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Beredning av landsbygdsnät Restenäs-Andorra i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om hur ett beredningsarbete genomförs från avtal och 
tillståndssökning till nätplanering och dimensionering av ett landsbygdsnät. Kraven på bra 
driftsäkerhet ökar eftersom elanvändning är en såpass viktig del av vårt samhälle. Stora 
störningar medför omfattande kostnader för eldistributionsföretag och kunder. För att öka 
driftsäkerheten och vädersäkra distributionsnät strävar eldistributionsföretagen att förlägga 
luftledningsnät till markkabel i landsbygden. 

Beredningen på ledningsnätet utförs i området Restenäs-Andorra utanför Ljungskile i 
Uddevalla kommun.  Arbetet kommer att genomföras i samband med utbyggnation av 
kommunalt vatten- och avloppsnät för att minska kostnaderna på schakt samt påverkan på 
kund.  

Resultatet av beredningen omfattar en ny 10/0,4 kV nätstation, fyra nya kabelskåp samt 1200 
meter 10 kV högspänningskabel och cirka 800 meter 400 V lågspänningskabel. Ledningsnätet 
har till största delen planerats så att samförläggning i samma schakt för vatten och avlopp 
sker så långt det har varit möjligt. Kabelskåp och nätstation är strategiskt utsatta för att skapa 
en bra nätstruktur och för att vara lättåtkomliga vid underhåll. En P2 kalkyl är upprättad för 
att få en överskådlig kostnad av projektet. 
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Preparation work of the rural network Restenäs-
Andorra in Uddevalla  

Summary 
This thesis is about how preparation work is accomplished by contracts and permit search 
to network planning and dimensions. The requirement for reliable electric power increases 
because electricity is such an important part of our society. Large disruptions cause significant 
costs for electric distribution companies and customers. . To increase reliability and make 
the power grid weather secured, overhead lines are replaced with underground power cable. 

The preparation work is preformed to weatherproof the electric power grid in Restenäs-
Andorra outside Ljungskile in the municipality of Uddevalla, by placing power cable in the 
ground instead of overhead power lines. The project will be implemented in connection with 
the development of communal water and sewer to reduce the cost of excavation. 

The result of this preparation work includes a new 10/0,4 kV substation, four cable boxes 
together with 1200 m of high voltage power cable and 800 m of low voltage power cable. 
The electric transmission network has been placed in the same excavation as water and sewer 
as long as possible. The substation and cable boxes are placed for easy access and to create 
a good mesh. A P2-calculation has been created to get an overview of the costs of the project. 
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Nomenklatur 
EBR = Elbyggnadsrationalisering 

Kablifiering = Ledningar läggs som isolerad kabel i mark 

Matarkabel = Kabel mellan kabelskåp 

Okulär besiktning = Överskådlig besiktning 

REV = Riksförbundet enskilda vägar 

Serviskabel = Kabel mellan kabelskåp och mätarskåp 

VA = Vatten- och avloppsledningar 

HSP = Högspänning 

LSP = Lågspänning 

Friledning = Luftledningslina
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört på Uddevalla Energi Elnät AB i samarbete med Högskolan 
Väst.  Uddevalla Energi Elnät AB är ett eldistributionsföretag med nätkoncession inom 
Uddevalla kommun.  Uddevalla Energi Elnät AB har 170 mil ledningar och 500 
transformatorstationer som förser 25 600 kunder med elektricitet [1]. Uppdraget som 
examensarbetet beskriver är en beredningshandling för kablifiering av ett landsbygdsnät 
utanför Ljungskile. 

1.1 Bakgrund 
Svenska elnätsföretag investerar idag stora resurser för att vädersäkra elnätet. Sveriges 
landsbygdsnät består främst av oisolerade friledningar. Den 1 januari 2011 började 
funktionskrav för elleveranser som skrevs in i ellagen gälla. Det innebär att inga strömavbrott 
får vara längre än 24 timmar och skadestånd betalas ut till abonnenter som varit utan el i mer 
än 12 timmar. Det medför att svenska elnätsföretag investerar mångmiljardbelopp på att 
vädersäkra elnätet. Vädersäkringen består till största del av byte från friledning till jordkabel. 
Cirka 65 % av elnätet i Sverige är nu nedgrävt i marken och i och med detta ligger 
leveranssäkerheten i genomsnitt på 99,98 % [2].  

I samband med stormen Gudrun 2005 har Uddevalla Energi Elnät gjort omfattande 
ombyggnationer av elnätet som innefattar att 160 km luftledningsnät har kablifierats samt att 
gamla nätstationer och kabelskåp har bytts ut.  Målet med ombyggnationerna av elnätet i 
Uddevalla kommun är att förse kunden med färre avbrott och en stabilare elkvalitet [3].   

Under hösten 2016 planerar Västvatten att bygga ut vatten och avloppssystem i området 
Restenäs-Andorra där samtliga kunder anslutas till det kommunala VA-nätet. I Restenäs-
Andorra inriktar Uddevalla Energi främst på att bygga om hög- och lågspänningsnätet från 
luftledning till jordkabel och byta ut en transformatorstation. För att minska belastningen för 
kunden i form av schaktning och tillgänglighet på vägar utförs kablifiering av elnätet i samma 
schakt som Västvattens VA-ledningar. 

Alla beredningar är i grund och botten uppbyggda med samma delmål men har olika 
förutsättningar beroende på många faktorer som t.ex. terräng, ekonomi och om området är 
landsbygd eller tätort. Följande publicerade examensarbeten har varit till stor hjälp under 
examensarbetets gång ”Beredningsarbete av landsbygdsnät för områdena Fän, Suttene och 
Hermanseröd” skriven av Martin Upper och Johan Wilson [4]. ”Beredning av lokalnät i 
landsbygd” skriven av Tarek Tallberg [5] och ”Beredning av ett landsbygdsnät mellan 
Oskarshov och Sålebo” skriven av Eva Jonsson [6]. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetets syfte är att genomföra och färdigställa en beredning för Uddevalla Energi 
i samband med Västvattens utbyggnad av kommunala VA-nätet.  
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Huvudmålet är att upprätta en beredningspärm som består av beredningshandlingar med 
hänsyn till berörda markägare och myndigheter samt en arbetshandling entreprenören ska 
följa under arbetet. Delmålen i beredningen har varit följande  

- Ta fram faktaunderlag för utförande av elnätsprojekt 

- Utföra nätberäkningar 

- Medverka vid kontakter med myndigheter, konsulter samt privata markägare 

- Utföra markutredningar, värdering och förhandling samt upprätta markavtal 

- Upprätta materialspecifikation, arbetskarta och andra beredningshandlingar som 
behövs för arbetets utförande 

- Göra konstadskalkyler, uppdatera nätdokumentation och kunddokumentation 

1.3 Avgränsningar 
Beredningen innefattar distributionsnätet 10/0,4 kV i Restenäs-Andorra. En förprojektering 
är redan utförd av Uddevalla Energi och innefattar Västvattens tilltänkta schaktväg. 
Materialbeställning behandlas inte i projektet på grund av tidsbrist. Rasering av det gamla 
nätet kommer inte behandlas men ingår i kostnadskalkylen, se Bilaga J. All invändig elektrisk 
utrustning i transformatorstation ingår inte i projektet. 
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2 Metoder för beredning 

2.1 Samband mellan projektering och beredning av elnät 
Projektering i ett projekt innehåller framtagning av information och dokumentation som 
sedan används som underlag för en beredning. I projekteringen framställs kartor med grovt 
planerad placering av transformatorstation, ledningssträcka och dimensionering. Även 
ritningar och information om nätstation och kabelskåp tas fram. 

I ett projekt är beredning den fas där underlag för utförande tas fram. Underlaget kan t.ex. 
innehålla upprättande av tillstånd och avtal med de olika inblandade parterna som markägare 
och myndigheter. Beredaren fastställer även vilka metoder som ska användas vid 
genomförandet av projektet och planera det så att det färdigställas inom den utsatta 
tidsramen. För att underlätta för beredaren och entreprenadföretaget som ska utföra arbetet, 
samlas all fakta i en beredningspärm. Innan arbetet för projektet startas ska 
beredningsunderlaget tillse att alla förutsättningar finns med samt en genomgång med 
projektör eller uppdragsgivare. 

2.2 Fältarbete 
En viktig och stor del av en beredning är fältarbetet. Kartor kan ibland vara missvisande eller 
inte innehålla tillräckligt med information som kan vara nödvändig i en beredning. Vid 
fältarbete fås en övergripande bild över det tilltänkta landskapsområdet som kartor inte kan 
tillse. Fältarbete underlättar även beredningen som kan anpassas efter tidsramen om olika 
hinder eller svårigheter förutses i god tid under planeringsfasen. Fotografier på vägar, olika 
hinder samt fornminnen dokumenteras och läggs till i beredningspärmen. Vid 
tillståndsansökningar till myndigheter är dokumenterade bilder en fördel och kan påskynda 
ansökningsprocessen. 

En annan viktig grund till att ett beredningsarbete ska fungera smidigt är att ha en god 
relation till fastighets- och markägare redan från första början Alla parter som berörs i 
projektet kontaktas antingen med informationsbrev eller personliga möten innan projektet 
påbörjas. Markägaren vet oftast mycket om sina marker och omkringliggande områden där 
ett projekt planeras och kan bidra med mycket information om framtida utbyggnadsplaner 
vilket kan ha stor betydelse vid beredning.  

2.3 Nätplanering och dimensionering 
Vid förnyelse eller nyanläggning av elnät används datorprogram för att lättare visualisera 
uppbyggnad av elnät.  Det hjälper beredaren få en klarare bild över hur nätet ska byggas och 
vilka komponenter som nätet kan komma att innehålla.  

Nominella fasspänningen i det svenska lågspänningsnätet är 230 V. Spänningen i en 
anslutningspunkt får variera mellan ± 10 % vilket motsvarar en variation mellan 207-253 V. 
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I en anslutningspunkt närmast nätstationen måste säkerställas så att spänningen inte 
överstiger 253 V och för kunden längst bort inte får en spänning som understiger 207 V. Vid 
symmetrisk last har nätägare en tillämpning som är 3-5 % spänningsfall mellan nätstation 
och anslutningspunkt [7]. Uddevalla Energi Elnät använder samma tillämpningar på 
spänningsfall vid nätplanering. En komplett kabeldimensionering för lågspänningsnät 
innefattar kabelns belastningsförmåga, kortslutningstålighet, utlösningsvillkor vid jordfel, 
spänningsvariation och spänningsfall och förlustberäkningar eller ekonomisk dimensionering 
[7].  

2.4 Kostnadskalkyl 
En kostnadskalkyl skapas med hjälp av EBR (elbyggnadsrationalisering) för att uppskatta hur 
mycket ett projekt kommer att kosta i material och arbetstimmar. EBR är ett system för 
planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar med omfattning av 
spänning mellan 0,4 och 145 kV. Det är utvecklat i samarbete med elnätsföretag för att 
fastställa standarder i branschen och ge en överskådlig prisbild av projektet kostnader för 
material och arbete. Varje materialprodukt, materialsats eller arbets- och maskinkostnad har 
en kod, ett så kallat EBR-nummer. EBR är uppbyggt av kostnadskataloger från P1 till P6 
beroende på hur detaljerad kalkylen ska vara, där P1 är den minst detaljerade och P6 den 
mest detaljerade kalkylen.  I elnätsberedning används ofta kostnadskatalog P1 och P2 som 
standard [8].  

2.5 Avtal och tillstånd 

2.5.1 Markupplåtelseavtal 
Vid nyförläggning av kabel, nätstationer och kabelskåp kontaktas markägarna. I samråd med 
markägarna skrivs ett så kallat markupplåtelseavtal där ledningsägare får juridisk rätt att dra 
och underhålla ledningar i privata markområden. Markupplåtelseavtal är tidsobegränsad och 
kan utnyttjas även om marken eller fastigheten skulle säljas i framtiden. När 
markupplåtelseavtal undertecknas för ett projekt bifogas en karta över den tilltänka 
förläggningen i området och skickas till markägaren, bygglovsnämnden och länsstyrelsen för 
påskrift. Ett exempel på ett markupplåtelseavtal som Uddevalla Energi Elnät AB använder 
finns i bilaga F.  

2.5.2 Värderingsprotokoll 
För markintrånget vid en kabelförläggning ersätts markägaren med en ersättning som baseras 
på markupplåtelseavtalet. I värdeprotokoll räknas den ersättning ut som markägaren har rätt 
till. Protokollet är en Excel-fil som innehåller olika kalkylblad för respektive 
ersättningsområdet som utbetalas till markägaren. Ett exempel på värderingsprotokoll finns 
i Bilaga G. 
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2.5.3 Bygglov för nätstation 
Nätstationer som byggs idag är oftast markstationer för jordkabelnät. På landsbygden är det 
inte ovanligt med gamla stationer av stolpkonstruktion. Nätstationens placering planeras så 
att den blir tillgänglig vid drift och för underhåll. För att bygga en nätstation krävs en ansökan 
om bygglov från kommunen, det gäller oavsett om marken är privat eller kommunal. När 
placeringen och stationstypen är bestämd skickas en ansökan om bygglov till 
byggnadsnämnden i kommunen. I bygglovsansökan ska placeringskarta, stationstyp samt en 
bild på placering bifogas [9]. 

2.5.4 Länsstyrelsen 
Till Länsstyrelsen skickas en ansökan för samråd för elledningar. Det gäller för den som ska 
bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra 
naturmiljön.  Anmälan till Länsstyrelsen ska innehålla ritning och karta, foton på berörda 
området, fastighetsbeteckning och en kortfattad beskrivning av åtgärden [10].  

2.5.5 Trafikverket och vägförening 
Om förläggningen utförs längs med, under eller över vägar krävs speciella tillstånd som 
ledningsägare måste ansöka enligt väglagen hos respektive ägare. Vägarna kan antingen 
tillhöra Trafikverket eller en väg- och samfällighetsförening. I de fall då en vägförening eller 
en samfällighetsförening äger vägen skrivs ett REV-avtal mellan ledningsägare och 
markägare. Avtalet är en avtalsmall som REV (Riksförbundet enskilda vägar) och Svensk 
Energi har framställt för nedläggning av ledningar på eller intill enskilda vägar. I REV-avtalet 
regleras ledningsägarens och väghållarens rättigheter och skyldigheter samt de ersättningar 
ledningsägaren betalar till markägarna får för arbetet på vägen. Ledningsägaren ålägger sig 
även att återställa vägen till det ursprungliga skicket. Som underlag utförs en okulär 
besiktning först av en inspektör från Lantmäteriet som bedömer vägens skick innan arbetet 
påbörjats [11]. 

2.6 Förläggning och installation av fiberoptisk kabel 
Utbyggnaden av det befintliga nätets infrastruktur kan i framtiden utgöra ett stort 
kommunikationsmedia. Utbyggnadstakten är snabb och efterfrågan på fiber är stor främst 
på landsbygden Fiberoptokabeln är gjord av glas och all datakommunikation skickas med 
ljussignaler vilket medför ett jämt, snabbt och stabilt dataflöde. Överföringshastigheten är 
obegränsad och är inte beroende av avståndet mellan kund och server. Det vanligaste 
förläggningssättet för fiberoptiskkabel på landsbygd är i mark. I samband med kablifiering 
av hög- och lågspänningskabel förläggs kanalisation för en optokabel i samma schakt. 
Kanalisationen består av ett lågfriktionsrör som ska skydda kabeln för de påfrestningar som 
kan uppkomma i mark. Indragning av optokabeln i kanalisationen kan utföras på olika sätt.  
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Ofta utförs den med blåsteknik vilket innebär att med hjälp av en kompressor i kanalisationen 
skapar en jetström av luftflödet som minskar dragpåkänningen i kabeln vid förläggning. Vid 
sträckor på 200-300 meter kan kabeln läggas för hand. På grund av kabelns känslighet, 
oavsett förläggningssätt måste kabelns dragkraft och böjradier beaktas [12]. 
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3 Beredning av elnätet Restenäs-Andorra 
Restenäs-Andorra är en sträcka nordväst om Ljungskile i Uddevalla kommun, se Figur 3.1 
Sträckan består av landsbygd i form av åkrar och blandskog samt innehåller fyra fornminnen. 
Sträckans befintliga nätstruktur består av oisolerad friledning och stolpstationer för 
högspänning respektive lågspänning. Åtta kunder kommer att beröras av 
lågspänningsberedningen. Denna sträcka ska i första hand ersättas med jordkabel och en 
markstation samt 4 kabelskåp. Som nämnts i föregående kapitel ska Västvatten till hösten 
förlägga vatten- och avloppsledningar i området.  

 

Figur 3.1 Kartbild över Restenäs-Andorra 

3.1 Befintligt elnät 

3.1.1 Ledningsnätet 
Bilaga A är en helhetsbild över hur ledningsnätet ser ut i Restenäs-Andorra innan 
ombyggnationen. Figur 3.2 är en översiktbild på luftledningsnätet som beredningen omfattar. 
Högspänningsmatningen till stolpstation T354 kommer från T295 i Tålleröd. 
Högspänningsledningen till T354 består av en 810 m lång 10 kV friledning av typen FeAl 
3x99mm² som fördelas på 11 stolpar. Lågspänningsnätet i området Lyckhem får matning av 
en 440 m 0,4 kV friledning av typen ALUS 4x50 mm².  
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Upphängningen av denna kabel är fördelad på 9 trästolpar. Området Gröndal matas av 210 
m kabel av typen N1XV-AS 4x95mm² som sedan går över i ca 280m friledning av typen 
ALUS 4x50mm². 

 

Figur 3.2 Ledningsnät för HSP, LSP och serviser 

Serviser till anslutning till mätarskåp i fastigheterna varierar mellan typerna EKKJ och 
N1XV. Kabelarean är 10mm² och den skarvas på 0,4 kV-ledningen med linjesäkring på 35A. 

3.1.2 Transformatorstation T354 
Nuvarande 10/0,4 kV transformatorstation finns belägen i området Stålås. Den är av 
stolpkonstruktion och installerades 1974. Figur 3.3 är en bild tagen på stolpstationen vid 
fältarbete.  Stationen är placerad på privat mark och intill ett område med fornlämningar, se 
Figur 3.2. Matning kommer från station T295 i Tållerröd via en 10 kV friledning. Från 
stationen går en serviskabel till fastigheten Restenäs 465 och en 0,4 kV matarkabel till 
området Gröndal. Transformatorn har en skenbar effekt på 50 kVA. 
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Figur 3.3 Befintlig stolpstation i Stålås 

 

3.2 Planerat elnät 
För att kunna planera elnätet tas hänsyn till hur Västvatten bestämt schaktning för VA-
ledningarna. Västvatten bifogade två detaljerade översiktsplaner som bland annat beskriver 
vattenledningarnas sträcka, nya brunnar samt gränsvärden för arbetsområdets omfattning. 
Bilaga B är en överblick på hur Västvattens planerat sitt schakt och hur Uddevalla Energi 
kompletterar det där Västvatten inte omfattas. Vid en inspektion tillsammans med en 
projektledare från Västvatten kunde information om schaktets utformning ses i verkligheten. 
Schaktet kommer till stor del beläggas längst med vägkanten men i vissa områden läggs 
schaktet mitt i vägen. Avlopps- och vattenledningar förläggningsdjup får ligga mellan 1,5–
1,7 meter i frostfri mark. För att inte VA-ledningarna och spänningskablarna ska ligga intill 
varandra fylls först VA-ledningarna med fyllnadsmaterial, därefter läggs spänningskablarna 
på 0,5 meters djup. Se Figur 3.4. 
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Figur 3.4 Förläggning av VA och spänningskabel i samma schakt 

3.2.1 Ledningsnätet 
Den nya transformatorstationen kommer förses med matning från transformatorn T348 
Restenäs istället för nuvarande T295 Tålleröd. Högspänningskabeln från T348 kommer att 
följa Västvattens schakt fram till tomtgränsen mellan Restenäs 305 och Restenäs 307, se 
Bilaga F. En befintlig 150 mm² N1XV matarkabel är förlagd från station T348 för matning 
till kabelskåpen i området Andorra. Högspänningskabeln kommer att förläggas i ett eget 
schakt längs med denna matarkabel fram till Västvattens schakt i Andorra, se Figur 3.5. 

 

Figur 3.5 HSP förläggning efter bäcken i eget schakt 

Utmed denna sträcka finns det en 580x0,5 m lång bäck. För att kabeln inte ska skada 
vattenflödet i bäcken valdes en metod som innebär att kabeln trycks under bäcken. Figur 3.6 
visar bäckens utformning och exempel på tryckningens utförande. 
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Figur 3.6 Metod tryckning under bäcken 

Vidare förläggs kabeln i Västvattens schakt vid Andorra fram till Lyckhem och vidare norrut 
till sista fastigheten Restenäs 457. Efter denna fastighet kommer Uddevalla Energi Elnät att 
gräva eget schakt vidare mot transformatorstationen i Stålås. Bilaga C visar förläggningen av 
hög- respektive lågspänningskabel genom Restenäs-Andorra. Högspänningskabelns totala 
längd uppgår till ca 1100 m och är av typen 10 kV AXCLIGHT 3x150/25. Denna kabel 
använder Uddevalla Energi som standard vid förläggning av högspänning i landsbygd. 

 

I lågspänningsnätet placeras fyra kabelskåp ut i närhet av kunder, se Bilaga D. Matning ut till 
kabelskåp från markstation går via en N1XV-AS 4x95 mm² kabel utmed vägen i det befintliga 
schaktet för högspänningskabeln. Matarkabeln går till kabelskåp K2500 för att sedan delas 
upp i kabelskåp K2501 vid T-korsningen och vidare västerut mot Restenäs 449 upp till 
kabelskåpet K2502 enligt Figur 3.7. 
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Figur 3.7 Matning från nätstation till kabelskåp K2500, K2501 och K2501 

Den andra kabeln fortsätter österut i Västvattens schakt för att vid tomtgräns sedan gå vidare 
i eget schakt mot kabelskåp K2503 mellan fastigheterna Resteröds-Tålleröd 207 och 
Resteröds-Tålleröd 210 enligt Figur 3.6. Lågspänningsserviserna varierar i avstånd mellan 
kabelskåpen och kunden men Uddevalla Energi Elnät använder N1XE-AR 5x25 mm² Al 
kabel som standard. 
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Figur 3.8 Matning till kabelskåp K2503 

3.2.2 Avtal och tillstånd 
Vid förläggningen av nya hög- och lågspänningskabel berörs totalt 11 markägare. Ett 
markupplåtelseavtal skickades till samtliga markägare. I värderingsprotokollet beräknades en 
ersättningskostnad som Uddevalla Energi Elnät betalar ut för markintrånget. Längden på 
intrångets omfattning beräknas med hjälp av kartor i dpPower för respektive markägare. 
Ersättningen i värderingsprotokollet baseras på längden och vilken sorts omfattning 
intrånget har. I denna beredning är intrånget främst i mark samt transformatorstationens 
utförande. För uppbyggnad av transformatorstation betalas en fast ersättning ut till 
markägaren i Stålås 

I Restenäs-Andorra finns en ideell vägförening som gemensamt underhåller vägar i området. 
Figur 3.9 är en karta över där schaktet ska grävas i vägområdet. Mellan punkt A och B 
ansvarar vägföreningen, utöver det ansvarar respektive markägare för vägarna. Ett REV-avtal 
har skickats till ordförande i vägföreningen samt två markägare. Ersättningen baseraras på 
schaktlängden och i vilken zon kabel grävs i. Zon 1 innebär att kabeln grävs i mitten på 
vägbanan och zon 2 förläggs kabeln längs med vägkanten. Västvattens schakt är till stor del 
placerad i zon 2. 
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Figur 3.9 Vägföreningen 

3.2.3 Transformatorstation T354 NY 
Till en början utfördes en överskådlig fältbesiktning i området för att hitta en lämplig 
placering av transformatorstationen. Marken är privatägd och består för det mesta av 
blandskog och åkrar. Markägaren var till en början inte tillgänglig för rådgivning så en 
temporär placering utsågs intill vägkanten på motsvarande sida av stolpstationen. Efter en 
närmare inspektion med markägarens närvarande flyttades markstationen till den tilltänkta 
platsen efter påpekanden om framtida utbyggnad i fastighetsområdet samt dränering över 
vägen enligt Figur 3.10. 
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Figur 3.10 Dränering under mark 

Även fornminnet beaktades vid placeringen enligt Figur 3.10 (randigt område). Vid 
installation av markstationen behövs en arbetsyta på 10 m² samt nedhuggning av träd för 
lättåtkomlighet vid framtida skötsel. Figur 3.11 är en översiktlig situationsplan över 
placeringen av transformatorstationen som skickades med bygglovsansökan till Uddevalla 
kommun. 

 

Figur 3.11 Situationsplan för transformatorstation T354 NY 
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Nätstationen är en seriesatelitstation av typen SS2 med två fack från leverantören KL-industri 
AB, se Bilaga H. Stationen byggs på ett betongfundament vilket ger stabilitet. Taket är 
konstruerat med en lutning för att eliminera vattensamlingar och sidor går att öppna för 
åtkomlighet till transformatorn. Transformatorn skyddas av en säkring som ska kunna 
manövreras utan att ledningssektionen görs spänningslös. Frånskiljning på 
högspänningsdelen sker via rörlaskar och arbetsjordning sker via kulbult. [13] 

Storleken på transformatorn valdes till 100 kVA vilket med vald kabeldimensionering 
begränsar spänningsfallet under 5 % till kunden längst ut i ledningsnätet. Beräkningar i 
dpPower visade att nuvarande transformator T348 är överbelastade med cirka 30 %.  I 
transformatorstationen finns fack för hög- och lågspänning. Facken på lågspänningsdelen 
utgör matning för serviskabel för fastighet Restenäs 465, matning till Gröndal och kabelskåp 
K2500, se enlinjeschema i Bilaga I. På högspänningssidan finns det ingående matning från 
station T348. 

3.3 Kabelskåp 
De fyra kabelskåpen kommer från ABB:s kapslingsserie ”Kabeldon CDC”. De är tillverkade 
i stålplåt och är skyddade mot korrosion genom varmförzinkning. Vägarna i området 
Restenäs-Andorra är begränsade vilket medför till att kabelskåpens placering anpassas för att 
inte komma i vägen för snöröjning samt lättillgänglighet vid underhåll. Beroende på 
abonnentens mätarsäkring (ofta 16-25A) väljs kabelskåpens säkring så att selektivitet uppnås 
över mätarsäkringen d.v.s. 35A. Matarledningar till K2502 och K2503 avsäkras i kabelskåp 
K2501 med 63A säkring för att uppnå utlösning inom 5 s. Kabelskåpen innehåller följande: 
se Tabell 3.1 

Tabell 3.1 Kabelskåpskomponenter 

Kabelskåpsnummer K2500 K2501 K2502 K2503 

Antal Grupper 5 4 2 3 

Skena i kabelskåp 1 1 1 1 

Säkring 3 3 1 2 

Övriga anslutningar 2 2 1 1 

 

3.4 Jordning 
I de flesta nätsystem sker matning från transformatorns sekundärlindning. Transformatorn 
T354 NY är av typen Dyn 11 och har därmed en nollpunkt eller neutralpunkt. Vid fel i en 
starkströmsanläggning uppstår stora strömmar som kan medföra att objekt blir spänningssatt 
och orsaka skada på såväl person eller egendom.  
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Huvudsyftet med jordning är att förhindra farlig spänningssättning av en anläggnings utsatta 
delar, skydda mot överspänningar och vagabonderade strömmar samt person och egendom 
[14]. I samma schakt som högspänningskabeln placeras en 35 mm² kopparjordlina mellan 
stationerna T354 NY och T348 som i sin tur ansluts till transformatorns nollpunkt. Ett 
jordtag placeras i nätstationen samt kabelskåpen K2502 och K2503.   

3.5 Kanalisation för fiber 
Uddevalla Energi förlägger optorör i samband med kablifiering och erbjuder samtliga kunder 
i området fiberuppkoppling till stadsnätet men kan därefter välja fritt mellan olika 
leverantörer och nättjänster. Kanalisationen beläggs i samma schakt som spänningskablarna. 

3.6 Nätberäkningar ur dpPower 
Uddevalla Energi Elnät använder mjukvaran dpPower för att planera och dimensionera 
distributionsnäten. dpPower är ett projektledningsverktyg som planerar och designar ett nät 
samtidigt som kostnadsberäkningar och materialberedning kan möjliggöras automatiskt med 
hjälp av kartor och scheman samt tillgång till kalkyl- och budgethantering [15].  dpPower kan 
även användas som ett nätberäkningsverktyg som utför distributionsberäkningar som 
omfattar beräkningsstöd från huvudspänningar på 230 V upp till 400 kV. 
Lastflödesberäkningar och felanalyser för direktjordade lågspänningsnät och 
impedansjordade högspänningsnät kan utföras. Samtidiga spänningsnivåer begränsas inte 
och beräkningar kan utföras både i radiella och maskade nät. Alla nätberäkningar som i 
dpPower utförs vid dimensionering utgår från svenska standarder. Mellanspännings- och 
lågspänningsberäkningar uppfyller normerna efter standarderna SS4241405 och SS4241424 
[16].  

Efter standard SS4241424 dimensioneras kraftkablar med märkspänning upp till 0,6-1 kV 
med hänsyn till belastningsförmåga samt skydd mot överlast och kortslutning. Denna 
standard inriktar främst på att skydda kablar mot höga belastningar och att minimera de 
effekter som uppstår vid fel i jordslutning eller kortslutning. Kablarna dimensioneras så att 
de inte antar skadliga temperaturer under normala driftförhållanden och att vid kortslutning 
inte skadas termiskt eller på grund mekaniska påkänningar [17].   

Efter standard SS4241405 dimensioneras ledningsnätet med hänsyn till utlösningsvillkor ska 
uppfyllas i trefas-växelströmsystem. Det gäller för nät upp till 1000 V samt direktjordande 
och icke direktjordade nät som skyddas av säkring.  Tabellerna i standarderna baseras på att 
utlösningstiden sker inom 5 sekunder och överensstämmer med de bestämmelser som finns 
i Starkströmsföreskrifterna [18].    

Parametrar som valdes ut ur dpPower beräkningsprogram som anses relevanta i beredning 
är spänningsfall, jordslutningsström, utlösningstiden och särkingstorlek.  
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Tabell 3.2 Sammanställning av spänningsfall, jordningsström, säkringsstorlek och utlösningstid i nya nätet 

Fastighet Spänningsfall 
[%] 

Jordslutningsström 
[A] 

Säkringsstorlek 
[A] 

Spänning 
[V] 

Utlösningstid 
[Sek] 

Restenäs 465 1,59 385,8 35 227 0,04 

Restenäs 457 0,98 619,1 35 229 0,009 

Restenäs 455 1,12 661,5 35 228 0,007 

Restenäs 453 0,99 529 35 229 0,016 

Restenäs 449 1,6 407,3 35 227 0,135 

Resteröds- 
Tålleröd 
Lyckhem 203 

1,23 374,9 35 228 0,059 

Resteröds- 
Tålleröd 210 

2,18 374,9 35 226 0,081 

Resteröds- 
Tålleröd 207 

1,91 340,1 35 226 0,081 

 

Tabell 3.2 är resultatet som sammanställs från dpPower över värden för fastigheter som 
berörs i lågspänningsnätet. Spänningsfallet i samtliga fastigheter ligger innanför gränsen för 
god spänningskvalitet som är mindre än 3-5% mellan nätstation och anslutningspunkt, se 
avsnitt 2.3. Uddevalla Energi Elnät AB tillämpar samma nominella värden på spänningsfall i 
sitt nät. Jordslutningsströmmen är den ström som passerar felstället till jord och är den lägsta 
ström som säkringarna ska dimensioneras för. Utlösningstiden för fastigheterna ligger relativt 
bra utifrån jordfelsströmmen vilket kan ses i Figur 3.12. En lägre ström skulle medföra en 
längre utlösningstid för skyddet att lösa ut. 
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Figur 3.12 Funktionskurva för 35 A överströmsskydd 

3.7 Kostnader 

3.7.1 Ersättning till markägare 
Till markägare som berörs av förläggningen av ny hög- och lågspänningskabel betalas en 
ersättning ut för markintrång. Ersättningen för intrång inom Uddevalla Energi är 3,79 
kr/meter och för en nätstation 2000 kronor. I ett värderingsprotokoll beräknas den 
ersättning som ska betalas ut till respektive markägare. Den totala ersättningen beräknades 
med hjälp av kartor och uppmätta avstånd till 21 156 kronor för alla markägare.  

Vägföreningens ersättning baseras på REV-avtalet. Ersättningen beror på i vilken zon kabeln 
förläggs i vägen. Zon 1 innefattar själva vägbanan och är ersättningen är 9,65 kr/m. Zon 2 
innefattar dikeskanten av vägen och ersättningen är 3,75 kr/m. Ersättning för väghållarens 
medverkan till detta avtal i form av nedlagd tid för förhandlingar, besiktningar m.m. med ett 
fast belopp om 2000 kronor. Den totala ersättningen för vägförening och markägare 
räknades ut till 11 500 kronor. 

3.7.2 Materialkostnader 
Efter att kabeltypen, schaktkarta, kabelskåp- och nätstationsplaceringen bestämts har en 
materiallista från kostnadskatalog P2 i EBR för att få en total kostnad för denna beredning 
tagits fram. dpPower är länkat till EBR:s kostnadskataloger vilket innebär att de 
grundläggande kostnaderna kan beräknas i programmet och sedan sammanfattas i en Excel-
fil. Där framgår även omfattningen av beredningens och montörernas arbetstid. En 
preliminär kostnad för denna beredning uppgick till cirka 1 200 000 kr. Kostnaden kan 
komma att ändras under arbetets gång. Bilaga J och K är en sammanställning på materiallista 
och den totala kostnaden är fördelad för schakt samt kabel och elarbete.  



Beredning av landsbygdsnät Restenäs-Andorra i Uddevalla kommun 

 14 

4 Diskussion 
Som beredare behöver man ha ett strukturerat arbetssätt då det är mycket som pågår 
samtidigt. Beredningen går lättare om man åker ut och tittar på området tidigt för att se hur 
terrängen ser ut med hinder och andra faktorer. Detta gör att man får en bättre översikt och 
därmed slipper stöta på dessa problem senare vilket sparar tid. 

Ansökning av tillstånd från Länsstyrelsen och bygglov från kommunen har lång 
handläggningstid. Ansökningarna kan även komma tillbaka med behov av komplettering av 
fler uppgifter vilket gör att det kan ta ännu längre tid att få dem godkända. Därför bör dessa 
handlingar skickas in så snabbt som möjligt och innehålla all relevant information från början. 
Vi skickade in ansökan för sent i projektet och fick därför inte tillbaka dem inom tidsramen 
för examensarbetet. 

Det nya nätet är överdimensionerat på grund av att Uddevalla Energi Elnät AB har som 
policy att använda 150 mm² högspänningskabel i landsbygd och 240 mm² i tätort. 
Landsbygden är i ett expansivt skede och kan komma att växa. Vid eventuell utbyggnad i 
området kan fler kunder lätt ansluta till nätet när det är överdimensionerat. Det är även bra 
att överdimensionera nätet för att i framtiden kunna koppla ihop nätdelar till ett slingat nät 
och då få tillgång till matning från fler håll. Överdimensionering på högspänningskabel görs 
även för att inte behöva ställa om reläskydden i stationerna efter olika kabelareor. 25 mm² 
aluminiumservis används som standard för att kabeln har samma ledningsförmåga som 16 
mm² kopparservis och har ett billigare inköpspris per meter än kopparkabel. Har kablarna 
samma kabelareor kan fel lättare åtgärdas då samma verktyg och produkter används på 
samma kabelareor.  

Anledningen till att standardsäkringen på serviserna i kabelskåpen är på 35 A är för att få 
selektivitet över största huvudsäkringen på 25 A då kund-abonnemang på landsbygden ofta 
har en huvudsäkring på 16-25 A. Detta för att kunden ska kunna byta till säkring från 16 upp 
till 25 A utan att kabelskåpets säkring ska behöva bytas 
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5 Slutsats 
En beredningspärm med samtliga beredningshandlingar finns slutförd hos Uddevalla Energi. 
Alla ledningsrätter och tillstånd har skickats ut till respektive markägare och myndigheter. 
Dock har inte alla avtal eller tillstånd hunnit att kommit tillbaka inom tidsramen för 
examensarbetet. Vissa markägare har hört av sig och ändrat lite på kabelns sträckning med 
det har inte påverkat beredningen i sin helhet. Det nya kabelnätet är planerat med bra 
utlösningstider på säkringarna och spänningsfallet i nätet är inom 5 % av nominell spänning 
även i fastigheter långt från transformatorstationen. Tillvägagångssättet på beredningen har 
grundat sig efter Uddevalla Energi Elnäts AB metoder och rutiner. 
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