkström i ampere (kärna 2) 

 

Vanligt är också att strömtransformatorn har en primärlindning med flera uttag för 
omkoppling mellan två primärspänningar för att således kunna ändra 
transformatoromsättningen.[10] Anledningen till att det vanligtvis är primärlindningen 

som har flera uttag är dels att märkbördan inte ändras, dels att det endast är en 
lindning istället för alla sekundära som måste omkopplas. 

Eftersom strömtransformatorn inkopplas i serie med mätobjektet, måste den tåla 

lastobjektets förekommande belastnings- och kortslutningsströmmar. Dessutom 
måste den också, beroende på användningsområde, kunna leverera tillräckligt 
noggranna sekundära strömmar för exempelvis felbortkoppling. Därför anges i 

samband med strömtranformatorer ett märköverströmstal. För strömtransformatorer 
avsedda för mättillämpningar anges märköverströmstalet från engelskans Instrument 
Security Factor och förkortas med Fs. Fs anger den multipel av primär märkström som 

ger ett visarfel som uppgår till tio procent. För strömkärnor avsedda för reläskydd 
anges överströmstalet från engelskans Accuracy Limit Factor och förkortas med ALF. 
ALF anger den multipel av primär märkström som ger ett visarfel som är mindre än 

den för strömtransformatorn angivna klassindelningen. Båda överströmstalen gäller 
vid ansluten märkbörda, och därför kommer överströmstalen att öka vid anslutning av 
mindre bördor. Vid mätändamål utgör således överströmstalet ett skydd för sekundärt 

ansluten mätutrustning, eftersom kärnan går i mättning och inte levererar mer ström 
än Fs-talet anger.[6] 

För att mäta summaström och detektera jordfel är det vanligt att utgående trefaskablar 

i 10 kV- och 20 kV-facken förses med en kabelströmtransformator. Dessa utförs med 
en kärna, vilket innebär en primär och en sekundär lindning. Den primära 
märkströmmen bestäms efter den maximala summaströmen som 

strömtransformatorn kan utsättas för, och den sekundära strömmen väljs till 1, 2 eller 
5 ampere. 1 ampere är vanligast och 5 ampere kan väljas i mindre stationer av 
mättekniska skäl, och 2 ampere följer en äldre standard.[11]   
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2.4 Effektbrytare 

För att kunna göra omkopplingar och felbortkopplingar i stationen krävs att 
högspänningsbrytare installeras som klarar av att bryta, sluta och föra de strömmar 

och spänningar som stationen kan tänkas utsättas för. För att klara av detta krävs ett 
elektriskt isolerande brytmedium som klarar av att släcka den ljusbåge som uppstår vid 
ett brytförlopp. Dessa brytmedium har traditionellt utgjorts av både tryckluft och olja 

men ersätts i nyinstallationer nästan uteslutande av gas (SF6) och vakuum. Brytmediet 
ger också brytarna deras namn varför de senast nämnda går under benämningen SF6-
brytare och vakuumbrytare.[1] 

I SF6-brytaren, vars brytmedium är en mycket god elektrisk isolator, sker 
strömbrytningen genom att blåsa trycksatt gas på ljusbågen, vilket sänker dess 
temperatur tills den slocknar nära en nollgenomgång. Vid kraftiga strömmar blir 

trycket på gasen högre, varför en kraftig blåsning sker på ljusbågen. Vid lägre 
strömmar blåses ljusbågen ut med ett svagare tryck. Detta resulterar i att brytförloppet 
tenderar att bli mjuk, vilket sker då ljusbågen, och således strömmen, bryts nära eller i 

en nollgenomgång. Ett mjukt brytförlopp ger i sin tur minimala 
kopplingsöverspänningar. Nackdelen med SF6-brytaren har framförallt att göra med 
dess medium som är en kraftig växthusgas.[1]  

Vakuumbrytaren har inte en negativ miljöpåverkan men betingar ofta ett något högre 
inköpspris än SF6-brytaren. Den totala kostnaden under livslängden kan ändå bli god i 
och med brytarens minimala underhållsbehov, vilket resulterar i mer tid mellan 

revisionerna. Brytningen sker, som redan antytts i vakuum där ljusbågen genom 
brytarkonstruktionen vanligtvis tvingas att rotera. Den roterande rörelsen gör att 
risken för att brytpolerna skall skadas p.g.a. den höga temperatur som en stillastående 

ljusbåge medför minimeras. Vakuumbrytaren tenderar dock ofta att bryta strömmen 
något innan dess nollgenomgång, varför en klippning av strömmen är 
kännetecknande för denna typ av brytare. Strömklippningen kan resultera i att 

kopplingsöverspänningar uppstår, och framför allt vid brytning av induktiva kretsar. 
Brytaren ger samtidigt en god marginal vid överspänningar, då risken för eventuella 
återtändningar är minimal. En nackdel med vakuumbrytaren jämförelsevis med SF6-

brytaren är att den har en begränsad tillgänglighet vad gäller spänningsområde, vilket 
medför att den vanligtvis inte finns tillgänglig för spänningar över 36 kV.[1] 

Brytarna delas även in i grupper, beroende på deras utförande i kombinationer med 

andra funktioner. Vanliga brytarbenämningar är då frånskiljande och utdragbara 
brytare, där den sistnämnda ofta även går under benämningen truckbrytare. De 
frånskiljande brytarna är en relativt ny konstruktion som har den frånskiljande 

funktionen inbyggd i brytkammaren med förreglingsmöjligheter på utsidan. Denna typ 
av brytare ger en bättre drifttillgänglighet i näten samtidigt som behovet av utrymme 
minimeras. Brytaren används framförallt som fristående utomhusbrytare där den finns 

tillgänglig för konstruktionsspänningar från 72 kV.[12] I de inomhusbyggda 
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plåtkapslade ställverken på 10 kV- och 20 kV-nivå används oftast truckbrytare. Dessa 
brytare är då placerade på en golvgående truck som kan frånskiljas och dras ut ur 
facken. Fördelar med truckbrytaren är att den ger ett synligt brytställe och en god 

tillgänglighet vid eventuella utbyten och service.   

2.5 Ventilavledare 

Ventilavledare används som ett skydd mot transienta överspänningar i ställverk och 

ledningssystem. Ventilavledarens grundfunktion går ut på att leda ström direkt till jord 
vid förekomst av en tillräckligt stor transient överspänning, vilket då begränsar 
spänningstoppen. Det finns framför allt två olika typer av transienta 

överspänningsfall, varav det ena beror på åsknedslag och det andra beror på 
kopplingar och fel i näten. För stationer med spänningar upp till 245 kV 
dimensioneras isolationen, med hjälp av ventilavledare, efter de åsköverspänningar 

som kan förekomma. Dimensioneringen ger även ett skydd mot förekommande 
kopplingsöverspänningar. För spänningar över 245 kV är kopplingsöverspänningarna 
istället den dimensionerande faktorn. Över viktiga stationer och kraftledningar 

installeras ibland även topplinor för att i kombination med ventilavledarna ge ett 
optimalt skydd mot åsköverspänningar.[1]  

Ventilavledaren byggdes tidigare av kiselkarbid. Eftersom läckströmmen under 

normal driftspänning blir alltför hög måste denna konstrueras med ett gnistgap. 
Beroende på gnistgapet blir denna avledare mer känslig för smuts och väder, samtidigt 
som den efter antändning leder ström tills spänningen nått sin nollgenomgång. Därför 

har utvecklingen lett fram till en avledare som är uppbyggd av seriekopplade block av 
zinkoxid. Det mest kännetecknande för zinkoxidavledaren är dess starkt olinjära 
karaktäristik vilket innebär att gnistgapet kan uteslutas. Den läckström som då uppstår 

under normal driftspänning kan därför anses försumbar. Dessutom krävs ingen 
nollgenomgång för att avledaren skall sluta leda eftersom avledningsförmågan avtar 
med spänningen.[1] 

Ventilavledarens hölje har tidigare bestått av porslin, men flertalet riktlinjer kräver att 
detta istället utförs av silikongummi.[13][14] Silikongummit är bättre ur 
smutsavvisningssynpunkt samtidigt som en eventuell explosionsrisk vid ljusbåge kan 

undvikas, eftersom silikongummit istället bränns sönder och farligt övertryck i höljet 
kan undvikas. [15] 

Avledarens märkspänning väljs med hänsyn till anläggningens konstruktionsspänning 

och med avseende på avledarens placering. Dessutom ställer Svenska Kraftnät i sina 
tekniska riktlinjer [16] krav på avledarnas maximala avledningsspänningar vid en 
strömstöt med brant front, en kort strömstöt och en lång strömstöt. Strömstöten med 

brant front skall motsvara en åsköverspänning som inträffar nära avledarens placering, 
en kort strömstöt motsvarar en åsköverspänning som inträffar långt bort från 
avledarens placering och en lång strömstöt motsvarar en kopplingsöverspänning. För 
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att erhålla en enhetlig konstruktion av ventilavledarna regleras de olika strömstötarnas 
kurvformer i standard som vanligtvis anges i form av två tider för respektive kurva. 
Avledningsspänningarna definieras tillsammans med den avledningsström som 

beräknas gå genom avledaren vid respektive felfall. Avledningsströmmen vid de olika 
strömstötarna skall som mest beräknas uppgå till ventilavledarens nominella 
avledningsström. Storleken på de maximala avledningsspänningarna beror således 

framför allt på avledarens märkspänning och nominella avledningsström.[16]  

2.6 Dimensionering av kraftkablar, rörskenor och linor 

Kabeldimensioneringen främst för att säkerhetsställa [17]: 

• Att kabeln har tillräcklig dimension för att klara av de maximalt 
förekommande belastningsströmmar som kan tänkas flyta genom kabeln, och 
således inte antar en skadlig kabeltemperatur. 

• Att kabeln inte skadas av den adiabatiska uppvärmning som sker vid en 
kortslutning. 

För att beräkna stationens kabelareor med avseende på belastningsströmmen 

definieras ekvation (16a) och (16b). Ekvation (16a) beskriver det strömvärde som ett 
kabelförband minst måste klara av och beräknas genom att ta stationens beräknade 
maximalt förekommande belastningsströmmar dividerat med respektive 

kabelförbands korrektionsfaktor. Korrektionsfaktorerna beror på faktorer som 
förläggningssätt, närliggande kablar, temperaturer och förläggningsdjup. Ekvation 
(16b) beskriver ett valt kabelförbands maximalt tillåtna belastningsström, och 

beräknas genom kabelförbandets strömvärde multiplicerat med samma 
korrektionsfaktor som i ekvation (16a).  

 

�G68� =
DH
IJKJ

      (16a) 

�L6M� = �G ⋅ NOPO     (16b) 
  

där  
�G68� = minsta strömvärde för kabelförband efter korrigering, i ampere 

�L = maximal belastningsström i ampere 

NQRQ = produkten av samtliga korrektionsfaktorer för ledaren 

�L6M� = kabelförbandets maximala belastningsförmåga, i ampere 

 �G = strömvärde för valt kabelförband före korrigering, i ampere 

När det gäller dimensioneringen av arbetets kablar på 40 kV-nivå med avseende på 
belastningsströmmen, utförs denna efter ABB:s dimensioneringsanvisning [18] för 
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XLPE landkabelsystem. Den utgörs av PEX-isolerade kraftkablar med 
konstruktionsspänningar från 52 kV och uppåt. Källan rekommenderas för djupare 
information om kabeldimensionering på denna spänningsnivå.  

Vidare dimensioneras arbetets kabelförband på 20 kV- och 10 kV-nivå enligt 
anvisningar och korrektionsfaktorer från Kraftkabelhandboken [17]. Denna källa 
rekommenderas för mer information kring dimensionering av kabelförband på dessa 

spänningsnivåer. 

I fråga om 40 kV-ställverkets rörskenor och linor, dimensioneras dessa enligt E.ON 
Elnäts tekniska bestämmelse för utförande av utomhusställverk [19]. Den anger att 

dimensionering skall ske efter den maximalt förekommande belastningsströmmen, där 
ledarmaterialet skall vara aluminium. Minsta rördimension som normalt används i 
ställverk anges uppgå till en ytterdiameter på 100 mm och en innerdiameter på 88 mm 

och ha en maximal strömbelastningsförmåga på 2794 A vid 80ºC. Minsta 
lindimension som normalt används i ställverk anges ha en area på 241 mm2. Detta ger 
en maximal strömbelastningsförmåga på 673 A vid 80ºC. 

2.7 Elsäkerhet och krav på felbortkoppling 

Eftersom de skador som kan uppstå i samband med elektricitet snabbt kan anta en 
relativt allvarlig karaktär, är säkerheten vid dimensionering och utförande av elektiska 

anläggningar en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Starkströmsföreskriften 
ELSÄK-FS 2008:1 2 kap. 1§ [20] anger att:  

”En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger 

betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.” 

Detta innebär att anläggningen skall utföras och dimensioneras så att risken för att 
någon elrelaterad skada uppkommer är minimal. Vanligtvis uppnås detta genom att 

följa de gällande föreskrifter och standarder som finns tillgängliga inom området. 
Eftersom anläggningen av ekonomiska och tekniska aspekter inte kan dimensioneras 
så att fel inte uppkommer eller för kontinuerlig drift med de felströmmar som kan 

uppstå, måste anläggningen utföras med ett effektivt felbortkopplingssystem. Vidare 
anger föreskriften att anläggningens ingående apparater skall dimensioneras och/eller 
konstrueras för att klara av de felströmmar, och dess konsekvenser, som kan uppstå 

innan den felbehäftade anläggningsdelen är bortkopplad. För att undvika att personer 
skadas av elchock eller ljusbåge bör en kortslutning därför kopplas bort snabbt och 
effektivt. Märkkortslutningstiden för en anläggning rekommenderas i standarden SS 

421 01 01 [2] till 1,0 sekunder. Detta innebär att apparater i anläggningen skall tåla 
kortslutningar och dess verkningar under 1,0 sekund, men felbortkopplingen skall 
naturligtvis ske så fort som möjligt.  

ELSÄK-FS 2008:1 [20] ställer även krav på felbortkopplingen, och till viss del 
skyddens känslighetskrav, i samband med detektering av jordfel. Dessa krav skiljer sig 
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något beroende på utförandet av systemjordning och systemspänning. Eftersom 
denna rapport endast omfattar högimpedansjordade nät med konstruktionsspänningar 
mellan 12-52 kV, är det dessa krav som tas upp i rapporten. För systemspänningen 

över 25 kV gäller: 

• Att den felbehäftade delen med jordfel snabbt och automatisk bortkopplas, 
vilket innebär en felbortkopplingstid på maximalt 5 sekunder. Ingår 

plastbelagda ledare i nätet skall jordfelsskyddet kunna koppla bort fel med 
resistanser upp till 5 kΩ.  

För systemspänningar upp till 25 kV gäller:  

• Att den jordfelsbehäftade anläggningsdelen skall bortkopplas automatisk med 
en maximal felbortkopplingstid på 5 sekunder i ledningsnät där luftledning 
ingår. Skyddet skall känna av felresistanser på minst 5 kΩ då luftledningsnätet 

innehåller plastbelagda ledare eller minst 3 kΩ i övriga fall.  

• Att jordfel i övriga nät än det som beskrivs ovan antingen signaleras eller 
bortkopplas automatiskt. 

Transformatorstationen skall alltså ge en betryggande säkerhet. Eftersom det varken 
vore ekonomiskt eller tekniskt försvarbart att utföra stationen på ett sådant sätt att 
allmänheten utan risk för personskada skulle kunna erbjudas tillträde, utförs 

stationerna inom begränsade områden. Dessa får endast tillträdas av behöriga 
personer som är medvetna om de risker ett tillträde kan medföra, och sådana 
områden går under namnet driftrum. Föreskriften ELSÄK FS-2008:1 [20] anger i 3 

kap. 4§ att: 

”Ett driftrum ska vara slutet eller inhägnat på betryggande sätt. Endast fackkunniga personer eller 

personer som har fått instruktioner om risken för skada på grund av el ska ha tillträde till ett 

driftrum” 

Eftersom driftrummen inte skall vara tillgängliga för allmänheten, måste åtgärder 
vidtas i samband med projektering och utförande av en anläggning. Dessa åtgärder går 

ut på att försvåra ett obehörigt tillträde till stationen, och sker vanligtvis sker genom 
inhägnader och låsta stationsbyggnader. Inhägnaders krav regleras i standarden SS 421 
01 01 [2], som säger att höjden på inhägnaden skall vara minst 1,8 meter hög och 

krypavståndet mellan marken och inhägnaden aldrig får överstiga 5 centimeter. Vidare 
skall inhägnaden förses med varningsskyltar, grindar vara försedda med godkända lås 
och vid bedömning skall även inhägnaden förses med överklättringsskydd bestående 

av taggtråd.  

SS 421 01 01 [2] reglerar inte bara skyddet mot obehörigt tillträde till stationen utan 
även säkerheten för personer med behörigt tillträde till stationen. Säkerheten hör då 

ofta ihop med de spänningsnivåbaserade minimimått stationen bör utföras efter och 
de skyddsåtgärder som är godkända. Måtten beskriver minsta höjder till 
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spänningsförande delar, avstånd till apparater, isolationsavstånd, bredd på 
ställverksgångar och krav på utrymningsvägar. Eftersom måtten varierar med 
spänningsnivån och utgörs av flertalet olika situationer, tas dessa inte upp i detta 

avsnitt utan standardens minimimått och rekommendationer tillämpas längre fram i 
rapporten vid projektering av stationsalternativen. Vidare skall transformatorstationer 
också utformas med grundläggande säkerhetsfunktioner, som åtgärder för att 

förhindra farliga potentialskillnader och ljusbågssäkrade apparater och ställverk. Detta 
sker genom marklinenät och jordning av utsatta detaljer, som ställverksfackens 
plåtkapslingar och övriga stålkonstruktioner. Dessutom förses de inomhusbyggda 

ställverken med system för tryckavlastning och trycktåliga ställverksskåp som 
förhindrar personskada vid uppkomst av ljusbåge.        

2.8 Ställverk och isolationskrav 

Ställverk är ett namn för en samlingspunkt där en fördelning av elektrisk energi sker. 
Ställverken skall konstrueras för att klara av att motstå de normalt förekommande 
belastningsströmmar och spänningar som ställverket kommer att utsättas för samt de 

verkningar och felströmmar som en eventuell kortslutning kan medföra under den 
maximala tid som felbortkopplingen beräknas fortgå. I ställverken placeras även den 
primära utrustning som krävs för att utföra normala driftomläggningar och 

felbortkopplingar samt apparater för mätning av de elektriska storheterna såsom 
spänning och ström. Ställverken delas ofta upp i grupper som benämns efter deras 
utförande och konstruktion. Grupperna kan även kombineras och utgörs normalt av: 

[1] 

• Luftisolerat ställverk 

• Gasisolerat ställverk 

• Inomhusbyggt ställverk 

• Utomhusbyggt ställverk 

Dessutom förekommer ofta någon grad av transformering i samband med ställverk 

som kan utgöras av en eller flera transformatorer.  

Inför ett ställverksuppförande måste flera aspekter vägas in för att ställverket optimalt 
skall fylla sin funktion. Dessa aspekter består ofta av faktorer som personsäkerhet, 

tillgänglig yta, driftsäkerhet, driftmöjligeter, framtida utbyggnadsmöjligheter och 
kostnader. Historiskt sett har ställverken för konstruktionsspänningar över 50 kV 
oftast utgjorts av luftisolerade utomhusställverk av både ekonomiska och 

isolationstekniska skäl. Även gasisolerade kapslade ställverk förekommer, framför allt 
på högre spänningsnivåer och då endast en ytterst begränsad yta finns tillgänglig för 
dess uppförande. De främsta fördelarna med de gasisolerade ställverken är att 

utrymmeskraven på stationen kan begränsas avsevärt och personsäkerheten kring 
ställverket är god eftersom alla spänningsförande delar är inrymda i en jordad gasfylld 
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kapsling. Nackdelarna är gasen som utgörs av SF6, vilken är en kraftig växthusgas med 
en koldioxidfaktor på ungefär 23900 ggr samt ställverkets relativt krångliga 
utbyggnadsmöjligheter. För att slippa från det gasisolerade ställverkets nackdelar 

byggs ibland ett luftisolerat ställverk av öppet utförande in i en byggnad. För att hålla 
nere storleken på byggnaden används då så få och kompakta komponenter som 
möjligt samtidigt som måtten mellan komponenterna ofta minskas i förhållande till 

motsvarande utomhusalternativ.[1]  

Tidigare byggdes de luftisolerade utomhusställverken vanligtvis i högbyggt utförande 
med linor medan det nu är vanligast med byggnation av lågbyggda ställverk med 

samlingsskenor som består av aluminiumrör. Detta beror på att överskådligheten 
tenderar att bli mycket bättre i ett lågbyggt ställverk samtidigt som utförandet blir 
enklare och stabilare med ställverkets aluminiumrör. Ställverkens komplexitet beror 

ofta på hur mycket omkopplingsmöjlighet som krävs och antalet ingående och 
utgående linjer.[1]  

Ställverk med konstruktionsspänningar upp till 40 kV byggs ofta som plåtkapslade 

cellindelade ställverk som placeras inomhus. Cellindelningen utgör en kapsling mellan 
ställverkets olika delar och även respektive facks olika apparater som brytare, 
reläskydd och samlingsskena. Genom cellindelningen erhålls en högre personsäkerhet, 

möjlighet till att installera komponenter med olika spänningsnivå i samma fack och en 
trolig begränsning av en eventuell ljusbåge till en cell. Ett modernt ställverk innehåller 
även tryckavlastningskanaler och ljusbågssäkra frontdörrar för att ge ett fullgott skydd 

mot personskador som annars kan uppstå vid uppkomsten av en ljusbåge. Alla 
ingående kopplingsapparater i ställverksfacken utförs så att de kan manövreras med 
stängd fackskåpsdörr. Vidare förses varje fack med jordningskopplare som är 

dimensionerad för tillslag mot full kortslutning, även detta för att skydda personal mot 
elrelaterade skador.[1]  

Beroende på vilken spänningsnivå ställverket skall anslutas till, måste gällande krav på 

isolationsnivåer uppfyllas för ställverket och dess ingående apparater. De minimala 
isolationsavstånden i luft behandlas i standard SS 421 01 01 [2], men anläggningen 
byggs oftast med viss marginal på dessa mått. I de fall anläggningen konstrueras med 

minst de isolationsavstånd som standarden anger för respektive spänningsnivå krävs 
ingen ytterligare provning. Om anläggningen däremot konstrueras med mindre 
isolationsavstånd än standarden anger, måste anläggningen testas med två 

hållspänningsprov.  Proven utgörs av ett växelspännings- och ett stötprov. 
Växelspänningsprovet utförs med ansluten växelspänning där anläggningen skall klara 
av att motstå provets hållspänning under 1 minut. Provet motsvaras av de 

förekommande nätrelaterade överspänningar som anläggningen kan bli utsatt för. 
Stötprovet anges ofta med förkortningen LIWL och skall utföras med standardiserade 
tider på vågformen som motsvarar en åsköverspänning. De hållspänningar som 

anläggningen skall klara av att uthärda vid ett sådant prov anges därför i form av ett 
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toppvärde.[21] Beroende på om det är en fråga om avstånd mellan fas-fas, jord-fas 
eller en frånskiljningssträcka så anges kraven på hållspänningstålighet med olika 
värden. Detta beror på att hållspänningen är ett sätt att beskriva apparaternas 

isolationstålighet, där frånskiljningssträckor är större än avstånden fas-fas, vilket ger 
större värden på märkhållspänningen. Kraven på hållspänningståligheten för en 
anläggning samt minsta luftavståndet fas-jord och fas-fas för respektive spänningsnivå 

som rapporten omfattar framgår ur Tabell 1. 

 

  Tabell 1. Ställverkens ingående apparaters krav på märkhållspänningar och minsta luftavstånd. [22] [2]. 

Spännings

-nivå 

kV 

Märkhållspänning vid 1 min. 

växelspänningsprov (RMS) 

kV 

Märkhållspänning vid stöt 

(toppvärde) 

kV 

Minsta 

luftavstånd 

mm 

 Fas-jord, 

fas-fas 

Frånskiljnings-

sträcka 

Fas-jord, 

fas-fas 

Frånskiljnings

-sträcka 

Fas-jord,     

fas-fas 

40  95 110 250 290 480 

20  50 60 125 145 220 

10  28 32 75 85 150 

2.9 Kontrollanläggning 

För att kunna styra, övervaka och felbortkoppla de elektriska apparater som 

transformatorstationen utrustas med krävs en kontrollanläggning. 
Kontrollanläggningens utförande och komplexitet kan variera beroende på stationens 
storlek, utförande, spänningsnivåer och krav på tillgänglighet. För att stationen skall 

kunna manövreras och övervakas på distans utrustas stationen vanligvis med 
fjärrkontrollutrustning som utgör länk mellan stationens kontrollanläggning och 
driftcentralen. Vid utförandet av en kontrollanläggning bör framför allt två 

grundkriterier uppfyllas [1]:  

• Enkelfelskriteriet, som innebär att ett enstaka fel i anläggningen inte får 
äventyra vare sig driften eller säkerheten kring stationen. 

• Provningskriteriet, som innebär att samtliga viktiga funktioner i anläggningen 
skall kunna provas under drift med bibehållen säkerhet.  

De två kriterierna medför att många av kontrollanläggningens funktioner måste 

utföras med redundans. Redundansen kan erhållas genom att använda en dubbel 
uppsättning av apparater i kontrollanläggningen eller genom att låta de primära 
apparaterna i kontrollanläggningen utgöra backup för dess underliggande apparater. 

Redundansutformningen i transformatorstationerna varierar från station till station 



Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft 
 

 26 

och hör ofta ihop med tidigare nämnda faktorer gällande kontrollanläggningens 
utförande och komplexitet. 

Kontrollanläggningen utgörs av all den utrustning i stationen som innefattar mätning, 

styrning, övervakning och felbortkoppling, förutom de primärapparater som är 
installerade i ställverken och har koppling direkt mot högspänningssidan. Eftersom 
kontrollanläggningen således utgörs av ett stort antal apparater och komponenter 

delas dessa ofta in i grupper som samverkar till ett gemensamt system. En 
kontrollanläggning i en transformatorstation kan bestå av följande grupper [1]: 

• Lokalkraftsystem 

• Manöver- och indikeringssystem 

• Felsignal-, larm- och registeringssystem 

• Felbortkopplingssystem  

2.9.1 Lokalkraftsystemet 

Lokalkraftsystemet består av ett växelströmssystem och ett likströmssystem. 
Växelströmssystemet i stationerna fördelas vanligtvis genom en 230/400 VAC-central 
som matas ifrån någon av stationens transformatorers hjälpkraftlindning, en 

lokalkraftstransformator eller ett externt nät. Viktiga stationer kompletteras även med 
en reservkraftsgenerator. Växelströmssystemet används bland annat till kylning av 
transformatorer, värme, ventilation, belysning och matning av likströmssystemet via 

likriktare. Likströmssystemet används för att mata stationens övriga delar i 
kontrollanläggningen och byggs med batteribackup, som dimensioneras efter 
kontrollanläggningens lastbehov och den avbrottstid i växelströmsmatning som 

stationen skall klara. Det är vanligt att likströmssystemets primärspänning utförs som 
110 VDC och att stationen vid behov av lägre spänningar utrustas med omriktare. 
Likströmssystemet kräver i sin tur övervakningsfunktioner för batterisystemet, 

säkringscentraler, och jordfel.[1] 

2.9.2 Manöver- och indikeringssystemet  

Manöver- och indikeringssystemet innefattar stationens utrustning för människa 
maskin kommunikation, blockering och tillslag av ställverkens apparater, gränssnittet 

mot ställverken och manöverdonen på stationens högspänningskopplingsapparater.   

Människa maskin kommunikationen brukar förkortas med MMK och har historiskt 
bestått av en kontrolltavla med manöverknappar, indikeringar och mätare för 

respektive ställverksobjekt, vilka tillsammans byggs upp som en modell av ställverkets 
enlinjeschema. I moderna stationer byggs ofta MMK med ett datorbaserat gränssnitt 
som ofta åskådliggörs på samma sätt som en traditionell kontrolltavla, fast på en 

datorskärm. En datorbaserad MMK minimerar kabeldragningen i stationen och sparar 
plats i form av skåp i kontrollbyggnaden. MMK beskriver stationens driftsituation 
som aktuella brytarlägen, effektflöden och andra relevanta elektriska storheter som 
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spänning, ström och frekvens. Systemet har även funktioner för manöver av 
stationens ingående kopplingsapparater.[1]  

I anslutning till manöversystemet skall även stationens driftformsomkopplare placeras. 

Med driftformsomkopplaren anges hur anläggningen styrs och i samtliga lägen har 
driftcentralen full information om stationens aktuella driftläge. 
Driftformomkopplaren skall minst ha de tre grundläggande lägena [23]: 

• ”När” som innebär att stationen enbart är tillgänglig för manöver direkt i 
stationen. I detta läge stannar också de eventuella larm som uppstår i stationen 
och vidarebefordras inte till driftcentralen. 

• ”När med fjärr” har innebörden att stationen endast kan manövreras från 
driftcentralen via fjärrkontrollen. Kontrolltavlan i stationen kan dock 
manövreras för att erhålla information om driftlägen, och felsignaler samt 

larm åskådliggörs såväl i stationen som i driftcentralen. 

• ”Fjärr” ger bortkoppling av felsignaler och larm direkt i stationen, då dessa 
direkt vidarebefordras till driftcentralen. Det är också endast driftcentralen 

som kan utföra manöver, och driftlägesinformation från stationens 
kontrolltavla är inte heller tillgänglig. 

Utrustning för blockering och tillslag används för att förhindra skadlig manöver av 

stationens kopplingsapparater. En vanligt förekommande blockeringsfunktion är av 
frånskiljare, där en elektrisk manöver blockeras då tillhörande brytare är sluten, vilket 
vid felaktig manöver annars skulle kunna resultera i en uppkomst av skadliga 

ljusbågar. Tillslagsutrustningen jämför elektriska storheter som spänning och frekvens 
innan ett eventuellt brytartillslag tillåts. Tillslagsutrustningen benämns ofta med 
förkortningen FPS som står för fasning, parallellning och spänningssättning, och 

används för att undvika sammankoppling av elektriska apparater och nät med olika 
spänningsnivåer, faslägen och/eller frekvenser. Behovet av utrustning för blockering 
och tillslag varierar mellan olika stationer. Exempelvis behövs alltid 

fasningsutrustningen i kombination med produktionskällor, då dessa skall fasas in mot 
elnätet.[1]   

Gränssnittet mot ställverken består av spegelreläer, styrenheter och de kablar för 

manöver och indikeringskretsar som ansluts till ställverkens apparater. Kablarna dras 
från apparaterna till objektsbundna skåp, där de ansluts till spegelreläer och/eller 
styrenheter som i sin tur ansluts till manöver- och indikeringssystemet. Spegelreläer 

och/eller styrenheter används främst för att erhålla en galvanisk skiljning ut mot 
ställverksutrustningen samt att reproducera respektive apparats aktuella driftläge.[1] 

Fristående frånskiljare och brytare förses med manöverdon som består av en central 

med anordningar för direktmanöver av respektive objekt. Manöverdonet är monterat i 
nära anslutning till det manövrerbara objektet som den tillhör. I manöverdonet 



Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft 
 

 28 

placeras även objektets eventuella manövermotor och reläer som anger apparatens 
aktuella lägen.[1]   

2.9.3 Felsignal-, larm- och registeringssystem 

I en transformatorstation kan flertalet onormala drifttillstånd uppstå som 

anläggningens personal måste informeras om för eventuell åtgärd. Stationen utrustas 
därför med ett felsignalsystem där stationens samtliga felsignaler samlas i en central, 
för att sedan grupperas och kopplas mot larmsystemet. Larmsystemets uppgift är att 

generera larm då anläggningen befinner sig i ett tillstånd som innebär risk för 
driftavbrott, sakskada och/eller personskada. Larmen indelas ofta i grupper, och några 
av de viktigaste larmen i en transformatorstation består av driftlarm, nödlarm, 

brandlarm och inbrottslarm. Larmen skall vara tillgängliga direkt i stationen och 
vidarebefordras via fjärrkontrollen direkt till driftcentralen för utredning och åtgärd. 
Registreringssystemets uppgift är att registrera händelser och felförlopp i stationen, 

vilket sker med hjälp av en händelseskrivare och en störningsskrivare. 
Händelseskrivaren registrerar alla händelser och signaler i stationen tillsammans med 
en tidsstämpel. En händelse kan bestå av exempelvis ett brytartillslag eller en 

utlösningssignal från ett reläskydd. Störningsskrivaren registrerar störningar genom 
inspelning av ström- och/eller spänningskurvor under de aktuella tidsförlopp som 
stationen utsätts för störningar. Genom att kombinera data från händelseskrivaren 

och störningsskrivaren kan i regel en god bild av störningen återges och dess orsak 
utredas. Ofta integreras stora delar av felsignal-, larm- och registreringssystemet i 
samma enhet vilka kan samordnas i en stationsdator.[1]        

2.9.4 Felbortkopplingssystemet 

Felbortkopplingssystemet utgörs av reläskydd och vakter där båda oftast skyddar ett 
specifikt objekt som exempelvis en transformator eller ledning. Både reläskydden och 
vakterna utgör en vital del i en transformatorstation, då de skall ge ett betryggande 

skydd mot person- och materielskador. För reläskydden erhålls detta genom en 
kontinuerlig övervakning av stationens elektriska storheter samt genom snabb och 
selektiv bortkoppling av den felbehäftade anläggningsdelen vid inmätning av fel. 

Moderna reläskydd konstrueras i form av en terminal som kan innehålla alla de 
skydds-, övervaknings- och styrningsfunktioner som ett objekt kräver. En stations 
vakter mäter mekaniska storheter som genererar larm och/eller felbortkoppling. 

Vakterna som genererar felbortkoppling i en transformatorstation består främst av 
transformatorernas gas-, oljenivå-, tryck- och temperaturvakter samt ljusbågs- eller 
tryckvakter i inomhusbyggda ställverk. Beroende på stationens storlek och betydelse 

vid avbrott utförs skyddsutformningen något annorlunda. En betydelsefull station 
med flertalet utgående och inkommande linjer som matar en tätort utrustas i regel 
med mer avancerad skyddsredundans än en station med några få utgående linjer 

belägen på landsbygd. Dock måste gällande krav på säkerhet, och således 
bortkoppling av fel, gälla oavsett stationens betydelse i nätet. [1]  
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2.10 Ekonomi 

För att ekonomsikt kunna jämföra och presentera arbetets båda alternativ måste en 
kostnadskalkyl utföras. Kostnadskalkylen utförs med hänsyn tagen till 

grundinvesteringen, som hädanefter benämns som investeringskostnad, och de drift- 
och underhållskostnader som förväntas uppstå under transformatorstationens 
livslängd. Investeringskostnaden beräknas med underlag från EBR:s P2-katalog. Drift- 

och underhållskostnaderna per år beräknas genom att använda procentsatser av 
investeringskostnaden, och enligt Christian Adolfsson på Rejlers Ingenjörer [39] är 
vanliga riktvärden 1,8 procent för utomhusalternativet och 0,75 procent för 

inomhusalternativet. Att procentsatsen är lägre för inomhusalternativet motiveras med 
att apparaterna är skyddade mot exempelvis väder, smuts och djur, varför 
underhållsbehovet sjunker. Eftersom drift- och underhållskostnaden är en kostnad 

som beräknas återkomma varje år under transformatorstationens livslängd, måste den 
nuvärdesberäknas för att på ett mer rättvisande sätt summeras med de omedelbara 
investeringskostnaderna. Detta görs genom att multiplicera en nuvärdesummefaktor 

för tidsperioden med den beräknade drift- och underhållskostnaden per år. En 
nuvärdesummefaktor beräknas enligt [24]: 

 

S* =
1−(1+

U

100
)
−>

W
&XX

    (17) 

där  

S* = nuvärdesummefaktor 

U = real kalkylränta i procent 

> = period i antal år 

 

För vidare läsning om investeringskalkylering hänvisas till Företagsekonomi 100 Faktabok 

kapitel 20 [24].  
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3 Grundförutsättningar, spänningar och 
transformatorer 

I detta avsnitt presenteras den befintliga stationens utförande, komponenter, 

kortslutningseffekt och ingångsdata för vindkraftsanslutningen. Även stationens 
nominella spänningar, konstruktionsspänningar och transformatorer framförs.     

3.1 Befintlig station och tillkommande vindkraft 

Anläggningen utgörs idag av en ändstation belägen på landsbygd med en inmatande 
40 kV luftledning som är ansluten till ett högbyggt ställverk. Den befintliga stationens 
utformning och enlinjeschema framgår av Bilaga A respektive Bilaga B. Stationen är i 

nuläget uppbyggd inom ett inhägnat område på ungefär 770 m2, men den tillgängliga 
tomten utgörs av en total yta på 2200 m2. I stationsutformningsritningen i Bilaga B 
har en grovuppskattning utförts av den verkliga placeringen av den stolpe som är 

placerad strax bakom 10 kV-ställverket och som bär upp stationens ingående 40 kV-
ledning. Uppskattningen är, som nämnts i avsnitt 1.5, gjord genom att studera dess 
placering på fotografier. Detta innebär att dess verkliga placering kan skilja något från 

placeringen i de situationsplaner som presenteras i arbetet. Vidare fanns endast 
enlinjeschema tillgängligt för 40 kV-delen av stationen, varför den övriga delen har 
uppskattats på samma sätt som stolpens placering. 

Inkommande 40 kV-linje matar via en brytare, strömtransformator och frånskiljare 
det högbyggda ställverkets skena, som i sin tur matar de två befintliga 
transformatorerna, vilka är anslutna till skenan via frånskiljare. Ställverket har även en 

förbikopplingsmöjlighet med en frånskiljare, vilket innebär att brytarservice kan 
utföras utan att ta stationen ur drift.  

Stationens transformatorer körs normalt inte parallellt, då den ena transformatorn 

utgör reservkapacitet för den andra. Dock kan enligt uppdragsgivaren kortare 
parallelldrifter på upp till någon timma förekomma vid underhåll och då lasten 
kopplas över från den ena transformatorn till den andra. De två transformatorernas 

inkoppling varvas normalt med jämt fördelade tidsintervall för att undvika att en 
transformator blir stående och inte fungerar som reserv vid ett eventuellt 
transformatorhaveri på den ordinarie transformatorn. De nuvarande 

transformatorerna har fått nya transformatorfundament, och får således inte flyttas 
under ombyggnationen av stationen.  

Vidare utgörs stationen av ett 10 kV fördelningsställverk som är placerat utomhus. 

Ställverket består av totalt 8 fack varav: 

• 2 är inkommande från respektive transformator 

• 4 är utgående för linjeanslutning 

• 1 är för mätändamål  
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• 1 är ingående för anslutning av ett kondensatorbatteri 

Kondensatorbatteriet är utomhusmonterat i serie med en reaktor som skall motverka 
de strömstötar som kan uppstå vid in- och urkoppling av kondensatorbatteriet.  

En enklare kontrollrumsbyggnad på drygt åtta kvadratmeter är uppförd på 
stationsområdet. Byggnaden inhyser de befintliga linjeskydden, transformatorskydden, 
batterisystem inklusive likriktare, ett NUS-skydd, avstämningsautomatik för 

nollpunktsreaktorn, fjärrkontroll och övrig för stationen nödvändig utrustning.  

Eftersom stationen idag matar ett befintligt 10 kV-nät, med ytterst begränsade 
reservmatningsmöjligheter från andra ställen i nätet, måste lasten även vara i drift 

under ombyggnadsfasen. Dock får kortare planerade avbrott förekomma i samband 
med ombyggnationen, vilka är nödvändiga för att kunna genomföra vissa arbeten i 
samband med projektet. 

Den tillkommande vindkraftparken utgörs av tio stycken vindkraftverk med en 
märkeffekt på 2,0 MVA per styck. Vindkraftverken anges enligt uppdragsgivaren 
uppskattningsvis ha en total kabelsträcka på en mil jämt fördelade på tre radialer. 

Detta innebär ett ungefärligt avstånd mellan vindkraftverken på 1,0 km. 
Kabeldimensioneringen mellan vindkraftverken förutsätts vara utförd efter 
ekonomisk area med endast två kabelstorlekar tillgängliga på 240 mm2 och 95 mm2. 

Det nya 20 kV-ställverket skall förses med 3 utgående fack för anslutning av samtliga 
vindkraftverk, dock skall möjlighet finnas till senare komplettering av ytterligare ett 
fack.  

Vidare är kortslutningseffekten på 40 kV-skenan uppskattad av uppdragsgivaren till 
120 MVA med okänd impedansvinkel vilket, innebär att den i rapporten förutsätts 
rent induktiv. 
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3.2 Stationens spänningar och transformatorer  

Stationens nuvarande nominella driftspänningar ligger på 45 kV respektive 10,7 kV. 
Dessa spänningar avses att även efter ombyggnationen hållas kvar på samma nivå, 

samtidigt som den nya 20 kV överföringen skall ha en nominell driftspänning på 21,7 
kV. Stationens nominella driftspänningar sammanfattas i Tabell 2, där även stationens 
respektive spänningsnivås konstruktionsspänning anges. Konstruktionsspänningen är 

den hösta driftspänning som respektive spänningsnivås utrustning normalt är 
konstruerad för. Detta innebär att apparatens driftspänning måste hållas på en lägre 
nivå än motsvarande konstruktionsspänning. I rapporten förutsätts stationens 

högspänningsapparater vara dimensionerade efter respektive spänningsnivås 
konstruktionsspänning om inget annat anges. Konstruktionsspänningar väljs enligt 
standard SS 421 01 01 [2]. 

 
Tabell 2. Stationens nominella spänningar och konstruktionsspänningar. 

Spänningsnivå  ��  

kV 

�6 

kV 

40 kV 45 52 

20 kV 21,7 24 

10 kV 10,7 12 

 
där  

�> = stationens nominella driftspänningar i kilovolt 

�6 = stationens konstruktionsspänningar i kilovolt 

 

Eftersom stationens transformatorer utgör grund för övriga komponenters 
dimensionering och stationens felströmsberäkningar anges dess data innan övrig 

apparatdimensionering utförs. Utöver stationens två befintliga transformatorer skall 
en ny transformator för anslutning av vindkraft uppföras under ombyggnationen av 
stationen. Transformatorernas data presenteras i Tabell 3 där det framgår att de 

befintliga transformatorerna, T1 och T2, har identiska data. Den nya transformatorn, 
T3, skall ha en märkeffekt på 20 MVA och vara utrustad med hjälpkraftlindning för 
uttag av 230/400 VAC. Hjälpkraftlindningens storlek måste verifieras så att den ger 

tillräcklig effekt för att täcka stationens lokalkraftsbehov, men anges för 
standardiserade transformatorer med motsvarande storlek uppgå till 100 kVA [25]. 
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Tabell 3. Data för stationens befintliga och tillkommande transformatorer 

Transformator �> 

 MVA 

�>1/�>2 

 kV 

A�  

Hz 

�Y  

% 

Lindningskopplare Kopplingsart 

T1 6,3 45/10,7 50 7 ± 9*1,67 % YNyn0 

T2 6,3 45/10,7 50 7 ± 9*1,67 % YNyn0 

T3 20 45/21,7 50 10 ± 9*1,67 % YNyn0+s 

 
där  

�> = transformatorns skenbara märkeffekt i megavoltampere 

��#/��� = transformatorn primära och sekundära märkspänning i 
kilovolt (kvoten mellan dessa utgör även omsättningen) 

A� =transformatorns märkfrekvens 

�� =transformatorns kortslutningsimpedans i procent 

 

Oljeuppsamlingsgropar, som vid ett läckage samlar upp transformatoroljan och 
således förhindrar en eventuell markförorening, skall anläggas för respektive 
transformator. Stationens befintliga transformatorer har som redan nämnt nya 

transformatorfundament, vilket innefattar oljeuppsamlingsgropar. För transformator 
T3 måste däremot en ny oljeuppsamlingsgrop anläggas som minst klarar av att samla 
upp hela transformatorn oljemängd inklusive 300 mm regnvatten [14].  
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4 Fel- och belastningsströmsberäkningar 
Nedan presenteras de för dimensioneringen av stationen nödvändiga fel- och 
belastningsströmsberäkningar. Avsnittet inleds med kortslutningsberäkningar för den 

tillkommande vindkraftanslutningen, fortsätter med kortslutningsberäkningar för 
respektive spänningsnivå, och avslutas med belastningsströmsberäkningar. 

4.1 Vindkraftnätet 20 kV 

För att kunna dimensionera stationen är det viktigt att bestämma de maximalt 
förekommande kortslutningsströmmarna från vindkraftverken. Eftersom detaljerade 
data om vindkraftverken saknas, måste en uppskattning göras för att avgöra dess 

bidrag till kortslutningsströmmen. I denna rapport tas ingen hänsyn till huruvida 
vindkraftverken kan eller bör anslutas med avseende på gällande anslutningskrav. 
Vindkraftnätet omfattas i endast i rapporten för att beräkna stationens 

dimensionerande strömmar för val av dess ingående komponenter. De nödvändiga 
anslutningsberäkningar som krävs för vindkraften med avseende på elkvalitet och dyl. 
ingår inte i detta arbete.  

Enligt ASP [7] utgörs dagens vindkraftverk i huvudsak av två olika typer av aggregat, 
som vid kortslutning uppträder på olika sätt. De olika vindkraftverken kan för 
kortslutningsberäkningar uppskattas uppträda med en subtransient reaktans och ett 

maximalt strömbidrag enligt Tabell 4. 

 

Tabell 4. Maximal felström och subtransient reaktans för felströmsberäkningar rörande vindkraft enligt ASP 

Typ av Vindkraftverk Maximal felström  

p.u. 

!"´´	 

% 

DFIG 5,0 20 

Fulleffektomriktare 1,4 71 

 
där 
 ![´´ = vindkraftverkens uppskattade subtransienta reaktans i procent 
 

Eftersom typen av vindkraftverk i förekommande fall är okänd förutsätts det fallet 
som ger störst kortslutningström, vilket sker med DFIG-verket. 
Delkortslutningseffekten för ett vindkraftverk fås genom att använda ekvation (5), 

och genom att använda den tillgängliga subtransienta reaktansen i stället för 
begynnelsereaktansen, vilken enligt avsnitt 2.1.1 ger ett något noggrannare värde i 
beräkningarna. I beräkningarna används även vindkraftverkets märkeffekt som, enligt 

avsnitt 3.1, uppgår till 2,0 MVA. Den beräknade delkortslutningseffekten för ett 
vindkraftverk framgår av ekvation (18) enligt: 
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��_] = 100 ⋅
��
� ´´

= 10∠ − 90,0°	a�b  (18) 

där 
��_] = delkortslutningseffekten för ett vindkraftverk i megavoltampere 

 

Anslutningskablarna mellan vindkraftverken dimensioneras efter ekonomisk area, som 
för en kraftkabel med ledarmaterial av aluminium motsvaras av 1 A/mm2 [17]. 
Dimensioneringen begränsas ytterligare genom användandet av endast två 

kabelstorlekar på 240 mm2 och 95 mm2. Kabeldata för en PEX-isolerad 3-ledarkabel 
för dessa två areor med 24 kV märkspänning framgår ur Tabell 5. 

 

 Tabell 5. Kabeldata för PEX-isolerad 3-ledar kabel vid 24 kV märkspänning [17] 

Ledararea  

mm2 

c  

Ω/km 

d  

mH/km 

Jordslutningsström 

A/km 

240 0,125 0,26 4,1 

95 0,320 0,30 2,9 

 
där 
 c = kabelns resistans i Ohm per kilometer 

d = kabelns induktans i Henry per kilometer 

 

Anslutningen av vindkraftverken skall i stationen fördelas på tre 20 kV-fack, varför 

det ansluts 2 fack med 6 MVA och ett fack med 8 MVA. För att utföra 
kabeldimensioneringen, och uppfylla villkoret på ekonomisk area, beräknas ett 
vindkraftsaggregats nominella strömbidrag genom trefassambandet mellan skenbar 

effekt, ström och spänning enligt: 

 

�� =
��

√�⋅
�
      (19) 

där  

�> = nominell ström i ampere 

�> = nominell skenbar effekt i voltampere 

 
Ett vindkraftverk på 2 MVA och en nominellspänning på 21,7 kV får således en 
nominell ström på 53 A enligt ekvation (19), vilket medför att endast det 



Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft 
 

 36 

vindkraftverk som ansluts i slutet av radialerna kommer att matas av en 95 mm2 kabel. 
Resterande kablar kommer att utgöras av 240 mm2. Detta resulterar i att 
vindkraftnätets totala kabellängd kommer att utgöras av 3 km 95 mm2 kabel och 7 km 

240 mm2 kabel. 

Eftersom nätet till stor del består av kabel måste en viss försiktighet iakttagas, se 
avsnitt 2.1.1, innan en överslagsberäkning med kortslutningseffektmetoden utförs. För 

att avgöra kablarnas betydelse för kortslutningsströmmens begränsning på 20 kV-
skenan, beräknas kablarnas delkortslutningseffekter för delsträckorna på 1,0 km 
mellan två vindkraftverk för respektive kabelstorlek. Delkortslutningseffekten 

beräknas med stationens nominella driftspänning på 20 kV-nivån, vilken framgår av 
Tabell 2, och kabeldata för respektive kabel som framgår av Tabell 5. Beräkningarna 
utgår från ekvation (3), som efter en uppdelning av impedansen i en resistiv och en 

reaktiv del resulterar i en delkortslutningseffekt för respektive kabel enligt ekvation 
(20) och (21):   

  

��_��e4 =

�

'

f⋅ghi⋅#44⋅j⋅k⋅g
≈ 3150∠ − 33,2°	a�b	        (20) 

där 
��_��e4 = delkortslutningseffekten för en 1,0 km lång 240 mm2 

anslutningskabel till vindkraftverken i megavoltampere 

l = ledningens längd i kilometer 

 

��_�mn =

�

'

f⋅ghi⋅#44⋅j⋅k⋅g
≈ 1410∠ − 16,4°	a�b		         (21) 

där 
��_�mn = delkortslutningseffekten för en 1,0 km lång 95 mm2 

anslutningskabel till vindkraftverken i megavoltampere 

 

Jämförs delkortslutningseffekten (18) för ett vindkraftverk med 

delkortslutningseffekten för kablarna i (20) och (21) inses att vindverkets 
delkortslutningseffekt är mycket mindre än delkortslutningseffekten från kablarna. 
Detta resulterar i att de kabellängder och kabelareor som nätet utgörs av endast 

minimalt kommer att begränsa vindkraftverkens delkortslutningseffekter. Eftersom 
transformatorstationens ingående komponenter skall dimensioneras efter högsta 
förekommande kortslutningsströmmar, försummas kabelnätet således helt vid 

beräkningar av dessa. Detta medför att kortslutningsberäkningarna utförs som om 
samtliga vindkraftverk vore direktanslutna genom parallellkoppling på 20 kV-skenan. 
Förenklingen framgår ur Figur 5, där samtliga delkortslutningseffekter från 

vindkraftverken slagits samman till en resulterande delkortslutningseffekt.  
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Figur 5. Modell över vindkraftsnätets delkortslutningseffekter och den förenklade kortslutningsekvivalenten. 

 
där 

��_]OPO =  resulterande ekvivalenta delkortslutningseffekt för samtliga 
vindkraftverk i megavoltampere 

 

Den resulterande delkortslutningseffekten beräknas med av ekvation (6) och 

delkortslutningseffekten per vindkraftverk enligt (18), och resultatet presenteras i 
Tabell 6 med transformatorstationens övriga delkortslutningseffekter. 
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4.2 Stationens kortslutningseffekter och felströmmar 

Transformatorstationens dimensionerande delkortslutningseffekter beräknas och 
sammanställs i Tabell 6. Genom att använda ekvation (4) för stationens 

transformatorer med data enligt Tabell 3, erhålls dess delkortslutningseffekter.  
Vindkraftsnätets delkorslutningseffekter beräknas enligt föregående avsnitt och den 
befintliga kortslutningseffekten, från överliggande nät, uppgår enligt uppdragsgivaren 

till 120 MVA, förutsatt rent induktiv.  

 

 Tabell 6. Delkortslutningseffekter i stationen 

Apparat Delkortslutningseffekt  

MVA 

��_qäO  120 

��_s# 90 

��_s� 90 

��_s� 200 

��_]OPO 100 

 
där 

��_qäO = delkortslutningseffekt för överliggande nät i megavoltampere 

��_s# = delkortslutningseffekt transformator T1 i megavoltampere 

��_s� = delkortslutningseffekt transformator T2 i megavoltampere 

��_s� = delkortslutningseffekt transformator T3 i megavoltampere 

 

För att beräkna transformatorstationens kortslutningseffekter på de tre skenorna 
ansätts en modell enligt Figur 6, som visar kopplingen mellan stationens apparater och 
dess delkortslutningseffekter. De två transformatorerna T1 och T2 ligger under 

normal drift inte inkopplade samtidigt, men vid driftomläggningar kan en viss tids 
parallelldrift ändå förekomma. Eftersom den totala korslutningseffekten blir större vid 
parallellt kopplade apparater enligt ekvation (6) beräknas den dimensionerande 

kortslutningseffekten på 10 kV-skenan vid detta driftfall. Vid beräkningarna 
försummas de kablar, linor och skenor som finns inom transformatorstationen med 
hänvisning till tidigare resonemang om kablarnas betydelse för begränsning av 

kortslutningseffekten i avsnitt 4.1, då dessa anslutningar är av betydligt kortare längder 
och dimensioneras med minst lika stora areor. 
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Figur 6. Modell över transformatorstationens delkortslutningseffekter. 

 

Genom användande av ekvation (6) och (7), delkortslutningseffekter i Tabell 6 och 
beräkningsschemat i Figur 6 kan kortslutningseffekterna på respektive skena beräknas. 
Kortslutningseffekterna används därefter i ekvation (2) och (8b) för att beräkna den 

stationära kortslutningsströmmens effektivvärde och stötströmmen på respektive 
skena. Resultatet sammanställs och presenteras i Tabell 3 vilket blir stationens 
dimensionerande maximala strömmar.  

 

  Tabell 7. Kortslutningseffekter och kortslutningsströmmar i stationen 

 ��  

MVA 

��� 

kA  

�* 

kA 

10 kV-skena 121,4 6,6 16,4 

20 kV-skena 175,0 4,7 11,6 

40 kV-skena 186,7 2,4 6,0 

 

Eftersom 20 kV-nätet skall utföras högimpedansjordat och kompenserat med hjälp av 

en ställbar reaktorspole, måste nätets kapacitiva strömbidrag beräknas. Detta utförs 
genom att summera det kapacitiva strömbidrag som varje kabel till och mellan 
vindkraftverken genererar. Enligt Tabell 5 och nätets kabellängder, se avsnitt 4.1 

resulterar detta i ett sammanlagt kompenseringsbehov på ca 40 A, vilket framgår ur 
Tabell 8.  
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  Tabell 8. Kapacitivt strömbidrag för 20 kV nätets kablar.  

Kabelarea 

mm2 

Total kabellängd  

km 

Total kapacitiv jordslutningsström  

A  

240 7 28,7 

95 3 8,7 

 Totalt 37,4 

4.3 Belastningsströmsberäkningar 

För att beräkna maximalt förekommande belastningsströmmar i stationen förutsätts 
transformatorerna T1 och T2 kunna belastas med en last motsvarande 140 procent av 
dess märkeffekt. Förutsättningen för en sådan överlast är att tillräcklig kylning för 

transformatorn finns tillgänglig, se avsnitt 2.2. Den maximala belastningsströmmen 
för transformator T3, som matas av vindkraftsparken, beräknas efter transformatorns 
märkeffekt med en överlastmarginal på 30 procent. Marginalen 30 procent har 

resonerats fram genom att förutsätta en framtida komplettering av vindkraftverk på 
mellan 10-15 procent, samtidigt som en överlastmarginal på mellan 10-15 procent 
fortfarande finns tillgänglig för varierande eller felaktiga driftförhållanden. En 

utbyggnad med anslutning av mera vindkraft förutsätter att utökad kylning av 
transformatorn kan erhållas, vilket då kräver komplettering av fläktar för 
tvångskylning. Detta är dock inget som omfattas av rapporten, utan som endast avser 

att se till att stationens övriga apparater och kabelförband dimensioneras för ett sådant 
fall. 

Transformatorernas och ingående lednings maximala belastningsströmmar beräknas 

således med ovanstående överlastmarginaler. Maximal belastningsström för respektive 
transformators upp- och nedsida beräknas med ekvation (19) som för T1 och T2 
därefter multipliceras med en överlastfaktor på 1,4 och för transformator T3 med 

överlastfaktor på 1,3. Stationens nominella spänningar och transformatorernas 
skenbara effekt hämtas från Tabell 2 och Tabell 3. För inkommande 40 kV-linje 
beräknas belastningsströmmen maximalt uppgå till T3:s maximala lastström, vilket 

skulle kunna inträffa med all övrig last bortkopplad från stationen och således endast 
vindkraftparken ansluten med full produktion och maximal överlast.  

Maximal belastningsström från en transformator på nedsidan T1 och T2 beräknas 

enligt uppdragsgivaren vara jämt fördelad på de fyra utgående 10 kV-facken. 
Kondensatorbatteriet storlek är okänd. Den beräknas dock enligt uppdragsgivaren 
maximalt kunna ge samma belastningsström som ett individuellt utgående 10 kV-fack, 

vilket med hjälp av ekvation (19) maximalt motsvarar ett kondensatorbatteri på ca 2 
MVAr. Därför sker dimensioneringen av apparaterna i anslutning till 
kondensatorbatteriet efter dessa förutsättningar, men det föreligger naturligtvis ett 
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behov av att verifiera att batteriets verkliga storlek stämmer vid en noggrannare 
projektering.  

Vidare beräknas de utgående 20 kV-fackens maximala strömbidrag enligt uppgifter 

från avsnitt 4.1 uppgå till den maximala belastningsström som uppstår vid anslutning 
av fyra vindkraftverk per fack, vilket motsvarar en anslutning av 8 MVA. Av 
ovanstående resonemang angående överlastmarginaler förutsätts en marginal på 15 

procent. Även om de övriga 20 kV-facken inte beräknas ha mer än tre vindkraftverk 
anslutna dimensioneras ändå belastningsströmmen efter anslutning av fyra 
vindkraftverk för att erhålla en enhetlighet samt bättre möjlighet till 

reservdelshållning. Resultatet av beräkningarna presenteras i Tabell 9, där samtliga 
strömmar är hänförda till respektive spänningsnivå.  

 

  Tabell 9. Maximalt förekommande belastningsströmmar i stationen 

Apparat �L  

A 

Inkommande L1 334 

Uppsidan T1 113 

Uppsidan T2 113 

Uppsidan T3 334 

Nedsidan T1 476 

Nedsidan T2 476 

Nedsidan T3 692 

Utg. Fack 10-kV 119 

Utg. Fack 20-kV 245 
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5 Stationsutförande och dimensionering av 
stationens ingående komponenter 

De två förslag på stationsutformning som rapporten behandlar utförs med samma typ 

av ingående komponenter, och det som skiljer alternativen åt är framför allt 
utformningen av 40-kV ställverket. Det ena alternativet presenterar ett utomhusbyggt 
ställverk och det andra alternativet presenterar ett inomhusbyggt ställverk. Det 

utomhusbyggda alternativet tar upp en stationsyta på 1930 m2, medan det 
inomhusbyggda alternativet kan byggas något mer kompakt och endast tar upp en yta 
på 1560 m2. En viss skillnad i placering av apparater och rumsutformning för de olika 

stationsförslagen förekommer också. Situationsplanerna för de båda alternativen 
presenteras i Bilaga E respektive Bilaga G. 

Innan komponenterna presenteras, är följande fakta viktig för förståelsen av detta 

avsnitt. I båda alternativen har transformatorerna valts att placeras utomhus. Detta 
motiveras främst med att nya transformatorfundament redan var nyligen utförda med 
en relativt gles placering och med att tomtens begränsade areal troligvis hade inneburit 

att temporära ställverk krävts under ombyggnadsfasen för att mata den befintliga 10 
kV-lasten. Eftersom de båda alternativen har samma typ av apparater och 
kopplingsscheman, presenteras dimensioneringen av stationens apparater under detta 

kapitel. De skillnader som förekommer tas upp i respektive underrubrik. Vidare 
presenteras den ombyggda stationens enlinjeschema i bilaga C, där även blockschema 
över stationens reläskyddsfunktioner åskådliggörs. Samtliga 

växelspänningskomponenter dimensioneras med en märkfrekvens på 50 Hz om inget 
annat anges. Apparater och isolatorer skall ha en minsta krypstäcka på 25 mm/kV.[19]  

5.1 Mättransformatorer 

Under följande avsnitt presenteras stationens mättransformatorer. Både spännings- 
och strömtransformatorernas elektriska placering och benämning framgår av 
stationens enlinjeschema i Bilaga C. Vidare skall mättransformatorernas isolatorer vara 

utförda av silikongummibeklätt kompositmaterial [8][10].  

Stationens spänningstransformatorer dimensioneras efter stationens spänningsnivåer, 
användningsområde och gällande noggrannhetskrav. Spänningstransformatorerna i 

stationen är placerade på respektive spänningsnivås skena och på nedsidan av 
transformatorerna. Samtliga spänningstransformatorer i stationen förses med två 
sekundärlindningar, varav en är en jordfelslindning och den andra är en mätlindning.  

Noggrannhetsklasserna för stationens samtliga spänningstransformatorer utförs i klass 
3P för jordfelslindningen och i klass 0,2 för mätlindningen [9]. 
Spänningstransformatorernas noggrannhet skall ligga inom respektive klass för en 

ansluten märkbörda på 50 VA för jordfelslindningen och 25 VA för mätlindningen, 
där bördan beräknas enligt ekvation (9). Mätlindningen skall dessutom hålla den 
dimensionerande klassens feltolerans för en ansluten börda på mellan 1-100 procent 
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av märkbördan.[8] Valet av primära märkspänningar för spänningstransformatorerna 
utförs enligt Svenska Kraftnäts riktlinjer [8] där de väljs med hänsyn till den aktuella 
spänningsnivåns konstruktionsspänning som erhålls ur Tabell 2. Märkspänningen för 

de sekundära lindningarna väljs efter standardiserade värden som beskrivs i 
teoriavsnitt 2.3.1. Spänningstransformatoreras omsättningar anges enligt ekvation (11) 
och presenteras i Tabell 10 tillsammans med krav på den överspänning 

transformatorerna minst måste klara av att uthärda uttryckt i en märkspänningsfaktor.  

 

  Tabell 10. Spänningstransformatorernas omsättningar och märkspänningsfaktorer. 

Mättransformator Omsättning Märkspänningsfaktor 

 V Kontinuerlig 8 timmar 30 sekunder 

40 kV     

SS-UT ee444

√�
/
##4

√�
/
##4

�
  1,2 - 1,9 

20 kV     

T3-20-UT ��444

√�
/
##4

√�
/
##4

�
  1,2 1,9 - 

SS-20-UT ��444

√�
/
##4

√�
/
##4

�
  1,2 1,9 - 

10 kV     

T1-10-UT ##444

√�
/
##4

√�
/
##4

�
  1,2 1,9 - 

T2-10-UT ##444

√�
/
##4

√�
/
##4

�
  1,2 1,9 - 

SS-10-UT ##444

√�
/
##4

√�
/
##4

�
  1,2 1,9 - 

 

Strömtransformatorernas omsättning och antal kärnor som anges enligt ekvation (15), 
dimensioneras efter spänningsnivå, mätningens ändamål och maximal genomfluten 

belastningsström. Strömtransformatorernas placeras på respektive transformators 
upp- och nedsida samt i varje utgående 10 kV- och 20 kV-fack. Primärlindningens 
märkström dimensioneras efter den maximalt genomflutna lastströmmen enligt Tabell 

9, och väljs därefter till närmast överliggande standardiserade märkströmstal med en 
omkopplingsmöjlighet till motsvarande dubbla värdet på vald märkström. De 
sekundära mätlindningarna dimensioneras efter spänningsnivå, då lindningar på 40 

kV-nivån skall ha en sekundär märkström på 1 A och lindningarna på de lägre 
spänningsnivåerna skall ha en sekundär märkström på 5 A [9]. Dock skall 
kabelströmtransformatorerna för detektering av jordfel på 10 kV- och 20 kV-nivån 

dimensioneras med endast en kärna, utan omkopplingsmöjlighet, med en primär 
märkström på 100 A och en sekundär märkström på 1 A [26]. Samtliga 
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strömtransformatorer (förutom kabelströmtransformatorerna) på 40 kV-nivå skall 
vara utförda med två mätkärnor och två reläkärnor, och på övriga spänningsnivåer 
med en mätkärna och en reläkärna [9]. 

Strömtransformatorenas märkbördor beräknas enligt ekvation (12) och måste 
dimensioneras vid en mer utförlig projektering, då mätinstrumentens, reläskyddens 
och kablarnas impedanser i den sekundära mätkretsen måste kartläggas för att erhålla 

optimal märkbörda. Märkbördan skall väljas till heltalsmultiplar av talet 5, och 
strömtranformatorn skall hålla den respektive klassens noggrannhetskrav vid en 50 
procentig positiv förändring av den beräknade bördan [9].   

Strömtransformatorernas noggrannhetsklasser och överströmstal väljs enligt E.ON 
Elnäts tekniska riktlinjer för mättransformatorer [9]. Noggrannhetsklasserna, 
överströmstalen, omsättningen och strömtransformatorernas beteckningar 

sammanställs i Tabell 11. Ur tabellen framgår även strömtransformatorernas krav på 
korttidsströmtålighet och stötströmstålighet enligt Svenska Kraftnäts riktlinjer för 
strömtransformatorer [10]. Dessa krav överstiger med god marginal de motsvarande 

beräknade maximala felströmmarna enligt Tabell 7.  

 

  Tabell 11. Strömtransformatorernas omkopplingsbarhet, omsättning, noggrannhetsklass och överströmstal. 

Strömtrafo Omsättning Noggrannhetsklass Överströmstal ���_�s �*_�s 

 A Reläkärna Mätkärna ALF  u* kA kA 

40 kV        

T1-40-IT 150-300/1/1/1/1 5P 0,2S 20 5 15 37,5 

T2-40-IT 150-300/1/1/1/1 5P 0,2S 20 5 15 37,5 

T3-40-IT 400-800/1/1/1/1 5P 0,2S 20 5 30 75 

20 kV        

T3-20-IT 750-1500/5/5 5P 0,2S 20 5 31,5 78,8 

HX-20-IT 250-500/5/5 5P 0,2S 20 5 25 62,5 

HX-20-CIT 100/1 5P - 20 - 10 25 

10 kV        

T1-10-IT 500-1000/5/5 5P 0,2S 20 5 31,5 78,8 

T2-10-IT 500-1000/5/5 5P 0,2S 20 5 31,5 78,8 

HX-10-IT 125-250/5/5 5P 0,2S 20 5 12,5 31,3 

HX-10-CIT 100/1 5P - 20 - 10 25 
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där  

���_�s = strömtransformatorns termiska korttidsströmtålighet (RMS) 

�*_�s = strömtransformatorns stötströmtålighet (toppvärde) 

5.2 Effektbrytare 

Nedan presenteras respektive spänningsnivås effektbrytartyp, och de minimikrav som 
ställs på stationens samtliga brytare. Brytarnas elektiska placering och benämning 

framgår av stationens enlinjeschema i Bilaga C.  

I 40 kV-ställverket används frånskiljande brytare för att minimera utrymmesbehovet 
samt minimera antalet apparater i ställverket. Brytarna tillhandahålls enligt tillverkare 

[12] med minsta märkspänning på 72 kV, men vinsten enligt ovan nämnda faktorer 
med att använda frånskiljande brytare torde ändå anses uppväga valet av brytarens 
högre märkspänningsnivå. Eftersom brytaren i ett alternativ på stationsutformning 

avses placeras utomhus, skall den klara av att manövreras med ett islager som uppgår 
till minst 20 mm. Eftersom vakuumbrytare enligt avsnitt 2.4 endast finns tillgängliga 
upp till 36 kV, utgörs brytmediet för de frånskiljande brytarna av SF6-gas. Isolatorerna 

konstrueras av silikongummibeklätt kompositmaterial [22]. Gaskammarna förses med 
densitetsvakter som ger larm vid för lite SF6-gas i brytaren, och brytarnas totala 
gasläckage per år får inte uppgå till mer än 0,5 procent [27].  

För 20 kV- och 10 kV-ställverken används utdragbara brytare, som också går under 
benämningen truckmonterade brytare, i respektive ställverksfack. Brytarnas 
märkspänning skall uppgå till 24 kV respektive 12 kV efter de gällande 

konstruktionsspänningarna i Tabell 2. Brytarna utförs som isolerkapslade med 
brytmediet vakuum för att minimera miljöpåverkan och för att minimera dess 
underhåll med avseende på gaskontroller och eventuell gaspåfyllnad. Brytaren H5-10-

S, som kopplar in shuntkondensatorbatteriet, skall vara avsedd för synkroniserade 
kopplingar för att minimera de kopplingstransienter som kan uppstå vid in- och 
urkoppling av batteriet. Den elektronik som krävs för dessa kopplingar monteras i 

kondensatorfackets lågspänningsutrymme, tillsammans med reläskyddsterminalen. 

Enligt Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer för effektbrytare [22] rekommenderas 
stationens effektbrytares märkström väljas till antingen 630 A eller 800 A. Eftersom 

samtliga belastningsströmmar i stationen utom den på transformator T3:s nedsida 
enligt Tabell 9 understiger 630 A, utförs samtliga övriga brytare oavsett spänningsnivå 
med en märkström på 630 A. Brytaren på transformator T3:s nedsida utförs med en 

märkström på 800 A. Vidare väljs brytarnas märkbrytström enligt samma riktlinje, 
som anger en minsta märkbrytström för stationens effektbrytare till 12,5 kA. 
Eftersom kortslutningsströmmarna i stationen enligt Tabell 7 med marginal 

understiger denna ström, utförs samtliga effektbrytare med en märkbrytström på 12,5 
kA, där märkbryttiden maximalt får uppgå till 60 millisekunder. Brytarnas 
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märkstötströmstålighet dimensioneras efter märkbrytströmmen multiplicerat med en 
faktor 2,5 [21], och uppgår således till 31,25 kA, vilket med väldigt god marginal 
överstiger stationens beräknade maximala stötströmmar enligt Tabell 7.  

5.3 Jordningskopplare 

I avsnittet framförs stationens jordningskopplare, och deras minimikrav på respektive 
spänningsnivå. För elektisk placering och benämning på jordningskopplarna, se 

stationens enlinjeschema i Bilaga C. 

40 kV-ställverkets utgående transformatorbrytare förses med påbyggda trepoligt 
manövrerade jordningskopplare för jordning av transformatorns uppsida. 

Jordningskopplarna utförs med motormanöverdon och vänds mot respektive 
transformator som kopplaren är avsedd att jorda. Jordningskopplaren skall vara 
elektriskt förreglad mot felaktig manöver och endast kunna manövreras vid frånslagen 

brytare. Eftersom jordningskopplarna är påbyggda apparater, skall de ha samma 
kortslutningstålighet som de dimensionerade brytarna i avsnitt 5.1 [27]. 
Jordningskopplarna ska precis som de frånskiljande effektbrytarna klara av att 

manövreras då de är täckta med ett islager på minst 20 mm, eftersom ställverket i ett 
av stationsalternativen uppförs utomhus. 

10 kV- och 20 kV-ställverken förses med manuellt 3-poligt manövrerande 

jordningskopplare i samtliga fack. Tillslag av jordningskopplaren skall kunna ske med 
stängd fackdörr. Jordningskopplarna skall förses med mekanisk förreglingsutrustning 
som förhindrar oavsiktlig manöver då truckbrytaren inte är i frånskilt läge.  

För att ytterligare skydda mot felaktig manöver av jordningskopplare vid 
spänningssatt ledning, dimensioneras dessa för att klara av att sluta mot en 
kortslutningsström som motsvarar brytarnas dimensionerade kortslutningstålighet i 

avsnitt 5.1. 
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5.4 Ventilavledare 

Transformatorstationen förses med ventilavledare som ger ett skydd transienta 
överspänningar. Ventilavledarna skall vara utförda med silikongummibeklädd 

kompositisolator, vara konstruerade utan gnistgap och ha ledarelement som består av 
metalloxid. Avledarnas kortslutningstålighet skall uppgå till minst 20 kA, vilket med 
god marginal överstiger de beräknade kortslutningsströmmarna i Tabell 7. En 

sammanställning över krav på stationens ventilavledares märkspänning, maximala 
avledningsspänningar och nominella avledningsström presenteras i Tabell 12.[16][28] 
Ventilavledarnas placeras i stationens inkommande lednings avspänningsstolpe, i 40 

kV ställverket och på transformatorernas upp- och nedsida, vilket framgår av 
stationens enlinjeschema i Bilaga C.  

 

  Tabell 12. Ventilavledarnas märkspänning, nominella avledningsström och maximala avledningsspänningar.  

Avledarplacering �U  

kV  

�vl  

kA 

Maximal avledningsspänning vid strömstöt 

kV 

   Brant front 
(10/5 kA) 

Kort stöt 
(10/5 kA) 

Lång stöt 
(0,5 kA) 

40 kV-nivå 54 10 167,4 151,2 118,8 

40 kV-nollpunkt 33 10 102,3 92,4 72,6 

20 kV-nivå 26 10 80,6 72,8 57,2 

20 kV-nollpunkt 18 10 55,8 50,4 39,6 

10 kV-nivå 13 10 40,3 36,4 28,6 

10 kV-nollpunkt 9 10 27,9 25,2 19,8 

 
där  

�U = ventilavledarens märkspänning i kilovolt 

�vl = ventilavledarens nominella avledningsström i kiloampere 
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5.5 Kraftkablar, rörskenor och linor 

Nedan presenteras dimensioneringen för stationens kablar, och 40 kV-ställverkets 
rörskenor och linor. Trots att korrektionsfaktorerna vid nedanstående beräkningar 

kan skilja något mellan projektets presenterade två alternativ på stationsutformning, 
utförs dessa med samma förutsättningar för kabeldimensioneringen. Den utgörs av 
det fall som ger de ur dimensioneringssynpunkt tuffaste korrektionsfaktorerna. 

Förenklingen torde kunna anses rimlig, eftersom skillnaden i alternativen inte 
påverkar korrektionsfaktorerna i en sådan grad att en annan area på kabel hade varit 
aktuell. 

Samtliga kablar dimensioneras efter följande grundförutsättningar: 

• Markens termiska markresistivitet antas maximalt uppgå till 1,0 K·m/W. 

• Kablarna som ansluter till transformatorernas upp- och nedsida, 

kondensatorbatteriet och ingående matningskabel till 40 kV-ställverket utförs 
som enledare. Dessa kablar förläggs i triangel med minsta avstånd mellan flera 
kabelförband på 0,25 meter. Kablarna för anslutning av vindkraftverken 

förutsätts vara utförda som treledare.  

• Kabelskärmarna, för enledarkablarna, förutsätts vara öppna för att förhindra 
att strömmar flyter i skärmen. Detta innebär att skärmarna endast jordas i den 

ena anslutningsänden.  

• Ledarens maximala drifttemperatur beräknas inte överstiga 65ºC. 

• Kablarna som används är i PEX-isolerat utförande med ledare av aluminium. 

• Förläggningsdjupet för 40 kV-kablarna förutsätts uppgå till 1 meter, medan 
övriga kablar förläggs på 0,7 meter.   

• Kabelareorna väljs enligt EBR:s upptagna standardstorlekar [29], vilket torde 

kunna anses vara enklast ur hanterings- och beställningssynpunkt. 

Dimensioneringen med avseende på belastningsströmmen för stationens kablar på 40 
kV-nivån utförs efter ABB:s dimensioneringsanvisning [18] för XLPE 

landkabelsystem. Kabelförbanden som skall dimensioneras utgörs av kablarna mellan 
ställverket och transformatorernas uppsida samt en inkommande kabel mellan 
ställverk och inkommande näts avspänningsstolpe. Kablarna förläggs i plaströr, som i 

inomhusalternativet gjuts in i ställverksbyggnadens betonggolv. För att kompensera 
för den sämre kyleffekten detta medför korrigeras strömvärdet med en faktor 0,90. 
Vidare utförs korrigering för marktemperaturen ned till 15ºC med en faktor 1,05. 

Matningskabeln till transformator T3 ligger en sträcka parallellt med samma 
transformators utgående 20 kV-kabel, och måste för detta korrigeras med en faktor 
0,89. För de matande kablarna till transformator T1 och T2 korrigeras för närliggande 

10 kV- och 20 kV-kablar med en faktor 0,76.  
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Kabelförbanden på 20 kV- och 10 kV-nivån i stationen dimensioneras enligt 
anvisningar och korrektionsfaktorer från Kraftkabelhandboken [17]. Kabelförbanden 
utgörs av kablarna från 10 kV- och 20 kV-ställverken till nedsidan på 

transformatorerna samt av kondensatorbatteriets anslutningskabel. Vidare utförs även 
en kontrollberäkning av 20 kV-fackens utgående kablar till vindkraftverken för att 
verifiera att tillräcklig kabelarea erhållits vid den ekonomiska dimensioneringen. 

Kablarna förläggs även här i plaströr som gjuts in i ställverksbyggnadens betonggolv 
fram till respektive fack.  

Strömvärdet för kabelförbanden som utgår från respektive transformators nedsida, 

och till kondensatorbatteriet måste korrigeras. För kabelförbanden från transformator 
T1 och T2 till 10 kV-ställverket korrigeras strömvärdet med hänsyn till 
rörförläggningen och närliggande kablar med en faktor 0,75. Eftersom de båda 

transformatorerna T1 och T2 inte beräknas vara i långvarig drift samtidigt korrigeras 
inte deras kabelförbands påverkan på varandra. Transformator T3:s nedsidas 
kabelförband in till ställverket korrigeras på samma sätt med en faktor 0,75 för 

rörförläggningen och dess närhet till transformator T1 och T2:s kabelförband. 
Kondensatorbatteriets kablar i förläggs i rör som gjuts in i stationsbyggnadens 
betonggolv, och strömvärdet korrigeras för detta med en faktor 0,80.  

Även strömvärdet för de kabelförband som ansluter vindkraftverken korrigeras och 
deras korttidsströmtålighet verifieras. Vindkraftverkens samtliga kabelförband 
förutsätts vara förlagda i rör med en korrektionsfaktor på 0,80. Matningen till 

respektive vindkraftsradial förutsätts inte ligga nära parallellt med övriga matningar, 
varför ingen korrektion för detta utförs. Den avtrappande arean för det sista 
vindkraftverket på respektive radial har enligt avsnitt 4.1 en maximal belastningsström 

på 53 A, vilket multiplicerat med överlastmarginalen på 15 procent ger en ström på 61 
A. Korttidsströmtåligheten för kablarna jämförs med 20 kV-skenans maximalt 
beräknade kortslutningsström, som är störst på skenan och dämpas något ute i 

vindkraftnätet. 

Transformator T3:s nedsidas kabelförband kräver större area än den tillgängligt 
största kabelarean på 630 mm2. Därför förläggs två parallella kablar från 

transformatorn nedsida till det ingående 20 kV-ställverket. Vidare används samma 
area på ingående kabel till stationen som till transformator T3:s uppsida, vilket ger en 
marginal vid en eventuell framtida utbyggnad av stationen. 

Samtliga kabelförbands totala korrektionsfaktorer beräknas tillsammans med minsta 
strömvärdet och maximal belastningsförmåga enligt ekvation (16a) och (16b). De 
totala korrektionsfaktorerna presenteras i Tabell 13, och stationens maximala 

belastningsströmmar för beräkningarna hämtas ur Tabell 9. Genom att jämföra 
skillnaden mellan  �L i Tabell 9 och �L6M� från ekvation (16b) erhålls den marginal 
som dimensioneringen medfört. 
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I Tabell 13 framgår även respektive förbands kabelarea, strömvärde före korrigering 
och kablarnas korttidsströmtålighet [30] under 1 sekund. Kabelförbandens 
korttidsströmtålighet är dimensionerad för att klara av stationens maximalt 

förekommande kortslutningsströmmar på respektive spänningsnivå enligt Tabell 7. 
Kabelförbandens benämningar och anknytningar framgår ut stationens enlinjeschema 
i Bilaga C.  

 
Tabell 13. Kabelförbandens dimensioneringsdata. 

Kabelförband Area 

mm2
  

�G  

A 

NQRQ �G68�  

A 

�L6M� 

A 

�wx# 

kA 

40 kV-nivå       

L1-40-K 400 455 0,945 353 430 40,7 

T1-40-K 95 210 0,718 157 151 9,66 

T2-40-K 95 210 0,718 157 151 9,66 

T3-40-K 400 455 0,841 397 383 40,7 

20 kV-nivå       

T3-20-K 2x400 1050 0,75 923 788 40,7 

Utg. Fack 240 340 0,80 306 272 24,4 

Utg. Fack ändkabel 95 205 0,80 76 164 9,66 

10 kV-nivå       

T1-10-K 630 665 0,75 635 499 64,1 

T2-10-K 630 665 0,75 635 499 64,1 

H5-10-K (kond. bat.) 95 240 0,80 149 192 9,66 

 
där  

�by1 = kabelns korttidsströmtålighet under 1 sekund med 

begynnelsetemperatur på 70ºC, i kiloampere  

 
40 kV-ställverkets rörskenor och linor dimensioneras enligt E.ON Elnäts tekniska 

bestämmelse för utförande av utomhusställverk [19]. Ställverkets rördimension har 
valts till en ytterdiameter på 100 mm och en innerdiameter på 88 mm. Linorna skall 
ha en minsta area på 241 mm2. Både rörskenorna och linorna är de minsta normalt 

rekommenderade dimensionerna i E.ON Elnäts tekniska riktlinjer, och inga av 
stationens förekommande belastningsströmmar enligt Tabell 9 beräknas uppgå till de 
strömvärden som dessa klarar, se avsnitt 2.6.  
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5.6 Stationsbyggnad 

Stationsbyggnaden i utomhusalternativet upptar en yta på ungefär 120 m2, medan den 
i inomhusalternativet upptar en yta på ungefär 300 m2. Stationsbyggnadens utförande 

framgår av Bilaga E för utomhusalternativet, och av Bilaga G för inomhusalternativet. 
Skillnaden i storlek på stationsbyggnaderna beror på att inomhusalternativet även 
inhyser 40 kV-ställverket och kondensatorbatteriet på 10 kV-nivån. 

Stationsbyggnaden rymmer i båda alternativen ställverken på 10 kV- och 20 kV-nivån, 
ett batterirum och ett kontrollrum. Ställverksrummen och dess krav beskrivs under 
respektive ställverksavsnitt.  

Byggnaden utförs i båda alternativen med betongplatta på mark, och 
ställverksrummen för 10 kV- och 20 kV-ställverken samt kontrollrummet byggs med 
installationsgolv. För att underlätta utrymning förses stationens dörrar med 

nödöppnare, ingående rum med nödbelysning och utrymningsvägar markeras med 
självlysande färg [2]. Vidare skall stationsbyggnadens rum byggas och isoleras som 
egna brandceller. Även kolsyrebaserad brandsläckningsutrustning skall monteras i 

respektive rum i stationsbyggnaden [14].  

5.7 Ställverk 40 kV 

Nedan presenteras 40 kV-ställverkens utförande för de två stationsalternativen. Båda 
alternativen utförs med en stum kabelinmatning på den ena kortsidan av ställverket. 

Detta är en något okonventionell lösning, eftersom inkommande ledning normalt 
ansluts via någon form av kopplingsapparat för lokal bortkoppling av skenan. Den 
stumma inmatningen motiveras dock i det här fallet med att stationen är en ändstation 

belägen på landsbygd, med endast en inkommande ledning och med en begränsad 
tillgänglig tomtyta. Ställverkets ingående kopplingsapparater utgörs i de båda 
alternativen av samma typ av apparater, såsom brytare, ventilavledare, 

mättransformatorer, jordningskopplare och kabelavslut. Det totala antalet fack uppgår 
till fyra varav ett ansluter inkommande kabel och övriga utgörs av stationens 
transformatorers utgående fack. Dimensionerna på de rörskenor och linor som 

ställverket byggs upp av anges i avsnitt 5.5 i samband med deras 
strömdimensionering.        

5.7.1 Utomhusbyggt alternativ 

I utomhusalternativet byggs ställverket som ett luftisolerat lågbyggt ställverk. 

Huvuddelen består av aluminiumrörskenor och apparatanslutningarna utgörs av linor, 
se Bilaga E. Ställverket konstrueras för att uppfylla de minimala isolationsavstånd fas-
fas som anges i Tabell 1 med en marginal. Isolationsavståndet i ställverket utförs 

därför med samma polavstånd som ställverkets brytare är konstruerade efter, vilket 
uppgår till 1050 mm [21]. Ställverksstativen utgörs av stolpar med en överliggande 
regel för monatage av de isolatorer som håller upp rörskenorna. För att undvika för 
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stort linslack vid anslutning av de utgående facken till skenan, monteras även tre extra 
isolatorstolpar in i ställverket. Ställverkets ingående apparater monteras på stolpar eller 
stativ, som skruvas fast i platsgjutna betongfundament. För att uppfylla standarden SS 

421 01 01:s [2] krav på minimiavstånd placeras ställverket så att inga 
utomhusanläggningsdelar är närmre inhägnaden än 2 meter. Minsta höjd till 
spänningsförande del i ställverket är 3 meter och underkanten på isolatorer får inte 

vara monterade på en höjd lägre än 2,25 meter.  

För att underlätta för betjäning, manövrering och underhåll, placeras brytarna med ett 
avstånd till övriga apparater på 3 meter. Detta gäller dock inte då apparatens stativ är 

ihopmonterad med brytarstativet eller för jordningskopplare som är monterad i direkt 
anslutning till brytaren. Vidare har varje utgående fack en bredd på 6 meter, och för 
att underlätta vid service placeras ett tomt fack mellan de tre utgående facken.[19]       

5.7.2 Inomhusbyggt alternativ 

Inomhusalternativets ställverk byggs på samma sätt som i föregående alternativ i 
luftisolerat utförande med skenor av aluminiumrör och apparatanslutningar av linor, 
vilket framgår av Bilaga G. Ställverket konstrueras även här för att uppfylla de 

minimala isolationsavstånd som anges i Tabell 1, men med en mindre marginal. 
Isolationsavstånden för de utgående fackens apparater behålls fortfarande med ett 
polavstånd på 1050 mm, vilket styrs av brytarnas inbördes polavstånd, samtidigt som 

samlingsskenans polavstånd minskas till 850 mm.  

Ställverkslayouten beror på antalet fack, separeringsmöjligheter, ingående 
komponenter, krav på minimiavstånd och minsta höjd till spänningsförande del. 

Ställverket konstrueras med fyra ställverksfack, varav ett är för den ingående stumma 
kabelanslutningen och skenans spänningstransformator, och de övriga utgörs av 
utgående transformatorfack. Facken separeras sinsemellan av betongväggar, som även 

utgör fästpunkt för samlingsskenans isolatorer. Ställverkets övriga komponenter 
monteras på stativ eller stolpar, som bultas fast direkt i ställverksrummets betonggolv.  
I facket för den ingående kabelmatningen utförs ställverket, av samma anledning som 

i det utomhusbyggda alternativet, med minsta höjd till spänningsförande del på 3 
meter och till underkant på isolatorer minst 2,25 meter [2]. Detta eftersom en 
eventuell inspektion av spänningstransformatorn skall kunna utföras under drift. I de 

övriga tre utgående facken utförs endast anslutningen mellan skenan och brytaren 
med motsvarande måttkrav, medan de övriga anslutningarna och apparaterna 
monteras på en lägre höjd. Motiveringen till detta är för att minimera höjden på 

ställverksbyggnaden. För att även minimera utrymmesbehovet vid uppförande av 
ställverksbyggnaden placeras, dess ingående apparater med minsta möjliga inbördes 
avstånd med hänsyn tagen till åtkomligheten vid service och underhåll. För att 

uppfylla standarden SS 421 01 01:s [2] krav på utrymningsvägar, dimensioneras 
ställverket även för utrymningsgångar på minst 500 mm, oavsett om eventuell 
utstickande utrustning som jordningskopplare och skåpsdörrar förekommer.  
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Med hänsyn till att de utgående fackens apparater placeras med minimala inbördes 
avstånd och att dess höjder till spänningsförande delar understiger standardens 
rekommendationer, förses de utgående transformatorfacken med grindar som 

monteras innanför respektive facks port. Grindarna förses med magnetlås som 
omöjliggör tillträde till ställverksfacket då brytaren är sluten och facket således är 
spänningssatt. Ställverksbyggnaden förses med tryckavlastningsluckor för avlastning 

av det övertryck som uppstår vid uppkomst av ljusbåge. Vid en noggrannare 
projektering måste beräkningar utföras för att verifiera att byggnaden klarar av de 
ljusbågspåkänningar som kan uppstå.         

5.8 Ställverk 10 kV och 20 kV 

10 kV- och 20 kV-ställverken placeras i var sitt ställverksrum inomhus, och utförs i 
cellindelat plåtkapslat utförande för att minimera elskaderiskerna. Ställverksutförandet 

för dessa spänningsnivåer utförs på samma sätt i de båda alternativen och dess 
placering framgår av Bilaga E respektive Bilaga G. Ställverkens komponenter, såsom 
strömtransformatorer och jordningskopplare, framgår ur enlinjeschemat i Bilaga C. 10 

kV-ställverket utgörs av åtta fack, två ingående transformatorfack, ett för anslutning 
av kondensatorbatteri, ett mätfack och fyra utgående lastfack. 20 kV-ställverket består 
av totalt fem fack, ett ingående transformatorfack, ett mätfack och tre utgående fack 

för anslutning av vindkraftverk. Det finns även plats reserverad för anslutning av 
ytterligare ett 20 kV-ställverksfack enligt önskemål från uppdragsgivaren.  

Ställverksrummens storlek baseras på gemensam ställverksdata för de båda 

spänningsnivåerna. Anledningen till att de båda ställverken placeras i olika rum är för 
att undvika eventuella missförstånd vid vilken spänningsnivå arbete utförs, och för att 
minska risken för att det ena ställverket påverkas vid allvarligare fel på det andra. 

Ställverken på de två spänningsnivåerna skiljer sig inte nämnvärt åt i utseende eller 
utförande mer än att isolationsnivån är högre för 20 kV-ställverket och 
strömtåligheten i regel är högre för 10 kV-ställverken. En del tillverkare har till och 

med samma storlekar på ställverken för de båda spänningsnivåerna. Måtten på 
samtliga ställverksfack har därför i projektet uppskattats till 1,8 meter djupt och 1,0 
meter brett, men det finns flertalet tillverkare på marknaden som kan erbjuda 

kompaktare lösningar. 

För att minska risken för elrelaterade skador utförs ställverken med följande 
säkerhetsfunktioner. Ställverken skall ha cellindelning för samlingsskenan, 

lågspänningsutrymmet för reläskydd och manöver, tryckavlastningsutrymmet samt 
högspänningsutrymmet för kopplingsutrusning och mättransformatorer. Dessutom 
skall ställverken vara utrustade med jordskenor och isolerskärmar, som förhindrar 

oavsiktlig beröring vid arbete i ställverket. Vidare skall all manöver av ställverken 
kunna ske med stängda ljusbågssäkra skåpsdörrar, och tryckavlastningen vid eventuell 
ljusbåge skall ledas ut ur byggnaden genom väggen på baksidan ställverken. 
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Ställverken dimensioneras för att tåla de belastnings- och felströmmar som kan 
förekomma i stationen enligt Tabell 7 och Tabell 9. Eftersom ställverkens brytare 
enligt avsnitt 5.1 dimensioneras efter minimikrav enligt Svenska Kraftnäts 

rekommendationer, dimensioneras även ställverken efter dessa minimikrav. Detta 
medför att ställverksfacken skall ha en märkström på 630 A, med undantag för 
ingående transformatorfack i 20 kV ställverket och ställverkens huvudskenor som 

dimensioneras för en märkström på 800 A. Korttidsströmståligheten för ställverken 
skall minst uppgå till brytarnas motsvarande märkbrytström på 12,5 kA och 
stötströmståligheten skall minst motsvara märkstötströmståligheten på 31,25 kA. 

Eftersom ställverken utgörs av fabrikstillverkade enheter med standardiserade skenor 
är ofta felströmståligheten något högre än ovan angivna värden. De angivna värdena 
skall därför ses som minimikrav, och klarar ställverken av högre strömmar erhålls 

enbart en större positiv marginal vid fel.      

För att minimera skaderisker i samband med manöver, arbete och utrymning 
utformas ställverksrummen enligt gällande standard. Standarden SS 421 01 01 [2] 

anger att betjäningsgången framför ställverken skall utgöras av ett utrymme på minst 
1,5 meter, och vid öppna skåpsdörrar och utstickande utrustning i gången får aldrig 
utrymningsvägen vara mindre än 500 mm. Om ställverkets betjäningsgång inte 

överstiger 10 meter är en utrymningsväg tillräcklig. Vidare skall ställverkets 
fackskåpsdörrar stängas i huvudutrymningsvägens riktning. Ställverksrummen är 
dimensionerade enligt standardens minimikrav med viss marginal. Exempelvis har 

respektive ställverksrum två utrymningsvägar, trots att utrymningsvägen inte 
överstiger 10 meter.   

5.9 Nollpunktsutrustning 

Transformator T1 och T2:s gemensamma nollpunktsutrustning i form av 
nollpunktsreaktor och motstånd återanvänds i den nya stationen. Nollpunktsreaktorn 
och motståndets elektriska data är inte kända, men eftersom inga spännings- eller 

nätombyggnationer planeras utföras på det aktuella 10 kV-nätet i samband med 
ombyggnationen, förutsätts befintliga data för utrustningen vara tillfredsställande 
dimensionerat. Nollpunktreaktorn och motståndet flyttas till en placering mellan 

transformatorerna i och med ombyggnaden. Nollpunktutrustningens befintliga 
placering framgår av Bilaga B, och dess placering efter ombyggnationen för de två 
alternativen framgår av Bilaga E respektive Bilaga G. Ur de senast nämnda bilagorna 

framgår även placeringen av nollpunktsutrustningen för transformator T3.  

Standarden SS 421 01 01 [2] anger att om en utrustning skall ha tillräckligt skydd mot 
brand, skall dess avstånd till motsvarande storlek på transformator som T1 och T2 

uppgå till minst 3 meter. I annat fall krävs att brandtåliga skiljeväggar mellan 
utrustningen och transformatorn uppförs. Brandväggarna skall utföras med en minsta 
höjd som motsvarar transformatorns högsta höjd och en brandtålighet för minst 60 
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minuter, vilket motsvaras av brandklass EI60. I samband med uppförandet av 
skiljeväggarna anläggs också en oljeuppsamlingsgrop, som klarar av att samla upp 
utrustningens totala oljemängd inklusive 300 mm regnvatten, under 

nollpunktutrustningen [14]. Eftersom nollpunktutrustningen delas mellan 
transformatorerna T1 och T2, måste den vara i drift även efter en eventuell brand i en 
av transformatorerna. Avståndet från nollpunktutrustningen till transformatorerna 

uppgår inte till 3 meter, varför brandväggarna utförs i betong och byggs upp på tre 
sidor av nollpunktsutrustningen.  

Nollpunktsreaktorn till transformator T3 dimensioneras efter vindkraftsnätets totalt 

beräknade kapacitiva strömbidrag, som enligt Tabell 8 som uppgår till ca 40 A, vilket 
är det minsta bidraget som nollpunktreaktorn skall klara av att kompensera. Det torde 
också anses rimligt att reaktorn konstrueras med en viss marginal, vilket 

uppskattningsvis innebär att reaktorn bör ha en märkström på minst 50 A. Reaktorns 
kompenseringsgrad skall vara steglöst justerbar och levereras med 
avstämningsautomatik. Vidare är vindkraftverkens kabelnät i projektet endast en 

uppskattning av det verkliga nätet som skall byggas. Detta medför att ytterligare 
kartläggning och beräkningar bör utföras för att sammanställa dess totala kapacitiva 
strömbidrag för slutgiltig dimensionering av stationens reaktorspole.  

Enligt EBR [26] skall ett nollpunktsmotstånd på 10 A installeras för transformator T3. 
Motståndet förses med termiskt skydd och brytare som kopplar ur motståndet innan 
övertemperatur uppstår. Motståndet skall kontinuerligt klara av att föra den ström 

som motsvarar 30 procent av den nätets maximalt resulterande jordfelström, och 
under 90 sekunder även föra 100 procent av motsvarande ström. 

Nollpunktsreaktorn och motståndet utsätts normalt som mest för en spänning som 

motsvarar en fasspänning på respektive spänningsnivå. Detta sker vid fullt utvecklat 
enpoligt jordfel då övriga nätets friska faser får fasspänningar med ett belopp som 
motsvarar en huvudspänning. Därför dimensioneras reaktorn och motståndet för 

transformator T3 med en märkspänning som motsvarar 20 kV-nätets 
konstruktionsspänning enligt Tabell 2 genom roten ur tre, vilket således ger 

märkspänningen 
�e

√�
 kV.   

Nollpunktsutrustningen för transformator T3 anses inte behöva några skiljeväggar 
eftersom den står på behörigt avstånd från de övriga transformatorerna. Visserligen 

kan en brand i transformator T3 leda till skador på den närliggande 
nollpunktutrustningen, men eftersom den endast används till den berörda 
transformatorn, torde detta anses vara av mindre betydelse. Dock skall en 

oljeuppsamlingsgrop anläggas för uppsamling av utrustningens olja vid ett eventuellt 
läckage. Oljeuppsamlingsgropen byggs samman med transformatorns 
oljeuppsamlingsgrop och dess uppsamlingsförmåga utökas med 

nollpunktutrustningens motsvarande oljemängd inklusive marginal för 300 mm 
regnvatten. 
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Nollpunktsfrånskiljare för respektive transformator T1 och T2 monteras på 
skiljeväggarna för anslutning eller bortkoppling av transformatorerna. Eftersom 
transformator T3:s nollpunktsutrustning saknar skiljeväggar, monteras 

nollpunktfrånskiljaren i en stolpe.   

5.10 Lokalkraft växelström (VS) 

Stationen kräver inkommande växelspänning i form av 230/400 VAC för att mata 

likströmssystemet och övrig växelströmslast, som värme och belysning. Den 
nuvarande stationen har sin växelströmsmatning från en nätstation som är belägen 
längre ut på landsbygden och ansluten till transformatorstationens 10 kV-nät. Denna 

matning skall flyttas över till den nya anläggningen. För att erhålla redundans i 
växelströmsmatningen förses transformator T3 med en hjälpkraftlindning som skall 
klara av att stationens maximala last med minst en 100 procentig [31] marginal. 

Stationens växelströmscentral förses med automatisk valutrustning som vid störningar 
eller bortfall av den ordinära växelströmsmatningen istället kopplar över till matning 
via stationens andra matningskälla. Valutrustningen skall ha inställningsbara 

förstahandsval mellan de olika matningskällorna samt inställningsbara tider för 
återkoppling av den ordinarie matningen. 

Eftersom projekteringen inte utförs på detaljnivå är inte alla stationens inbördes laster 

kända. Detta medför att en mer fullständig kartläggning av effektbehovet för stationen 
måste utföras vid en noggrannare projektering.  

En grov uppskattning av transformatorstationens effektbehov utförs genom dess 

totalt installerade effekt. Eftersom endast en av transformatorerna T1 och T2 
beräknas vara inkopplade vid normal drift, beräknas den totalt installerade effekten 
som summan av transformator T1:s och T3:s märkeffekt. Den totalt installerade 

effekten uppgår således enligt transformatordata i Tabell 3 till 26,3 MVA. 
Transformatorstationens växelströmslokalkraftsbehov uppgår då grovt räknat till 0,1-
0,2 procent av den totalt installerade effekten [1]. Detta medför att behovet 

uppskattas ligga mellan 26 och 53 kVA och inkluderat ovanstående marginal medför 
detta ett totalt behov på mellan 53 och 106 kVA. Detta behov stämmer ganska väl 
överens med storleken på motsvarande standardiserade hjälpkraftlindning för den nya 

transformatorn T3 enligt avsnitt 3.2.  

5.11 Lokalkraft likström  

Likströmssystemet utförs med en primärspänning på 110 VDC, som flertalet av 
stationens apparater matas från. Systemet utgörs av en batteriuppsättning, två 

laddningslikriktare, en likströmsfördelningscentral, huvudbattericentral och 
övervakningsutrustning. De olika apparaternas placering för de olika alternativen 
framgår av Bilaga E respektive Bilaga G. Eftersom stationens totala interna lastbehov 

inte är känt och en kartläggning inte heller inte omfattas av projektet, måste en 
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noggrannare dimensionering utföras vid en detaljprojektering. Apparaterna uppskattas 
dock i den mån som projektet tillåter.  

Likstömssystemets övervakningsutrustning skall innefatta övervakning av över- och 

underspänning, jordfel, batteriavbrott, laddningslikriktarfel och säkringar. Dessa 
funktioner får dessutom inte integreras i laddningslikriktarna, utan skall installeras 
separat för att undvika att fel i likriktaren medför att övervakningsfunktionerna faller 

bort.[32]        

5.11.1 Batterier 

Likströmsbatteriet utförs som ett fritt ventilerat 110 VDC bly-syra-batteri. 
Batteristorleken kan enligt uppdragsgivaren uppskattas till 150 Ah för motsvarande 

storlek på station som omfattas i projektet. Vid en noggrannare projektering skall det 
verifieras att batteriet klarar av en avbrottstid på upp till 15 timmar, då 
batterispänningen som minst skall uppgå till 99V [32]. Eftersom stationen är belägen 

på landsbygd med relativt begränsat antal utgående linjer, och dessutom utgörs av en 
ändstation, konstrueras stationen med endast en batteriuppsättning. Den fysiska 
storleken på ett sådant batteri utgör en längd på ungefär 1,7 meter och en bredd på 

ungefär 0,5 meter [33]. Måtten förutsätter att batterienheterna placeras i stativ med två 
rader utförda i olika höjdetapper. Stativet förses även med uppsamlingskärl för 
eventuellt batterisyraläckage.  

Batterierna placeras i ett separat rum i ställverksbyggnaden med konstant ventilation 
genom ventilationskanal i vägg. I batterirummet monteras även skyddsutrustning i 
form av en ögondusch som skall finnas enkelt tillgänglig för att minimera riskerna vid 

en eventuell batterisyrarelaterad olycka.[14] 

5.11.2 Laddningslikriktare (LIKRIKT) 

De två likriktarna dimensioneras för att vardera klara av en last som motsvarar 120 
procent av stationens grundlast, samtidigt som batteriet vid maximal avbrottstid enligt 

avsnitt 5.11.1 skall klara av att laddas upp till 90 procent av dess märkkapacitet på 12 
timmar.[32] Likriktarna skall klara av att köras parallellt med varandra och skall vara 
försedda med strömbegränsningsfunktion som motsvarar respektive likriktares 

märkström. Möjlighet till manuellt val mellan hållspänningsladdning och 
utjämningsladdning är funktioner som skall vara integrerade i likriktarna med separat 
inställbara spänningsvärden. Dock får inte likriktarna under några omständigheter 

styra ut en högre spänning än 102 procent av inställt värde.[34] 

5.11.3 Battericentral och likströmsfördelning (LS-FÖRD) 

Battericentralen placeras på utsidan av batterirummet så nära batteriuppsättningen 
som möjligt. Kablarna mellan batteriet och centralen skall kopplas direkt till centralen 

utan mellanliggande kopplingsapparater eller säkringar, och dimensioneras efter hela 
batteriets kortslutningskapacitet. Battericentralen utförs i isolerat plastmaterial med 
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genomskinligt lock, där pluspolen och minuspolen monteras i skilda lådor. I 
battericentralen skall uttag finnas för utförande av batterikapacitets- och 
jordfelskontroll. Centralen skall även ha anslutningar för de två ingående 

laddningslikriktarna, övervakningsutrustningen och de utgående anslutningarna av 
fördelningscentralen.[32]  

Fördelningscentralen för likströmmen utgörs av ett skåp med rackmonterade 

säkringsgrupper för matning av stationens likströmsbaserade utrustning. Dessa delas 
upp flera delsystem där matning av stationens skyddsfunktioner separeras så att 
skyddsredundans erhålls även om en matning till ett delsystem skulle falla bort. Vidare 

delas delsystemens ingående anslutningar upp i flera grupper. Exempelvis skall 
respektive transformators reläskydd anslutas till en separat säkringsgrupp.[32] 

5.11.4 Omriktare (LS-OMR) 

I stationen förbereds ett skåp med likspänningsomriktare för eventuell matning av 

kontrollutrustning, fjärrkontroll etc. som kräver en annan matning än 110 VDC. De 
spänningar som kan förekomma är 48 VDC eller 24 VDC, vilket sker genom matning 
av två parallellkopplade omriktare för respektive spänning. Matningen tas från 

stationens befintliga 110 VDC- system, och varje omriktare skall ensam klara av hela 
det lastbehov som stationen beräknas få för respektive spänningsnivå. Omriktarna 
skall utgöra galvanisk åtskillnad mellan dess primär- och sekundärsida, och vara 

utrustade med överspänningsskydd.[14] 

5.12  Människa Maskin Kommunikation (MMK) 

Stationens manöversystem utförs i ett datorbaserat gränssnitt, vilket innebär att 

kabeldragning och skåpsbehovet i stationen minimeras. Manöversystemets bildskärm 
skall presentera en översiktsbild av stationens ställverk, där respektive 
kopplingsapparat framgår. De schematiska bilderna skall i största mån återge 

stationens verkliga utformning så att risken för missförstånd minimeras. Det skall 
även vara möjligt att erhålla mer detaljerade bilder på bildskärmen över stationens 
objekt för presentation av mätvärden, manöver av brytare, larmhantering och dyl. 

Stationens driftformsomkopplare placeras i nära anslutning till manöversystemet och 
skall utrustas så att driftformen kan väljas mellan de tre olika lägena när-, när med 
fjärr- och fjärrmanöver.  

För att inte stationens manövermöjlighet helt skall försvinna vid haveri på det 
datorbaserade gränssnittet, skall parallell reservutrustning för rak manöver installeras i 
stationen. Utrustningen för rak manöver installeras lämpligtvis under den 

datorbaserade kontrolltavlan och utgörs då av manöverknappar för direkt 
tillslag/frånslag av stationens kopplingsapparater. Förutom manöverknappar skall 
reservutrustningen även innefatta lägesindikeringar, spännings- och strömmätare samt 

mätuttag. Även reservutrustningen utförs i enlighet med stationens 
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ställverksutformning. Reservfunktionen för 10 kV- och 20 kV-ställverkens utgående 
fack kan placeras i respektive facks lågspänningsutrymme där dess reläskyddsterminal 
är placerad.[23] 

5.13 Mätning 

Utrustning för debiteringsmätning (MÄT) skall installeras i leveranspunkten för 
mätning av stationens inkommande och utgående effekter. Eftersom 

transformatorstationen ansluts stumt, har en bedömning gjort att mätningen sker i 
transformatorfacken på 40 kV-nivån för att spara in en strömtransformator för 
ingående linje. Mätvärden för strömmen tas från en separat mätkärna från respektive 

strömtransformator, som är placerad i transformatorfacken, se Bilaga C. 
Spänningensmätvärden hämtas ifrån spänningstransformatorn, som är placerad på 40 
kV-skenan. 

Utöver debiteringsmätningen skall mätvärden för drift och övervakning kunna 
presenteras i stationen samt vidarebefordras till driftcentralen. Mätfunktionerna skall 
utgöras av [14]: 

• Spänning på respektive skena och på transformatorernas nedsida.   

• Ström för respektive transformators upp- och nedsida och för samtliga av 
stationens utgående fack. 

• Aktiv och reaktiv effekt inklusive riktning för respektive transformator och 
samtliga av stationens utgående fack (för kondensatorbatteriet räcker det med 
reaktiv effekt).  

• Lindningskopplarläge för stationens samtliga transformatorer. 

• Nollpunktsreaktorns avstämningsläge och nollpunktsspänning angiven som en 
procentuell utbildningsgrad. 

• Aktuell nätfrekvens. 

5.14 Fjärrkontroll (Fjärr) 

Fjärrkontrollen i anläggningen skall svara för den kommunikation som skall ske 
mellan stationen och driftcentralen. Driftcentralen skall då via fjärrkontrollen kunna ta 

emot larm, mätvärden och indikeringar ifrån stationen, och samtidigt utföra manöver 
och driftomläggningar genom stationens installerade kopplingsapparater. 
Fjärrkontrollen skall vara anpassad för sammankoppling med stationens 

kontrollutrustning för hantering av ovanstående nämnda funktioner.  

Den befintliga stationens utrustning för fjärrkontroll anges av uppdragsgivaren vara 
relativt nyinstallerad. Eftersom anläggningen byggs ut med fler brytare och funktioner, 

innebär en flytt av den befintliga fjärrkontrollen till den nya stationsbyggnaden 
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troligtvis att en viss komplettering av utgångar/ingångar behöver göras. Vidare utgör 
flytten en viss tidspress, då stationens laster under ombyggnationen inte bör utsättas 
för längre avbrott än nödvändigt. Därför installeras en ny fjärrkontroll, som anpassas 

till den installerade kontrollutrustningen samt uppfyller de krav och önskemål som 
ställs av den anslutande driftcentralen, i den nya stationsbyggnaden. Den gamla 
fjärrkontrollen rekommenderas istället användas som reservdel till andra stationer, 

alternativt avyttras. Vidare dimensionering av fjärkontrollen omfattas inte av projektet, 
utan bör utföras i samband med en mer detaljerad projektering, där aktuell 
driftcentrals krav på signaler och kommunikation karläggs samt antalet 

ingångar/utgångar fastställs.    

5.15 Reläskydd, vakter och registrering 

Reläskydden i stationen samordnas efter enkelfelskriteriet, som säger att ett enstaka fel 

i anläggningen inte får äventyra säkerheten kring stationen. Reläskyddsfunktionerna 
integreras i den grad det är möjligt i objektsbundna skyddsterminaler. Stationens 
reläskyddsfunktioner beskrivs i avsnittets underrubriker tillsammans med relevanta 

vakter och registreringssystem. Respektive objekts reläskyddsfunktioner framgår även 
i de block som infogats i stationens enlinjeschema i Bilaga C. Eftersom samtliga 
utgående linjer i 10 kV-ställverket är utrustade med samma reläskyddsfunktioner har 

de endast åskådliggjorts med ett block, detsamma gäller för 20 kV-ställverket.  

För att kunna prova stationens reläskyddsfunktioner förses samtliga skyddsterminaler 
med provdon för anslutning av provhandske. Genom provdonet skall 

skyddsfunktionerna kunna testas utan att anläggningens funktion eller förmåga att 
koppla bort fel åsidosätts. När provhandsken sticks in i provdonet skall 
utlösningskretsarna och spänningskretsarna från spänningstransformatorerna 

frånskiljas och strömkretsarna från strömtransformatorerna kortslutas. [14]   

5.15.1 Överströmsskydd (ISm och ISmr) 

För skydd mot kortslutning och överlast utrustas transformatorstationen med oriktade 
överströmsskydd. Överströmsskydden placeras för mätning i varje utgående fack och 

på transformatorernas upp- och nedsida. Transformatorns uppsida förses med dubbla 
skydd för att erhålla en tillräcklig redundans. I de utgående produktionsfacken på 20 
kV-nivån utförs skydden dessutom med en riktningsfunktion. De riktade skydden 

väljs för att en kortslutning på en vindkraftsradial annars kan resultera i att även de 
övriga felfria radialerna bortkopplas när de matar kortslutningsström till felstället.  

Skydden skall bestå av minst två inställbara utlösningssteg för ström och tid. 

Utlösningsstegen skall bestå av ett grovsteg, I>>, som används för detektering av 
närbelägna kortslutningar med stora felströmmar och ett finsteg, I>, som används för 
kortslutningar som inträffat längre bort från mätstället. För att erhålla 

skyddsredundans ställs skyddens finsteg in tidsselektivt mot underliggande och 
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överliggande skydds finsteg.  Skydden skall ha en ingång för blockering av grovsteget 
samt en utgång för blockersignal till överliggande skydd. Blockerfunktionerna används 
för att kunna erhålla selektivitet mot stationens under- respektive överliggande 

överströmsskydd. Uppbyggnaden med blockeringsfunktioner benämns ofta som 
blockerbara samlingsskenskydd. Grovsteget konfigureras vanligtvis för momentan 
utlösning, men funktion skall även finnas för konstantidsfördröjd utlösning. För 

finsteget skall möjlighet till val mellan konstanttidsfördröjning, inverttidsfördröjning 
och RI-karakteristik finnas. Skyddens mätingångar kopplas till stationens 
strömtransformatorer med reläkärna, och riktningsfunktionen kopplas till 

spänningstransformatorns mätkärna.[14][35]    

5.15.2 Överströmsskydd för lindningskopplare (ISmLK) 

Eftersom lindningskopplaren inte är dimensionerad för att koppla överströmmar, 
måste den förses med ett manöverförhindrande skydd då dessa förekommer. Skyddet 

mäter överströmmen och blockerar en eventuell lindningskopplarmanöver tills dess 
att överströmmen avtagit.[14] 

5.15.3 Riktat och oriktat jordfelsskydd (JSr, JS) 

Transformatorstationens utgående 10 kV- och 20 kV-fack skall utrustas med riktade 

jordfelsskydd för detektering av jordfel med en total felimpedans på minst 5000 Ω. 
Anledningen till att skydden utförs riktade är att i första hand selektivt kunna 
detektera och koppla bort endast den felbehäftade ledningen. I skydden skall 

möjlighet för tidsfördröjd utlösning finnas samt ströminställningsmöjlighet på mellan 
1-1000 mA. Mätströmmen till skydden hämtas ifrån de summakopplade 
strömtransformatorerna på 40 kV-nivån och från kabelströmstransformatorer på 10 

kV- och 20 kV-nivåerna. Skyddets riktningsangivelse tas från 
spänningstransformatorernas öppna deltakopplade lindning. Samtliga skydd där riktat 
jordfelsskydd förekommer skall förses med en oriktad funktion för detektering av 

dubbelt jordfel i nätet. [35] På uppsidan av transformatorerna installeras oriktade 
jordfelsskydd som således endast mäter summaströmmen och skyddar den relativt 
korta ledningssträckan mellan transformatorerna och brytarna som är anslutna till 40 

kV-skenan. 

5.15.4 Transientmätande jordfelsskydd alias Wischer (JSrW) 

Ett intermittent jordfel är ett fel som tillfälligt uppstår genom en kapacitiv urladdning 
vid en jordslutning. Eftersom jordslutningsströmmen i ett resonansjordat system i 

regel är kompenserad till ett minimum, och i stort består av den resistiva 
strömkomponenten som går genom nollpunktsresistorn, förekommer det att 
ljusbågen som uppstår i felstället slocknar vid spänningens nollgenomgång. När 

spänningen återigen stiger över felstället återtänder ljusbågen och förloppet upprepas. 
I samband med att ljusbågen tänds av en kapacitiv urladdning uppstår en högfrekvent 
strömtransient, vilken det transientmätande skyddet registrerar. Problemet för 
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jordfelsskydden som beskrivs i 5.15.2 är att de möjligtvis mäter in felet, men återgår 
när ljusbågen slocknar. Alternativt löser hela ställverket p.g.a. att det 
spänningsmätande jordfelsskyddet har mätt in felet. [36]  

Kraven på det transientmätande skyddet är att det skall klara av att ge felets riktning 
vid inmätning av den första strömtransienten. Skyddet skall även ha en möjlighet till 
tidsfördröjd utlösning och återgångsmöjlighet vid inställd nollpunktspänning. Vidare 

används endast skydd som är analogt mätande.[14] Skyddsfunktionen placeras i 
stationens samtliga utgående 10 kV- och 20 kV-fack.  

5.15.5 Nollpunktspänningsskydd (NUS) 

Nollpunktspänningsskyddet används som skydd mot jordfel på 20 kV- och 10 kV-

skenorna, och utgör även backuppskydd för de utgående fackens ledningsskydd vid 
jordfel. Skyddet uppdelas mellan två reläskydd, där det primära skyddet är kopplat till 
spänningstransformatorn på respektive skena. Som ett första steg kopplas samtliga 

utgående fack bort från skenan, och om felet fortfarande kvarstår kopplas 
transformatorns nedsida bort. Skyddet skall ställas tidsselektivt mot de utgående 
fackens jordfelsskydd. Det andra reläskyddet skall kopplas till 

spänningstransformatorn ansluten till transformatorns nedsida och koppla bort 
transformatorns uppsida selektivt mot det första NUS-skyddet. Skyddet ger alltså ett 
skydd mot jordfel på transformatorernas nedsida samtidigt som det utgör 

backupskydd för det underliggande sken-NUS-skyddet. Vid de fall då transformatorns 
uppsida löses ut av NUS-skyddet skall skyddet blockera en eventuell tillslagsmanöver. 
Eftersom NUS-skydden mäter nollföljdspänningen, kopplas de till 

spänningstransformaternas öppna deltalindning. Skydden skall ha en känslighet som 
klarar av att detektera jordfel upp till 20 kΩ.[14]  

5.15.6 Brytarfelsskydd (BFS) 

Stationens skyddsterminaler skall utrustas med brytarfelsskydd för bortkoppling av 

ovanliggande brytare vid utebliven ordinarie brytarfunktion. Skyddet integreras i 
stationens skyddsterminaler och initieras av samtliga skyddsfunktioner utom de 
jordfelsrelaterade [14]. Vid utebliven skyddsutlösning av transformatorernas uppsida 

skall ovanstående station normalt mäta in felet för bortkoppling. 
Brytarfelsskyddsfunktionen skall ändå integreras i de skydd som normalt kopplar bort 
stationens 40 kV-transformatorfack, då eventuell vidarebefordring av utlösningssignal 

till överliggande station kan vara aktuell. 

5.15.7 Över- och underfrekvensskydd (f<, f>) 

För att skydda elnätet mot skadlig över- och underfrekvens, som eventuellt kan 
uppstå i det anslutna vindkraftnätet, installeras ett primärt över- och 

underfrekvensskydd, som beräknar frekvensen genom mätning av spänningen på 20 
kV-skenan. Då de inställda gränsvärdena i skydden överskrids, löses transformatorns 
nedsida ut. Enligt AMP [37] utgör skyddet, förutom skydd för överliggande nät, ett 
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skydd för de anslutna vindkraftverkens generatorer samt skydd mot oönskad ö-drift. 
Vidare skall den sekundära skyddsfunktionen för uppfyllelse av enkelfelskriteriet 
utgöras av de över- och underfrekvensskydd som är placerade ute i respektive 

vindkraftverk [7].      

5.15.8 Över- och underspänningsskydd (U<, U>) 

Över- och underspänningsskydd används, som namnet antyder, för att skydda nätet 
och vindkraftverken mot skadliga driftöverspänningar. Skyddet installeras på samma 

sätt som under- och överfrekvensskydden i avsnitt 5.15.7, och utgör skydd mot 
oönskad ö-drift. Sekundära skyddsfunktionen utgörs av de skydd som är placerade ute 
i vindkraftverken. [7]  

Stationens lindningskopplare kräver även en enklare under- och 
överspänningsdetektering. Detta för att förhindra manöver av lindningskopplaren vid 
spänningsbortfall och för låg spänning som orsakas av fel i näten. Denna 

blockeringsfunktion integreras därför i transformatorernas respektive 
transformatorterminal. 

5.15.9 Frekvensderivataskydd (df/dt) 

Enligt ASP [7] utgör frekvensderivataskyddet ett viktigt komplement för skydd mot 

oönskad ö-drift, eftersom stationen annars teoretiskt skulle kunna köras i ö-drift då 
bortkoppling från ovanstående station har skett, och vindkraftverken balanserar 
stationens utgående last med relativt konstant frekvens. Detta undviks genom att 

installera ett frekvensderivataskydd, som mäter på 20 kV-skenan och kopplar bort 
transformatorns nedsida. Skyddet ger således en effektivare bortkoppling än med 
enbart under- och överfrekvensskydd, eftersom förändringshastigheten hos 

frekvensen vid ö-drift av ett vindkraftnät vanligtvis är betydligt större än vid 
förändringar i ett nätanslutet vindkraftnät. Eftersom både positiva och negativa 
frekvensderivator kan förekomma, skall skyddet konstrueras som 

absolutvärdesmätande.  

5.15.10 Tillkopplingsblockering (Tb)  

Transformator T3:s nedsida skall förses med tillslagsblockering som hindrar tillslag av 
nedsidans transformatorbrytare vid spänningssatt 20 kV-skena. Skyddsfunktionen 

skall installeras för att skydda mot ett eventuellt tillslag då vindkraftparken går i ö-
drift. Detta skulle annars kunna innebära att ett tillslag mot ett nät med felaktig 
spänning, frekvens eller fasläge skulle kunna ske.  

5.15.11 Återinkopplingsautomatik (Såi, Fåi) 

Eftersom luftledning ingår i 10 kV-fackens utgående linjer, skall dessa förses med en 
återinkopplingsautomatik, som vid fel återinkopplar den utlösta ledningen. 
Funktionen skall integreras med ledningsskydden och kunna ställas av vid behov. Två 

funktioner skall finnas tillgängliga, varav den ena utgörs av en 
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snabbåterinkopplingsfunktion (Såi) och den andra en fördröjd 
återinkopplingsfunktion (Fåi). Snabbåterinkopplingsfunktionen utför normalt ett 
försök till återinkoppling av ledningen 0,1-3 sekunder efter utlöst ledning och den 

fördröjda funktionen ett försök efter 10-90 sekunder. Om felet kvarstår efter 
ovanstående två försök förblir ledningen utlöst och ytterligare manuella åtgärder 
måste vidtas för att åter spänningssätta ledningen.[14]  

5.15.12 Transformatordifferentialskydd (Tdiff) 

Transformatordifferentialskyddet mäter skillnaden mellan ingående ström på 
transformatorns uppsida och utgående ström på transformatorns nedsida. För att 
erhålla samma primära ström in i skyddet från transformatorns upp- och nedsida trots 

omsättningsskillnaden, installerades tidigare mellanströmstransformatorer. 
Mellanströmstransformatorernas uppgift var då att kompensera för transformatorns 
omsättning och dess fasvridning. Dagens moderna skydd utför dock den 

kompenseringen direkt, varför mellanströmstransformatorerna uteblir i moderna 
anläggningar. Eftersom transformatorerna är utrustade med lindningskopplare, 
kommer en skillnadsström uppstå som varierar med det aktuella 

lindningskopplarläget. En viss skillnadsström uppstår även beroende på att en viss 
ström går åt att magnitisera transformatorkärnan. Skillnadsströmmen blir även 
betydligt större då fel utanför skyddets mätområde inträffar. Av den anledningen 

utförs skyddet med en överströmsstabiliseringsfunktion som, enkelt förklarat, hindrar 
skyddet från att lösa ut vid fel utanför skyddsområdet. För att undvika ytterligare 
obefogad utlösning av transformatorn måste skyddet även övertonsstabiliseras mot 

den strömstöt som uppstår vid inkoppling samt mot övermagnetisering av 
transformatorerna. Inkopplingströmstöten har en hög halt av andra övertonen, medan 
det vid transformatorövermagnetisering uppstår en stor halt av femte övertonen, och 

genom mätning av dessa kan respektive stabilisering ske.[1]  

Samtliga transformatorer i stationen skall förses med transformatordifferentialskydd 
och mätvärdena hämtas ifrån strömtransformatorernas reläkärnor på transformatorns 

upp- och nedsida. Vid aktiverad skyddsfunktion skall tillslagsmanöver av 
transformatorn blockeras av skyddet [14]. 

5.15.13 Transformatorvakter 

Ett av transformatorns viktigaste skydd utgörs av den mekaniska gasvakten (G), som 

reagerar på gasutveckling i transformatoroljan. Gasutvecklingen uppstår vid 
värmeutveckling i transformatorn och kan uppkomma vid exempelvis en ljusbåge. Vid 
mindre gasutveckling skall gasvakten signalera och vid kraftigare gasutveckling ge 

utlösningsimpuls till transformatorbrytaren. Då transformatorn löses ut av gasvaken 
skall även här en eventuell tillslagsmanöver av transformatorn blockeras. Detta 
eftersom en kraftig gasutveckling i en transformator i regel är förknippad med ett 

allvarligare fel, som exempelvis kortslutning av transformatorns lindningar. Även 
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transformatorernas nollpunktreaktorer är utrustade med gasvakt som följer samma 
förutsättningar som transformatorernas vakter. [1][14]  

Transformatorerna skall även utrustas med följande vakter [14]: 

• Tryckvakt för lindningskopplaren (PLK), som vid övertryck ger 
utlösningssignal och blockering av tillslagsmanöver. 

• Oljetemperaturvakt (T), som startar transformatorns kylfläktar och ger signal 

vid övertemperatur. 

• Lindningstemperaturvakt (LT), som ger varningssignal vid måttlig 
övertemperatur och utlösningssignal vid kraftig övertemperatur. 

• Oljenivåvakt (N), som vid hög eller låg oljenivå i transformatorns 
expansionskärl ger signal. Samma typ av oljenivåvakt finns även i stationens 
nollpunktreaktorer.    

5.15.14 Händelse- och störningsregistrering  

Stationen skall förses med utrustning för registrering av de händelser som sker i 
stationen samt med utrustning för störningsregistrering, som registerar de aktuella 
strömmar och spänningar som mäts in vid fel. Händelseregisteringen skall lagras med 

tidskoder med en minimal upplösning på 3 millisekunder, där registrering av minst 
200 händelser skall kunna lagras. Händelser kan utgöras av felbortkopplingar, 
brytarindikeringar, återinkopplingsförsök och liknande. Störningsregistreringen 

initieras då reläskyddet mäter in ett fel, och skall kunna lagra motsvarande insignaler 
och aktuella ström- och spänningskurvor för minst 3 fel under minst 10 sekunder per 
fel. För att erhålla en korrekt tidsangivelse för respektive registrering skall 

utrustningen förses med en klocka för GPS-synkronisering.[14] Båda funktionerna 
byggs in i stationens skyddsterminaler och sammankopplas med stationens 
datorbaserade kontrolltavla.   

5.15.15 Ljusbågsvakt 

Ljusbågsvakens uppgift är att detektera en uppkomst av ljusbåge och snabbt koppla 
bort samtliga brytare som kan tänkas mata ljusbågen med ström. Samtliga 10 kV- och 
20 kV-fack förses med ljusdetektorer, som är kopplade till respektive ställverks 

ljusbågsvaktscentral. Denna kopplar snabbt bort ställverkens brytare vid signal från 
någon av detektorerna. Även 40 kV-ställverket i det inomhusbyggda alternativet förses 
med ljusbågsvakt med sensorer i varje fack. Vid detektering skall samtliga stationens 

40 kV-brytare lösas ut. Eftersom stationen är stumt ansluten till inkommande ledning, 
skall även ljusbågsvakten ha utgång för eventuell vidarebefordring av utlösningssignal 
till överliggande station för snabb bortkoppling av stationens inkommande ledning.  
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6 Genomförande av alternativen 
Nedan presenteras genomförandet av de två stationsutformningarna. För att 
underlätta förståelsen i samband med presentationen av genomförandet av 

alternativen rekommenderas att Bilaga B finns tillgänglig, då den beskriver den 
nuvarande stationens situationsplan och tillgängliga område i form av en tomtgräns. 
Denna bör för underlättad förståelse av stationsgenomförandet studeras tillsammans 

med situationsplanerna för respektive alternativ, vilka hänvisas till under följande 
underrubriker. 

I båda alternativen grävs en ny kabel ner som skall ersätta den befintliga inkommande 

40 kV luftledningsmatningen. Kabeln förläggs i samband med att stationens nya 40 
kV-ställverk uppförs. Förläggningen sker således mellan det nya ställverket och den 
stolpe som står närmast utanför stationens tomtgräns.  

6.1 Utomhusalternativ 

Genomförandet av stationsbyggnationen för utomhusalternativet baseras på Bilaga D 
som beskriver stationens situationsplan under ombyggnationen och Bilaga E som 

beskriver stationens situationsplan vid färdigställt tillstånd.  

Innan den nya stationsbyggnaden kan uppföras utförs en mängd olika arbeten. 
Eftersom den befintliga stationsytan inte är tillräcklig för att utomhusalternativet skall 

kunna utföras inleds ombyggnadsprojektet med en avschaktning av den tillkommande 
ytan och uppförandet av den nya inhägnaden. Även belysningsstolpar med tillhörande 
rörförlagda kabelförband uppförs i inhägnadens samtliga fyra hörn. Den nya 

stationsbyggnaden skall placeras i nivå med inhägnaden, och då den ännu inte är 
uppförd, täpps detta hål till med ett tillfälligt byggstängsel. Därefter rivs den gamla 
inhägnaden i sin helhet och den tillkommande ytan grusas upp samt utökas med 

marklinenät, som ansluts till den befintliga stationens nät. I samband med 
avschaktningen och uppgrusningen förbereds och gjuts även fundamenten för 40 kV-
ställverket, fundamenten för de nya anslutningspelarna till transformator T1 och 

fundamenten för kondensatorbatteriets nya placering. Även stationsbyggnadens platta 
gjuts. I samband med detta förläggs även den del av kabelkanaler, kabelrör och kablar 
som framgår av Bilaga D. Kabeln för anslutning av transformator T2:s nedsida grävs 

ned fram till det befintliga högbyggda ställverket, dock har tillräcklig längd på kabeln 
tagits till för senare färdiganslutning av transformatorn. Mellan 20 kV-ställverkets och 
det befintliga högbyggda ställverket grävs även ett kabelrör ned, som senare förses 

med matningskabeln från transformator T3:s nedsida.  

Efter att ovanstående moment utförts byggs den nya stationsbyggnaden och det nya 
40 kV-ställverket klart i sin helhet, och nödvändiga anslutningar utförs så att en 

provning av stationens apparater kan inledas. Transformator T1 ansluts både till 40 
kV-ställverkets utgående T1-40-fack och till 10 kV-ställverkets ingående H1-10-fack. 
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Lokalkraften för den nya stationsbyggnaden kopplas även in på inkommande 230/400 
VAC-ledning som den befintliga stationsbyggnaden är ansluten till. Detta sker 
lämpligtvis genom en ny kabel till befintligt servisskåp som antags finnas i närheten av 

stationen. I de fall avståndet till sådant skåp är orimligt långt bort måste möjligheten 
att skarva på befintlig kabel utredas. Därefter kan stationens nya apparater och 
utrustning provas, signaler kan verifieras och likströmssystem laddas. 

För att erhålla möjlighet till att behålla den gamla matningen vid fel i samband med 
spänningssättningen av den nya anläggningen, ansluts det nya 40 kV-ställverket till 
inkommande matning samtidigt som den befintliga matningen behålls till det gamla 

högbyggda 40 kV-ställverket. Detta sker under ett driftavbrott genom att byta den 
stolpe som inkommande kabel grävts ner till. Denna byts till en avspänningsstolpe 
med möjlighet till vidarematning av luftledningen. I stolpen monteras även 

ventilavledare för att skydda inkommande kabel. Eftersom båda 40 kV-ställverken nu 
är spänningssatta kan även det nya inomhusbyggda 10 kV-ställverket spänningssättas, 
och på så vis kan det verifieras att all utrustning fungerar tillfredsställande innan 

stationens utgående 10 kV-matningar påverkas. 

Stationens utgående 10 kV-matningar friläggs så nära det nya 10 kV-ställverket som 
möjligt, och kopplas därefter en efter en över från det gamla utomhusbyggda 

ställverket. Eftersom det är okänt på vilken sida av stationen dessa matningar 
ursprungligen kommer ifrån, måste detta utredas vidare för att undvika en eventuell 
onödig kabeldragning runt stationsområdet. Finns möjligheten att frilägga kabeln i den 

grad att skarvar kan undvikas vid omläggningen bör detta ske för att undvika framtida 
onödiga felkällor. Även det befintliga kondensatorbatteriet flyttas över till den nya 
stationen och reaktorstolpen i anslutning till detta rivs. I och med detta matas nu all 

last från den nya anläggningen via transformator T1.  

Härnäst sker de resterande rivningarna. Matningen till stationens gamla ställverk 
friläggs under ett driftavbrott från den nya monterade 40 kV-stolpen, och ledningen in 

till stationen samt stolpen som är placerad bakom stationens 10 kV-ställverk rivs i sin 
helhet. Även det högbyggda 40 kV-ställverket rivs, dock behålls ett stativ temporärt 
som håller transformator T1 och T2:s nollpunktsutrustningsfrånskiljare. Det nya 

fundamentet och brandväggarna för transformator T1 och T2:s nollpunktutrustning 
gjuts och färdigställs tillsammans med montaget av respektive transformators nya 
nollpunktfrånskiljare, och kablaget till det nya kontrollrummet förbereds. Därefter 

flyttas nollpunktutrustningen till dess nya placering och kopplas in direkt mot den nya 
stationsbyggnadens kontrollutrustning. Resterande delar av 40 kV-ställverket, det 
gamla 10 kV-ställverket och den gamla stationsbyggnaden rivs nu i sin helhet. 

Till sist färdigställs de kvarvarande arbetsmomenten. Fundament och 
oljeuppsamlingsgrop formas och gjuts för den nya transformatorn T3 och dess 
nollpunktutrustning. Även fundamenten för transformator T2 och T3:s 

anslutningsstolpar formas och gjuts. Därefter färdigställs stationens kabelkanaler, 
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samtidigt som den nya transformatorn T3 monteras. Även matningskablarna till 
transformator T2:s och T3:s upp- och nedsida grävs ner för slutlig anslutning i 
samband med att deras anslutningsstolpar monteras. Kablaget för 

hjälpkraftsmatningen från transformator T3 förläggs i kabelkanalen och ansluts till 
stationens växelströmscentral i kontrollbyggnaden. Efter installation av resterande 
sekundärkablage är stationen klar för spänningssättning av transformator T2 och T3, 

vilket efter godkänd provning resulterar i att även 20 kV-ställverken kan 
spänningssättas och provas. Efter avklarade prover återstår anslutning av utgående 
vindkraftsanslutningar, vilket då sker genom anslutning av radialerna till de utgående 

20 kV-facken.  

6.2 Inomhusalternativ 

Genomförandet av stationsbyggnationen för inomhusalternativet baseras på Bilaga F, 

som beskriver stationens situationsplan under ombyggnationen, och Bilaga G, som 
beskriver stationens situationsplan vid färdigställt tillstånd. 

Liksom i utomhusalternativet krävs att en mängd olika inledande arbeten utförs. Även 

i det här alternativet måste den befintliga stationsytan utökas, varför 
ombyggnadsprojektet inleds med en avschaktning och utjämning av den utökade 
ytans jordmassor. Den nya inhägnaden uppförs sedan runt det nya området och 

kompletteras med ett tillfälligt byggstängsel där den nya stationsbyggnaden inte är 
uppförd, och således inte förhindrar obehörigt tillträde till stationen. Belysningsstolpar 
med tillhörande rörförlagda kabelförband uppförs i inhägnadens fyra hörn. Därefter 

rivs den gamla inhägnaden och den tillkommande ytan grusas upp, samtidigt som 
stationens marklinenät utökas i samma omfattning som den tillkommande 
stationsytan. Under schaktarbetet och uppgrusningen förbereds och gjuts även 

fundamenten för transformator T1:s anslutningsstolpar, samtidigt som den nya 
stationsbyggnadens betongplatta formas och färdigställs. Under markarbetena förläggs 
även de kabelrör som används för anslutning av sekundärkablaget till stationens 

transformatorer och dess nollpunktutrustningar. Kabelrören för transformator T1 
förläggs ända fram till transformatorfundamentet, medan de övriga kabelrören 
förläggs fram till det befintliga högbyggda 40 kV-ställverket. Under samma 

förläggningsarbete grävs även kablarna ner som ansluter transformator T1: upp och 
nedsida. Kabeln för anslutning av transformator T2:s nedsida förläggs fram till det 
befintliga högbyggda 40 kV-ställverket, med tilltagen längd för senare färdiganslutning 

av den aktuella transformatorn. Hit förläggs också ett kabelrör för anslutning av den 
nya transformatorns T3:s nedsida från 20 kV-ställverkets ingående H3-20-fack. 

Flera av de följande stegen i byggnadsfasen följer exakt eller väldigt snarlikt samma 

resonemang som beskrivs i utomhusalternativet i avsnittet ovan. Detta medför att 
vissa delar i detta avsnitt upprepas och/eller gås igenom mer övergripande. För en 
mer detaljerad beskrivning se beskrivningen av respektive del i avsnitt 6.1.   
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För att kunna utföra provning av stationens apparater byggs den nya 
stationsbyggnaden klart i sin helhet, dess ingående apparater monteras och 
nödvändiga anslutningar utförs. Transformator T1:s anslutningsstolpar monteras och 

kablarna ansluts till transformatorns upp- och nedsida. Även transformatorns 
utgående T1-40-fack och det ingående H1-10-facket ansluts. Stationens befintliga 
230/400 VAC-lokalkraftsmatning kopplas in till den nya stationsbyggnaden på samma 

sätt som i föregående alternativ, lämpligtvis genom en ny kabel förlagd till närliggande 
servisskåp. Därefter utförs den nödvändiga provning av utrustning och signaler som 
krävs för att verifiera att den nya stationens ställverk kan spänningssättas. 

Driftomläggningen sker även det som i föregående alternativ, med både det gamla och 
det nya 40 kV-ställverket i drift samtidigt för att undvika långa driftavbrott som kan 
uppkomma vid problem med spänningssättningen av det nya ställverket. 

Driftomläggningen sker under ett planerat driftavbrott genom att byta den stolpe som 
ligger närmast utanför stationsområdet mot en ny avspänningsstolpe. Till den nya 
stolpen ansluts den nya stationsbyggnadens inkommande kabel tillsammans med 

ventilavledare, samtidigt som luftledningen fortfarande vidarematar det befintliga 
högbyggda 40 kV-ställverket. 

Därefter kan stationens 10 kV-matningar och kondensatorbatteri flyttas från det 

befintliga ställverket till stationens nya ställverk. Omläggningen följer samma typ av 
resonemang som i utomhusalternativet, med kartläggning och friläggning av dess 
kablar i så nära anslutning till det nya 10 kV-ställverket som möjligt, och med 

omläggning av ett fack i taget. Skillnaderna ligger framför allt i anslutningen och 
flytten av kondensatorbatteriet, som i detta alternativ istället placerats inomhus. 
Kondensatorbatteriets kablar förläggs då i rör som är ingjutna i stationsbyggnadens 

betongplatta fram till 10 kV-ställverkets anslutande fack. Därefter rivs de befintliga 
kondensatorbatterifundamenten tillsammans med dess reaktorstolpe, och därefter 
matas stationens totala 10 kV-last från den nya stationen.  

Friläggningen av matningen till det gamla 40 kV-ställverket, rivningen av de gamla 
ställverken, flytten och uppförandet av den befintliga nollpunktsutrustningen samt 
rivningen av den gamla stationsbyggnaden utförs därefter på precis samma sätt som i 

utomhusalternativet. 

För att färdigställa stationen utförs de sista arbetsmomenten. Fundamenten och 
oljeuppsamlingsgropen för transformator T3 och dess nollpunktutrustning formas 

och färdigställs, samtidigt som fundamenten för transformator T2 och T3:s 
anslutningsstolpar färdigställs. Kabelrören till respektive transformator och 
nollpunktreaktor förläggs tillsammans med transformator T2 och T3:s 

anslutningskablar för upp- och nedsida. Kablaget för hjälpkraftsmatningen från 
transformator T3 förläggs i kabelrör och ansluts till stationens växelströmscentral i 
kontrollbyggnaden. Anslutningsstolparna till de två transformatorerna monteras och 

kablarna ansluts till respektive transformator och ställverk. Därefter kan 20 kV-
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ställverket spänningssättas och efter avklarad provning och verifiering kan 
vindkraftsanslutningarna kopplas in och tas i drift.    
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7 Ekonomi 
För att avgöra vilket av de två alternativen som ger bäst totalekonomi vid 
ombyggnation av stationen, måste en kostnadsanalys utföras. Vid kostnadsanalyser är 

det lätt att endast studera investeringskostnaden, och sedan basera valet av station på 
den initiala kostnaden. Detta är dock riskabelt då transformatorstationer av denna typ 
oftast beräknas ha en livslängd på 25 år eller mer. Därför bör även hänsyn tas till de 

drift- och underhållskostnader som de olika alternativen kan medföra under den 
förväntade livslängden. Detta medför att kostnadskalkylen baseras på en 25-årsperiod 
för de båda alternativen. Kostnadskalkylen för de båda stationsalternativen 

sammanställs och presenteras i Tabell 14, där även en känslighetsanalys presenteras. 

För att beräkna investeringskostnaden för de båda alternativen används EBR:s 
kalkylunderlag i P2-nivå, som beskriver de olika komponenternas uppskattade 

kostnader i samband med stationsbyggnationen. Investeringskalkylerna för 
utomhusalternativet presenteras i Bilaga H och för inomhusalternativet i Bilaga I. 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 18,2 Mkr för utomhusalternativet och till 

20,3 Mkr för inomhusalternativet. 

Drift- och underhållskostnaden för de två stationsalternativen måste 
nuvärdesberäknas för respektive år under 25-årsperioden för att få en rättvisande 

totalsumma, se avsnitt 2.10. Nuvärdesberäkningen utförs med en real kalkylränta på 
5,2 procent som beslutats gälla för elnätsverksamhet av Energimarknadsinspektionen 
[38]. En nuvärdesummefaktor beräknas således under 25-årsperioden enligt ekvation 

(17). Den beräknade nuvärdesummefaktorn multipliceras därefter med respektive 
alternativs investeringskostnad och aktuell procentsats för drift- och 
underhållskostnaden, enligt avsnitt 2.10. Beräkningarna resulterar i att 

utomhusalternativets drift- och underhållskostnad uppgår till drygt 4,5 Mkr, medan 
inomhusalternativets motsvarande kostnad uppgår till drygt 2,1 Mkr. 

Den totala kostnaden för respektive alternativ erhålls därefter genom att addera dess 

investeringskostnad till dess totala nuvärdesberäknade underhållskostnad. 
Utomhusalternativets totalkostnad uppgår därför till 22,7 Mkr och 
inomhusalternativets totalkostnad uppgår till 22,4 Mkr. 

För att bedöma känsligheten i alternativens kalkylerade totalkostnader, beräknas även 
deras kostnader vid en tioprocentig positiv respektive negativ förändring av 
investeringskostnaden respektive drift- och underhållskostnaden. På uppdragsgivarens 

begäran beräknas avslutningsvis även totalkostnaden för de båda alternativen under 
en 40-årsperiod, vilket innebär att drift- och underhållskostnaden beräknas fortgå 15 
år mer än i ursprungskalkylen. Känslighetsanalysen visar till inomhusalternativets 

fördel, vilket framgår av Tabell 14 och diskuteras vidare i nästkommande avsnitt.  
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Tabell 14. Kostnadskalkyl och känslighetsanalys för de två stationsalternativen 

 Kostnadskalkyl (Mkr)  Känslighetsanalys totalkostnad (Mkr) 

Alternativ Inv. yR� Totalt Inv. 
+10 % 

Inv.    
-10 % 

yR� 
+10 % 

yR�  
-10 % 

yR� 
+15 år 

Utomhus  18,2 4,5 22,7 24,9 20,4 23,1 22,2 23,6 

Inomhus 20,3 2,1 22,4 24,6 20,1 22,6 22,2 22,8 

 
där  

Inv.	= investeringskostnaden i miljoner svenska kronor 

yR� = drift- och underhållskostnaden i miljoner svenska kronor  
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8 Slutdiskussion och förslag på framtida arbete 
I de två alternativen på stationsutförande som presenterats i arbetet har valet av 
apparater syftat till att minimera stationens miljöpåvekan, utrymmes- och 

underhållsbehov samt dess kostnader. Detta samtidigt som en god tillgänglighet, drift- 
och personsäkerhet erhålls. Båda alternativen har utförts med samma typ av 
huvudkomponenter, vilket har resulterat i att de två stationsutförandena i många 

avseenden har tenderat att bli väldigt lika. Den största skillnaden mellan alternativen 
består i utformningen av det luftisolerade 40 kV-ställverket, som i det ena alternativet 
byggs utomhus och i det andra inomhus. Det inomhusbyggda alternativet ger bäst 

driftsäkerhet, genom skydd mot faktorer som väder, djur och smuts. Vidare ger 
ställverksbyggnaden ytterligare skydd mot obehörigt tillträde och påverkan, vilket även 
leder till ett bättre personskadeskydd. 

Kostnaden för alternativen med hänsyn tagen till investering, drift och underhåll 
under en 25 årsperiod, uppgår till 22,7 Mkr för utomhusalternativet och 22,4 Mkr för 
inomhusalternativet. Investeringskostnaden är lägre för utomhusalternativet, medan 

drift- och underhållskostnaden är högre.  

En känslighetsanalys visar också att en förändring av investeringskostnaden även 
ändrar drift- och underhållskostnaden i samma proportion. Detta eftersom de baseras 

på en procentsats av investeringskostnaden. Om drift- och underhållskostnaderna 
stiger, ökar också skillnaderna mellan alternativen till inomhusalternativets fördel. 
Minskar drift- och underhållskostnaderna utjämnas skillnaden i total kostnad mellan 

alternativen. Vidare ger en längre kalkylperiod, på 40 år i stället för 25 år, en ytterligare 
fördel till inomhusalternativet, då skillnaden i totalkostnad ökar till ungefär 0,8 Mkr.   

I kostnadskalkylen har vidare ingen hänsyn tagits till förlustvärderingar, reparationer 

och samhällskostnader vid avbrott. Kalkylerna omfattar inte heller projekterings- och 
projektledningskostnader för att utföra alternativen. Dock torde den post som skulle 
slå mest mot skillnaden mellan de båda alternativen vara samhällskostnaderna vid 

avbrott, vilket rimligtvis borde ligga till ytterligare fördel för inomhusalternativet.    

Sammanfattningsvis har utomhusalternativet en lägre investeringskostnad, men har 
ändå en högre total kostnad. Detta eftersom dess totala drift- och underhållskostnad 

är ungefär 2,4 Mkr högre än för inomhusalternativet. Känslighetsanalysen visar också 
att oavsett förändringar i investeringskostnad och/eller drift- och underhållskostnader 
på upp till tio procent, har ändå inomhusalternativet lägst totalkostnad. Således kan 

inomhusalternativet sägas vara det ekonomiskt bäst lämpade alternativet. 
Rekommendationen är därför att transformatorstationen uppförs enligt 
inomhusalternativet. Detta eftersom det ger bäst driftsäkerhet, skydd mot obehörigt 

tillträde och totalekonomi.  

Examensarbetets syfte anses vara uppfyllt i den grad som tidsramen har tillåtit. Detta 
då arbetet presenterar två alternativ på stationsutförande inklusive situationsplaner, 
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ingående komponenter, skyddsfunktioner och en kostnadsanalys för respektive 
alternativ. Dock har viss dimensionering, och delar i projekteringen p.g.a. tidsbrist 
och/eller otillräcklig ingångsdata utelämnats eller endast tagits upp i begränsad 

omfattning i rapporten. Arbetet kan således fördjupas och utvecklas i en mer 
detaljerad framtida projektering.  

Vidare har en hel del motsägelser mellan nätbolagens och Svenska Kraftnäts tekniska 

riktlinjer, standarder och utförandet av befintliga anläggningar stötts på under arbetets 
gång. Projektet har därför i första hand följt standardens rekommendationer och först 
därefter har de tekniska riktlinjerna tillämpats. Motsägelserna är dock intressanta och 

bör utredas i ett separat projekt för att avgöra eventuella skillnader som kan uppstå 
genom olika val av källor i en projektering.  

Under projektets gång har även ett önskemål från uppdragsgivaren dykt upp om att 

utföra en studie om eventuella problem med utebliven skyddsfunktion i samband med 
kortslutning i långa kabelnät vid anslutning av vindkraft. Eftersom detta inte tillåtits av 
tidsramen rekommenderas även detta som förslag på framtida arbete.      
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A. Enlinjeschema för befintlig station 
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B. Stationsutformning befintlig station 
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C. Enlinjeschema för ombyggd station 
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D. Ombyggnationssituationsplan utomhusalternativ 
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E. Situationsplan färdigställt utomhusalternativ 
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F. Ombyggnationssituationsplan inomhusalternativ 
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G. Situationsplan färdigställt inomhusalternativ 
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H. EBR-P2 investeringskalkyl utomhusalternativ 
Arbetskod: 10 Plan- och markarbeten  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 0,5 Förberedande markarbeten <= 72,5 kV stn 63,77 31,89 

12 0,9 Markarbeten <= 72,5 kV stn 715,17 643,65 

20 62 Transformator eller reaktorfundament m2 6,31 391,10 

22 3 Apparatfundament 52-72,5 kV, dubbel st 47,02 141,07 

24 15 Apparatfundament 52 kV, enkel st 24,64 369,63 

28 3 Prefab. fund.<= 52 kV + trafostativ, enkelt st 4,45 13,35 

31 13 Schaktning förläggning plaströr m 0,56 7,22 

32 68,2 Kabelkanaler inkl schakt m 3,36 229,29 

35 0,0682 Jordlina inkl. schakt 120 mm2 km 189,77 12,94 

-  0,163 Marklinenät 95 mm2 (linearisering 120-70) ha 218,00 35,53 

40 1 Grindar st 22,04 22,04 

41 171 Montage av stängsel m 1,26 214,61 

50 1 Pumpaggregat st 5,41 5,41 

56 0,25 Bullerskydd kring större krafttrafo st 107,16 26,79 

Arbetskod: 11 Byggnad och stålkonstruktion  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

3 1 Platsb. stationsbyggn, stor 60 m2 st 1076,00 1076,00 

5 58 Byggnad för stv./trafo 52-72,5 kV m2 19,00 1102,00 

31 4 Stativ, transf, bryt, mättrafo, frånsk. st 24,14 96,56 

33 19 Mindre stativ, mast (typ frånskiljare 36 kV) st 44,07 837,24 

36 12 Ståldetaljer typ konsol regel mm st 4,39 52,67 

50 1 VS-central st 22,99 22,99 

61 4 Armatur 150 W st 1,59 6,38 
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63 4 Rörstolpe 8m st 4,36 17,44 

65 4 Prefab. fund. belysning mm. st 2,37 9,47 

68 1 Nödbelysning inomhus st 5,10 5,10 

69 1 Belysning inomhus mm st 5,23 5,23 

Arbetskod: 12 Kabelgravsarbeten  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

41 0,15 N110 0,4-0,9 Schakt, återfyllning km 275,27 41,29 

43 30 Utbyte av massor m3 0,30 9,12 

45 0,1 Tillägg schakt invid befintlig kabel km 33,47 3,35 

46 10 Korsande hinder st 1,96 19,64 

47 0,2 Blottläggning befintlig kabel km 48,00 9,60 

48 8 Schakta skarv/pressgrop m3 0,19 1,53 

53 15 Packning/0,3m enl Anläggnings-AMA m2 0,07 1,04 

65 30 Deponiavgift m3 0,20 5,91 

Arbetskod: 13 Kabelarbeten t o m 145 kV  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

3 0,2 Utdragning kabel >4,5<=7,0 kg/m km 13,13 2,63 

10 0,2 Buntning 3x1-ledarkabel >4,5<=11,0 kg/m km 5,42 1,08 

20 0,2 Inmätning kabelgrav, landsbygd km 3,26 0,65 

26 24 Avslut 52 kV 1-ledarkabel, polymer st 11,67 280,08 

28 12 Avslut 24 kV 1-ledarkabel, polymer st 3,67 44,09 

64 0,067 Kabel 52 kV PEX 3x1x95 km 429,00 28,74 

67 0,084 Kabel 52 kV PEX 3x1x400 km 574,00 48,22 

73 0,008 Kabel 24 kV PEX 3x1x95 km 170,00 1,36 

77 0,090 Kabel 24 kV PEX 3x1x400 km 661,00 59,49 

79 0,076 Kabel 24 kV PEX 3x1x630 km 753,00 57,23 
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Arbetskod: 14 Transformatorarbeten  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

30 1 Trafouppst. 72,5-52/12-24 kV 10-63 MVA st 41,42 41,42 

73 1 Trafo 52/12-24 kV 20 MVA st 2951,00 2951,00 

Arbetskod: 16 72,5 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

22 3 Jordningskopplare 72,5 kV st 48,14 144,42 

23 3 Frånskiljande brytare 72,5 kV st 417,93 1253,79 

Arbetskod: 17 36-52 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 4,5 Montage samlingsskena per sektion st 32,04 144,17 

30 1 Spänningstransformator 52 kV sats 128,89 128,89 

31 3 Strömtransformator 52 kV sats 173,59 520,78 

32 5 Avledare 52 kV sats 22,27 111,34 

Arbetskod: 18 6 - 24 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

11 3 Trafoanslutning 6-24 kV, kabel sats 13,00 39,00 

20 7 12 - 24 kV Linjebrytarfack(630-1600A) st 263,20 1842,40 

21 2 Mät-frånsk.,sammankoppl.fack 12-24 kV st 180,30 360,60 

22 3 12-24 kV Transformatorbrytarfack st 328,40 985,20 

23 1 Kondensatorbrytare ( inkl. switchsynk) st 348,10 348,10 

28 2 Frånskiljare enpolig 6-24 kV st 18,96 37,92 

31 8 Kabelströmtransformator st 4,16 33,29 

32 3 Avledare 12 - 24 kV sats 11,77 35,31 
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42 1 Nollpunktsbrytare st 35,80 35,80 

43 1 Nollpkt.reakt. påbyggt NM exkl. fundament 

elller stativ 

st 411,94 411,94 

Arbetskod: 19 Kontrollutrustning  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Montage huvudcentral LS st 17,38 17,38 

11 1 Montage undercentral LS st 18,90 18,90 

13 2 Likriktare st 63,50 127,00 

14 1 Likströmsfördelning st 24,20 24,20 

20 1 Batteri 110V st 45,90 45,90 

40 3 Distans/Ledningsterminal 52 -72,5 kV st 203,50 610,50 

52 3 Överströmsskydd (trafo) st 67,10 201,30 

62 3 Mätare st 30,30 90,90 

70 1 Stationsdator st 228,00 228,00 

72 1 Kontrollmodul för AI/DI för 

optoöverföring 

st 38,42 38,42 

73 1 Adapter, inkl opto st 14,10 14,10 

74 1 Modem st 7,34 7,34 

75 1 Fjärrkontroll st 189,25 189,25 

76 7 Anslutning fjärrkontroll (per objekt) st 13,44 94,08 

80 6 Montage relä, kontrollskåp st 61,10 366,60 

82 1 Apparater typ, fläkt, ventil m.m. st 3,23 3,23 

84 6 Apparater (kontrollrum) st 3,13 18,78 

85 2 Ljusbågsvakt knpkt 87,50 175,00 

Arbetskod: 20 Avstängningar 

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

57 15 Tillägg för byggstängsel höjd 2m m 0,07 1,02 
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Arbetskod: 40 Rasering, plan- o markarbeten  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

20 30 Ras. fundamentsenhet st 1,17 35,04 

40 1 Ras. grindar st 2,29 2,29 

41 1 Ras. stängsel stn 19,24 19,24 

Arbetskod: 41 Rasering, byggnad o stålkonstr  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 0,4 Rivning stationsbyggnad st 270,10 108,04 

30 1 Ras. balk eller räls st 1,29 1,29 

31 1 Ras. stativ (brytare, frånsk, mast ) st 1,99 1,99 

32 2 Ras. stativ (kabelst, avledare, mättrafo. ) st 1,60 3,20 

33 20 Ras. ståldetaljer (konsol el regel) st 0,85 17,04 

34 6 Ras. stålstolpe st 4,25 25,50 

50 1 Ras. VS-central st 0,53 0,53 

52 4 Ras. belysning st 1,10 4,40 

Arbetskod: 43 Rasering, kraftkabel  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

40 2 Ras. kabelförband 12 - 24 kV st 0,37 0,74 

41 2 Ras. ändavslutning 12 - 24 kV sats 1,84 3,68 

Arbetskod: 46 Rasering, 52 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Ras. samlingsskena 52 kV st 6,92 6,92 

20 1 Ras. brytare 52 kV st 6,60 6,60 

21 5 Ras. frånskiljare 52 kV st 3,33 16,63 
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31 1 Ras. strömtransformator 52 kV sats 4,92 4,92 

32 3 Ras. avledare 52 kV sats 3,12 9,35 

Arbetskod: 47 Rasering, 6-24 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

20 7 Ras. brytarfack 12 - 24 kV st 4,51 31,57 

40 1 Ras. nollpunktsmotstånd. exkl.stativ st 2,98 2,98 

41 1 Ras. nollpunktsreaktor. exkl.fund. o stativ st 4,38 4,38 

50 1 Ras. kondensatorbatteri 12 - 24 kV st 2,74 2,74 

Arbetskod: 49 Rasering, kontrollutrustning  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Ras. LS-central st 0,53 0,53 

13 1 Ras. likriktare st 4,83 4,83 

14 1 Ras. likströmsfördelning st 4,88 4,88 

20 1 Ras. batteri st 6,54 6,54 

40 2 Ras. reläskydd 52 kV st 5,64 11,28 

50 5 Ras. reläskydd 12-24 kV st 5,86 29,30 

52 1 Ras. transformatorskydd st 7,64 7,64 

53 1 Ras. spänningsreglering st 4,46 4,46 

55 1 Ras. nollpunktsskydd st 3,94 3,94 

62 2 Ras. mätare st 1,81 3,62 

74 1 Ras. modem st 0,57 0,57 

75 1 Ras. fjärrkontrollskåp st 1,53 1,53 

80 4 Ras. relä, kontrollskåp st 1,34 5,36 

Arbetskod: 52 Stolparbeten 36-72,5 kV  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 
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Bilaga H:7 

30 1 Ändstolpe parstolpe 241, 36 - 72,5 kV ställ 42,57 42,57 

Arbetskod: 73 Driftunderhåll  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 2 Upprättande av arbetsbegäran st 1,04 2,08 

20 10 Arbete under särskilt avbrott man 1,00 10,00 

21 2 Arbete under särskilt avbrott mask 1,07 2,14 

Arbetskod: 80 Rasering stolpe  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Rasering stolpe st 0,47 0,47 

Arbetskod: 81 Rasering lina  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Demontage av skruv st 11,08 11,08 

20 0,05 Rasering av topplina km 7,92 0,40 

Arbetskod: 90 Flyttning, etablering  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

13 1 Etablering 3-4 montörer st 7,20 7,20 

14 1 Etablering maskin st 2,41 2,41 

41 1 Lastbil st 0,64 0,64 

      
Total kostnad [kkr]   18160 
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Bilaga I:1 

I. EBR-P2 investeringskalkyl inomhusalternativ 
Arbetskod: 10 Plan- och markarbeten  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 0,5 Förberedande markarbeten <= 72,5 kV stn 63,77 31,89 

12 0,6 Markarbeten <= 72,5 kV stn 715,17 429,10 

20 62 Transformator eller reaktorfundament m2 6,31 391,10 

24 3 Apparatfundament 52 kV, enkel st 24,64 73,93 

28 1 Prefab. fund.<= 52 kV + trafostativ, enkelt st 4,45 4,45 

31 100 Schaktning förläggning plaströr m 0,56 55,50 

35 0,1 Jordlina inkl. schakt 120 mm2 km 189,77 18,98 

- 0,0768 Marklinenät 95 mm2 (linearisering 120-70) ha 218,00 16,74 

40 1 Grindar st 22,04 22,04 

41 122 Montage av stängsel m 1,26 153,72 

50 1 Pumpaggregat st 5,41 5,41 

56 0,25 Bullerskydd kring större krafttrafo st 107,16 26,79 

Arbetskod: 11 Byggnad och stålkonstruktion  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

3 1 Platsb. stationsbyggn, stor 60 m2 st 1076,00 1076,00 

5 237 Byggnad för stv./trafo 52-72,5 kV m2 19,00 4503,00 

31 7 Stativ, transf, bryt, mättrafo, frånsk. st 24,14 168,98 

33 8 Mindre stativ, mast (typ frånskiljare 36 kV) st 44,07 352,52 

36 8 Ståldetaljer typ konsol regel mm st 4,39 35,11 

50 1 VS-central st 22,99 22,99 

61 4 Armatur 150 W st 1,59 6,38 

63 4 Rörstolpe 8m st 4,36 17,44 

65 4 Prefab. fund. belysning mm. st 2,37 9,47 
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Bilaga I:2 

68 1 Nödbelysning inomhus st 5,10 5,10 

69 1 Belysning inomhus mm st 5,23 5,23 

Arbetskod: 12 Kabelgravsarbeten  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

41 0,15 N110 0,4-0,9 Schakt, återfyllning km 275,27 41,29 

43 30 Utbyte av massor m3 0,30 9,12 

45 0,1 Tillägg schakt invid befintlig kabel km 33,47 3,35 

46 10 Korsande hinder st 1,96 19,64 

47 0,2 Blottläggning befintlig kabel km 48,00 9,60 

48 8 Schakta skarv/pressgrop m3 0,19 1,53 

53 15 Packning/0,3m enl Anläggnings-AMA m2 0,07 1,04 

65 30 Deponiavgift m3 0,20 5,91 

Arbetskod: 13 Kabelarbeten t o m 145 kV  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

3 0,3 Utdragning kabel >4,5<=7,0 kg/m km 13,13 3,94 

10 0,3 Buntning 3x1-ledarkabel >4,5<=11,0 kg/m km 5,42 1,63 

20 0,3 Inmätning kabelgrav, landsbygd km 3,26 0,98 

26 24 Avslut 52 kV 1-ledarkabel, polymer st 11,67 280,08 

28 12 Avslut 24 kV 1-ledarkabel, polymer st 3,67 44,09 

64 0,067 Kabel 52 kV PEX 3x1x95 km 429,00 28,74 

67 0,084 Kabel 52 kV PEX 3x1x400 km 574,00 48,22 

73 0,015 Kabel 24 kV PEX 3x1x95 km 170,00 2,55 

77 0,068 Kabel 24 kV PEX 3x1x400 km 661,00 44,95 

79 0,096 Kabel 24 kV PEX 3x1x630 km 753,00 72,29 

Arbetskod: 14 Transformatorarbeten  
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Bilaga I:3 

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

30 1 Trafouppst. 72,5-52/12-24 kV 10-63 MVA st 41,42 41,42 

73 1 Trafo 52/12-24 kV 20 MVA st 2951,00 2951,00 

Arbetskod: 16 72,5 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

22 3 Jordningskopplare 72,5 kV st 48,14 144,42 

23 3 Frånskiljande brytare 72,5 kV st 417,93 1253,79 

Arbetskod: 17 36-52 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 3,5 Montage samlingsskena per sektion st 32,04 112,13 

30 1 Spänningstransformator 52 kV sats 128,89 128,89 

31 3 Strömtransformator 52 kV sats 173,59 520,78 

32 5 Avledare 52 kV sats 22,27 111,34 

Arbetskod: 18 6 - 24 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

11 3 Trafoanslutning 6-24 kV, kabel sats 13,00 39,00 

20 7 12 - 24 kV Linjebrytarfack(630-1600A) st 263,20 1842,40 

21 2 Mät-frånsk.,sammankoppl.fack 12-24 kV st 180,30 360,60 

22 3 12-24 kV Transformatorbrytarfack st 328,40 985,20 

23 1 Kondensatorbrytare ( inkl. switchsynk) st 348,10 348,10 

28 2 Frånskiljare enpolig 6-24 kV st 18,96 37,92 

31 8 Kabelströmtransformator st 4,16 33,29 

32 3 Avledare 12 - 24 kV sats 11,77 35,31 

42 1 Nollpunktsbrytare st 35,80 35,80 
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Bilaga I:4 

43 1 Nollpkt.reakt. påbyggt NM exkl. fundament 
elller stativ 

st 411,94 411,94 

Arbetskod: 19 Kontrollutrustning  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Montage huvudcentral LS st 17,38 17,38 

11 1 Montage undercentral LS st 18,90 18,90 

13 2 Likriktare st 63,50 127,00 

14 1 Likströmsfördelning st 24,20 24,20 

20 1 Batteri 110V st 45,90 45,90 

40 3 Distans/Ledningsterminal 52 -72,5 kV st 203,50 610,50 

52 3 Överströmsskydd (trafo) st 67,10 201,30 

62 3 Mätare st 30,30 90,90 

70 1 Stationsdator st 228,00 228,00 

72 1 Kontrollmodul för AI/DI för 
optoöverföring 

st 38,42 38,42 

73 1 Adapter, inkl opto st 14,10 14,10 

74 1 Modem st 7,34 7,34 

75 1 Fjärrkontroll st 189,25 189,25 

76 7 Anslutning fjärrkontroll (per objekt) st 13,44 94,08 

80 6 Montage relä, kontrollskåp st 61,10 366,60 

82 1 Apparater typ, fläkt, ventil m.m. st 3,23 3,23 

84 6 Apparater (kontrollrum) st 3,13 18,78 

85 3 Ljusbågsvakt knpkt 87,50 262,50 

Arbetskod: 20 Avstängningar 

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

57 30 Tillägg för byggstängsel höjd 2m m 0,07 2,04 

Arbetskod: 40 Rasering, plan- o markarbeten  
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Bilaga I:5 

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

20 30 Ras. fundamentsenhet st 1,17 35,04 

40 1 Ras. grindar st 2,29 2,29 

41 1 Ras. stängsel stn 19,24 19,24 

Arbetskod: 41 Rasering, byggnad o stålkonstr  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 0,4 Rivning stationsbyggnad st 270,10 108,04 

30 1 Ras. balk eller räls st 1,29 1,29 

31 1 Ras. stativ (brytare, frånsk, mast ) st 1,99 1,99 

32 2 Ras. stativ (kabelst, avledare, mättrafo. ) st 1,60 3,20 

33 20 Ras. ståldetaljer (konsol el regel) st 0,85 17,04 

34 6 Ras. stålstolpe st 4,25 25,50 

50 1 Ras. VS-central st 0,53 0,53 

52 4 Ras. belysning st 1,10 4,40 

Arbetskod: 43 Rasering, kraftkabel  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

40 2 Ras. kabelförband 12 - 24 kV st 0,37 0,74 

41 2 Ras. ändavslutning 12 - 24 kV sats 1,84 3,68 

Arbetskod: 46 Rasering, 52 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Ras. samlingsskena 52 kV st 6,92 6,92 

20 1 Ras. brytare 52 kV st 6,60 6,60 

21 5 Ras. frånskiljare 52 kV st 3,33 16,63 

31 1 Ras. strömtransformator 52 kV sats 4,92 4,92 



Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft 
 

Bilaga I:6 

32 3 Ras. avledare 52 kV sats 3,12 9,35 

Arbetskod: 47 Rasering, 6-24 kV ställverk  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

20 7 Ras. brytarfack 12 - 24 kV st 4,51 31,57 

40 1 Ras. nollpunktsmotstånd. exkl.stativ st 2,98 2,98 

41 1 Ras. nollpunktsreaktor. exkl.fund. o stativ st 4,38 4,38 

50 1 Ras. kondensatorbatteri 12 - 24 kV st 2,74 2,74 

Arbetskod: 49 Rasering, kontrollutrustning  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Ras. LS-central st 0,53 0,53 

13 1 Ras. likriktare st 4,83 4,83 

14 1 Ras. likströmsfördelning st 4,88 4,88 

20 1 Ras. batteri st 6,54 6,54 

40 2 Ras. reläskydd 52 kV st 5,64 11,28 

50 5 Ras. reläskydd 12-24 kV st 5,86 29,30 

52 1 Ras. transformatorskydd st 7,64 7,64 

53 1 Ras. spänningsreglering st 4,46 4,46 

55 1 Ras. nollpunktsskydd st 3,94 3,94 

62 2 Ras. mätare st 1,81 3,62 

74 1 Ras. modem st 0,57 0,57 

75 1 Ras. fjärrkontrollskåp st 1,53 1,53 

80 4 Ras. relä, kontrollskåp st 1,34 5,36 

Arbetskod: 52 Stolparbeten 36-72,5 kV  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

30 1 Ändstolpe parstolpe 241, 36 - 72,5 kV ställ 42,57 42,57 
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Bilaga I:7 

Arbetskod: 73 Driftunderhåll  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 2 Upprättande av arbetsbegäran st 1,04 2,08 

20 10 Arbete under särskilt avbrott man 1,00 10,00 

21 2 Arbete under särskilt avbrott mask 1,07 2,14 

Arbetskod: 80 Rasering stolpe  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Rasering stolpe st 0,47 0,47 

Arbetskod: 81 Rasering lina  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

10 1 Demontage av skruv st 11,08 11,08 

20 0,05 Rasering av topplina km 7,92 0,40 

Arbetskod: 90 Flyttning, etablering  

EBR- 

löpnr 

Antal Konstruktion Enhet Kostnad 

/ enhet 

[kkr] 

Kostnad 

[kkr] 

13 1 Etablering 3-4 montörer st 7,20 7,20 

14 1 Etablering maskin st 2,41 2,41 

41 1 Lastbil st 0,64 0,64 

      
Total kostnad [kkr]   20277 

 

 

 

 
 


