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EXAMENSARBETE 

Teknisk-ekonomisk utvärdering 
av lokalkraftslösningar 

Sammanfattning 
Transformatorstationer i det svenska elnätet innehar en vital funktion för att försörjningen 
av elenergi från producent till konsument skall fungera. Stationerna finns på olika spännings-
nivåer – men de har alla en sak gemensamt: Behov av att lokalkraftsförsörjningen skall 
fungera enligt angivna krav. 

 Försörjningen av en stations lokalkraftanläggning kan ske på flera olika sätt. I rapporten 
belyses alternativen stationstransformator, externt abonnemang, ok-lindning och ABB:s 
SSVT (Station Service Voltage Transformer). De olika lösningarna karaktäriseras av olika 
tekniska och ekonomiska aspekter och tillhörande för- respektive nackdelar. 

Studien utvärderar de fyra olika lokalkraftslösningarna ur ett helhetsperspektiv. Först 
redogörs för den bakomliggande grundläggande teorin kring lokalkraft och elkraftsekonomi. 
Därefter jämförs de tekniska och ekonomiska skiljaktigheterna gentemot varandra för 
respektive given transformatorstationstyp; fördelnings-, region- och stamstation. 

Vattenfall eftersöker de teknisk-ekonomiskt bästa lokalkraftsalternativen för deras 
transformatorstationer och rapporten skall fungera som underlag. Ur rapporten kan följande 
resultat och slutsatser erhållas: 

• Fördelningsstation: Stationstransformator och ok-lindning rekommenderas då de 
erbjuder teknisk funktionalitet till ett ekonomiskt försvarbart och likvärdigt pris. 

• Regionstation: Primärt rekommenderas alternativet ok-lindning. 

• Stamstation: Likväl som på de andra stationerna rekommenderas ok-lindning för 
försörjning av lokalkraft. 

Sammanfattningsvis erbjuder alla fyra alternativ de tekniska krav som finns för 
lokalkraftsförsörjning, men att en avvägning av vilken lösning som lämpar sig bäst för 
respektive transformatorstation bör utföras från fall till fall. 
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BACHELOR’S THESIS 

Technical-economic Evaluation 
of Local Power Solutions 

Summary 
Substations in the Swedish electric power network have a vital function regarding the supply 
of electric energy from producer to consumer. The substations are represented on different 
voltage levels in the network – but they all have one thing in common: The need for auxiliary 
power to function as intended. 

There are different options for the supply of substations auxiliary feed. In the thesis the 
following alternatives are described holistic: local transformer, external power subscription, 
auxiliary winding on ordinary transformer, and a new (for the Swedish market) alternative 
from ABB called SSVT (Station Service Voltage Transformer). The distinct solutions are 
characterized with different technical and economic aspects and associated pros and cons. 

The study evaluates the four different auxiliary power solutions from a holistic view. First, 
the underlying essential theory about auxiliary power and electrical power economy is 
explained. Afterwards, the technical and economical differences are visualized for each of 
the solutions, and in comparison to each other for each defined substation type; distribution, 
region and national substation. 

The company Vattenfall strives for the best technical-economical alternatives for their 
different types of substations and the report intends to act as a supportive document. From 
the report, the following results and conclusions can be obtained: 

• Distribution substation: Local transformer and auxiliary winding is recommended 
due the technical functionality relative to its equivalent economic aspects. 

• Region substation: Primarily, the auxiliary winding alternative is recommended, 
mostly because of the cost-effectiveness. There are fewer alternatives in this type of 
substation.   

• National substation: The auxiliary winding is recommended as local power solution. 

To sum up, all of the four alternatives fill the technical requirements, but consideration for 
which solution for which substation type must be done on a case to case basis.
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Teknisk-ekonomisk utvärdering av lokalkraftslösningar 

Förord 
Examensarbetet är ett samarbete mellan Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan 
Väst och Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. Studien är det avslutande momentet i 
vår påbyggnadsutbildning mot en filosofie kandidatexamen inom elektroteknik som grundas 
på en högskoleexamen inom samma huvudområde. 

Till att börja med vill vi tacka Per Norberg, som ordnade så att vi fick möjligheten att utföra 
detta examensarbete hos och för Vattenfall Eldistribution i Trollhättan, men också för hans 
goda kunskaper inom området som varit till stor hjälp. 

Vi vill också särskilt tacka Lars Holmblad och Mikael Ericsson för goda tips, råd och 
reflektioner kring vårt examensarbete. 

Flera delar och avsnitt har skrivits individuellt med gemensamma diskussioner sinsemellan 
författarna. Samtliga delar i den skriftliga rapporten har emellertid bearbetats och utförts 
gemensamt. Om inte annat anges är författarna själva upphovsmän till figurerna. Vid utskrift 
bör färg användas för att tydligast återge rapportens figurer och illustrationer. Fotografiet på 
försättsbladet är taget av författarna under ett studiebesök i en transformatorstation i 
Dalsland. 
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Teknisk-ekonomisk utvärdering av lokalkraftslösningar 

1 Inledning 
Koncernen Vattenfall äger en del av Sveriges elnät vilket innebär att de samtidigt 
förvaltar och planerar nybyggnation av transformatorstationer. Stationerna är vitala 
punkter i transmissions- och distributionsnäten av elenergi och erfordrar lokalkraft för 
att fungera som avsett. Vattenfall eftersöker sålunda de tekniskt-ekonomiskt bästa 
alternativen för deras respektive transformatorstationstyper. Således är denna rapport 
en utvärdering av fyra vanligt förekommande lokalkraftslösningar; stations-
transformator, externt abonnemang, ok-lindning och ABB:s SSVT (Station Service 
Voltage Transformer). Utvärderingen ämnar agera underlag för att hitta de teknisk-
ekonomiskt bästa lösningarna för respektive transformatorstationstyp åt Vattenfall. 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett tenderar Vattenfall att förlägga transformatorstationer på mark där egen 
nätkoncession inte innehas, främst på grund av att Vattenfall äger mycket regionnät. 
Vid projektering kan det därför vara viktigt att beakta huruvida vilka 
lokalkraftslösningar som finns möjliga att nyttja, bland många andra viktiga beslut. Det 
finns flera alternativ att välja emellan, men de lösningar som rapporten ämnar klarlägga 
är stationstransformator, externt abonnemang, ok-lindning och ABB:s SSVT-lösning. 

En vanlig lösning för lokalkraftsförsörjning av transformatorstationer internationellt är 
att nyttja en eller två extra stationstransformatorer som transformerar spänningen till 
önskad nivå för lokalkraftsförsörjning om 400 V huvudspänning. 

Ett externt abonnemang tillämpas där egen nätkoncession inte finns. Lösningen innebär 
att transformatorstationens ägare och ett annat elnätsbolag ingår i ett avtal kring 
kraftförsörjning. Elnätsbolaget har skyldighet att förlägga elledningar till 
transformatorstationen i fråga ifall stationen finns på deras koncessionsområde. 
Externa abonnemang innebär att separata elabonnemang tecknas enskilt för 
transformatorstationen. 

Vattenfall har en tradition av att istället för stationstransformator och externa abonne-
mang främst nyttja lösningen ok-lindning. Denna extra lindning på den ordinarie 
systemtransformatorn tillsammans med tillhörande komponenter såsom en 
matchningstransformator möjliggör matning av trefas lågspänning, direkt från ordinarie 
transformator till stationens lokalkraftsanläggning. 

ABB är i USA verksamma på lokalkraftsmatningsmarknaden med deras lösning 
”Station Service Voltage Transformer” (SSVT) som är en enfasig transformator som 
kan transformera högspänning direkt till lågspänning. SSVT kan också liknas med en 
spänningstransformator. SSVT:n är tänkt att kunna agera både lokalkraftstransformator 
och mättransformator samtidigt. [1] Detta önskar Vattenfall information och underlag 
på, varför studien ämnar undersöka SSVT-tekniken specifikt. 
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1.2 Problembeskrivning 
Problemställningen som Vattenfall önskar få undersökt kretsar kring att utveckla 
erforderlig vetskap kring den teknisk-ekonomiskt bästa lokalkraftslösningen. Därför 
utförs en teknisk-ekonomisk redogörelse och jämförelse mellan fyra olika lokalkrafts-
lösningar. De fyra lokalkraftslösningarna är enligt följande: 

• Stationstransformator 
• Externt abonnemang 
• Ok-lindning på ordinarie transformator 
• Station Service Voltage Transformer (SSVT). 

De fyra lösningarna gällande lokalkraft jämförs sedan i tre vanligt förekommande 
transformatorstationer inom Vattenfalls elnät. Transformatorstationerna har följande 
benämningar, storlekar och tekniska data: 

• Fördelningsstation: 2*16 MVA 40/10 kV  
• Regionstation: 2*63 MVA 130/40 kV 
• Stamstation: 1*600 MVA 400/130 kV. 

1.3 Översikt över tidigare arbeten 
Lina Svensson och Markus Fåll har i ett tidigare examensarbete från år 2014, ”Analys 
kring valet mellan utjämningslindning och nollpunktsbildare vid YN/yn-transformering”, 
konstaterat intressanta fakta om, bland annat, nollpunktsbildare och lokalkraft som 
denna rapport till viss del bygger på [2]. 

Andra arbeten som berör transformatorstationer och lokalkraft är ”Energieffektivisering 
av transformatorstationer åt Vattenfall Eldistribution AB” av Pierre Jonsson år 2011 [3] och 
”Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft” av Mattias 
Pettersson år 2012 [4]. De nämnda examensarbetena är relativt nya varför de i kombi-
nation med övriga källor användes som underlag vid utformandet av denna rapport. 
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1.4 Syfte och mål 
Syftet med studien är att fastställa vilka lokalkraftslösningar som lämpar sig vid 
respektive vanligt förekommande transformatorstationer i Vattenfalls elnät. Kart-
läggning av de olika lösningarnas tekniska för- och nackdelar inklusive ekonomiska 
aspekter utförs med avsikt att agera underlag för framtida nybyggnationer och 
eventuella ombyggnationer av transformatorstationer. Rapporten ämnar också fungera 
som stöd i diskussioner med relevanta aktörer, å Vattenfalls vägnar, gällande 
lokalkraftslösningar. 

Huvudmålet med arbetet innefattar att klargöra de bästa teknisk-ekonomiska 
lokalkraftsalternativen samt redogöra för skillnader emellan dessa olika 
lokalkraftslösningar. Olikheterna avser både tekniska och ekonomiska sådana. För- och 
nackdelar ur olika aspekter och att hänföra dem gentemot de tre olika definierade 
transformatorstationerna är också ett väsentligt mål av arbetet. 

Etappmål som rapporten grundas på är följande att-satser: 

• Att klargöra för lokalkraftslösningarnas innebörd 
• Att redogöra för tekniska skillnader 
• Att redogöra för ekonomiska aspekter 
• Att särskilt redogöra för och utvärdera ABB:s SSVT-lösning 
• Att framföra resultat, reflektioner och slutsatser över lokalkraftslösningarnas 

beskaffenhet för respektive transformatorstationstyp. 

1.5 Avgränsningar 
Studien omfattar endast transformatorstationer på det svenska elnätet, men en 
internationell prägel finns ändock med avseende på fakta kring lokalkraftslösningarna i 
fråga, främst eftersom alternativet SSVT ännu inte finns i Sverige och informationen 
från lösningen kom primärt från USA. Lokalkraftslösningarna hänförs endast till 
transformatorstationer och inte andra kraftstationer såsom kärn-, vatten- och värme-
kraftstationer. Det finns flera fabrikat av SSVT men rapporten undersöker endast 
ABB:s produkt. 

Vid den ekonomiska jämförelsen behandlas endast inköpskostnaderna som sedan 
utvärderas gentemot varandra. Detta då syftet med rapporten är att agera besluts-
underlag över huruvida vilket alternativ som är mest teknisk-ekonomiskt för 
respektive transformatorstation. Det finns givetvis andra kostnader för respektive 
lokalkraftslösning – såsom kostnader för installation, idrifttagning, underhåll och 
reparation – att beakta, men dessa anses inte lämpliga i denna ekonomiska jämförelse 
enligt Vattenfall. Anledningen till varför de övriga kostnaderna inte är relevanta vid 
jämförelsen är därför att de anses vara likvärdiga och inte bidrar till några ekonomiska 
skiljaktigheter lösningarna emellan. Undantaget är dock lokalkraftslösningen ”externt 
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abonnemang” som utöver inköpskostnad också inkluderar anslutningsavgift och en 
årlig abonnemangskostnad. 

Vid externt abonnemang används, enligt Vattenfalls definition, område söder för 
kalkylering av abonnemangskostnaderna för respektive transformatorstation i 
Vattenfalls beräkningsprogram på Internet, ”Räkna ut din årskostnad för elnät” [5]. 
Antaganden görs också över att transformatorstationerna som åsyftas skall vara 
obemannade. 

Kostnaden för transformatorstationernas elenergiförbrukning bortses också från, 
eftersom de är likvärdiga för respektive alternativ. Kostnaden för förbrukad energi är 
alltså likadan för varje lösning. Transformatorstationernas maximala avstånd mellan 
närmaste nätstation och lokalkraftsanläggningens anslutningspunkt antas vara 
400 meter fågelväg, då det finns prisbelopp för det avståndet som exempel hos flera 
elnätsbolag. 

1.6 Tillvägagångssätt 
Arbetet kommer genomföras som en teknisk och ekonomisk utvärdering av olika 
lösningsalternativ. Det innebär att studien kommer jämföra en rad teoretiska fakta från 
olika källor. Litteraturstudie kommer med andra ord upprättas i syfte att försöka nå 
målet med utvärderingen. Främst kommer företagsinformation från Vattenfall och 
ABB bearbetas, men även muntliga och skriftliga intervjuer från övriga företags 
personal väntas vara väsentliga för framtagningen av information. Detsamma gäller 
mejlkontakt med olika aktörer. Kurs- och facklitteratur väntas också bidra med 
information kring de olika begreppen och termerna som området omfattar. Internet är 
en stor tillgång för källor varför eftersökningen förhoppningsvis kommer underlättas 
med tanke på webbens lättillgänglighet; men källkritik kommer ligga i åtanke under 
arbetets gång. Objektivitet kommer att eftersträvas i högsta möjliga mån, men Vatten-
falls interna arbetsmetoder, erfarenheter och personal kommer förmodligen göra 
rapporten präglad av deras synsätt. 

Fältobservationer förväntas utföras i form av en guidad visning av flertalet 
transformatorstationer, ägda av Vattenfall, i Dalsland. Förhoppningsvis kommer 
verkligheten ge erforderlig kunskap kring praktiken gällande området.  
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2 Tekniska och ekonomiska grundbegrepp 
I kapitlet definieras och redogörs för olika begrepp, teorier och termer som används i 
rapporten. Särskilt fokus läggs på elkraftsekonomi vilket är en central grund i studien. 
Grundläggande elkraftstekniska kunskaper erfordras för full förståelse av rapportens 
innebörd. 

2.1 Elkraftstekniska termer med avseende på 
lokalkraftslösningar 

Inom det elkrafttekniska området förekommer en rad begrepp och komponenter. 
Avsnittet nedan redogör för de mest väsentliga och förekommande termerna i studien 
för vidare förståelse av rapportens nästkommande delar. 

2.1.1 Transformatorstationer 
Det svenska transmissions- och distributionsnätet av elenergi består av flera olika 
spänningar som transformeras via transformatorstationer - vilka benämns olika 
beroende på vilka transformerade spänningar som avses. Stamspänningen om 400 kV 
eller 220 kV på stamnätet transformeras via stamstationer till normalt 130 kV. Därefter 
transformeras spänningen 130 kV via regionstationer (också kallade mottagnings-
stationer, exempelvis invid större orter) ned till mellanspänningsnivå om vanligtvis 
40 kV. Mellanspänningen matar fördelningsstationer som transformerar ned 
spänningen till lägre mellanspänningsnivåer om 20, 10 eller 6 kV. Från de spännings-
nivåerna brukas nätstationerna som transformerar ned spänningen till en lågspänning 
om 0,4 kV som sedan inkommer till abonnenter via servisledning. [6]  

I normalfall gäller följande transformeringar för respektive transformatorstationstyp: 

• Stamstation: 400/220 → 130 kV 

• Regionstation: 130 → 40 kV 

• Fördelningsstation: 40 → 20/10/6 kV 

• Nätstation: 20/10/6 → 0,4 kV. 

Transformatorstation är följaktligen ett samlingsnamn för alla olika typer av elnäts-
stationer som transmissions- och distributionskedjan av el består av. Alla aktiva stam-, 
region-, fördelnings- och nätstationer i den svenska elnätsstrukturen behöver lokalkraft 
för att upprätthålla funktionalitet och driftsäkerhet. [7]  
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2.1.2 Lokalkraft 
Med lokalkraft avses sådan matning som tillgodoser en produktions- och distributions-
anläggnings utrustning och komponenter med elektrisk energi så att anläggningarna 
skall fungera erforderligt. Lokalkraft kan också benämnas som hjälpkraft. 

Det finns flera olika typer av anläggningar som nyttjar lokalkraft, men hädanefter 
redogörs endast för transformatorstationer. Lokalkraftsanläggningen försörjer 
transformatorstationer med lågspänning (400 V trefas och 230 V enfas) som nyttjas till 
en rad användningsområden. Exempel på utrustning och komponenter som behöver 
lokalkraft i en transformatorstation är: belysning, övervakning, larm, manöver, 
batteriladdning av nödkraftsystem, vägguttag, motorer för brytare, ventilation och 
uppvärmning med mera. [7] 

En transformatorstations behov av lokalkraft varierar beroende på transformeringens 
storlek. I rapporten har de installerade effekterna grundats på i huvudsak två interna 
dokument från Vattenfall som behandlar stationers egenförbrukning [8] [9]. 

2.1.3 Reservkraft 
Eftersom transformatorstationer innehar en viktig funktion i det svenska elkraftsnätet 
önskas avbrottsfri strömförsörjning till dessa. Vid nätbortfall måste driften säkerställas 
vilket kan göras med hjälp av UPS och reservkraftaggregat. En UPS-anläggning är 
uppbyggd av batterier för matning av kontrollutrustning när ordinarie försörjning 
fallerar. UPS-anläggningen kopplas in direkt via automatik när ordinarie matning 
bortkopplas. Reservaggregat tar sedan över och kan förse anläggningen med mer kraft 
under en längre period. Avbrottsfri strömförsörjning är viktigt att beakta vid 
projektering av transformatorstationer. [10] 

2.1.4 Redundans 
Gällande redundans för lokalkraftsmatningar finns några riktlinjer att beakta. Främst 
måste minst två olika matningar av lokalkraft förekomma. Det beror i huvudsak inte på 
lösningarnas tillförlitlighet, utan främst säkerhet, men också flexibilitet vid underhåll 
och reparation. Transformatorstationen (och den tillhörande lokalkraften) måste kunna 
fungera erforderligt även vid arbete på stationen i fråga. I sådana fall krävs två separata 
lokalkraftsmatningar; antingen dubbletter av alternativen eller kombinationer dem 
sinsemellan. [11] 

I rapporten räknas emellertid endast med ett huvudalternativ i åtanke och utan 
reservkraft därför att det finns så många olika kombinationer i praktiken. Dessutom 
också för att få en mer enhetlig ekonomisk jämförelse lokalkraftslösningarna emellan.  
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2.2 Elkraftsekonomi med avseende på lokalkraftslösningar 
Avsnittet redogör för olika elkraftsekonomiska begrepp som förekommer i efter-
kommande delar av rapporten som rör ekonomiska aspekter och jämförelser. 

2.2.1 Investeringskalkylering enligt nuvärdesmetoden 
En investering är att använda kapital vilket medför konsekvenser ur in- respektive ut-
betalningssynpunkt på lång sikt. Det beror emellertid på investeringens förväntade 
resultat och livslängd. Investeringsbeslut är alltså oftast långsiktiga beslut som bör 
analyseras noggrant. Fokus läggs på kassaflödet som framkommer efter investeringens 
aktivering. Investeringsutgiften deklareras ofta i ett företags balansräkning och fördelas 
därjämte via avskrivningar över investeringens ekonomiska livslängd. Nästföljande 
avsnitt förklarar vanligt förekommande begrepp inom investeringskalkylering. [12] 

Investeringsbedömning innebär bedömning gällande en investerings långsiktiga 
påverkan. Betyder i praktiken att antaganden utförs som innefattar att in- och ut-
betalningar sker en gång varje år i syfte att förenkla kalkyleringen. Kalkylmetoder 
används med avseende på konsekvenserna av en investering. Bland andra används 
annuitets-, nuvärdes- och återbetalningsmetoden. [10] 

Nuvärdesmetoden är idag den vanligaste inom elkraftsbranschen och är den metod som 
används vid investeringskalkylering hos Vattenfall varför endast denna redogörs för. 
[11] 

Nuvärdesmetoden – också kallad diskonteringsmetoden – kretsar kring att samtliga 
kostnader omräknas till nuvärden vid en given tidpunkt. Oftast är denna tidpunkt 
densamma som då investeringskalkylen utförs. [10]  

Följande definition av nuvärde är kopierat från Elkrafthandboken: Elkraftsystem 2 [10]: 

Med nuvärde, NUV, menas det belopp man ska sätta in i en bank nu för att vid en viss ränta r % 
kunna betala ett utlägg K om n år. 

 
Något som är mer relevant med avseende på löpande abonnemangskostnader är dock 
ett annat nuvärde än NUV. Om en kostnad K utfaller varje år under n år kan ett annat 
nuvärde användas, NUS, som är summan av nuvärdena för alla n år. NUS definieras 
matematiskt enligt följande ekvation [10]: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐾𝐾 ∙ 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁                       (1a) 
där 

kNUS är en kapitaliseringsfaktor 
K är ett utlägg per år i antal kronor. 
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Kapitaliseringsfaktorn kNUS kan fås i räntetabeller och kalkylprogram. Det är också 
möjligt att räkna fram kNUS enligt [10]: 

𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1−𝑞𝑞−𝑛𝑛

𝑞𝑞−1
                                            (1b) 

𝑞𝑞 = 1 + 𝑟𝑟
100

                      (1c) 
där 

r är räntan i procent 
n är antalet år som skall betalas 
q är en variabel som grundas på r och som erfordras för beräkning av kNUS. 
 

NUS är det nuvärde som används i rapporten för att omvandla de externa abonne-
mangens kostnad, vid respektive transformatorstation, till ett jämförligt värde gentemot 
de tre övriga lokalkraftsalternativen. 

2.2.2 Teknisk livslängd 
Begreppet teknisk livslängd kan förklaras som den tid det tar innan en investering blir 
oduglig ur funktionell synvinkel [12]. Är en utrustning, komponent eller dylikt så sliten 
att risk för haveri är påtaglig är objektets tekniska livslängd till ända [10]. Teknisk 
livslängd avser tidsperioden en utrustning är tekniskt fungerande [13]. 

2.2.3 Ekonomisk livslängd 
Tidsperioden som en investering är ekonomiskt försvarbar kallas för ekonomisk livs-
längd. Jämförelsevis så kan den ekonomiska och tekniska livslängden vara lika långa, 
men vanligtvis är den tekniska livslängden längre. Det kan bero på flera faktorer såsom 
att en maskins producerade artiklar blir omoderna eller att de tillhörande underhålls-
kostnaderna ökar vilket medför lägre inbetalningsöverskott. Samtidigt kan den tekniska 
utvecklingen möjliggöra att effektivare och mer fördelaktiga alternativ utvecklas. I 
investeringskalkylering används främst ekonomisk livslängd. [12] [13] Ekonomisk 
livslängd kan begränsas på grund av yttre faktorer så som lagstiftning [10]. 

Vid kalkylering av en investerings ekonomiska livslängd beräknas avskrivningen, vilket 
är kopplat till huruvida det är ekonomiskt försvarbart att nyttja funktionen hos 
investeringen. Avskrivning är kostnader som svarar gentemot värdeminskningen på en 
investeringstillgång; skillnad på en utrustnings värde emellan två olika tidpunkter – 
oftast början och slut. Det är ofta komplext att fastställa i förväg den reella 
värdeminskningen varför ekonomer använder förenklingar som innefattar fördelning 
av anläggningstillgången i fråga under dess livstid. [13]  
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3 Beskrivning av olika lokalkraftslösningar 
Kapitlet informerar om fyra olika lokalkraftslösningar; stationstransformator, externt 
abonnemang, ok-lindning och ABB:s SSVT. Först redogörs för generella fakta kring 
lösningarna, sedan klarläggs de tekniska respektive ekonomiska aspekterna. Fokus läggs 
på lokalkraftslösningarnas säregna beskaffenhet och inte på allmän utrustning i 
transformatorstationerna. 

3.1 Stationstransformator 
Lösningen ”stationstransformator” innebär att en transformator placeras vid en 
transformatorstation och matar stationen med lokalkraft via transformering av 
spänningen från ordinarie transformator. Stationstransformator är endast funktionell 
vid elnät med spänningar som är direkt transformeringsbara till lågspänning. Stations-
transformator kan också benämnas som lokaltransformator. [11] 

3.1.1 Tekniska aspekter 
Transformatorer med en lågspänningssida på 400 V måste specialtillverkas om 
högspänningssidan ska vara över 36 kV. Det är anledningen till varför stations-
transformator endast används där det finns tillgång till spänning i transformator-
stationen upp till och med 36 kV. En tydlig gränslinje finns alltså för var stations-
transformatorn är funktionell. [11] 

Stationstransformatorn kopplas in på skensystemet vid transformatorstationens 
nedsida där spänningen är 10 kV, se Figur 1. Lokalkraftstransformatorn transformerar 
sedan högspänningen till önskad lågspänning om 400 V. [11]  

 
Figur 1: CAD-skiss över ett exempel på stationstransformatorns inkoppling i den ordinarie transformatorstationen med syfte att förse 
transformatorstationen med lokalkraft. 
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3.1.2 Ekonomiska aspekter 
Gällande de ekonomiska aspekterna för stationstransformator som lokalkraftsalternativ 
finns det några poster att deklarera. Den främsta, vilken också används i jämförelsen, 
är inköpskostnaden vars art är en fast kostnad som utbetalas. Därutöver innebär 
lösningen kringutrustning såsom lastfrånskiljare och säkringar. Andra kostnader som 
förekommer är installationskostnader och underhållskostnader. 

Eftersom stationstransformator endast är ekonomisk försvarbar i fördelningsstationen 
kommer denna lösning inte redogöras för i de andra transformatorstationstyperna. 
Anledningen till varför stationstransformator inte är applicerbar vid högre spänningar 
än 36 kV grundas på att specialtillverkning för direkt transformering till lågspänning är 
ett dyrt alternativ som inte är ekonomiskt försvarbart. [11] 
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3.2 Externt abonnemang 
Med ”externt abonnemang” menas tecknande av ett elabonnemang som har i uppgift 
att förse transformatorstationen med lokalkraft. Elabonnemanget tecknas med det 
elnätsföretag som innehar nätkoncession i området där transformatorstationen är 
belägen. 

Transformatorstationens ägare måste uppskatta hur mycket effekt stationen kommer 
behöva och bestämma om ett effektabonnemang eller säkringsabonnemang lämpar sig 
bäst. [11]  

3.2.1 Tekniska aspekter 
Elnätsbolaget med nätkoncession där transformatorstationen är belägen har skyldighet 
att förlägga elledning för att förse transformatorstationen med elenergi. Nätägaren har 
ansvaret för elförsörjningen och servisledningens status. [14] 

Spänningen i ett effektabonnemang är mellan 6 och 20 kV vilket betyder att 
transformatorstationsägaren själv måste stå för transformering ner till 400 V via en 
lokalkraftstransformator. Detta är samma typ av transformator som används i lösningen 
”stationstransformator”. [5] [11] 

Figur 2 syftar till att visualisera hur transformatorstationen erhåller lokalkrafts-
försörjning via externt effektabonnemang från nätägaren. I detta alternativ sker ingen 
elektrisk koppling till lokalkraften via den ordinarie transformatorstationen. Hög-
spänning matar transformatorstationens stationstransformator vilken transformerar 
ned denna till lågspänning om 400 V huvudspänning. 

 
Figur 2: CAD-skiss över inkoppling av ett externt effektabonnemang. 
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Med ett säkringsabonnemang åsyftas att elnätsbolaget förser transformatorstationen 
med 400 V och huvudsäkringens storlek bestäms av stationens ägare. Storleken beror 
på hur mycket effekt stationen behöver. Vid detta alternativ erfordras ingen stations-
transformator för transformering av högspänning till lågspänning som vid användning 
av effektabonnemang. [11] 

Figur 3 nedan är nästan identiskt med Figur 2 ovanför men med skillnaden att 
matningen från den externa leverantören matar direkt till lokalkraftsanläggningen med 
400 V huvudspänning. 

 
Figur 3: CAD-ritning av elektrisk inkoppling av ett externt säkringsabonnemang för matning av lokalkraft till transformatorstationen. 

Avbrott och störningar är mindre frekventa i elnät med högre spänning och detta är 
något som måste beaktas när abonnemang ska väljas. Detta kan leda till att 
säkringsabonnemang inte är lämpligt fastän att det rent elektriskt fungerar med vald 
säkringsstorlek. [11] 
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3.2.2 Ekonomiska aspekter 
Anslutningsavgiften för de båda abonnemangstyperna grundar sig i hur stort effekt-
behov som finns hos lokalkraftsanläggningen samt avståndet mellan anläggningen och 
nätstationen som ska stå för matningen. 

I jämförelsen, som återfinns i Kapitel 4, kommer ett antagande ligga till grund för 
anslutningsavgiften – avståndet antas vara högst 400 meter mellan de två 
anslutningspunkterna. Antagandet syftar till att skapa en likartad jämförelse 
transformatorstationerna emellan eftersom anslutningsavgifterna över 400 meter i 
fågelväg varierar kraftigt. 

De två olika abonnemangen har skilda metoder för att beräkna kostnaden. Den löpande 
månadsavgiften för effektabonnemanget beräknas genom effekttariffer. Kostnaden 
utgår ifrån ett medelvärde på effektens storlek för lokalkraftsanläggningen samt 
energiåtgången under ett års tid. 

Säkringsabonnemangets månadsavgift är beroende på huvudsäkringens storlek. Stor 
säkring ger större avgift än en liten säkring.  

I rapporten har kostnadsberäkningar gjorts som är aktuella för område söder som gäller 
för de båda abonnemangen enligt önskemål från Vattenfall. 

I den ekonomiska jämförelsen ges resultatet i form av en årskostnad för respektive 
transformatorstationsstorlek. Beräkningarna utförs av Vattenfalls kalkyleringsprogram 
på Internet enligt givna parametrar. [5]  

Transformatorn som transformerar högspänningen vid ett effektabonnemang till 400 V 
bidrar till en inköpskostnad, men ingår inte i något abonnemang utan ägs av 
transformatorstationens ägare. Sålunda inkluderas även en inköpskostnad för externt 
effektabonnemang i den ekonomiska jämförelsen. Denna transformator antas vara 
samma som i alternativet ”stationstransformator” varför också samma kostnader 
används.  
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3.3 Ok-lindning 
Tillsammans med en transformators primära och sekundära huvudlindningar kan även 
en extra lindning placeras i transformatorn. Denna lindning benämns i rapporten som 
ok-lindning, men den kan också benämnas som hjälplindning. Oavsett används denna 
extra lindning för att få tillgång till en lägre spänning än vad transformatorn levererar 
från huvudlindningarna. Spänningen som kommer ur ok-lindningen beror på huvud-
lindningarnas antal lindningsvarv i förhållande till ok-lindningens varvantal och 
transformatorns märkspänning. Inom Vattenfall är ok-lindning på ordinarie 
transformator den dominerande lösningen för att förse transformatorstationer med 
lokalkraft. [8] [11] 

3.3.1 Tekniska aspekter 
En ok-lindning kräver omkringliggande utrustning för att uppfylla önskad funktion och 
fungera säkert. Nära ok-lindningens uttag ska en säkringsdosa finnas för att ge möjlighet 
till avsäkring. Detta är viktigt för att skydda utrustningen; både transformatorn och 
övrig utrustning i lokalkraftssystemet. [8]  

En lastfrånskiljare behövs för att på ett säkert sätt kunna elektriskt avskilja ok-
lindningen och transformatorstationens lågspänningskomponenter. Detta behövs 
bland annat vid underhåll. Frånskiljaren ska som lägst klara 1,25 gånger ok-lindningens 
märkström [8].    

Att få 400 V direkt från ok-lindningen är mycket svårt eftersom det finns så många 
variabler i antal lindningsvarv i både transformatorns huvudlindningar och i ok-
lindningen. Därför används även en matchningstransformator. Denna transformator 
har i uppgift att förvandla ok-lindningens varierande spänning till 400 V som sedan 
ämnar användas för att förse transformatorstationen med ström. Matchnings-
transformatorn är oftast monterad direkt på huvudtransformatorn. [8] 

Illustrationen i Figur 4 visar hur ok-lindningen är lindad längsmed transformatorns 
ordinarie lindningar, för att sedan föra vidare spänningen till matchnings-
transformatorn.  
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Figur 4: Illustration av inkoppling av ok-lindning. Publicerad med tillstånd från Vattenfall Eldistribution AB. Modifierad med 
beskrivande texter. [8] 

Den extra lindningen, ok-lindningen, kopplas in på den ordinarie transformatorn. 
Visualiseras i en CAD-skiss i Figur 5. 

 
Figur 5: Illustration över hur en ok-lindning är inkopplad i ordinarie transformator. 
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3.3.2 Ekonomiska aspekter 
Då en ok-lindning måste monteras i transformatorn under tillverkningsprocessen kan 
den inte monteras efterhand på en redan tillverkad transformator. Det betyder att 
transformatorn måste beställas med en ok-lindning redan installerad vid leverans. Detta 
medför en viss extrakostnad, vilken är den som jämförs i den ekonomiska jämförelsen. 
I priset vid köp av transformator med ok-lindning ingår även de komponenter, såsom 
matchningstransformatorn (se Figur 6), som behövs för att spänningen ut från ok-
lindningen ska bli 400 V. [8] [11] 

 
Figur 6: En matchningstransformator i en transformatorstation i Vattenfalls nät i Dalsland.   
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3.4 Station Service Voltage Transformer 
Station Service Voltage Transformer (SSVT) är en enfasig transformator som kan 
transformera högspänning direkt till 400 V utan mellansteg. Den har utvecklats av ABB 
och är i grunden en modifierad mättransformator, som vanligtvis används för att mäta 
spänning i ett högspänningsnät. En SSVT kan fungera både som lokalkrafts-
transformator och en mättransformator för att mäta höga spänningar i elnät. 
Storleksmässigt sträcker sig en SSVT från cirka 1,7 till 5,2 meter på höjden och väger 
mellan cirka 1 till 5 ton. [1] 

I Figur 7 nedan till vänster visas en produktbild från ABB över hur en enfasig SSVT 
förefaller. Detta i jämförelse med en ”vanlig” spänningstransformator, se Figur 7 till 
höger, vars syfte är att mäta högspänning. Genom att sätta figurerna parallellt med 
varandra kan likheter dem emellan ses. 

 

Figur 7: Till vänster: En enfasig SSVT från ABB. Märkdata om 100 kVA. Publicerad med tillstånd från ABB (Copyright 2014 
ABB). Till höger: En mättransformator för mätning av höga spänningar. Inte en SSVT från ABB, men figuren visar ändå hur en 
spänningstransformator är inkopplad och har för utseende i en verklig transformatorstationsmiljö. 
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3.4.1 Tekniska aspekter 
SSVT kopplas in direkt på en transformatorstations högspänningssida och omvandlar 
spänningen direkt till lågspänning för att förse transformatorstationen med elenergi. 
Genom att använda tre stycken SSVT kan ett trefasigt elsystem åstadkommas. 
Transformatorn är oftast oljeisolerad, men vid spänningar över 362 kV enfas används 
SF6-gas som isoleringsmedium. Den oljeisolerade SSVT:n har en effekt från 10 kVA 
upp till 333 kVA medan en SSVT isolerad med SF6-gas kan ge upp till och med 
500 kVA. I fall där SSVT:n används både som kraftkälla och mätinstrument får den inte 
belastas med mer än 10 procent av märklast, annars tappar mätdelen sin precision och 
blir oanvändbar som mätinstrument. [1] [15] 

I Figur 9 visualiseras hur en SSVT kan kopplas in; i detta fall på överliggande skensystem 
med en spänning om 40 kV. 

 
Figur 8: CAD-skiss över hur en SSVT kan kopplas in på en transformatorstation.  

3.4.2 Ekonomiska aspekter 
ABB marknadsför lokalkraftslösningen SSVT som ett kostnadseffektivt alternativ 
jämfört med att använda en transformator eller ok-lindning när högspänning ska 
omvandlas till lägre nivå som lämpar sig som lokalkraft till transformatorstationer. Då 
transformatorstationen måste matas med trefas krävs det tre stycken SSVT:er för att 
förse transformatorstationerna med ström, vilket måste beaktas vid den ekonomiska 
jämförelsen. Till lösningen tillkommer också andra omkringliggande kostnader såsom 
installation och underhåll, men sådana kostnader kommer emellertid inte att inkluderas 
i den ekonomiska jämförelsen. [1] [11] 
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3.4.3 Framtida utvecklingsmässighet 
I dagsläget kan en SSVT agera både mättransformator och lokalkraftstransformator. 
Men dessa två funktioner bör inte användas samtidigt då mätelektroniken störs ut om 
SSVT:n samtidigt används som lokalkraftstransformator. En framtida utvecklad version 
av SSVT:n sägs, enligt ABB, kunna agera både mättransformator och lokalkrafts-
transformator samtidigt utan att mätelektroniken påverkas negativt. Detta skulle ge 
möjlighet till kostnadsbesparingar då mättransformator är en komponent som måste 
finnas i de transformatorstationer som behandlas i rapporten. [16] 

Den verkliga kostnaden som den framtida SSVT:n medför blir då kostnaden för SSVT 
minus kostanden för spänningstransformator. I Tabell 1 redovisas inköpspris för SSVT 
och spänningstransformator i de aktuella transformatorstationerna. Kolumnen ”Verklig 
kostnad för SSVT” i Tabell 1 nedan redogör för den kostnad att använda en SSVT som 
lokalkraftstransformator medför – förutsatt att priserna på dessa nya SSVT-typer är 
likvärdiga dagens SSVT-typer. 

Priserna på dagens SSVT kommer från en ABB-fabrik i USA och avser tre stycken 
SSVT. [17] 

Från Vattenfall erhölls exempelpriser på spänningstransformatorer för de tre 
transformatorstationerna. För fördelnings- och regionstationerna är priserna exempel 
emedan prisuppgiften på stamstationen är uppskattat, eftersom Vattenfall vanligtvis 
inte köper in spänningstransformatorer i den storleken. [18] 

Tabell 1: Redogörelse för de verkliga kostnader som framtida SSVT-lösningar kan komma att medföra i de aktuella transformator-
stationerna. Kostnaden för en SSVT subtraheras med kostnaden för en spänningstransformator för att resultera i en verklig kostnad 
för en framtida version av SSVT. 

 SSVT (kkr) Spänningstransformator 
(kkr)  

Verklig 
kostnad för 
SSVT (kkr) 

Fördelningsstation 987 50 937 
Regionstation 1 584 120 1 464 
Stamstation 5 140 350 4 790 
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4 Jämförelse av lokalkraftslösningar 
I detta kapitel jämförs de olika lokalkraftslösningarna emot varandra i de tre vanligaste 
transformatorstationsstorlekarna i Vattenfalls elnät; tekniskt respektive ekonomiskt. 

4.1 Teknisk jämförelse 
Den tekniska jämförelsen gällande effektbehov baseras på två olika rekommendationer 
av hur mycket effekt som skall finnas för respektive transformatorstationsstorlek: 

• Beräknad egenförbrukning utifrån ”Lokalkraftsbehov i transformator-
stationer”, se Bilaga A. 

• Mätt lokalkraft baserad på huvudtransformatorns storlek utifrån ”Teknisk 
riktlinje TR01-10E utg 8”, se Bilaga B. 

I dokumentet ”Lokalkraftbehov i transformatorstationer” har det räknats på hur 
mycket effekt varje komponent i transformatorstationen kräver. Dessa har sedan 
adderats för att få det totala effektbehovet för lokalkraftsanläggningen. [9] 

Den andra metoden baseras på att följa dokumentet ”Teknisk riktlinje” som har utgått 
från storleken på huvudtransformatorn i de olika transformatorstationerna och mätt 
förbrukningen för lokalkraften. Detta har gjorts i flera stationer och den station med 
högst förbrukning i vardera storleksklass har satt standarden för minimikravet av hur 
mycket kraft som skall finnas tillgänglig. [8] 

I punktlistan nedan redogörs för information och data för de tre transformator-stations-
typerna med olika storlekar: 

• Fördelningsstation. Enligt en tabell från teknisk riktlinje ”TR01-10E utgåva 
8” utgiven av Vattenfall Eldistribution kräver transformatorstationens 
lokalkraftsanläggning en installerad effekt om 100 kVA [8]. Men enligt en 
undersökning gjord av Vattenfall 1993 är det egentliga effektbehovet 7 kW [9]. 

• Regionstation. Enligt en tabell från teknisk riktlinje ”TR01-10E utgåva 8” 
utgiven av Vattenfall Eldistribution kräver transformatorstationens lokalkrafts-
anläggning en installerad effekt om 250 kVA [8]. Enligt en undersökning gjord 
av Vattenfall 1993 är det egentliga effektbehovet 28 kW [9]. 

• Stamstation. Enligt en tabell från teknisk riktlinje ”TR01-10E utgåva 8” 
utgiven av Vattenfall Eldistribution kräver transformatorstationens lokalkrafts-
anläggning en installerad effekt om 400 kVA [8]. Undersökningen som Vatten-
fall utförde 1993 visar ett egentligt effektbehov om 51 kW för en stamstation 
[9]. 

I Tabell 2 redogörs för data och information över de tre transformatorstationerna ur 
ett jämförande tekniskt perspektiv. Data baseras på givet material från Vattenfall. 
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Tabell 2: Jämförande teknisk data över de tre transformatorstationsstorlekarna. 

 Fördelning Region Stam 

Antal transformatorer 
(st) 

2 2 1 

Effekt per 
transformator (MVA) 

16 63 600 

Spänning, uppsida 
(kV) 

40 130 400 

Spänning, nedsida 
(kV) 

10 40 130 

Installerad effekt 
(kVA) 

100 250 400 

Beräknat effektbehov 
(kW) 

7 28 51 

 

Den tekniska jämförelsen avser alla fyra nämnda lokalkraftslösningar från Kapitel 3 och 
belyser tillhörande information och jämför dem mot varandra. Lokalkraftslösningarna 
hänförs till de tre transformatorstationerna enligt Tabell 2.  

En stationstransformator kan endast användas i transformatorstationer med tillgång till 
spänning upp till och med 36 kV. Detta innebär att denna lösning endast går att 
implementera i fördelningsstationen. I fall där fördelningsstationen bara innehar en 
ordinarie transformator kommer stationstransformatorn förlora spänningen om ett fel 
skulle uppstå i ordinarie transformator och den blir tvungen att kopplas ur. Detta beror 
på att stationstransformatorn tar spänningen från stationens nedsida vilket gör att 
spänningen försvinner om fel skulle uppstå i ordinarie transformator och den kopplas 
ur (förutsatt att inte matning sker från underliggande nät). I det fallet skulle reserv-
matningen behöva lösas med en annan metod. Vanligt är att två stycken ordinarie 
transformatorer finns att tillgå vilket uppfyller kravet på säker matning av lokalkraften 
genom att använda två stycken stationstransformatorer som huvud- och reservmatning.    

Det externa abonnemanget som lokalkraftslösning är, rent elkraftstekniskt, applicerbart 
på alla transformatorstationer enligt Tabell 2. Begränsningar kan dock finnas om 
terrängen mellan matande station och transformatorstationen är olämplig att förlägga 
kabel i. Avståndet är också något som måste tas hänsyn till då långa avstånd kan ge 
upphov till spänningsfall i kablar med spänningen 400 V. På de högre spänningarna 
mellan 6 – 20 kV är detta emellertid inte något problem.  

Transformatorstationsägaren måste ta ställning till om effektabonnemang eller 
säkringsabonnemang lämpar sig bäst genom att beräkna effekten som behövs till 
stationen. Stora effekter bör ha effektabonnemang och lägre effekter kan ha 
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säkringsabonnemang. Det finns ingen tydligt riktlinje när effekten kräver en viss typ av 
abonnemang utan det får göras ett individuellt ställningstagande vid varje 
transformatorstation. Vid effektabonnemang är ingående spänning mellan 6 – 20 kV 
vilket medför att en stationstransformator behövs för att transformera ner spänningen 
till 400 V. Gällande störningsfrekvensen anses det att om spänningen matas från elnät 
med spänningen 6 - 20 kV ges en högre säkerhet då matning in i nätet ofta sker från 
flera håll – vilket innebär högre redundans i det ovanliggande elnätet. Vid 
säkringsabonnemang är den ingående spänningen 400 V och ingen 
stationstransformator behövs. Det är dock viktigt är att välja lämpligt storlek på 
huvudsäkringen då en för liten säkring kan leda till avbrott. 

Ok-lindning är också möjligt som alternativ för lokalkraftsförsörjning i de tre 
transformatorstationerna enligt Tabell 2. Här måste dock beaktas att ok-lindningen 
måste vara installerad i transformatorn direkt från fabrik – alltså är ok-lindningens 
utformning fördefinierad från fabrik. Där ok-lindning används i transformatorstationer 
med bara en ordinarie transformator, till exempel i stamstationen, måste en annan 
metod användas som reservkraft. Detta beror på att om huvudtransformatorn kopplas 
ur blir ok-lindningen också spänningslös.  

Ur ett tekniskt perspektiv kan SSVT användas på alla tre definierade typer av 
transformatorstationer. Den går att använda som både mättransformator och 
lokalkraftskälla. Men då mätnoggrannheten reduceras avsevärt om SSVT:n belastas med 
mer än 10 procent av märklast kommer det inte gå att kombinera de två funktionerna i 
praktiken. Eftersom en SSVT endast transformerar spänningen på en fas behövs tre 
stycken SSVT:er för att mata lokalkraftens trefassystem. 

4.2 Ekonomisk jämförelse 
I avsnittet jämförs ekonomiska aspekter för respektive lokalkraftslösning och 
transformatorstation. Jämförelsen är en del av den teknisk-ekonomiska utvärderingen 
där den ekonomiska jämförelsen skall agera underlag. Av den anledningen läggs fokus 
på inköpskostnader. Undantaget är alternativet ”externt abonnemang” som inkluderar 
NUS-värde för att vara tillämpbart i jämförelsen, som åsyftar den ekonomiska 
belastningen nu. 

Pris- och kostnadsuppgifter som återfinns i kapitlet är hämtade från flera olika källor. 
Bland annat kostnadskatalogen EBR-e, utländska leverantörer och anställda på olika 
företag såsom ABB och Vattenfall. Den ekonomiska livslängden på investeringarna är 
30 år vilket är vanligt förekommande att räkna med hos Vattenfall [11]. Om inte annat 
anges är alla ekonomiska poster exklusive moms. 

I alternativet ”externt abonnemang” har den årliga kostnaden beräknats med hjälp av 
Vattenfalls kalkyleringsprogram som finns tillgängligt på Internet [5]. Då kalkylerings-
programmet endast resulterar i en årskostnad har NUS-värdet enligt 
nuvärdeskalkylering nyttjats för att möjliggöra jämförelse mellan externt abonnemang 
och de tre andra alternativen. 
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Med räntesatsen som Vattenfall använder vid investeringskalkylering, r = 5, fås enligt 
Ekvation 1a och 1b q = 1,05 och kNUS = 15,3. [11] 

Flera av priserna är baserade på uppgifter från utländska leverantörer och tillverkare. 
Sålunda har priserna erhållits i olika valutor; svenska kronor (SEK), euro (EUR) och 
amerikanska dollar (USD). De utländska valutorna, EUR och USD, har räknats om till 
SEK enligt Sveriges Riksbanks månadsgenomsnittliga valutakurser april 2015 [19]. 
Syftet med omräkningen är att enhetlighet emellan kostnaderna skall finnas för en 
enklare jämförelse. Tabell 3 visar valutakurserna som använts i rapporten. 

Tabell 3: Valutakurser. Anger de värden som används i den ekonomiska jämförelsen. Valutakurserna är de genomsnittliga valuta-
kurser som, enligt Sveriges Riksbank, var under april 2015. [19] 

1 EUR 9,3269 SEK 

1 USD 8,6521 SEK 

4.2.1 Fördelningsstation 40/10 kV 
Fördelningsstationen har fyra möjliga alternativ. Detta eftersom spännings- 
transformeringen i stationen är 40/10 kV, vilket möjliggör att lösningen stations-
transformator kan vara ett alternativ. 

Vid alternativet stationstransformator uppstår en inköpskostnad. Enligt kostnads-
katalogen EBR-e är priset för en transformator 39 899 kr [20]. 

För alternativet ok-lindning blir inköpskostnaden för en transformator med en extra 
lindning installerad vid tillverkning cirka 44 302 SEK efter konvertering av valutan cirka 
4 750 EUR [21]. 

Enligt prisuppgifter från ABB i USA är kostnaden för en ”SSVT-250”, vars 
funktionalitet lämpar sig med fördelningsstationen med transformeringen 40/0,4 kV 
och 100 kVA i lokalkraftsbehov, cirka 38 000 USD [17]. Enligt de definierade 
valutakurserna blir inköpspriset för en ”SSVT-250” 328 780 SEK. Eftersom 
lokalkraftsmatningen erfordrar en trefasmatning krävs sålunda tre SSVT, vilket 
resulterar i en total inköpskostnad om 986 340 SEK. 

I fördelningsstationen tillämpas säkringsabonnemang istället för effektabonnemang på 
grund av de uppmätta värdena av effektförbrukningen enligt ”Lokalkraftbehov i 
transformatorstationer”, vilket är lågt nog att använda en huvudsäkring på [9]. 

Vid alternativet externt säkringsabonnemang förekommer en anslutningsavgift som 
betalas nu. Anslutningsavgiften, räknat med ett avstånd om 400 meter och enligt 
prislistan för företagskunder, är 59 900 kr [14]. 

Den årliga abonnemangskostnaden med säkring har beräknats, via Vattenfalls kalkyl-
program på Internet, till 6 960 kr [5]. Denna årliga kostnad betalas i 30 år – men inte 
linjärt, utan beräknas öka med inflationen. Istället för att summera de 30 årskostnaderna 
har nuvärdeskalkylering nyttjats för beräkning av NUS-värdet, som sedan använts vid 
summeringen av lösningen rent ekonomiskt i jämförelsen. 
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NUS-värdet för ett externt abonnemang med en årlig säkringsabonnemangskostnad K 
om 6 960 kr och med kNUS om 15,372 enligt Ekvation 1a och 1b beräknas enligt [10]: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐾𝐾 ∙ 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 6960 ∙ 15,372 = 106989 𝑘𝑘𝑘𝑘                      (2) 

Tabell 4 ämnar redogöra för de ekonomiska skillnaderna emellan de fyra lokalkrafts-
alternativen vid fördelningsstationen. Värdena i tabellen anges i kkr (tusen kronor) och 
är exklusive moms. 

Tabell 4: Ekonomisk jämförelse av de fyra lokalkraftsalternativen vid fördelningsstationen. 

 Stations-
transformator 

Externt 
abonnemang 

Ok-
lindning 

SSVT 

Inköp (kkr) 40 - 45 987 

Anslutnings-
avgift (kkr) 

- 60 - - 

NUS-värde (kkr) - 107 - - 

Summa (kkr) 40 167 45 987 

4.2.2 Regionstation 130/40 kV 
Den andra transformatorstationen - regionstationen - har tre möjliga alternativ till 
skillnad mot fördelningsstationens fyra lösningar. 

Vid alternativet externt effektabonnemang är vid regionstationen inköpskostnaden för 
en lokalkraftstransformator enligt kostnadskatalogen EBR-e 39 899 kr [20]. Denna 
transformator blir vid regionstationen matad från ett externt effektabonnemang istället 
för det billigare säkringsabonnemanget som är möjligt vid fördelningsstationen. Effekt-
abonnemanget innebär andra metoder för att beräkna den årliga abonnemangs-
kostnaden och anslutningsavgiften jämfört med säkringsabonnemang. 

Den tillhörande årliga abonnemangskostnaden för effektabonnemang har beräknats, 
via Vattenfalls kalkylprogram på Internet, till 44 754 kr [5]. Denna årliga kostnad betalas 
sedan i 30 år och beräknas öka enligt inflationen. Istället för att summera de 30 
årskostnaderna har nuvärdeskalkylering nyttjats för beräkning av NUS-värdet, som 
sedan använts vid summeringen av lösningen rent ekonomiskt. 

NUS-värdet för ett externt abonnemang med en årlig abonnemangskostnad K om 
44 754 kr och med kNUS om 15,372 enligt Ekvation 1a och 1b beräknas enligt: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐾𝐾 ∙ 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 44754 ∙ 15,372 = 687958 𝑘𝑘𝑘𝑘                      (3) 

Utöver inköpskostnaden och den årliga effektabonnemangskostnaden vid alternativet 
”externt effektabonnemang” tillkommer också en anslutningsavgift som betalas nu och 
är 271 900 kr [22]. 
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För alternativet ok-lindning blir inköpskostnaden för en transformator med en extra 
lindning installerad vid produktion cirka 55 961 SEK efter valutakonvertering från cirka 
6 000 EUR [21]. 

Enligt prisuppgifter från ABB i USA är kostnaden för en ”SSVT-650”, vars 
funktionalitet lämpar sig med regionstationen med den ordinarie transformeringen 
130/40 kV och 250 kVA i lokalkraftsbehov, cirka 61 000 USD [17]. Enligt de 
definierade valutakurserna blir inköpspriset för en SSVT för denna typstation 527 779 
SEK. Eftersom lokalkraftsmatningen erfordrar en trefasmatning krävs emellertid tre 
SSVT, vilket medför en total inköpskostnad om 1 583 337 SEK.  

Tabell 5 nedan ämnar redogöra för de ekonomiska skillnaderna emellan de tre 
lokalkraftsalternativen vid regionstationen. Alla tillhörande kostnader är hämtade enligt 
ovan. Värdena i tabellen anges i kkr (tusen kronor) och är exklusive moms. 

Tabell 5: Ekonomisk jämförelse av de tre lokalkraftsalternativen vid regionstationen. 

 Externt 
abonnemang 

Ok-lindning SSVT 

Inköp (kkr) 40 56 1 584 

Anslutnings-
avgift (kkr) 

272 - - 

NUS-värde 
(kkr) 

688 - - 

Summa (kkr) 1000 56 1 584 

 

4.2.3 Stamstation 400/130 kV 
Precis som i fördelnings- och regionstationen är inköpskostnaden för en lokalkrafts-
transformator enligt kostnadskatalogen EBR-e 39 899 kr [20]. Denna lokalkrafts-
transformator utnyttjas i stamstationen av lösningen ”externt effektabonnemang”. 

Utöver inköpskostnaden vid alternativet externt effektabonnemang tillkommer en 
anslutningsavgift som betalas nu och är 271 900 kr [22]. Den tillhörande årliga 
effektabonnemangskostnaden beräknas, via Vattenfalls kalkylprogram på Internet, till 
66 468 kr [5]. Denna årliga kostnad betalas därefter i 30 år och beräknas öka enligt 
inflationen. Istället för att summera de 30 årskostnaderna har nuvärdeskalkylering 
nyttjats för beräkning av NUS-värdet, som sedan använts vid summeringen av 
lösningen rent ekonomiskt. 

NUS-värdet för ett externt abonnemang med en årlig abonnemangskostnad K om 
66 468 kr och med kNUS om 15,372 enligt Ekvation 1a och 1b beräknas enligt: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐾𝐾 ∙ 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 66468 ∙ 15,372 = 1021746 𝑘𝑘𝑘𝑘                      (4) 
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Enligt prisuppgifter från ABB i USA är kostnaden för en ”SSVT-1300”, vars 
funktionalitet närmast uppfyller de tekniska kraven för matning av lokalkraft till 
stamstationen med den ordinarie transformeringen 400/130 kV och 400 kVA i 
lokalkraftsbehov, cirka 198 000 USD [17]. Enligt de definierade valutakurserna i Tabell 
3 blir inköpspriset för en SSVT för denna typstation 1 713 115 SEK. Eftersom 
lokalkraftsmatningen erfordrar en trefasmatning krävs emellertid tre SSVT, vilket 
medför en total inköpskostnad om 5 139 347 SEK för att upprätta ett trefas 
lokalkraftssystem med hjälp av SSVT-tekniken. 

Tabell 6 redogör för de ekonomiska skillnaderna emellan lokalkraftsalternativen vid 
stamstationen. Prisuppgifter kring alternativet ”ok-lindning” som lokalkrafts-
försörjning saknas. Värdena i tabellen anges i kkr (tusen kronor) och är exklusive moms. 

Tabell 6: Ekonomisk jämförelse av de tre lokalkraftsalternativen vid stamstationen. 

 Externt 
abonnemang 

Ok-lindning SSVT 

Inköp (kkr) 40 - 5 140 

Anslutnings-
avgift (kkr) 

272 - - 

NUS-värde 
(kkr) 

1022 - - 

Summa (kkr) 1334 - 5 140 
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5 Analys och utvärdering av lokalkraftslösningar 
I kapitlet analyseras studien och det tillhörande valda tillvägagångssättet. I 
utvärderingen reflekteras och analyseras Kapitel 4 i sin helhet, med fokus på både 
tekniska och ekonomiska aspekter. 

5.1 Analys 
Arbetet med studien förflöt i förhållande till den ursprungliga tidsplanen givet av Gantt-
schemat i projektplaneringen. Det har emellertid skett smärre ändringar av tidsplanen 
under arbetets gång för att studien skulle kunna fortskrida på effektivaste sätt. 

De största problemen med studien har varit att på kort tid erhålla information från 
andra parter än Vattenfall; till exempel ABB kring prisuppgifter om deras 
lokalkraftslösning SSVT men även elnätsabonnemangskostnader från andra företag. 
Det gäller också prisuppgifter på ok-lindnings-alternativet för stamstationer, där det helt 
saknas uppgifter. Ett alternativ som beaktades var att försöka räkna ut, schablonmässigt, 
hur priset av en ok-lindning på denna nivån skulle vara. Genom att utgå från de värden 
som erhölls från D&ST och deras förhållande till varandra kalkylerades det fram en 
kostnad. Dock kändes inte kostnaden väsentligt att medtaga i den ekonomiska 
jämförelsen då siffran ändå inte påverkade slutsatsen. 

Mejlkontakt har gjorts i omgångar, både på svenska och på engelska. Prisuppgifterna 
erhölls väldigt sent under projektets arbetsgång. Övervägning gjordes om huruvida den 
ekonomiska jämförelsen skulle grundas på prisuppgifter från kostnadskatalogen EBR-
e kring priser på ”vanliga” mättransformatorer med ett smärre prispålägg istället för 
direkta priser från ABB. Det behövdes emellertid inte då prisuppgifterna till sist 
tillkännagavs av ABB. Det sociala yrkesnätverket LinkedIn användes för att snabbare 
kontakta respondenter, vilket visade sig vara ett alternativ till konventionell mejlkontakt. 
Generellt sett har också övriga produktspecifika prisupplysningar varit relativt 
svåråtkomliga. 

Litteraturstudie av olika typer – såsom kurslitteratur, interna dokument från Vattenfall 
och elektroniska källor – har fungerat väl med avseende på studiens karaktär. 
Mejlkontakter har också varit en viktig del, speciellt med tanke på den internationella 
prägeln, men har samtidigt inneburit mycket väntan. 

Flera av prisuppgifterna som framkommit är generella vilket ger en någorlunda god bild 
av den ekonomiska belastningen som lösningen innebär. Däremot har 
kostnadsuppgifterna kring externa abonnemang tagits från Vattenfalls kalkylprogram. I 
praktiken tecknar inte Vattenfall abonnemang med sig själva, vilket gör priserna till en 
fingervisning för dem över hur priserna ser ut hos andra aktörer. 
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Arbetet har fungerat smidigt överlag. Handledningen på både företaget och skolan har 
varit god. Fältobservationen som gjordes i Dalsland gav en god praktisk inblick kring 
Vattenfalls transformatorstationer; kunskaper som kom att underlätta rapport-
skrivningen markant. 

Gällande dimensionering av lokalkraft fanns två distinkta underlag att utgå från; ett 
internt dokument från 1993 kring förbrukning i transformatorstationer och en teknisk 
riktlinje från 2014 kring transformatorstationers krav på tillgänglig effekt (Bilaga A och 
B). Underlagen ger två helt skilda sidor av dimensioneringen av lokalkraft i en station. 
Dokumentet från 1993 ger markant lägre förbrukningsdata eftersom den är mer 
förankrad med verkligheten. Baseras på beräknad förbrukning i faktiska stationer, gjord 
av dokumentets författare. Detta i skillnad mot riktlinjen från 2014 som bygger på en 
annan filosofi och ett annat tillvägagångssätt. I förhållande till den beräknade 
förbrukningen är de maximala värdena i riktlinjen väl överdimensionerade. 
Förmodligen baseras detta på äldre metoder och filosofier som funnits inom Vattenfall. 
Synsätt som i detta fall baseras på att den högsta tänkbara förbrukningen fastställer de 
övriga stationernas effekttillgång. 

5.2 Utvärdering 
Kapitel 4 visar att abonnemangskostnaderna är relativt höga jämfört med de andra 
kostnaderna på fördelnings-, region- och stamstationen. De höga kostnaderna beror på 
att abonnemangen har både en anslutningsavgift och en årsavgift. I region- och stam-
stationen tillkommer även inköp av en stationstransformator. Externt abonnemang går 
att använda på alla tre transformatorstationer. Men i verkligheten kan det uppstå 
problem om det är långa avstånd mellan transformatorstationen och elleverantörens 
matande station eller om terrängen mellan anslutningspunkterna olämplig i form av 
berg eller vattendrag. Dessa eventualiteter kan medföra ytterligare högre 
anslutningsavgift än vad som redogörs för i denna rapport. 

Ok-lindning har fördelen att den är installerad inuti huvudtransformatorn och tar 
därmed nästan inget extra utrymme, vilket kan vara viktigt om det är ont om plats i 
stationen. Men skulle ett fel uppstå på ok-lindningen skulle det kunna sprida sig till 
transformatorn och att transformatorn måste i sådana fall tas ur bruk för att ok-
lindningen ska kunna repareras. Faktumet att ok-lindningen inte kan eftermonteras i en 
transformator som redan är tillverkad kan bli en begränsning då det händer att 
transformatorer flyttas mellan nätstationer. Skulle till exempel en transformatorstation 
som använder ok-lindning behöva byta transformator går det inte byta till en 
transformator utan ok-lindning – åtminstone inte på ett smidigt och billigt sätt.  

Stationstransformator går endast att använda i fördelningsstationen och medför en 
förhållandevis låg kostnad jämfört med andra alternativ. En nackdel i transformator-
stationer med bara en huvudtransformator är att stationstransformatorn kopplas in på 
transformatorstationens nedsida vilket medför att stationstransformatorn blir 

 28 



Teknisk-ekonomisk utvärdering av lokalkraftslösningar 

spänningslös om huvudtransformatorns skydd löser ut. Problemet blir dock inte 
påtagligt vid stationer där det finns matning från underliggande nät.      

Ska en SSVT användas endast som lokalkraftstransformator blir detta en dyr lösning 
för lokalkraft. Men om det kommer gå att använda SSVT:n både som spännings-
transformator och lokalkraftstransformator samtidigt i framtiden blir prisbilden enligt 
avsnitt 3.4.3 en annan.  

En nackdel när två stycken funktioner utförs av samma apparat är att funktionerna kan 
påverka varandra i händelse av störning. Skulle en funktion fallera kan båda 
funktionerna bli tvungna att tas ur drift vid reparation. Skulle problem uppstå på en fas 
och en SSVT går sönder, kommer det räcka med att byta bara just den och inte alla tre. 
Detta skulle kunna vara en fördel gentemot de andra lösningarna där en apparat tar 
hand om alla tre faser. Både ur driftteknisk och ekonomisk synvinkel.  
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6 Slutsatser och förslag till framtida arbete 
Kapitlet ger förslag på den eller de tekniska lösningarna som enligt ovanstående kapitel 
anses bäst ur en teknisk-ekonomisk synvinkel för respektive transformatorstationstyp. 

I fördelningsstationen uppfylls det tekniska kraven av alla de fyra alternativen för lokal-
kraft. Det är då den ekonomiska biten som bestämmer vilket alternativ som lämpar sig 
bäst. Enligt Tabell 4 i Kapitel 4.2 framgår det att stationstransformatorn är det mest 
ekonomiska alternativet med ett inköpspris på 40 kkr, tätt följt av ok-lindnings-
alternativet som medför ett prispålägg om 45 kkr på den ordinarie transformatorn. Då 
priserna i rapporten inte kan beaktas som exakta bedöms det att en stations-
transformator och en ok-lindning medför ungefär samma ekonomiska belastning. På 
grund detta rekommenderas både ok-lindning och stationstransformator som lokal-
kraft. 

I regionstationen uppfylls de tekniska kraven av tre alternativ för lokalkraft. Av dessa 
tre är det ok-lindningen som framgår som det mest ekonomiska alternativet enligt 
Tabell 5. Rekommenderas görs därför ok-lindningen för försörjning av region-
stationens lokalkraftsanläggning. 

Även i stamstationen är det endast tre av de fyra valda lokalkraftslösningar som 
uppfyller de tekniska kraven. I den ekonomiska jämförelsen är det emellertid endast två 
alternativ, externt abonnemang och SSVT som jämförs, eftersom inga prisuppgifter 
erhölls från några leverantörer kring ok-lindning på ordinarie transformator på denna 
spänningsnivå. Med avseende på prisuppgifterna för ok-lindningar på region- och 
fördelningsstationerna kan slutsatsen dras att ok-lindingen troligen är den lösning med 
lägst ekonomisk belastning jämfört med SSVT och externt effektabonnemang. 
Förhållandet lösningarna emellan talar helt enkelt för att ok-lindningen är det teknisk-
ekonomiskt bästa alternativet för stamstationen. Rekommendationen tillfaller därför 
ok-lindnings-alteranativet. 

Om ABB utvecklar SSVT-tekniken så den kan utföra spänningsmätningar och samtidigt 
fungera som lokalkraftstransformator blir de verkliga kostnaderna för SSVT enligt 
Tabell 1. Som framgår ur tabellen är priserna högre än de andra lokalkrafts-alternativen. 
Det innebär att även framtidens SSVT-lösningar med dubbel funktionalitet inte 
förändrar rekommendationerna givna enligt ovan.  

Vidare studier inom detta framtida område kring lokalkraft, spänningstransformatorer 
och framtidens SSVT-teknik skulle emellertid kunna vara aktuell i framtiden som en 
studie. 

Som konstaterats i rapporten finns det fler alternativ för att förse en transformator-
station med lokalkraft än de fyra som studien behandlat. Ett alternativ som är särskilt 
intressant är att nyttja nollpunktsbildare som lokalkraftslösning, vilket nämndes i 
examensrapporten ”Analys kring valet mellan utjämningslindning och nollpunktsbildare vid 
YN/yn-transformering” från 2014 – också utfört i samarbete med Vattenfall Eldistribution 
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AB i Trollhättan. Gällande detta föreslås alltså att en fördjupande studie genomförs 
inom området nollpunktsbildare som lokalkraftslösning. 

Gällande de stora variationerna mellan de uppmätta och de överdimensionerande 
värdena i de två underlagsriktlinjerna som används av Vattenfall kan en översyn av dessa 
behövas. Dels skulle antagligen dokumentet från 1993 behöva uppdateras och förnyas 
emedan den tekniska riktlinjen från 2014 behöver få de rekommenderade värdena 
granskade. 

Slutligen, i Tabell 7, visualiseras de prisuppgifter som erhållits i den ekonomiska 
jämförelsen. Priserna är exklusive moms, skrivna i kkr och varje lösnings kostnad är 
summerad. Tabellen åskådliggör alla fyra lösningars ekonomiska belastning gentemot 
de tre transformatorstationstyperna. Inkluderar för övrigt också de uppskattade 
kostnaderna för framtidens SSVT. 

Tabell 7: Sammanställande ekonomisk data över alla fyra lokalkraftslösningar gentemot de tre respektive transformatorstationerna. 
Inkluderar dessutom uppskattade värden av framtidens SSVT för jämförelsens skull. 

 Stations-
transformator 

Externt 
abonnemang 

Ok-
lindning 

SSVT ”Framtida 
SSVT” 

Fördelnings-
station 

40 167 45 987 937 

Regionstation - 1 000 56 1 584 1 464 

Stamstation - 1 334 - 5 140 4 790 

 

Så till vida inte priset för SSVT-tekniken reduceras kan denna inte rekommenderas i 
förhållande till Vattenfalls traditionella och konventionella ok-lindning som 
lokalkraftsförsörjning.  
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A. Lokalkraftbehov i transformatorstationer 
Bilaga A är ett urklipp från en undersökning gjord av Vattenfall 1993 kring lokalkraftbehov 
i transformatorstationer. Urklippet är sammanfattning av undersökningen och återfinns 
nedan. [9] 

 

Bilaga A:1 
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B. Teknisk riktlinje – TR01-10E utg 8 
Bilaga B är ett urklipp från en teknisk riktlinje från 2014. Urklippet är en tabell över 
standardiserade transformatorer och deras tillhörande effektbehov i lokalkraftsanläggningen. 
[8] 

 

Bilaga B:1 


	Sammanfattning
	Summary
	Förord
	Nomenklatur
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Översikt över tidigare arbeten
	1.4 Syfte och mål
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Tillvägagångssätt

	2 Tekniska och ekonomiska grundbegrepp
	2.1 Elkraftstekniska termer med avseende på lokalkraftslösningar
	2.1.1 Transformatorstationer
	2.1.2 Lokalkraft
	2.1.3 Reservkraft
	2.1.4 Redundans

	2.2 Elkraftsekonomi med avseende på lokalkraftslösningar
	2.2.1 Investeringskalkylering enligt nuvärdesmetoden
	2.2.2 Teknisk livslängd
	2.2.3 Ekonomisk livslängd


	3 Beskrivning av olika lokalkraftslösningar
	3.1 Stationstransformator
	3.1.1 Tekniska aspekter
	3.1.2 Ekonomiska aspekter

	3.2 Externt abonnemang
	3.2.1 Tekniska aspekter
	3.2.2 Ekonomiska aspekter

	3.3 Ok-lindning
	3.3.1 Tekniska aspekter
	3.3.2 Ekonomiska aspekter

	3.4 Station Service Voltage Transformer
	3.4.1 Tekniska aspekter
	3.4.2 Ekonomiska aspekter
	3.4.3 Framtida utvecklingsmässighet


	4 Jämförelse av lokalkraftslösningar
	4.1 Teknisk jämförelse
	4.2 Ekonomisk jämförelse
	4.2.1 Fördelningsstation 40/10 kV
	4.2.2 Regionstation 130/40 kV
	4.2.3 Stamstation 400/130 kV


	5 Analys och utvärdering av lokalkraftslösningar
	5.1 Analys
	5.2 Utvärdering

	6 Slutsatser och förslag till framtida arbete
	Källförteckning

