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Sammanfattning  
Belastningsuppgifter används av energibolaget för att dimensionera upp ett 
stabilt elnät. I dagsläget då det används allt fler elektriska produkter, blir det 
allt viktigare för en stabilare elverksamhet och infrastruktur. 

Lågspänningsnätet med berörda delar som nätstationer, kabelskåp, villa- och 
fastighetskunder är områdena för studien. Omdimensionering av kabel eller 
säkring kan vara aktuellt för att förbättra det nuvarande elnätet. Genom att 
omdimensionera berörda säkringar föreslogs lägre och högre säkringar så de 
löser inom utlösningsvillkoret på 5 sekunder. Lösningsförslagen som är 
presenterade i dagsläget kan dock få problem på vinterhalvåret, då en högre 
konsumtion utav effekt förbrukas och nätet riskerar att bli 
underdimensionerat. 

Arbetet har utgått ifrån att samla in primärdata utifrån ett kvantitativt 
arbetssätt ifrån dokumentationsprogram som används för beräkningar och 
simuleringar. Svenska Institutet för Standarders riktlinjer har använts som 
underlag för samtliga programvarors beräkningar. Kontrollering gjordes utav 
svaga punkter på alla nätstationer som undersöks. Förslag på eventuella 
lösningar och förbättringar presenteras ur matematiska beräkningar och 
tekniska lösningar. 

12 kunder undersöktes närmare. Deras årsförbrukning, utnyttjandetiden och 
förlusternas utnyttjningstid var i fokus. Vinterhalvåret visade en högre 
förbrukning än sommarhalvåret. 𝑃"#$ beräknades och undersöktes av 
dokumentationsprogrammet Rakel, värdena skiljde sig marginellt gentemot 
varandra. 
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Summary  
Load data are used by the energy company to dimension a stable powergrid. 
In the current situation with more electric units being used, it becomes even 
more important with more stable electricity operations and infrastructure. 

The low voltage grid with specified elements such as substations, cable 
distribution cabinets and real estate owners were the study’s primary concern. 
Redimensioning of cables or fuses could therefore be appropriate to improve 
the present grid. By redimensioning the concerned fuses, higher and lower 
rated currents were proposed so the fuses will solve within the condition of 5 
seconds. The solution proposals that are presented in the present time might 
have problems during the winter period. A higher consumtion of effect is 
consumed and the grid is in risk of becoming underdimensioned.  

The work is based on collecting primary data from a quantitative approach 
from documentationprograms that have been used for calculations and 
simulations. The Swedish Institute of Standards are used as guidelines and 
support for all of the softwares calculations. Check up on the weak spots is 
done within all substations that are investigated. Suggestions on any solutions 
or improvements are presented based on mathematical and technological 
solutions. 

Twelve costumers were examined a bit closer. Their annual consumption, 
utilization time and utilization of the losses are in focus. The winter period 
showed a higher consumption than the summer period. 𝑃"#$ was calculated 
and investigated by the documentationprogram Rakel and their values 
differentiated marginally from one another. 
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Abstrakt  
Rapporten innehåller en inledande bakgrundsbeskrivning om hur framtidens 
utmaningar ser ut vid en utökad lokal elkonsumtion, samt hur det påverkar 
lokalnätets behov av utökad kapacitet och distribution. 

Arbetet syftar till att undersöka hur belastningen ser ut på berört elnät i 
samband med Karlshamn Energi AB. Utvecklingspotentialen och stabiliteten 
på lokal nivå undersöks för att planera inför en tillväxt i elnätet efter behov. 
Den årliga energiförbrukningen hos villakunder i ett bostadsområde 
analyseras för att bedöma när behovet är som störst i berört elnät. 

I slutet av rapporten presenteras resultaten för det som undersökts. 

Nyckelord: Utlösningsvillkor, Velanders metod, Distributionsnät, Elnät, 
Nätstation.  
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Abstract  
This rapport contains an introductory background description regarding the 
challenges of the future will be in case of an increasingly electricity 
consumption locally. As well as how it affects the country’s need for 
increased capacity and distribution. 

The purpose of this work is to investigate how the load appears on the local 
electric grid in association with Karlshamn Energi AB. The development 
potential and stability at a local level are examined to plan and prepare for an 
eventual growth in the electric grid as needed. Annual energy consumption 
of residential houses is analyzed to determine when the need is the greatest. 

At the end of the report, our results will be presented according to what have 
being investigated. 

Keyword: Short-circuiting, Velander’s method, Distribution system, Electric 
grid, Substation. 
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Förord 
Examensarbetet utfördes i Karlshamn, på elföretaget Karlshamn Energi AB. 
Uppdraget som tilldelades syftade till att undersöka och identifiera eventuella 
svaga länkar i elnätet samtidigt som belastningar hos fastighetskunder 
analyseras. 

Beteckningar för anläggningar och kunduppgifter benämns med fiktiva namn 
för att bibehålla informationen privat. 

Vi är tacksamma för all handledning och lärdom vi fått ta till oss från alla 
trevliga medarbetare på Karlshamn Energi AB. Särskilt stort tack till 
Benjamin Gacanin, Marcus Steen och Christer Karlsson som stöttat oss under 
hela arbetets gång. Likaså stort tack till handledaren Magnus Perninge på 
Linnéuniversitetet som hjälp oss med vägledning under arbetet. 

 

Växjö, maj 2019 

Christian Ekstrand 

Gustaf Karlsson 
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Terminologi 
𝑊 Energiförbrukning [kWh] 
𝑊& Energiförluster under varierande belastning [kWh] 
𝑃 Effekt [W] 
𝑃&	"#$ Maximal förlusteffekt [W] 
𝑃"#$ Maximal förbrukad effekt [W] 
𝑃( Deleffekt [W] 
𝑄 Reaktiv effekt [var] 
𝑆 Skenbar effekt [VA] 
𝑆&	"#$ Maximal skenbar förlusteffekt [VA] 
𝑆+ Kortslutningseffekten [VA] 
𝑆"#$ Maximal förbrukad skenbar effekt [VA] 
𝑆, Märkeffekt transformator [kVA] 
𝑅 Resistans [Ω] 
𝑅ℓ Resistans i lindningarna, på primär- eller sekundärsidan [Ω] 
𝑅, Transformatorresistans [Ω/fas] 
𝑋 Reaktans [Ω] 
𝑋ℓ Läckreaktans [Ω] 
𝑍1 Impedans i nolledare [Ω] 
𝑍&ö3 Förimpedans [Ω] 
𝑍"#$ Felkretsens maximala tillåtna impedans för utlösning inom 5 s [Ω] 
𝑍4 Impedans matad ledning [Ω] 
𝑍5& Impedans matad ledning fas [Ω] 
𝑍+ Kortslutningsimpedans [Ω/fas] 
𝑍6 Förimpedans i ledning [mΩ/m] 
𝑍6& Förimpedans i ledning fas [mΩ/m] 
𝑍67 Förimpedans i återledning [mΩ/m] 
𝑍8 Förimpedans i överliggande nät [Ω]  
𝑍, Förimpedans hos transformatorn i nätstationen [Ω] 
𝜏 Utnyttjningstid [s] 
𝜏& Förlusternas utnyttjningstid [s] 
𝑡+ Kortslutningstid [s] 
𝑡 Tid [s] 
𝑐𝑜𝑠 𝜙 Fasförskjutning mellan ström och spänning 
𝜗@ Slutgiltig temperatur [°C] 
𝜗1 Begynnelsetemperatur [°C] 
𝑐 Spänningsfaktor 
∆𝑈 Spänningsskillnad [V] 
𝑈C Huvudspänning [V] 
𝑈& Fasspänning [V] 
𝑢3 Kortslutningsspänning [V] 
𝑢E Kortslutningsförluster, en form utav spänningsfall [%] 
𝑢$ Procentuella reaktansspänningsfallet [%] 
𝐼G  Ström som medför en säker funktion hos överlastskyddet [A] 
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𝐼HI(K) Största tillåtna korttidsström vid adiabatisk uppvärmning [A] 
𝐼M Belastningsströmmen [A] 
𝐼C Huvudström [A] 
𝐼& Fasström [A] 
𝐼+,O Kortslutningsström, i = fas [A] 
𝐼( Märkström [A] 
𝐼@ Startström [A] 
𝐼PQ  Största tillåtna korttidsström med hänsyn till värmeavgivning [A] 
𝐼R Säkringens utlösningsström vid 5 s [A] 
𝐼E Strömvärdet för ledaren [A] 
ℓ Längd [m] 
ℓ"#$ Maximala tillåtna längden [m] 
ℓ( Nominell ledningslängd [m] 
𝐴 Area [mm2] 
𝛽  Ledarens temperaturkoefficient vid 0°C (Cu =234,5; Al =228) 
𝐾 Materialkonstant för ledare (Cu = 226; Al = 148)  
𝛿 Omräkningsfaktor beroende på begynnelsetemperaturen 
𝜀 Omräkningsfaktor beroende på värmeavgivning vid uppvärmning 
𝑀𝑊ℎ/ℎ Uttagen effekt under en specifik timme 
 
 
 
 
 



  
 

 3 

1. Introduktion 
Karlshamn Energi AB har 8250 kunder och en del utav kunderna är sedan 
tidigare klassade som mikroproducenter. En expansion på elnätet med utökad 
elkonsumtion ställer högre krav på infrastrukturen och kapaciteten som kan 
levereras till anslutna kunder. Den utökade trafiken på det existerande elnätet 
kan eventuellt resultera i omdimensionering för att klara av den utökade 
belastningen [1]. Inom det lokala elnätet är det 120 km kabel som är förlagt i 
mark eller i luften, samt 131 km serviskabel in till abonnenter. Vissa delar av 
infrastrukturen börjar bli utdaterad, särskilt i villaområden som inte har 
tillgång till fjärrvärme och förlitar sig på luftvärmepumpar för uppvärmning 
av hushållen. Det innebär att det är svårt att förutspå hur kundernas 
elkonsumtion ser ut när det blir kallt ute, i synnerlighet när samtliga kunder 
orsakar hög belastning i samma ögonblick. 

I Karlshamns elnät finns det 92 existerande nätstationer varav sex stycken 
utav dem befinner sig i Prästslätten där arbetet utförs. Under arbetet står det 
lokala distributionsnätet i främre fokus där nätkapaciteten och 
dimensioneringen av elnätet på lågspänningssidan undersöks. 

1.1 Bakgrund 

För närvarande sker en expansion utav infrastrukturen på den tekniska delen 
av samhället i Sverige. Att elektricitet skall finnas tillgängligt är ett krav från 
konsumenterna. Nya datahallar, bostäder, förnybar energi och elbilar är en 
utav den elektrifiering där samhället försöker reducera fossila bränslen. 
Däremot hotas utvecklingen på grund av kapacitetsbrist i elnäten. Trängseln 
på de svenska elnäten innebär hinder för en klimatomställning och tillväxt. En 
samhällsekonomisk kostnad på 80 miljarder kronor per år i dagsläget och 
förväntas stiga till 150 miljarder per år redan 2030 på grund av uteblivna 
anslutningar till elnätet [2]. 

I en SIFO undersökning från 2018 på Vattenfalls önskemål kan 63 % av de 
tillfrågade tänka sig att köpa sig en elbil inom de närmsta åren, där 23 % av 
dem kan tänka sig att genomföra köpet inom tre årstid [3]. Elbilsladdning 
medför en högre toppbelastning på elnätet och kan bli problematiskt då fler 
önskar att utöka sitt effektuttag för behovet av utökad kapacitet. 

• Normalvinter är ett tredygnsmedelvärde av temperaturen som 
statistiskt återkommer vartannat år i hela landet [4]. 

• Tioårsvinter är ett tredygnsmedelvärde av temperaturen som statistiskt 
återkommer vart 10:e år [4]. 

• Tjugoårsvinter definieras som det lägsta tredygnsmedelvärde av 
temperaturen som statistiskt uppträder vart 20:e år [5]. 
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Sveriges elnät består utav fyra elområden som är geograftiskt uppdelat enligt 
(Figur 1). Enligt (Figur 2) förväntas Sverige en normalvinter 2018/2019 att 
vara beroende energiimport då ett befintligt underskott på 400 MWh/h är 
framställt enligt prognosen. En tioårsvinter kräver en import på 1500 MWh/h 
och en tjugoårsvinter har Sverige ett underskott på 2000 MWh/h. Samtliga 
värden enligt prognosen är framtagna under topplasttimmen 2018/2019 för att 
uppnå en effektbalans, som innebär att produktionen är lika stor som 
förbrukningen och förluster som kan framkomma. 

 

 Sveriges fyra elområden [6]. 

 

 En prognos för förväntad vinter under 2018/2019 beroende på vintertyp 
under topplasttimmen [7]. 

I (Figur 3) visas prognosen för kraftbalansen i rapporten från juni 2018 
eventuella framtida värden de nästkommande fem vintrar. Prognosen under 
2020/2021 kommer det vara 2500 MW som underskott under en normalvinter 
och därmed kommer underskottet bli större beroende på vilken typ av vinter 
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det blir. Underskottet beror främst på att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 2 
kommer stängas ner 2019 och Ringhals 1 stängs ner 2020 [8]. 

 En uppskattad prognos för topplasttimmen vid vintrarna mellan 
2018/2019 – 2022/2023 beroende på vintertyp [7]. 

Arbetet kommer undersöka hur det lokala elnätet idag skulle kunna hantera 
en utökning av den lokala elkonsumtionen, som kan leda till instabil 
belastning. Ifall nätet med dagens belastningar inte skulle behärska en 
expansion, antingen med en kraftig eller en minimal ökning. Kan åtgärder kan 
behöva åtas genom, omdimensioneringar av säkringar, kablar eller en 
omstrukturering av distributionsnätet. 

1.2 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att identifiera eventuella svaga punkter i aktuellt elnät inom 
Karlshamns distributionsnät. Med hjälp av dokumentation, samt tidigare 
utförda belastningskontroller kommer lågspänningsgrupper undersökas i 
utvalda områden i staden. Genom att använda riktlinjerna ifrån de svenska 
standarderna kan mätvärden kontrolleras och beräknas på lågspänningsnätet 
in till villa- och fastighetskund. Likväl undersöka deras belastning under 
senaste året, samt vilka uttagseffekter respektive kund nyttjar. 

1.2.1 Frågeställningar  

• Hur ser belastningen ut på aktuellt elnät i Karlshamns stad? 

• Hur ser utvecklingspotentialen ut för eventuella svaga punkter i nätet? 

• Uppfylls utlösningsvillkoret på 5 sekunder i berörda bostadsområden? 

 



 

 6 

1.2.2 Mål 

Målet är att identifiera eventuella svaga punkter i nätet som skulle kunna 
omdimensioneras för att upprätthålla stabiliteten på elnätet ifall ett oväntat fel 
uppstår inom frånkopplingstidens tidsramar. 

Effektmålet för projektet är att Karlshamn Energi AB kommer ha nytta av 
utförda undersökningar som underlag i framtiden för att vara väl förberedda 
när eventuell expansion sker i elnätet. Exempelvis när en abonnent önskar att 
utöka sitt effektuttag vid tillväxt eller för installation av elbilsladdning. 
Alternativt inför projektering för ombyggnation av infrastruktur i berörda 
områden. 

1.3 Avgränsningar 

Under tidsperioden avgränsas arbetet till bostadsområdet Prästsslätten i 
Karlshamns stad för att undersöka liknande kundtyper med samma 
förutsättningar gällande uppvärmning av elvärmepumpar. Arbetet kommer 
inte fokusera på att ta fram nya Velanderkonstanter för utgående 
lågspänningsgrupper då precisionen för mätningen av det stora omfånget 
skulle bli överflödigt. Av den anledningen kommer mer omfattande 
beräkningar enbart ske för en av de utgående grupperna från en nätstation. 

Utgående lågspänningsgrupper från respektive nätstation kommer stå i fokus 
då inga beräkningar sker för överliggande nät, även om parametrarna som det 
bidrar med kommer tas hänsyn till. Enbart förslag till lösningar kommer 
presenteras, därmed kommer förbättringar utifrån ett ekonomiskt eller 
praktiskt perspektiv inte att utföras under arbetets gång. 
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2. Teori 

2.1 Elnätsstruktur 

Elnätsområdet som det lokala elnätsbolaget vanligtvis ansvarar för illustreras 
enligt (Figur 4). Elsystemets uppbyggnad följs från 50 kV mottaget från 
regionnätet, till en slutdestination på 0,4 kV hos elkonsumenten via 
servisledning. 

 

 Illustration av distributionsnätet i mellan- och lågspänning. 

2.1.1 Mottagningsstation 

Mottagningsstationer i tätorter byggs vanligtvis som en inomhusanläggning i 
olika storlekar beroende på märkeffekten och kapaciteten på transformatorn. 
Anläggningen mottar spänning på 50 kV från ett ställverk och transformerar 
ner spänningen till 10 kV och fördelar sig vidare i elnätet, se (Figur 4).  

Stationernas utrustning och struktur varierar då en eller två parallella 
samlingsskenor kan förekomma för utgående ledningar i systemet. Det 
möjliggör omkoppling vid stationsfel eller fördelning av belastning efter 
behov. För utökad personsäkerhet fördelas utgående grupper med 
kortslutningssäkra ställverksfack med brytare för att minska risken för 
ljusbågar under manövrering [9]. 

2.1.2 Nätstation 

Nätstationer är små byggnader utanför eller i ett bostadsområde se (Figur 5). 
Nätstationer kan vara avsedda för utomhus eller inomhusbruk och är 
vanligtvis konstruerade i betong, plåt eller komposit. Vanligtvis befinner sig 
ingående högspänningsgrupp separerat på en av sidorna av stationen från 
överliggande matat nät kopplat via en lastfrånskiljare och till ingående 
spänningsnivå av en transformator. Vidare ut från lågspänningssidan 
transformeras spänningen ner till 0,4 kV som distribueras vidare till utgående 
utmatningsenheter från gemensam skena. Flera lastfrånskiljare förekommer 
då fördelningen sker slingmatat med fler transformatorer och möjliggör 
omkoppling. 
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Anläggningarna som finns i bostadsområden har vanligtvis en märkeffekt 
mellan 500 – 800 kVA. Undantag sker på landsbygden där äldre stolpstationer 
med lägre effekt förekommer via luftledning [9]. 

 

 Utomhusbetjänad nätstation från Holtab [10]. 

2.1.3 Kabelskåp 

De gråa meterhöga skåpen i plåt fungerar som en fördelningscentral och finns 
överallt i städer och villaområden och används för att fördela 0,4 kV vidare 
till nästkommande fördelningscentral eller direkt till fastigheter och bostäder 
via serviskablar. På övre halvan finns det tre skenor som representerar de tre 
faserna och de två skenorna på undre halvan motsvarar neutralledaren och 
jordledaren, som (Figur 6) visar. Ingående kabel till skåpet uppkommer ur 
marken som ansluts till en huvudbrytare vidare till skenorna. Vanligtvis 
säkras kabelskåpet av för utgående grupper då de inte förlitar sig på tidigare 
säkring och löser ut då uppmätt ström överstiger tillåten belastningsström.  

 

 Insidan av en fördelningscentral från Kabeldon ABB [11]. Den här typen 
av insida är en variant som kan förekomma. 
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2.1.4 Elmätare 

Elmätare är placerade i varje hushåll och fastighet för att ser över hur mycket 
energi som används dagligen och årligen. Huvudsäkringen som säkrar av 
elmätaren skyddar centralen och löser ut vid fel och belastningsströmmar som 
överstiger högsta tillåtna värde. Likväl begränsas strömmen som kan 
förbrukas under samtliga effektuttag. Beroende på hur mycket effekt som 
förbrukas årligen eller under ett belastningsögonblick kan storleken på 
huvudsäkringen utökas efter behov med en utökad abonnemangsavgift som 
(Figur 7) illustrerar. 

 

 Val av huvudsäkring beroende på årlig effektförbrukning [12]. 

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att nya elmätare ska senast vara 
installerade den 1 januari 2025. Enligt beräkning skall 5,4 miljoner elmätare 
i Sveriges bostäder bytas ut. Den dåvarande svenska energiministern yttrade 
beslutet på de här grunderna.  

”Nu införs nästa generations smarta elmätare i Sverige. De ska ge kunderna 
bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna 
tryggar en säkrare drift av elnäten, säger samordnings- och energiminister 
Ibrahim Baylan.” [13]. 

Beslutet är taget för att balansera elmarknaden och stärka konsumenternas 
ställning inom den svenska elmarknaden. Två av kraven är att mätarna ska 
kunna avläsas varje kvart och vara smarta så att konsumenterna kan ta del av 
sin förbrukning och mätaruppgifter [13], [14]. 

2.1.5 Avbrottsersättning 

Ett avbrott på elnätet innebär att den elektriska förbindelsen bryts mellan två 
punkter och skulle medföra att konsumenter och fastigheter inte har tillgång 
till någon ström. 

Orkanen Gudrun som träffade södra och västra Sverige den 8:e och 9:e januari 
2005, ledde till stora störningar på elnätet och elförsörjningen. Totalt 
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drabbades 450 000 hushåll av strömavbrott på grund av Gudrun. Påföljderna 
visade regeringen att kraftfulla tag krävs för att förbättra och uppnå ett säkert 
och tillförlitligt sätt att leveranssäkra elnätet. Undvika att eventuella framtida 
kritiska väderförhållanden kan leda till allvarliga konsekvenser för 
konsumenter och näringsidkare [15]. 

Enligt kapitel 10, § 10 ellagen har konsumenten rätt till ersättning ifall första 
stycket är uppfyllt: ”Om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller 
flera faser från spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande 
period om minst tolv timmar har elanvändaren rätt till avbrottsersättning.” 
[16]. 

Vid oplanerade avbrott som medför att en konsument är strömlös i mer än 12 
timmar i följd har konsumenten enligt ellagen rätt till avbrottsersättning. 
Avbrottsersättningen inleds på 12,5% av den beräknade årliga nätkostnaden, 
enligt (Tabell 1) nedan. Däremot måste det beräknade beloppet motsvara 
minst 1000 kr i det här fallet för att konsumenten skall få ersättning. Den 
maximala ersättningen är dock 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden 
och det minimibelopp i högra kolumnen kan i flera fall vara lägre än vad 
radens avbrottsperiod och ersättning i % visar [17]. 

 Ersättningsfakta angående avbrottsersättning för en fastighet [18]. 

 

Enligt kapitel 10, § 10 ellagen har konsumenten inte rätt till ersättning ifall 
någon av de fyra punkterna inom andra stycket är uppfyllt:  

”Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om 
1. avbrottet beror på elanvändarens försummelse, 
2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av 
elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet 
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och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver, 
3. avbrottet är hänförligt till ett fel i en koncessionshavares ledningsnät och 
felet beror på ett hinder utanför den koncessionshavarens kontroll som 
koncessionshavaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars 
följder koncessionshavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 
övervunnit, eller                       
4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en 
spänning om 220 kilovolt eller mer.” [16]. 

2.2 Kablar 

Ledaren på kabeln består av koppar eller aluminium utformat runt eller 
sektorformat med olika klasser på tvinningen av ledarna för få- eller 
mångtrådig beroende på mekaniska krav. Kopparledare förekommer 
vanligtvis för ledarareor med en area 16 mm2 eller under, de här kablarna är 
serviser då materialet är dyrare även om hållfastheten och ledarförmågan är 
bättre. 

 

 Figuren visar kablar som vanligtvis förekommer i det lokala elnätet [19], 
[20], [21], [20], [22]. 

Materialen som vanligtvis förekommer i isoleringen runt ledarna är PE, PEX 
samt PVC för kablar med märkspänning under 1 kV som (Figur 8) illustrerar. 
Manteln som är den yttersta synliga isoleringslagret på kabeln som består av 
liknande material som isoleringen runt ledaren för ytterligare termisk och 
mekaniska tillförlitlighet [23]. 

1. PE (polyeten) används som isolering för luftkabel ALUS som inte har 
en yttre mantel och förläggs mellan stolpar. Fördelen med PE-
materialet är dess elektriska isolationsförmåga och mekaniska 
egenskaper [23]. 
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2. PEX (tvärbunden polyeten) har avsevärt bättre termiska egenskaper 
än PE då tvärbindningen utökar materialets temperaturbeständighet 
som leder till ett större användningsområde från -40°C till 90°C under 
kontinuerlig drift [23]. 

3. PVC (polyvinylklorid) används huvudsakligen för märkspänning 
under 1 kV då permittiviteten i materialet leder till högre förluster vid 
högre spänningar. Maximala tillåtna ledartemperatur för PVC under 
kontinuerlig drift är 70°C, om temperaturen överstiger det riskerar 
materialet att förlora sin flexibilitet. Vid brand utgör PVC-materialet 
kraftig rök som innehåller hälsofarliga gaser. Därför ersätts 
isoleringsmaterialet med PEX för nyproducerade kablar framöver 
[23]. 

Kabelkonstruktioner och användningsområden för kraft- och 
installationskablar har två olika beteckningssystem. Det svenska systemet 
använder sig normalt av 2-5 bokstäver enligt SS 424 17 01 där ledare, 
isolering, mantel, konstruktionsdetaljer och användning beskrivs (se Bilaga 
1). Motsvarande beteckningssystem för nationell beteckning heter CENELEC 
som enligt SS 424 17 02 (se Bilaga 2) ska ersätta tidigare nämnt system på 
sikt för att underlätta gemensamt samarbete. 

2.3 Energi och effekt 
Energiförbrukningen (1) är den uttagna effekten som belastas under en 
tidsperiod och mäts upp i kWh. Belastningsintervallen varierar exempelvis då 
det avser årsförbrukning, under ett dygn eller för varje timme [24]. 

𝑊 =	∫ 𝑃(𝑡)	𝑑𝑡	,
	1     (1) 

2.3.1 Effektförbrukning 

För beräkningsändamål översätts en belastningskurva med belastningar under 
angiven tidsperiod över till en varaktighetskurva för att representera 
förbrukad effekt. Fördelen med det är att gradera tidsperioden till en översatt 
tidsaxel för att ange hur många timmar en viss effekt har uppnåtts under 
exempelvis ett dygn eller ett år. 

Utifrån belastningen är det möjligt att ta fram ett förhållande mellan 
energiförbrukningen och det maximala effektuttaget under angiven 
tidsperiod, den parametern kallas utnyttjningstid och betecknas med 𝜏. 

𝜏 = 	 ^
_̀ ab

 , då 𝜏 ≤ 8760h på ett år.   (2) 
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Med antagande att	cosϕ ≈ 1, medför en kvot för det variabla värdet och 
maximala värdet till en tidsfunktion 	 P

P`ab
	 som representerar 

varaktighetskurvan under önskvärt tidsintervall. 

För att ta reda på förlusternas utnyttjningstid 𝜏&, integreras tidsfunktionen för 
att få fram arean under kurvan som en ny funktion av tiden ∫ ( P

P`ab
)G	,

	1 . Det 
beskriver hur många timmar den maximala effektförlusten förbrukats under 
tidsperioden och möjliggör framtagande av förlustenergin (5) [24]. 

𝑃&	"#$ = 𝑅 ⋅ jP`ab
k
l
G
    (3) 

𝜏& = 	∫ ( P
P`ab

)G	,
	1 	    (4) 

𝑊& = 𝑃&	"#$ ⋅ 𝜏&	    (5) 

2.3.2 Effekttriangeln och effektfaktorn 

𝑃 = √3 ⋅ 𝑈& ⋅ 𝐼& ⋅ cosϕ Aktiv effekt [W] (6) 

𝑄 = √3 ⋅ 𝑈& ⋅ 𝐼& ⋅ sinϕ Reaktiv effekt [Var] (7) 

𝑆 = √3 ⋅ 𝑈& ⋅ 𝐼&  Skenbar effekt [VA] (8) 

 

 Visar det trigonometriska sambandet mellan effekterna och effektfaktorn. 

Där cosϕ är effektfaktorn som är ett mått på hur fasförskjutningen förhåller 
sig mellan aktiv och skenbar effekt enligt (Figur 9) [25]. 

2.3.3 Sammanlagring 

Inom eldistribution används sammanlagring som ett uttryck för summering av 
anslutna belastningsobjekt genom flertal ledningar som motsvarar 
delbelastningar. Det finns olika metoder för att beräkna sammanlagring inom 
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elbranschen. En av de vanligaste formlerna för att dimensionera ledning är att 
approximera toppeffekterna med ”Velanders metod”. Eftersom 
delbelastningarnas maximala effekt från respektive hushåll inte inträffar 
samtidigt, blir totalbelastningens högsta värde mindre än summan av 
delbelastningarnas. Nackdelen är att formeln inte tar hänsyn till tidpunkten då 
samtliga maximala uttag sker, samt sambandet mellan kundernas förbrukning. 

Med resulterande uttagna strömmar respektive effekter bestäms 
sammanlagringsfaktorn dels av hur många delbelastningar som 
sammanlagras, även av karaktären på belastningarna enligt (Tabell 2) [24]. 

 
𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 = 	 z

∑ z|
= 	 _

∑_|
  (9) 

 Sammanlagringsfaktorer. 
Antal belastningar (Antal) Bostadscentraler Övriga kopplingsutrustningar 

2 eller 3 0,8 0,9 
4 eller 5 0,7 0,8 
6 till 9 0,6 0,7 

10 och fler 0,5 0,6 

Vid högbelastade tidsperioder kan även en sammanlagringsfaktor på 1,0 
förekomma. 

2.3.4 Velanders metod 

En uppskattning av delbelastningar utifrån angiven energiförbrukning under 
ett år. Det sker vid till exempel samhällsdistribution och processindustri, 
vilket innebär att den sammanlagrade belastningen 𝑃} kan kalkyleras 
approximativt enligt Velanders metod. 

𝑃} = 	𝑘~ ⋅ 𝑊 +	𝑘G ⋅ √𝑊		   (10) 

Där 𝑊 är delbelastningarnas sammanlagda energiuttag kWh/år. Konstanterna 
𝑘~ och 𝑘G är erfarenhetsmässiga erhållna konstanter beaktas som olika för 
olika sorts belastningar. Konstanterna kan beräknas med hjälp av mätningar i 
det valda nätet [24]. 

2.3.4.1 Härledning av Velanders metod 

För en djupare inblick i härledningarna bakom Velanders metod matematiskt, 
har Brännlund utfört ett examensarbete 2011 i samband med Fortum. Där 
bevisar Brännlund matematiskt hur toppbelastningarna och typkurvor kan 
beräknas med framtagna konstanter för olika kundtyper efter att ha upplevt att 
distributionsnätet var överbelastat vintern 2009/2010 [26]. 
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Följande härledningar för framtagande av Velanderkonstanter för samma 
kundtyp enligt Evaluation of two peak load forecasting methods used at 
Fortum, Brännlund 2011 [26]. 

Den årliga energikonsumtionen för kund är 𝑊O. Antag att kundernas last är 
konstant för hela året och att effektbehovet är framställd av normalt 
distribuerad stokastisk variabel 𝑋O med en standardavvikelse 𝜎O. Antag 
dessutom att stokastiska variabelns medelvärde är 𝑃�O. Variabeln 𝑃}O är den 
maximala effekten för 𝑋O, det värdet under ett år kommer med en viss säkerhet 
inte att överstigas. 

Toppeffektens värde kan bli skriven som, 

	𝑃�O = 𝑃�O + 𝑘 ⋅ 𝜎O, där 𝑘 är en konstant  (I) 

𝑠 = 𝑃(𝑋O ≤ 𝑃}O)    (II) 

där 𝑠 är sannolikheten att 𝑋O aldrig överstiger 𝑃}O  

Antag att den årliga energikonsumtionen 𝑊O för olika kunder är ungefär 
samma, det betyder att energibehovet för alla kunder 𝑊 är lika med 𝑛 ⋅ 𝑊O 
enligt formel (III). Likadant för det genomsnittliga effektbehovet 𝑃� systemet. 

𝑊 = 𝑛 ⋅ 𝑊~ 	⟺ 𝑛 = ^

�̂
    (III) 

Den totala effektbehovstoppen 𝑃} under året i systemet kan uttryckas som 

𝑃} = 𝑛 ⋅ 𝑃�O + �𝑃}O −	𝑃�O� ⋅ √𝑛	     (IV) 

(III) i (IV) medför; 

𝑃} = 	 (𝑃�O ⋅
^
^�
) +	 (_

}��	_��)⋅√^	
�^�

    (V) 

𝐾~ och 𝐾G är Velanders konstanter som förenklar ekvation (V). 

𝐾~ = 	
_��
^�

  𝐾G = 	
(_}��	_��)	
�^�

  

𝑃} = 	𝑘~ ⋅ 𝑊 +	�𝑘G
G ⋅ 𝑊	 =  𝑘~ ⋅ 𝑊 +	𝑘G ⋅ √𝑊	  (VI) 
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2.4 Förimpedans 

Förimpedansen är summan av impedansbidrag se (Figur 10) från 
överliggande nät 𝑍8, transformatorn i nätstationen 𝑍, samt ledningen 𝑍6. 

 

 Figuren illustrerar impedansbidragen i elnätet. 

𝑍&ö3 = 𝑍8 + 𝑍, + 𝑍6    (11) 

Normalt brukar impedansbidraget från det matande nätet 𝑍8 på 
distributionsnivå väldigt lågt och anses vara helt reaktivt. Med 
nätkortslutningseffekten och spänningens nominella värde är det möjligt att 
beräkna med bidraget från nätet före kortslutningsskyddet [27]. 

𝑍8 =
k|�

P�
	     (12) 

Impedanser som uppstår i transformatorer förhåller sig till olika märkeffekter 
beroende på dess kapacitet. Bidraget leder till kortslutningsförluster 𝑢� enligt 
(13) som uttrycks i procent och står angivet på märkplåten. Förlusterna 
uppstår på grund av lindningsresistanser 𝑅ℓ samt läckreaktans 𝑋ℓ i 
transformatorn [24]. 

𝑢� = �	𝑢3G 	+	𝑢$G = �(z|⋅�ℓk|
)G + (z|⋅�ℓ

k|
)G	  (13) 

𝑍, = �𝑅,G + 𝑋,G = �( R�
~11%

⋅ k|
�

P�
)G + ( Rb

~11%
⋅ k|

�

P�
)G  (14) 

𝑍, =
R�

~11%
⋅ k|

�

P�
    (15) 

Beroende på var i nätet eventuellt fel uppstår, kan det vara svårt att beräkna 
impedansen från distributionstransformatorer. Exempelvis då bidraget från 
överliggande nät inkluderar en tidigare nätstation som slingmatas till nätet 
som undersöks. Ett tillvägagångssätt som underlättar dem beräkningarna är 
att använda sig av impedanserna som (Bilaga 3) bidrar med [28]. 

Framtagandet av jordslutningsimpedansen för matad ledning 𝑍6 för kablar 
som vanligtvis förekommer i distributionsnät i mΩ/m framkommer i (Bilaga 
4). 
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2.5 Spänningsfall 

Spänningsfallet uttryckt i procent beräknas vid sammanställning av 
delbelastningar för olika sträckor och ledningar. Spänningsfallen på varje 
delsträcka från central till yttersta änden kan beräknas och summeras med 
hänsyn till sammanlagring, se (Figur 11) som exempel. 

𝑢% = 	 ∆k
k

    (16) 

 

 Spänningsfall i kedja från programmet EL-VIS. 

Beroende på vad som är bekant kan spänningsfallet lämpligtvis beräknas med 
ekvationerna (17, 18) där 𝜙 motsvarar vinkeln mellan spänning och ström 
[24]. 

∆𝑈 = 	√3 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝐼& ⋅ cosϕ + √3 ⋅ 𝑋 ⋅ 𝐼& ⋅ sinϕ  (17) 

∆𝑈 = 𝑅 ⋅ _
k�
+ 𝑋 ⋅ 8

k�
	    (18) 

Enligt svensk standard SS EN 50 160 tillåts nätspänningen variera mellan 
+6% och -10% av den nominella spänningen 230/400 V i distributionsnätet. 
Dessutom bör spänningsfallet i abonnentanläggningar under kontinuerlig drift 
inte överstiga 4% mellan två knutpunkter förhållande till den nominella 
spänningen enligt SS 437 01 45, även om det förekommer [28]. 
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2.6 Kortslutning  

I ett trefassystem kan fel åstadkommas i form av kortslutning där höga 
strömmar uppstår avsiktligt eller oavsiktligt. Yttre påverkan som orsakar 
felströmmar kan förekomma oavsett förläggningsmiljön för kablarna. 
Naturliga orsaker som träd och dylikt kan falla och skada luftledningar och 
övrig utrustning, likväl kan markförlagd kabel bli avgrävd vid markarbete. 
Kortslutning kan även uppstå vid instabil belastning på elnätet och orsaka 
enfasig jordslutning. Även tvåfasig eller trefasig kortslutning som under 
tidsförloppet ger upphov till en effektutveckling [24]. 

Vid enfasig jordslutning färdas jordslutningsströmmen 𝐼+~ mellan fas och jord 
och förhåller sig till impedanserna från matad ledning 𝑍5& från överliggande 
nät samt kabeln 𝑍6& och nollföljdsimpedansen som (Figur 12) illustrerar [27]. 

𝐼+~ = 	
�⋅k�

��ö��	���	��
    (19) 

 

 Figuren visar ett ekvivalent schema i följd av jordslutning. 

𝑍+ = (𝑍8 +	𝑍,) +	𝑍5& +	𝑍6&   (20) 

Vid tvåfasig kortslutning sker överslaget mellan två faser, vilket leder till att 
felströmmen 𝐼+G förhåller sig till dubbla kortslutningsimpedans 𝑍+. 
Strömvisardiagrammet enligt (Figur 13) illustrerar hur strömmarnas 
amplituder förhåller sig osymmetriskt [9], [27]. 

𝐼+G = 	
√�⋅�⋅k�
G⋅��

    (21) 
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 Strömvisardiagram tvåfasig kortslutning. 

När överslaget sker mellan alla tre faser infaller ett symmetriskt fel med 
respektive fas förskjuten 120°. Det innebär att högsta felströmmen 𝐼+� blir 
större än 𝐼+G, vilket leder till högre mekaniska och termiska inverkningar 
under tidsintervallet då effektutvecklingen sker [24]. 

𝐼+� = 	
�⋅k�
��

    (22) 

2.6.1 Uppvärmning av ledare vid kortslutning 

Kortslutningseffekten 𝑆+ utvecklas i punkten där kortslutningen uppstår med 
samtliga impedansföljder som resulterar till en kortslutningsimpedans 𝑍+.   

𝑆+ = √3 ⋅ 𝑈& ⋅ 𝐼+ = 	
k|�

��
   (23) 

Kortslutningen genererar en driftström som är flera gånger större än vanligt. 
Temperaturen i kabeln stiger kvadratiskt med strömstyrkan 𝐼G𝑡 och leder till 
hög temperaturstegring ifall ingen åtgärd görs, det leder till slitage och åldring 
av kabeln då ledaren värms upp. Med effektbrytare som styrs av reläskydd 
eller säkring kan kortslutningsströmmar snabbt kopplas bort. Tidsförloppet 
innan kortslutningsströmmarna kopplas bort hänvisas vanligtvis till 
utlösningstiden som är ett villkor enligt svensk standard att utgöra 
kortslutningsskydd samt överlastskydd [24]. 

Under en kortslutningstid då den adiabatiska uppvärmningen i ledaren inte tar 
hänsyn till omgivningens värmeavgivning, beskrivs största tillåtna 
korttidsström 𝐼HI under förloppet enligt ekvation (24). 

𝐼HIG ⋅ 𝑡+ = 𝐾G ⋅ 𝐴G ⋅ ln	(  ¡�¢
 £�¢

)	   (24) 

Högsta tillåten korttidsström 𝐼PQ  med hänsyn till värmeavgivning i kabelns 
isolering erhålls med en faktor 𝜀 (26) som förhåller sig till framräknade 
konstanter enligt (Tabell 3) [29]. 
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𝐼PQ = 𝜀 ⋅ 𝐼HI    (25) 

𝜀 = ¤1 + 𝑋 ⋅ �K�
H
+ 𝑌 ⋅ K�

H
   (26) 

 Konstanterna X och Y för respektive ledare samt isolering. 

För omräkning av största tillåtna korttidsström under andra kortslutningstider 
än 1 sekund som är angiven av (Bilaga 5,6) i SS 424 14 07 tillämpas ekvation 
(27) för avsett tidsintervall som kortslutningen uppstår [29]. 

𝐼HI(K) =
z¦§(�)
�K�

    (27) 

2.7 Utlösningsvillkor  

Vid dimensionering av utlösningsvillkoret med hänsyn till automatisk 
frånkoppling tas hänsyn till följande faktorer: 

1. Impedansen hos det nät som matar aktuell kabel. 

2. Kortslutningsströmmen i matningspunkten. 

3. Kabelns typ, area och längd. 

4. Skyddets brytförmåga och utlösningskarakteristik. 

5. Den högsta ledartemperatur kabeln kan ha när fel inträffar. 

6. Temperaturstegringen under kortslutningstiden, även matande nät. 

Enligt tabellerna ifrån SS 424 14 05 – SS 424 14 06 som är grundade ifrån 
elinstallationsreglerna är tabellerna framtagna och baserade på att 
frånkopplingstiden inte överstiger utlösningstiden på 5 s för att uppnå 
utlösningsvillkoret. Ifall villkoret inte uppfylls kan konsekvenserna leda till 
bränder då värmeutvecklingen under kortslutningsförloppet fortlöper 
obegränsat som beskrivs i (Kapitel 2.6) [30]. 

Förutsättningar för de största nominella ledningslängder för de kablar som 
arbetet använder se (Bilaga 7). Beräkning av den största tillåtna längd ℓ"#$ 
enligt (Bilaga 8 - 11) som en kabel får inneha då utlösningsvillkoret ska vara 

Isolering 
 

Kopparledare 
X 

Kopparledare 
Y 

Aluminiumledare 
X 

Aluminiumledare 
Y 

PVC 0,29 0,06 0,04 0,08 
PEX, PE 0,41 0,12 0,57 0,16 
Papper 0,29 0,06 0,40 0,08 
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uppfyllt. Därmed behövs vetskap om distributionsnätet och 
kortslutningsskyddets egenskaper som är fastställt enligt de svenska 
standarderna SS 424 14 04 – SS 424 14 07. 

Det krävs också att ta i beaktning om hur belastningens inverkan påverkar 
nätet vid höglast då ledningarna har en förhöjd temperatur. Ledarens 
temperatur och resistans ökar ytterligare av felströmmen under 
kortslutningsförloppet. 

Begynnelsetemperatursfaktorn 𝛿 varierar för olika ledartemperaturer i drift. 
Värdet för faktorn som används vid omräkning utav nominell ledningslängd 
för olika kabeltyper framkommer i (Bilaga 14).  

ℓ"#$ = 	ℓ( ⋅ 𝛿	(1 − 	𝜉)    (28) 

Kabellängden fastställs inte enbart utav förhållandet i ledningen som skyddas 
av säkringen, utan även av jordslutningsimpedansen som följer det nät som 
matar ledningen. 

𝜉 = 	 ��ö�
�`ab

    (29)  

Felkretsens största tillåtna totalimpedans 𝑍"#$ för att utlösningsvillkoret ska 
vara uppfyllt för en viss utlösningsström 𝐼R kan beräknas enligt (30). 
Totalimpedansen är bidraget av samtliga vektorer som enligt (Figur 14), 
förutsatt att impedansvinkeln 𝛽 vid jordslutning finns angivet för olika kablar 
se (Bilaga 12, 13) [27]. 

𝑍"#$ = 	
�⋅	k�
z©

     (30) 

Längdkorrektionsfaktorn 𝜆 är ytterligare ett beräkningsalternativ för att ta 
fram största tillåtna kabellängd som uppfyller utlösningsvillkoret om ett fel 
inträffar. Vinkelskillnaden mellan förimpedansvinkeln 𝛼 och 
impedansvinkeln 𝛽 vid jordslutning kan i vissa fall vara försumbara då 
𝑍&ö3 ≪ 	𝑍"#$, vilket medför att 𝛼 ≈ 𝛽 då felet inträffar tidigt i nätet [27]. 

λ = �1 − [ξ ⋅ sin(α − β)]G − [ξ ⋅ cos(α − β)]  (31) 

𝜆 = ��
�`ab

 =	 ℓ`ab
ℓ|

    (32) 

 

 

 
 



 

 22 

 

 Visardiagrammet illustrerar impedanserna i felkretsen. 

2.7.1 Spänningsfaktorn c 

Det är möjligt att kontrollera att utlösningsvillkoret uppfyllts vid nominell 
spänning till jord. Spänningsvariationen tar hänsyn till impedansen i felstället 
beroende på inverkan av belastningar, övergångsresistanser och ljusbåge se 
(Tabell 4) [27]. 

 Spänningsfaktorn c för nominell spänning för kablar 100-1000V. 
Spänningsfaktorn C 

Kablar i mark ALUS och friledning 
När säkringen endast utgör 
kortslutningsskydd (K). 

0,8 När säkringen är av sådan 
storlek att den utgör såväl 
överlast- som 
kortslutningsskydd (Ö). 

0,9 

När säkringen är av sådan 
storlek att den utgör såväl 
överlast- som 
kortslutningsskydd (Ö). 

0,85   

När frånkopplingstiden är 
beräknad till maximalt 0,4 s. 

0,95   

2.7.2 Säkring 

Säkring är en skyddskomponent som skall skydda den valda utrustningen. 
Uppgiften är att strömmen skall slås ifrån över angiven gräns, säkringen 
används för att motverka eventuella skador och brand genom att bryta 
strömmen inom tidsramen. 
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2.7.3 Överströmsskydd 

Överströmsskyddet ska bryta ingående strömmar på nätet som överstiger en 
förbestämd märkström på ett effektivt och snabbt sätt som möjligt. Skyddet 
kan ha ett momentant steg, likaså ett tidsfördröjt steg för att anpassa 
utlösningstider efter behov för olika felströmmar. Det finns varianter med 
konstant tid som löser ut efter förinställd tid efter att felet detekterats. 
Dessutom existerar olika modeller av överströmsskydd som utlöser efter en 
inverttid istället för konstant, det medför att den löser ut snabbare för högre 
överströmmar. Vilken av inverttiderna som tillämpas beror helt på hur 
selektivitetsplanen ser ut för resterande skydd i nätet ser ut [24]. 

2.7.4 Kortslutningskydd 

Om farlig kortslutningsström kan uppstå skall varje strömkrets skyddas av 
kortslutningsskydd som är utfört att kortslutningsströmmen i kretsen bryts 
innan den förorsakar fara på grund av termiska eller mekaniska verkningar i 
ledare och anslutningar [31]. 

Överströmmar som är högre än de normala belastningsströmmarna kan orsaka 
fara på grund av termiska eller mekaniska effekter eller temperaturstegringar 
som kan förstöra och skada skarvar, isolering, anslutningar eller det material 
som omsluter ledarna. Den lägsta kortslutningsströmmen ska försäkra att 
överströmsskyddet utlöser innan ledarnas temperatur överstiger det tillåtna 
gränsvärdet [24]. 

Strömvärmepulsen 𝐼G𝑡 som överströmsskyddet tillåter vid högsta 
kortslutningsström kan orsaka termiska skador eller mekaniska skador. De 
termiska skadorna uppstår på ledarnas isoleringar som en orsak av höga 
temperaturen som kortslutningsströmmen orsakar eller mekaniska skadorna 
som inträffar på grund av krafterna som uppstår mellan ledarna [24]. 

2.7.5 Överlastskydd 

Överlastskyddet är till för att säkerställa den kontinuerliga 
belastningsströmmen att den inte ger upphov till en högre temperatur än vad 
ledarisoleringen klarar av under kabelns livstid. Belastningsströmmen och 
ledarresistansen i de belastade kablarna utvecklar en förlusteffekt som värmer 
upp ledaren. Beroende på isolationsmaterialet och kabelförläggningen, avleds 
temperaturen och balanserar upp förlusteffekten som uppstår under 
tidsperioden.  

De karakteristiska storheterna för ett överlastskydd som skyddar en ledare mot 
överlast ska uppfylla följande villkor [31]: 

𝐼M ≤ 𝐼( ≤ 𝐼E     (33) 

𝐼G ≤ 𝐼E ⋅ 1,45     (34) 
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𝐼M är belastningsströmmen för vilken kretsen är dimensionerad. 

𝐼( är överlastskyddets märkström. 

𝐼E är strömvärdet för ledaren. 

𝐼G är den ström som medför en säker funktion hos överlastskyddet [31]. 
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3. Metod 
Utifrån en tidsplan utförs arbetet relativt agilt då många undersökningar sker 
i samråd med handledare på ett strukturerat sätt. Med korta möten med 
handledarna på företaget stäms arbetet av kontinuerligt för att upprätthålla 
tidsplanen. Nedan presenteras metodiken som ligger i grund till 
genomförandet av arbetet. 

3.1 Svenska Institutet för Standarder 

Standarderna används som riktlinjer för elinstallationsreglerna i 
lågspänningsnätet. 

Svenska Institutet för Standarder även förkortat SIS är en förening som 
upprätthåller och anpassa en form av standardisering inom Sverige, 
föreningen arbetar ideellt. SIS är en utav medlemmarna i den europeiska 
standardisering CEN och även ISO som är en organisation som arbetar på 
global nivå. Den 7 maj 2019 bytte föreningen namn till Svenska institutet för 
standarder, dessförinnan hette föreningen Swedish Standards Institute [32]. 

Standarderna som används är följande. 

Svensk Standard, SS 424 14 04, utgåva 2 (2005-01). Ledningsnät för max 
1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Enkel kabel I 
direkt jordat nät, skyddad av dvärgbrytare (förenklad metod). 

Svensk Standard, SS 424 14 05, utgåva 2 (1993-11). Ledningsnät för max 
1000V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Direkt jordade 
nät och icke direkt jordade nät skyddade av säkringar. 

Svensk Standard, SS 424 14 06, utgåva 2 (2005-01). Ledningsnät för max 
1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Enkel kabel i 
direkt jordat nät, skyddad av säkring (förenklad metod). 

Svensk Standard, SS 424 14 07, utgåva 6A (2002). Kraftkablar – Egenskaper 
vid kortslutning. 

Svensk Standard SS 424 14 24, utgåva 6 (2005-01). Kraftkablar – 
Dimensionering av kablar med märkspänning högst 0,6/1 kV med hänsyn till 
belastningsförmåga, skydd mot överlast och skydd mot kortslutning. 

SEK Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 (2010), med 
kommentarer. Elinstallation för lågspänning – Utförande av elinstallationer 
för lågspänning. 
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3.2 Programvaror 

Rapporten kommer på ett kvantitativt arbetssätt samla in primärdata från 
dokumentationsprogram som används för beräkning och simulering. Utifrån 
de olika resultaten som programmen presenterar, kommer protokoll att föras 
för att anmärka eventuella förbättringsområden eller alternativ för 
omdimensionering av nätet. 

3.2.1 Mirakelbolaget & Rakel 

Samtlig dokumentation som programmet Rakel använder sig av vid 
beräkningarna lagras inom Mirakel webbserver. Mapguide är ett CAD-
program som speglar all dokumentation till en lättåtkomlig karta som 
representerar elnätet i staden. 

Rakel är ett beräkningsprogram som samlar in mätvärden inom det lokala 
distributionsnätet i realtid varje vecka. För lastfördelnings- och 
kortslutningsberäkningar i elnätet beräknas strömmar och spänningar i nätet 
vid normaldrift i nätet. Med datatyper för samtliga kablar och säkringar 
registreras tekniska data såsom driftimpedanser, förimpedanser vid respektive 
lastfördelning. Med förutsättningar från (Kapitel 2.3.4.1) beräknar Rakel fram 
Velanderkonstanterna för var och en av nätstationerna se (Tabell 5).  

 Velanderkonstanterna för samtliga nätstationer. 

 

Beräkningarna sker på tre nätnivåer som omfattar högspänningsnivå, 
transformatorberäkningar samt lågspänningsnivå. Bidragen från överliggande 
nät inkluderas vid beräkningarna för lågspänningsnivån för att 
överensstämma med verkliga uppmätta värden. Velanderkonstanterna för 
respektive nätstation baserar på uttagna årliga energiförbrukningar för 
samtliga utgående abonnenter på lågspänningssidan och presenteras bland 
beräkningsresultaten. Enligt (Tabell 6) visar en komprimerad version utav 
beskrivningar som Rakel använder sig utav. 
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 Beskrivningar för nätberäkningar i Rakel, för fullständig beskrivning se 
(Bilaga 15). 

Beteckning Beskrivning 
Anmärkning F = För högt spänningsfall till punkt 

V = För hög spänningsvariation 
K = För hög relativlast i kabel 
B = Belastningsström > Märkström 
H = Otillåten hög spänning 
L = Otillåten låg spänning 
U = Utlösningsvillkor ej uppfyllt 
S = Säkring saknas från utgående nät 
Öppen = Ledning frånkopplad 

V-hgl Beräknad spänning vid höglast [V] 
V-lgl Beräknad spänning vid låglast [V] 
%-spf Beräknat spänningsfall i procent [%] 
A-ldn Belastningsström i ledning [A] 
m-längd Kabellängd mellan knutpunkterna [m] 
Typ-led Kabeltyp mellan knutpunkterna 
F-area Ledararea för kabeln 
N-area Arean för återledaren  
kWh-last Förbrukad årsenergi [kWh] 
kW-last Maximalt uttagen aktiv effekt [kW] 
Utn.tid Utnyttjandetiden 𝜏 för lasten [hrs/y] 
Cosfi Effektfaktorn för lasten i knutpunkten 
R-ledn-20C Fasledarens resistans vid 20 °C [Ω] 
X-ledn Fasledarens reaktiva impedans [Ω] 
Z-för Summan av förimpedansen i fas, ledare och 

överliggande nät [mΩ] 
Ksl-3f (max) Trefasig maximal kortslutningsström, ingen 

resistansökning [A] 
Ksl-2f (min) Tvåfasig kortslutningsström utifrån högsta 

kortslutningsimpedans [A] 
Ksl-1f (min) Enfasig kortslutningsström som är demissionerat för 

utlösningsvillkoret [A] 
Utl.tid Beräknad utlösningstid [s] 
C-faktor-typ Beräknad spänningsfaktor. 

ÖS = Säkring utgör överlast- och kortslutningsskydd. 
KS = Säkring utgör enbart kortslutningsskydd. 
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3.2.2 EL-VIS 

Dimensionering och kontrollräkning av kablar sker inom EL-VIS, ett 
exklusivt program som utför beräkningar enligt svensk standard från ett 
företag baserat i Växjö [33]. Utlösningsvillkoret kommer kontrolleras med 
förimpedansen och högsta tillåtna kabellängden från överliggande nät där 
samtliga lågspänningsgrupper tas hänsyn till. Med hjälp av Rakel möjliggörs 
dokumentation för indata som belastningsström, förläggningssätt och 
egenskap hos respektive kabel samt dimensionering av skydd, som sedan 
jämförs med uträknade värden. 

EL-VIS möjliggör simulering av kretsarna för omdimensionering av nätet för 
att åtgärda eventuella svaga punkter som kan tillämpas. Därmed kontrolleras 
utlösningsvillkoret ifall säkringen uppfyller överlast- och 
kortslutningsskyddet i nätet.  
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4. Genomförande 

4.1 Utförande av dimensionering  

Tillvägagångssättet för arbetet presenteras nedan för var och en av de aktuella 
nätstationer som varit involverade. Ursprungsläget för att jämföra 
reliabiliteten för de dokumenterade värdena är att konstruera en identisk kopia 
i EL-VIS. Med dokumentation från Mirakel webbserver och beräknade 
värden från Rakel kommer kretsarna byggas upp med förutsättningen att det 
sker under höglast med antagande att 	cosϕ ≈ 1 för att lättare identifiera de 
svaga länkarna.  

Varje enskild grupp konstrueras i samma arbetsprojekt i programmet som 
tillhör respektive nätstation för att underlätta strukturen och beräkningarna av 
bidragen från överliggande nät. Egenskaperna hos transformatorn som matar 
nätet hämtas från Mirakels webbserver där märkeffekt, kortslutningsförlust 
och kopplingssett redovisas. Uppgifter om ledningen som matas framkommer 
även. Längd, kabeltyp, isoleringsmaterial, termiska egenskaper samt 
kabelarea för ledare och eventuell återledare. Förläggningssätt och riktlinjer 
för kablarna som är förlagda i luft på stolpar, alternativt i mark följer svensk 
standard SS 424 14 24 [34]. När det gäller kablar förlagda i mark är 
sannolikheten stor att det existerar fler kablar än vad som är dokumenterat då 
de kan förflyttas och korsa andra kablar inom kommunens mark. Av den 
anledningen kommer EL-VIS ta hänsyn till att två eller fler kablar är förlagda 
i marken intill aktuell ledning som kan påverkas av omgivningen. 

För samtliga avsäkrade förbindelser som konstrueras i programmet kommer 
utlösningsvillkoret på 5 sekunder vara ett krav som ska uppfyllas för att 
kretsen ska anses leva upp till kraven i verkligheten. När en säkring simuleras 
i EL-VIS kommer kraven knuten till (Kapitel 2.7) ställa krav på kabelns 
dimensioner och dess längd begränsas för att kunna lösa inom 5 sekunder. Om 
utlösningsvillkoret inte skulle vara uppfyllt för kretsen bör följande 
tillvägagångssätt utföras: 

1. Kontrollera belastningsströmmen 𝐼M. 

2. Dimensionera lämplig säkring som utgör kortslutningsskydd och 
överlastsskydd med märkström 𝐼( anpassad till belastningsströmmen 𝐼M. 

3. Bestäm lämplig ledningsarea för kabeln utifrån belastningsförmåga 𝐼� 
under förlagd längd. 

4. Kontrollera utlösningsvillkoret utifrån minsta kortslutningsström 𝐼+~ med 
hänsyn till förimpedansen 𝑍&ö3 för maximalt tillåten kabellängd. 
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5. Identifiera största kortslutningsström 𝐼+� för att kontrollera elektrisk och 
termisk hållfasthet och dess strömvärmepuls 𝐼HIG ⋅ 𝑡+under förloppet. 

6. Verifiera att selektiviteten stämmer överens med säkringen. 

7. Undersök och kontrollera eventuellt spänningsfall. 

Det finns dessutom möjligheter att visualisera spänningsfallet i kedjan för 
kretsen som ska byggas upp för att lokalisera var det kan vara 
underdimensionerat. Med hjälp av Rakel hämtas högsta uppmätt 
belastningsström som flödat genom aktuell ledning under veckans gång. Med 
färdigkonstruerad krets och samtliga data beräknar EL-VIS 
impedansbidragen, kortslutningsströmmarna och skydden och avgör om 
kretsen har möjlighet att lösa inom 5 sekunder. 

4.2 Struktur 

Arbetet kommer ha fyra nätstationer som utgångspunkt i Prästsslätten som är 
belägna runtomkring tätbebyggda villaområden. Efterhand utökas 
undersökningen med två till som befinner sig i områden där distributionen 
sker över delvis glesbyggda förhållande via luftledning. Nätets matningsvägar 
sker med två olika strukturer, se (Figur 15). Den ena typen distribueras helt 
radiell, det innebär att omkopplingsmöjligheter inte finns vid uppstående av 
fel i kretsen då det enbart finns en väg att mata nätet. Den andra typer består 
av slingmatat nät och förekommer på mellanspänningssidan mellan 
nätstationerna och för utgående lågspänningsgrupper. Med fler 
omkopplingsmöjligheter finns alternativa vägar för att fördela belastningarna 
eller dirigera om matningsvägarna då fel uppstår. 

 

 Strukturen för radiellt och slingmatat nät. 
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4.2.1 T1 

Nätstationen T1 är belägen i utkanten av bostadsområdet, matat radiellt från 
T4 via mellanspänningskabel förlagt i mark. Märkeffekten 𝑆, är på 100 kVA 
och förser 12 stycken abonnenter helt radiellt från tre utgående 
lågspänningsgrupper, samt en ledig grupp avsedd för reserv. Två av de 
utgående grupperna som leder till nio av kunderna är förlagda i marken 
relativt nära intill nätstationen och distribueras via fyra kabelskåp. Den 
resterande utgående gruppen går till tre kunder där den tredje och sista kunden 
befinner sig 1160 m bort där de sista 500 m består av ALUS 4x25 mm2 förlagt 
mellan flertal trästolpar genom skogen.  

4.2.2 T2 

T2 befinner sig strax utanför ett bostadsområde med en märkeffekt på 500 
kVA med radiell matning från T5. Nätstationen förser 100 stycken abonnenter 
från sex olika lågspänningsgrupper, det finns även tre lediga grupper som 
reserver. Inom villakvarteret är enbart markförlagda kablar till samtliga 
hushåll. Matningen fortsätter från T2 till T3. 

4.2.3 T3 

Nätstationen T3 har en högre märkeffekt än övriga i berört område på 800 
kVA, matat från T2. Sex stycken utgående lågspänningsgrupper förser 91 
abonnenter, dessutom finns ytterligare en reservgrupp ifall behovet finns. 
Inom lågspänningsnätet existerar flera omkopplingsmöjligheter då flera 
utgående grupper är konstruerade för att fördela belastningarna jämnt mellan 
grupperna. Fördelen med det är att kunna förflytta säkringsbrytaren mellan 
kabelskåpen då nätet är slingmatat för att dela upp belastningsströmmen för 
att upprätthålla stabiliteten.  

Mätvärden för 12 kunder från utgående radiell grupp i T3 kommer analyseras 
för att följa beteendet hos kundernas förbrukning, se (Figur 17). Genom att 
undersöka energiförbrukningarna för varje månad för respektive kund 
möjliggörs en överskådlig graf som avgör vilka årstider då effektuttaget är 
som störst enligt (Bilaga 28). 

 Representation av en grupps matade nät utifrån T3. 
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Med framtagna Velanderkonstanter från Rakel kommer högsta uttagna effekt 
för respektive kund beräknas i programmet. Med uppmätta värden under hela 
året möjliggörs beräkningar för att jämföra differensen mellan toppeffekterna 
enligt ekvation (10). 

Förhållandet mellan förbrukningen	och det maximala effektuttaget 𝜏 under 
hela året för varje kund avgör hur många timmar behovet av hög belastning 
finns enligt ekvation (2). Med värden för 𝑃"#$ och sammanlagd 
energiförbrukning är det möjligt att representera kvoten med ett års 
sammanlagda timmar på 8760. Förlusternas utnyttjningstid 𝜏& beräknas 
liknande med dokumenterade värden enligt ekvation (5). 

4.2.4 T4 

Nätstationen T4 har en märkeffekt på 500 kVA till 70 olika abonnenter, med 
radiellt matat nät ifrån T3. Inom stationen finns det fyra lågspänningsgrupper 
som matar samtliga abonnenter, stationen är placerad inom ett bostadsområde 
och försörjer närliggande fastigheter. Av samtliga nätstationer inom arbetet 
har T4 flest antal reserver, sex stycken till antalet. 

4.2.5 T5 

T5 är placerad i utkanten av ett bostadsområde och försörjer över 30 
närliggande fastigheter via tre stycken lågspänningsgrupper. Radiell matning 
ifrån oberörd nätstation inom det genomförda arbetet. Märkeffekten är 315 
kVA, nätstationen är medelstor utav de berörda nätstationerna inom arbetet.  

4.2.6 T6 

T6 är elnätets sista existerande stolptransformator och är belägen upphängd 
på en trästolpe ute på landsbygden. Transformatorn matas radiellt från 
inkommande mellanspänningsledning förlagd mellan trästolpar i luften från 
en tidigare nätstation som inte berör projektet. Transformatorns märkeffekt är 
lägre än tidigare nämnda nätstationer, då kapacitet är på 50 kVA. Strukturen 
för T6 skiljer sig från tidigare anläggningar då lågspänningssidan inte har 
några utgående grupper, utan går direkt till ett kabelskåp där utgående 
ledningar säkras av.  

Två stycken lågspänningsabonnenter är belägna ungefär 400 m bort från 
resterande kunder i motsatt riktning. Övriga sju abonnenter distribueras med 
luftledning ALUS 4x50 mm2 över längre sträckor genom tät skog. 
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5. Resultat och analys 
Fullständiga beräkningsresultat för samtliga lågspänningsgrupper från 
nätstationerna redovisas se (Bilaga 16 - 21).  

5.1 Förbättringsförslag 

Utifrån anmärkningarna som beräkningsprogrammet Rakel har anmärkt, har 
tabeller uppdelat för varje nätstation sammanställts se (Bilaga 22 - 27) Raden 
där programmet anser elnätet vara bristande överensstämmer med det 
fullständiga beräkningsresultatet. Därmed redovisas varje 
anmärkningsresultat i separata bilagor se (Bilaga 16 – 21). 

Förbättringsförslag och åtgärder för anmärkningarna som skett med hjälp av 
omdimensionering i EL-VIS för varje nätstation redovisas nedan i (Figur 17). 

 

 Förbättringsförslag på kablar och säkringar. 
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5.2 Belastning nätstation T3 

Den årliga energiförbrukningen för fastighetskunderna (A - L) från nätstation 
T3 har sammanställts från uppmätta värden månadsvis som grafen i (Bilaga 
28). Med framtagna Velanderkonstanter från Rakel se (Figur 18) att 𝑃"#$ 
skiljer sig från beräknade och dokumenterade värden. Stapeldiagrammet visar 
även hur mycket framtagna toppeffekter skiljer sig för respektive kund.  

 

 

 Toppeffekten 𝑃"#$ för samtliga fastigheter med Velanderkonstanterna. 

Vidare visar det sig att kundernas beteende gällande utnyttjandetiden som 
stapeldiagrammen enligt (Bilaga 29) visar under årets 8760h stämmer överens 
med kundernas uttagna toppeffekt från Rakels dokumentation. Det innebär att 
kunderna med högst uttagen effekt även förbrukar sin toppeffekt flest timmar 
om året från gruppen som analyserades. Liknande beteende visar sig stämma 
för förlusternas utnyttjningstid som stapeldiagrammet visar i (Bilaga 30) då 
kund (I) återigen har högst energiförlust vid varierande belastning under året.  
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5.3 Dokumentationsfel 

Dokumentationsfel i Rakel uppstår när datatypen förprogrammet inte 
stämmer överens med egenskaperna i verklig uppkoppling. Felen kan uppstå 
vid en uppdatering i mjukvaran, alternativt om en förändring i nätet inte 
registrerats korrekt. Enligt (Figur 19) visar dokumentationsfel som i följd 
resulterade i felaktiga värden för impedansföljden i berörda kablar då 
resistansen inte registreras som en siffra.  

De fem första raderna åtgärdades genom att ersätta N1XV-AS med N1XV-U. 
Enligt (Kapitel 2.2) förekommer inte aluminiumledare på distributionsnätet 
med areor under 16 mm2 och N1XV-AS består av aluminium [19].   

Sista raden i beror på att stolptransformatorn T6 saknar registrerad säkring för 
utgående lågspänningsnät. Nätet säkras av 12 m bort i ett kabelskåp och 
fördelas vidare i två riktningar vidare i elnätet. Dokumentationsprogrammet 
tar då hänsyn till högsta tillåtna säkringstyp på 200 A i 
lastfördelningsberäkningarna.  

 

 Dokumentationsfel i nätstationerna. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

Förbättringsförslagen som är framtagna är anpassade för elnätet under aktuell 
belastning i dagsläget då vi inte dimensionerat nätet för en tjugoårsvinter. 
Anledningen till det är på grund av bristande belastningsuppgifter som 
förekommer när utomhustemperaturen sjunker, prognoser och förväntade 
effektbehov är svåra att förutspå. 

Utlösningsvillkoren bör inte överstiga 5 sekunder men det är inget krav, dock 
är det en rekommendation som bör följas. Ifall den utvalda säkringen inte 
utlöses och det skulle bli ett eventuellt avbrott kan nätbolaget vara skyldiga 
att utbetala en summa beroende på den enskilda nätkostnaden ifall avbrottet 
skulle vara längre än 12 timmar enligt avsnitt (2.1.5). 

Det var möjligt att föreslå förbättringsförslag se (Figur 17) som sänker 
utlösningstiden för flertal områden genom att säkra av vissa sträckor istället 
för att förlita sig på tidigare säkringar i nätet. Dessutom åtgärdades 
utlösningstiden genom att välja en lägre säkring för utgående grupper som 
löser inom kortslutningsförloppet, då det tidigare var överdimensionerat. 
Dock kan den metoden leda till bekymmer under framtida vinterförhållanden 
då belastningen ökar gentemot behovet av högre konsumtion för att värma 
upp hushållen. Belastningsströmmen är högre och riskerar att lösa vid 
underdimensionerat nät. 

Underdimensionerade kablar för långa distributionssträckor var också en 
kritisk anledning till att nätet i följd inte uppfyllde kraven för ett stabilt nät. 
Kabeln AKKJ 95 mm2 föreslogs att ersättas med exempelvis med en grövre 
N1XV-AS 150 mm2 på rad 59 i nätstation T4. Med en grövre ledararea för 
sträckan på 186 m, samt val av lägre säkring från tidigare 200 A ner till 160 
A ut från kabelskåpet åtgärdade anmärkningarna. 

För T1 och T6 som är belägna i utkanten av bostadsområden i glesbebyggda 
förhållanden är det problem med att föreslå lösningar på aktuellt nät utan att 
ändra distributionsnätet.  Eftersom det är få kunder som är anslutna till 
anläggningarna i tuffa terrängförhållanden är det en utmaning med 
omprojektering för infrastrukturen, ifall det kan vara ekonomiskt lönsamt för 
företaget. Därför har lösningsförslagen vi presenterat inte åtgärdat alla 
problemen. Det kan bli problematiskt ifall ett oavsiktligt fel uppstår eftersom 
nätet är matat radiellt från tidigare nätstationer. 

Belastningen för de 12 kunderna på elnätet visade sig ha en betydligt högre 
energiförbrukning under vinterhalvåret gentemot sommarhalvåret, se (Bilaga 
28). Under sommaren används mindre energi till uppvärmning av hushållen 
då det sker till viss del av luftvärmepumpar i bostadsområdet som 
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analyserades. Under kommande vintrar är det risk att det kommer vara energi- 
och kapacitetsbrist i Sverige. Landet kommer då behöva förlita sig på import 
av energi för att täcka underskottet under topplasttimmen enligt (Figur 3), då 
utnyttjandetiden är högre. 

Toppeffekterna enligt (Figur 18) skiljer sig från dokumenterade värden och 
beräknade värden, som grafen visar. En anledning till att 𝑃"#$ skiljer sig för 
respektive kund kan bero på att Velanderkonstanterna som är framtagna inte 
överensstämmer för varje villakund även om det är samma kundtyp.  

6.2 Slutsatser 

Belastningarna på berört elnät i Karlshamn visade sig ha en betydligt högre 
belastning under vinterhalvåret. Anledningen till det är att flertalet fastigheter 
förlitar sig på uppvärmning av luftvärmepumpar och andra alternativ med hög 
effektförbrukning. Risker finns att elnätet kan bli överbelastat, särskilt under 
topplasttimmen. Utlösningsvillkoret uppfylls i berörda bostadsområden med 
framtagna förslag, men det finns fortfarande områden i nätet där potentialen 
för förbättring finns. Särskilt i områden som matas radiellt ute bland 
glesbebyggda förhållanden. 

6.3 Rekommendationer och förslag till framtida arbeten 

För framtida arbeten rekommenderas ett bättre underlag för 
belastningsuppgifter för dimensionering av en tjugoårsvinter. Med hjälp av 
mätvärden från tidigare vinterhalvår och prognoser inför kommande vintrar 
är det möjligt att vara bättre förberedd när höga uttagseffekter uppstår i 
elnätet. 

För att uppnå en bättre precision för den approximativa uppskattningen av 
toppeffekter skulle vi dessutom rekommendera att ha olika konstanter för 
respektive kund. Istället för att använda sig av samma Velanderkonstanter för 
alla utgående lågspänningsgrupper inom nätstationen. I framtiden kommer 
mer intelligenta elmätare till hushållen som kommer ge en bättre precision på 
kundernas konsumtion. Det kommer underlätta förberedande åtgärder inför 
kommande expansion på elnätet då det är möjligt att avläsa elmätarna varje 
kvart. 
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Bilaga 1. Bokstavsbeteckningar för kabel enligt SS 424 17 01, utgåva 6 

Hämtad ur Kraftkabel handboken [23]. 
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Bilaga 2. Bokstavsbeteckningar för kabel enligt SS 424 17 02, CENELEC-
systemet 

Hämtad ur Kraftkabel handboken [23]. 
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Bilaga 3. Jordslutningsimpedans hos typiska distributionstransformatorer i 
koppling Dyn 

Hämtad ur SS 424 14 04 [35]. 
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Bilaga 4. Impedans vid 55 °C ledartemperatur och jordslutning hos några 
olika kabeltyper. 

Hämtad ur SS 424 14 04 [35]. 
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Bilaga 5. Korttidsströmtålighet angiven som 𝐼HI~ A under 1 s för PEX-
isolerade ledare 

Hämtad ur SS 424 14 07 [29]. 
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Bilaga 6. Korttidsströmtålighet angiven som 𝐼HI~ A under 1 s för PVC-
isolerade ledare 

Hämtad ur SS 424 14 07 [29]. 
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Bilaga 7. Förutsättningar, tabeller över nominella ledningslängder 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
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Bilaga 8. EKKJ/FKKJ 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
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Bilaga 9. AKKJ 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
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Bilaga 10. N1XV 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
 

 
 



  
 

 53 

Bilaga 11. ALUS 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
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Bilaga 12. Resistans och impedans för treledarkablar med koncentriska 
ledare, typ EKKJ, FKKJ och AKKJ 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
 

 
 



  
 

 55 

Bilaga 13. Resistans och impedans för kablar med fyra isolerade ledare 
och utan koncentrisk ledare, typ N1XV och hängspiralkabel typ ALUS 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
 

 



 

 56 

Bilaga 14. Faktorn 𝛿 för omräkning av nominell ledningslängd 𝐿( till man 
begynnelsetemperatur än i avsnitt 10.1 

Hämtad ur SS 424 14 05 [27]. 
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Bilaga 15. Fullständig beskrivning för nätberäkningar i Rakel. 

Beteckning Beskrivning 
Knutpunkt från Från aktuell knutpunkt i nätet 
Knutpunkt till Till aktuell knutpunkt i nätet 
Anmärkning F = För högt spänningsfall till punkt 

V = För hög spänningsvariation 
K = För hög relativlast i kabel 
B = Belastningsström > märkström 
H = Otillåten hög spänning 
L = Otillåten låg spänning 
U = Utlösningsvillkor ej uppfyllt 
S = Säkring saknas från utgående nät 
Öppen = Ledning frånkopplad 

V-hgl Beräknad spänning vid höglast [V] 
V-lgl Beräknad spänning vid låglast [V] 
%-spf Beräknat spänningsfall i procent [%] 
A-pkt Belastningsström i knutpunkt [A] 
A-ldn Belastningsström i ledning [A] 
Amm2 Strömtäthet i ledning [A/m2] 
m-längd Kabellängd mellan knutpunkterna [m] 
Typ-led Kabeltyp mellan knutpunkterna 
F-area Ledararea för kabeln 
N-area Arean för återledaren  
Typ-last STN = Lasten utgörs av en station 

AB = Lågspänningskund 
UNÄT = Underliggande nät 
KPT = En tillfällig last registrerat 
GEN = Inmatning av effekt, generator 
KOND = Shuntkondensator 
V = Vindkraftsproduktion 
S = Solcellsproduktion 
Ö = Övrig produktion 

kWh-last Förbrukad årsenergi [kWh] 
kW-last Maximalt uttagen aktiv effekt [kW] 
kVAr-last Maximalt uttagen reaktiv effekt [kVAr] 
Utn.tid Utnyttjandetiden 𝜏 för lasten [hrs/y] 
Cosfi Effektfaktorn för lasten i knutpunkten 
R-ledn-20C Fasledarens resistans vid 20 °C [Ω] 
X-ledn Fasledarens reaktiva impedans [Ω] 
Förl-kW Aktiva effektförluster vid höglast [kW] 
Förl-kWh Motsvarar årsenergiförlusterna [kWh] 
Z-för Summan av förimpedansen i fas, ledare och 

överliggande nät [mΩ] 
R-för Summan av förresistansen i fas, ledare och 

överliggande nät [mΩ] 
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X-för Summan av förreaktansen i fas, ledare och 
överliggande nät [mΩ] 

Ksl-3f (max) Trefasig maximal kortslutningsström, ingen 
resistansökning [A] 

Ksl-2f (min) Tvåfasig kortslutningsström utifrån högsta 
kortslutningsimpedans [A] 

Ksl-1f (min) Enfasig kortslutningsström som är demissionerat för 
utlösningsvillkoret [A] 

Ksl-anm Ö = Översäkrad kabel 
UT  > 5 = Utlösningstid > 5 s 
EJ UTL = Utlösningstid > 20 s 

Utl.tid Beräknad utlösningstid [s] 
C-faktor-typ Beräknad spänningsfaktor. 

ÖS = Säkring utgör överlast- och kortslutningsskydd. 
KS = Säkring utgör enbart kortslutningsskydd. 
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Bilaga 16. Fullständigt resultat T1 
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Bilaga 17. Fullständigt resultat T2 
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Bilaga 18. Fullständigt resultat T3 
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Bilaga 19. Fullständigt resultat T4 
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Bilaga 20. Fullständigt resultat T5 
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Bilaga 21. Fullständigt resultat T6 
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Bilaga 22. Eventuella åtgärder i T1 
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Bilaga 23. Eventuella åtgärder i T2 
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Bilaga 24. Eventuella åtgärder i T3 
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Bilaga 25. Eventuella åtgärder i T4 
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Bilaga 26. Eventuella åtgärder i T5 
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Bilaga 27. Eventuella åtgärder i T6 
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Bilaga 28. Förbrukad energi i kWh för 12 kunder från T3 under det senaste 
året. 
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Bilaga 29. Utnyttjandetiden för de valda kunderna i T3 under det senaste 
året. 
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Bilaga 30. Förlusternas utnyttjningstid som uppstår under det senaste året 
för kunderna i T3. 
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