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Sammanfattning 

Dala energi äger och driver infrastrukturen för el i regionen runt om Borlänge. Elnätet som 

utgår från transformatorstationen i Stora Skedvi är av stort behov av förnyelse och 

ombyggnad då stora delar av nätet är gammalt samt att vissa delar går igenom skogsmark med 

felbehäftande nätdelar. Målet med projektet är att ta fram en rapport med förslag på 

förbättringsåtgärder, som ska leda till att elnätet uppnår en bättre driftsäkerhet, elkvalité samt 

med ökad ekonomisk lönsamhet.  

Undersökningen inriktar sig på ett 10 och 20 kV-nät, endast mindre undersökningar sker på 

0,4 kV-nätet i form av identifiering av ledningstyp och ålder. Ledningsnätet söks ut grundlig 

där parametrar som effektuttag, ålder, felkällor och elkvalité analyseras. 

Nätet undersöks via programmet DpPower där bland annat kartor och parametrar enligt ovan 

tas fram. Ytterligare information har sammanställts från intervjuer av nätägarnas driftpersonal 

samt via en fältstudie.  

Elnätet som undersöks består av ca 100 km ledning, 1363 abonnenter och ett 80 -tal 

transformatorer fördelat över ett område på över 100 km2 i varierad terräng. Större delen av 

ledningsnätet utgörs utav friledning vilket innebär ett mer avbrottsbenäget nät än ett 

jordkabelnät. 

Utfallet av undersökningen resulterade i fyra delprojekt, som är uppdelade per fack. I stora 

drag så föreslås att stora delar av elnätet ska kablifieras. Befintligt nät är av så pass hög ålder 

och dåligt skick att en restaurering av befintligt elnät utesluts. Totalt uppgår de föreslagna 

nyinvesteringarna i nätet till 50 miljoner kronor fördelat över de fyra olika delprojekten. 

Elkvalitén samt leveranssäkerheten är faktorer som har förbättrats i den nya föreslagna 

nätstrukturen. Målet har uppnåtts då lösningar och åtgärder har hittats för de brister och 

svagheter som finns i elnätet. Elkvaliteten som beräknats fram i DpPower och jämförts med 

befintligt nät är bättre vilket tyder på att insatserna är välriktade. Med tanke på det gamla 

nätets skick och de gynnsamma förhållanden som råder för kablifieing så vore ett annat 

alternativ än det föreslagna oklokt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Dala energi owns and operates the infrastructure of electric distribution in the region east of 

Borlänge. The electric network that derived from the transformer station in Stora Skedvi is in 

great need of renovation and refurbishment, large parts of the network are old and some parts 

goes through woodland that suffer from great risk of interruption. The goal of the project is to 

produce a report with suggestions for improvement, which should lead to improvement of the 

distributions network in the form of better quality, higher reliability and with increased 

economic viability.  

The study focus on the 10 and 20-kV grid, only minor studies are made on the 0,4 kV grid in 

the form of identification of conductor-type and age. The power grid is thorough investigated 

where parameters such as power output, age, disruption data and electric-quality are analyzed. 

The power grid is examined in a program called DpPower which provides information 

regarding the network operating and component data. Further information was compiled from 

interviews with the network owner’s personnel and through field study. 

The power grid that is investigated consists of more than 100 km power line, 1363 customers 

and about 80 transformers distributed over an area of about 100 km2 with varied terrain. Most 

of the power grid network comprises of uninsulated overhead line, which results in a network 

that has more interruptions than a ground-cable grid.  

The outcome of the study resulted in four projects, which are divided per slot in the 

distributing station. In general, the most proposals suggests burial of the power grid instead of 

the now existing overhead lines. Existing networks are of such a high age and bad condition 

that a restoration of the existing power grid are excluded. In total, the proposed investment 

would cost about 50 million sek divided over the four sub-projects. The electric quality and 

distribution reliability are factors that have been improved in the new proposed network 

structure. The goal has been achieved hence solutions have been found for the flaws and 

weaknesses in the power grid. The electric quality that has been calculated from the purposed 

suggestions was compared with the existing network, the comparison suggests that the efforts 

are well targeted. Due to the old network condition and the favorable conditions for ground 

cables, another option than the proposed would be unwise. 
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1 Introduktion 
 

Elnätsägarna Dala Elnät AB har ansvarar för distribution för el i orten Stora Skedvi som 

ligger i Säter kommun. Elnätet i Stora Skedvi försörjs och distribueras via 

fördelningsstationen M110. Distributionsnätet är i behov utav utveckling för att åtgärda de 

brister som finns på nätet idag. Ett av de första stegen i denna process är att ta fram en 

utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller en analys av befintligt nät som därefter 

används som underlag för framtagning av möjliga lösningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Aktiebolaget Dala Elnät AB äger och driver infrastrukturen för el i regioner runt om säter 

kommun. I kommunen ligger orten Stora Skedvi vars elnät är i behov av utveckling och 

renovering. Fördelningsstationen M110, som är placerad i Stora Skedvi, transformerar 

spänning från 20 kV till 10 kV och distribuerar båda spänningsnivåerna. Då elnätet är i behov 

av renovering har förfrågan om en nätutvecklingsplan gjorts av Dala Elnät AB. Förfrågan 

tillhandhålls av Rejlers Sverige AB. Huvudansvarig för framtagning av en fullständig 

nätutvecklingsplan är Henrik Johansson på Rejlers, som i detta fall bistår med vägledning och 

rådgivning under projektets gång.  

Fokus i detta arbete ligger på matningen till stationen M110 och distributionen från stationen. 

De underliggande näten består av över 1300 berörda abonnenter utspridda över ett område på 

ca 100km2. Åldern på nätets komponenter sträcker sig från 65 år och framåt, majoriteten av 

nätet består utav friledning. Elnätföretagets intäktsram fastställs delvis beroende på företagets 

kapitalbas som innebär en värdering av nätets värde. Intäktsramen regleras var fjärde år där 

nästa tillsynsperiod tar vid 2016-2019. Värdet på elnät äldre än 40 år kommer att bidra med 

ett mycket litet värde. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med projektet är att konstruera ett elnät som är mer driftsäkert, ger bättre elkvalité och 

ger en godare ekonomiskt lönsamhet.  

Målet med projektet är att ta fram förslag på förbättringsåtgärder på elnätet. Målet ska uppnås 

genom en grundlig undersökning av nätet och därigenom hitta brister och svagheter. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Distributionsnätet som undersöks sträcker sig från den transformatorstation som matar station 

M110 till uttagspunkterna på 400 V-sidan. Transformatorstationen M110 består av utgående 

fack på både 10- och 20 kV-nivån som undersöks. Den huvudsakliga fokuseringen sker på 10 

kV-sidan från stationen M110 till transformatorerna på 10/0.4 kV. Inga typer av 

transformatorer kommer att jämföras, endast effekt och ålder kommer att vara avgörande för 

ett eventuellt byte. Den undersökning som sker på 400V-sidan görs endast för identifiering av 

kabeltyper, längd och förimpedans. Ekonomiska beräkningar på eventuella åtgärder görs med 

hjälp av EBR:s kostnadskatalog (P1). Åtgärder som kommer att föreslås kommer att grunda 

sig på ålder, felkällor, elkvalité samt intäktshöjning vid förbättring. 

 

1.4 Distribution på landsbygden 
 

Den dominerande spänningsnivån för distribution i tätorter och landsbygd är 11 kV som i 

denna rapport avrundas till 10 kV i beskrivningar. I Sverige används idag spänningsnivåerna 

132, 45, 22 och 11 kV för distribution på lokalnivå. Fördelningsspänningarna varierar i 

storlek beroende på avstånd mellan uttagspunkter men också av vilka effektbehov 

slutanvändaren har. På glesbygden kan det vara ekonomiskt försvarbart att ha en högre 

spänningsnivå för eldistribution eftersom att högre spänning medför mindre 

överföringsförluster. Den vanligast förekommande ledningstypen på landsbygden är 

luftledningar men vid ombyggnation eller utbyggnad används idag till största del jordkabel 

[1]. 
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1.5 Felexempel på distributionsnät 
 

De vanligaste typerna av fel som inträffar på ett elkraftnät är orsakade av naturfenomen såsom 

stormar och snöoväder som i sin tur får träd och grenar att falla över ledningarna, alternativt 

får oisolerade ledningarna att komma i kontakt med varandra och därigenom förorsaka en 

kortslutning. Situationer med isbark som bildas på ledningarna eller mycket blötsnö kan 

medföra att situationerna blir mycket besvärliga eftersom att ledningarna då blir mycket 

vindkänsliga och kan börja svänga och på så sätt kan få kontakt med varandra och ett avbrott 

uppstår. Under sommarmånaderna så är den största orsaken till problem i elkraftnäten åska, 

men även den mänskliga faktorn i form av missgrepp är en orsak som kan skapa problem. Ett 

exempel på detta är kraftledningar som grävs av. Majoriteten av alla problemen som uppstår i 

ett kraftnät sker på oisolerade luftledningar och endast ett fåtal sker på markkablar. Felen som 

sker på markkablar är som nämnt av-grävning men även materialfel är förekommande. 

Det finns även fel som är orsakade av stor överbelastning. Ett exempel på ett sådant fel var i 

september 2003 när det största kraftblocket i Oskarshamn stoppades på grund av ett 

ventilproblem samtidigt som en frånskiljare i ett ställverk utanför Varberg havererade. Detta 

fick som följd att två kraftblock i Ringhals kopplades bort. Sammantaget så medförde detta en 

stor överbelastning av nätet södra Sverige vilket ledde till en kollaps av nätet i stora delar av 

södra Sverige [2]. 

 

1.6 Elnät nu och förr 
 

Elnäten från förr består till stor del av blanklinor, koppartråd och senare FEAL. 

Transformatorerna var inte utrustade med oljeuppsamlingsfat och inte lika effektiva som 

dagens transformatorer. På grund av den långa tekniska livslängden på eldistributions 

komponenter så finns en stor del av gamla anläggningsdelarna kvar i näten än idag. Dagens 

ökade krav på att miljöaspekterna får större fokus kommer att leda till en effektivare 

energianvändning, krav på återvinningsbara material för eldistributions komponenter och en 

sådan konstruktion av anläggningar så att inga miljöfarliga ämnen kan komma ut i naturen. 

Exempel på detta är uppsamlingskärl på oljekylda transformatorer. Nyproduktion eller 

ombyggnation av eldistributionen framför allt på mellanspänningsnivå kommer att bestå av 

kabelfiering. Detta kommer kraftigt att minska störningar orsakat av väderförhållanden. 

Nätstationerna är i dag både kompaktare och mer effektiva. Fjärrkontrollerade brytare 

kommer att installeras på fler punkter i eldistributionssystemen för att snabbare kunna koppla 

bort eventuella felbehäftade ledningssektioner [3]. 
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2 Teori 
 

2.1 Myndigheter 
 

2.1.1 Elsäkerhetsverket 
 

Elsäkerhetsverket har som övergripande mål att förebygga olyckor som kan förorsakas av 

elektricitet. Elsäkerhetsverket är uppdelat i olika avdelningar, där varje avdelning har sina 

egna ansvarsområden. En av avdelningar som ingår i elsäkerhetsverket är avdelningen för 

upprättandet av föreskrifter inom starkströmsanläggningar, för el-material, för behörighet och 

föra statistik över elolyckor. Avdelningen för elanläggningsenheten arbetar med tillämpningar 

av starkströmsföreskrifter. Vidare finns lokala tillsynsverksamheter som har hand om 

tillsynen av elanläggningar. Den lokala tillsynsverksamheten beviljar också drifttillstånd för 

kraftanläggningar [4]. 

 

2.1.2 Energimyndigheten 
 

Energimyndighetens huvudsakliga uppgifter är att följa den tekniska utvecklingen inom 

energiområdet. Samt stödja utveckling av miljövänliga, säkra och effektiva innovationer inom 

energisektorn. Myndigheten ska också agera som tillsynsmyndighet mot nätägare för att 

kontrollera så att inte för höga avgifter tas ut av abonnenterna Övervakning av den 

avreglerade elmarknaden ingår också, detta för att det ska finnas en god konkurrens på 

elmarknaden. Ansvaret för koncession för kraftledningar, gränsdragning, spänningshöjningar, 

förhandstillstånd, överlåtelse av koncession samt förvärvningstillstånd är uppdrag som 

energimyndigheten utför [5]. 

 

2.1.3 Energimarknadsinspektionen 
 

Energimarknadsinspektionen är en statlig förvaltningsmyndighet. Myndighetens uppgifter är i 

huvudsak att se till att rätt kvalité och avgifter hålls på den distribution av el, naturgas samt 

fjärrvärme som det råder naturligt monopol inom. Genom svenska lagar och regler, som i sin 

tur kan vara reglerade av EU-direktiv styrs myndighetens ansvarsområde. Förutom lagar och 

regler tillhandhåller även Energimarknadsinspektionen föreskrifter om bland annat råd och 

krav som är vägledning för elnätföretagen [6]. 
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2.2 Elkvalité 
 

Kvaliteten på levererad el utgår ifrån en ideell sinusformad kurvform på både spänning och 

ström med en fast frekvens. Avvikelser från de ideella värdena på levererad el resulterar i 

sämre elkvalité. Råd och krav på hur stor avvikelserna får/bör vara beskrivs bland annat av 

Energimarknadsinspektionen [7]. 

Till elkvalité hör även leveranssäkerhet. Leveranssäkerheten försämras vid oplanerade 

avbrott. Ett avbrott som pågår i mer än tre minuter räknas som ett långt avbrott och sådana får 

bara förekomma maximalt tre gånger per år för att ett nät ska uppnå kriterierna för god 

elkvalité. Nät med dålig elkvalité har fler än 11 långa oplanerade avbrott per år, elnät med en 

sådan statistik bör åtgärdas, inte minst av ekonomiska skäl. 

Spänningsstyvheten i ett nät innefattar spänningsvariationer i noder på nätet vid 

effektuttagsförändringar. Krav på spänningsstyvheten anges i procenttal av 

referensspänningen i relation till varaktighet , spänningsstyvheten måste hållas inom vissa 

gränser för att inte behöva åtgärdas av nätägaren. Ett tiominutersvärde, som är ett 

representativt värde på nätets övertoner (distorsion), får ej överstiga åtta procent på nät med 

referensspänning under 36 kV [8]. 

 

2.3 Ledningstyper 
 

Det finns två huvudtyper av elledningar, markkablar och luftledningar. Markkablar är den 

vanligaste förekommande elledningen vid nybyggnation av eldistributionsnät på lokalnivå. 

Markkabeln består av tre ledare som är isolerade ifrån varandra med plastlager. Luftledningar 

brukar delas upp i några olika typer. Hängkabel som är en kabel med ledarna isolerade från 

varandra täckta av ett plasthölje, kabeln hängs upp mellan stolpar. Hängspiralledning, även 

kallad isolerad friledning, är en luftledning med isolerade ledare men saknar ett gemensamt 

hölje. Friledning är en luftledning med oisolerade ledare fästa i isolatorer på stolpen. 

Friledningar är den vanligast förekommande ledningstypen ute på landsbygdsnäten. [9]. 
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2.4 Ordförklaringar 
 

2.5.1 Ledningstyper 
 

 Lågspänningsledning: Nominell spänning upp till 1 kV. 

 Mellanspänningsledning: Nominell spänning mellan 1 kV till 10 kV. 

 Högspänningsledning: Nominell spänning över 10 kV. 

 

2.5.2 Radiella nät 
 

Ett radiellt nät matas från en transformator och går i serie ut till abonnenterna. Detta medför 

att vid ett fel på nätet kan ingen omkoppling göras utan alla kunder som ligger efter felet på 

linjen kommer att vara utan el tills felet är återgäldat. I och med att ingen 

reservmatningsmöjlighet finns medför ett nät av denna typ långa avbrottstider för alla kunder, 

mellan 1 till 12 timmar för reparation [10].  

 

2.5.3 Sling/Ring nät 
 

Slingmatade nät matar abonnenterna i en slinga. Med detta menas att abonnenterna kan matas 

från två olika håll, antingen från samma transformator eller från en annan, men funktionen är 

den samma. Denna nättyp är den allra vanligaste. Ett avbrott på ett slingmatat nät medför en 

betydligt kortare avbrottstid då endast identifiering och lokalisering av problemet behövs för 

att sedan kunna koppla om nätet och mata ut spänning till abonnenterna. Generell avbrottstid 

för denna typ av nät är mellan 0,5 till 2,5 timmar [10]. 

 

2.5.4 Dubbelkabelstruktur 
 

Dubbelkabelstruktur används framförallt i stora städer där ett avbrott är mycket kostsamt. 

Stationerna matas då med två parallella kablar men bara en kabel är i drift i taget. Vid ett fel 

på en av kablarna så kopplas den andra kabeln automatiskt in för att förse stationen med el. 

Det kan även förekomma att det är två stycken transformatorer i varje station för att öka 

driftsäkerheten [10]. 
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3 Metod 
 

3.1 DpPower 
 

DpPower är ett program som gör det möjligt att visuellt se strukturen på distributionsnät via 

kartor och scheman. Ett distributionsnät som är väl dokumenterat i DpPower har all typ av 

data för distributionsutrustning och parametrar som inverkar på hur nätet fungerar. Från 

programmet finns det möjligheter att få ut parametrar över ett nät i Microsoft Excel-format. 

Detta format underlättar sortering och analysering av framtagen data. De geografiska- och 

schema-kartor som skrivs ut från DpPower används i huvudsak för att identifiera radiellt 

matade nät och andra potentiellt utsatta ledningssträckor. Den information som DpPower gett 

för de undersökta näten har varit den som i huvudsak används som underlag för de alternativa 

lösningarna som föreslås i detta arbete. Efter att ombyggnadsförslagen tagits fram ritas de in i 

DpPower. De nya parametrar som uppnåtts av ombyggnationen granskas och jämförs med de 

kriterium som krävs för att uppnå ett nät med god elkvalité. 

 

3.2 Fältstudie och intervjuer 
 

Besök hos nätägarna ordnas för att dels få reda på eventuella önskemål som rör 

nätutvecklingsplanen samt för att få ta del av driftpersonalens synpunkter och erfarenhet 

angående det aktuella nätet. Fältstudien görs i samband med en tidig grovplanering. Vid en 

guidad tur av driftpersonal granskas nätet och typen av terräng som berör framtida dragning 

av ledningar. Vidare information som berör ombyggnationer i elnätet är bland annat 

riksintressen, känslig mark och framtida byggnationer i form av bostäder. För information av 

denna typ kontaktades även Säter kommun. 

 

3.3 EBR – kostnadskatalogen 
 

Branschföreningen Svensk energi publicerar varje år en katalog som beskriver kostnader och 

produktionstider för ombyggnationer av elnät på lokalnivå. I katalogen finns koder för olika 

stadier som baserar sig på vilken fas projektet befinner sig i. I detta fall använder vi koder från 

planeringskatalogen (P1) som bidrar med övergripande budgetkalkylvärden på 

produktionstider och kostnader. 
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4 Nätbeskrivning 
 

4.1 Nätstruktur och terräng 
 

Fördelningsstationen M110 består av nio fack, varav ett är normalt frånkopplat. Bilden nedan 

(figur 1) visar kopplingsschemat för station M110 där de övre facken har spänningsnivån 10 

kV medan de undre, som är placerade före transformatorerna, har spänningsnivån 20 kV. 

Idag matas stationen via fack H2 men det finns också möjlighet att mata stationen via fack 

H1, det normalt frånkopplade facket. Analys görs på de fyra linjer som är utgående fack H27, 

H6, H7 samt H21. Övriga fyra linjer är geografiskt korta eller redan av god kvalitet vilket 

medför att en analys inte är nödvändig. 

 

Figur 1: Kopplingsschema över fördelningsstation M110. 
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Området som försörjs från station M110 är ca 100km2 stort, distributionen i större delen av 

området sker i ett 10 kV-nät. De nät i figur 2 som visas med orange, rosa och grön är samtliga 

10 kV-nät. Den 20 kV-linje som analyseras inför eventuella åtgärder visas i figur 2 som en blå 

linje. 

 

Figur 2: Heltäckande karta över de mellanspänning-nät som analyseras. 
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Terrängen i området består mestadels av åkermarker med skogsdungar vilket framgår av 

orienteringskartan över området, figur 3. Skogstäta områden är framförallt de nordliga delarna 

ovanför Pingbo och Lövåsen, där också marken består av stenrik mark. Områden med berg 

har inte identifierats under de undersökningar som gjorts. Sådana områden påverkar mycket 

vid val av ledningstyp då nedgrävning i sådana områden är avsevärt dyrare. 

 

 

Figur 3: Orienteringskarta över nätområde med färgkoder för de olika linjerna, H27 visas i orange, H7 visas i rött, H6 visas i grönt 

och H21 visas i blått. 
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Känsliga områden i form av riksintressen förekommer i det område som undersöks. Ett 

riksintresse är ett område eller objekt som anses vara viktig att bevara ur nationell synvinkel. 

Exempel på riksintressen kan vara hamnar, järnvägar eller platser för friluftsliv. Länsstyrelsen 

har i uppgift att bevaka dessa områden. Nätområdet har undersökts med hjälp utav GIS-

tjänsten WebbGIS som hittas på länsstyrelsens hemsida. 

Hela området i Pingbo (figur 4) är markerat som riksintressant område i form av värdefullt 

odlingslandskap samt värdefull våtmark (klass 4). Vid fysisk planering i områden som berör 

värdefulla våtmarker krävs dispens från länsstyrelsen innan genomförande. För ett riksintresse 

som odlingslandskapet i Pingbo och Dalälven, som är märkt med intresse av övrig kategori, 

rekommenderas endast ett samråd inför fysisk planering. För en fullständig överblick av hela 

nätområdets känsliga områden, se bilaga 1. 

 

 

Figur 4: Områden av riksintresse i Pingbo-området. 
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4.2 Komponentdata 
 

Ledningstyper per spänningsnivå för undersökt område kan ses i tabell 1 nedan, av tabellen 

framgår uppgifter om hur ledningstyper i antal och längd förhåller sig till varandra. En 

fullständig färgkarta på nätets ledningstyper visas i bilaga 2. 

 

Tabell 1: Ledningstypdata på befintliga nät. 

Kabel typ Läng km Antal st Procent av total längd Procent av totalt antal 

Friledning 20kV 10,7 30 41% 50% 

Jord/markkabel 20kV 13,7 26 52% 43% 
Isolerad friledning 
20kV 1,7 4 7% 7% 

Friledning 10kV 62,0 158 79% 80% 

Jord/markkabel 10kV 13,4 34 17% 17% 

Hängkabel 10kV 2,8 5 4% 3% 

Friledning 0,4kV 2,3 24 1% 2% 

Hängkabel 0,4kV 52,2 468 16% 32% 

Jord/markkabel 0,4kV 16,9 192 5% 13% 

Serviskabel luft 0,4kV 0,1 4 0% 0% 

Serviskabel mark 0,4kV 263,4 791 79% 53% 
 

 

Åldern på de olika delar som finns i nätet är mycket spridd. Nätet har uppgraderats efter hand, 

del för del, och består av komponenter med en installationstidpunkt på från 50-talet fram till 

idag. Åldersspridningen på ledningstyperna framgår i tabell 2. En viktig anmärkning är att 

åldern på stolparna som håller uppe hängkabel och friledning kan skilja sig markant från 

ledningsåldern. Nämnvärt är att den relativt nya 10 kV hängkabel är monterad på stolpar som 

delvis är äldre än 50 år, se tabell 2 en karta över hela området med de aktuella linjernas ålder 

med färgkoder finns att se i bilaga 3. 

 

Tabell 2: Ålderdata på befintligt nät. Observera att ålderstegen ej är lika. 

Ledningstyp Odef -1975 
1976-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2015 Total antal 

Friledning 20kV 17% 3,33% 0% 23% 57% 0% 30 
Jord/markkabel 20kV 4% 0% 4% 15% 8% 69% 26 
Isolerad friledning 20kV 0% 0% 0% 0% 100% 0% 4 
Friledning 10kV 4% 18% 30% 17% 30% 0% 158 
Jord/markkabel 10kV   0% 29% 9% 12% 50% 34 
Hängkabel 10kV   0% 0% 0% 0% 100% 5 
Ålder 20kV-nät   2% 2% 18% 38% 30% 60 
Ålder 10kV-nät   14% 24% 15% 26% 11% 197 
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4.3 Kundstruktur och energiförbrukning 
 

De två olika typer av kunder som finns är säkringskunder och effektkunder. Säkringskunder 

är kunder som betalar för att kunna ta ut en viss ström, storleken på säkringen avgör hur 

mycket ström som kan tas ut utan att den blir överbelastad. Med ett effektabonnemang så 

betalar kunden för den effekt som behövs. Kunder som har huvudsäkringar över 80 A har 

effektabonnemang. Säkringskunder är den vanligaste typen av kund, endast tio kunder är 

effektkunder vilket framgår av tabell 3, samtliga effektkunder matas via lågspänningsnätet. 

Antalet säkringskunder per fack visas i tabell 4, där totalt antal säkringskunder per 

spänningsnivå framgår. Sammanlagt är det 1362 kunder i hela nätet. Kundstrukturen är 

varierande från glesbebyggt till mindre byar med tjugotal kunder inom mindre områden. 

 

Tabell 3: Samtliga effektkunder matade från station M110. 

Kund Aktiv 
effekt 
(Kw) 

Årlig 
energiförbrukning 
(Mwh) 

Meag Va-System AB 124 339 

Nilsson Per 37 80 

Spik. Lantbruk 41 130 

Säters Kommun 84 201 

Säterbostäder AB 55 216 

Kim Källs Livs AB 45 189 

Landsbygd. Ek För. 57 42 

R. Skogsent. AB 53 69 

Säters Kommun 27 64 

Arvidsson Michael 70 189 

Totalt: 593 1519 
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Tabell 4: Säkringskunder per fack. 

Aktuell säkring  H27 H6 H7 H8 H23 H22 H21 H2 Tot Antal 
10kV-sida 

Tot Antal 
20kV-sida 

63 A 2 2 6 2 3 3 5 0 12 11 

50 A 4 3 2 0 4 2 6 2 9 14 

35 A 10 8 15 1 2 1 8 1 34 12 

25 A 30 36 36 0 11 7 63 7 102 88 

20 A 52 71 59 0 15 14 78 1 182 108 

16 A 110 210 137 0 76 68 128 5 457 277 

odef A 9 9 7 0 3 1 17 0 25 21 

Totalt: 217 339 262 3 114 96 305 16 821 531 
 

 

 

Den genomsnittliga årsförbrukningen av energi för samtliga 

kunder under M110 är sammanställd i tabell 5. Total årlig 

energiförbrukning inklusive effektkunder är 16,7 GWh. 

 

 

 

 

 

4.4 Nätintäkter 
 

Elnätföretagets intäktsram fastställs av energimarknadsinspektionen och utgår ifrån nätets 

kostnader i drift samt företagets kapitalbas. Kapitalbasen är nätanläggningens aktuella värde. 

Detta värde beräknas genom NUAK (nuanskaffningsvärde) med en linjär avskrivning på 40 

år. Anläggning äldre än 40 år värderas till 5 % av dess NUAK. I nätet som undersöks finns 

två typer av kunder säkringskunder och effektkunder. Information angående intäkter från 

kunder kommer från Dala Elnät AB. De aktuella intäkterna i form av fasta och rörliga avgifter 

från kunder redovisas nedan.  

 

4.4.1 Säkringskunder 
 

Säkringskunder genererar den största andelen av intäkten för nätföretaget. Över 5,7 miljoner 

kronor vilket framgår i tabell 6. Det vanligaste säkringsabonnemanget är 16 A, som också är 

den vanligaste säkringsstorleken i villor.  

Tabell 5: Total energiförbrukning 

per fack. 

Fack 
Årlig energiför. 
(MWh) 

H27 2 327 

H6 3 820 

H7 3 257 

H8 170 

H23 1 552 

H22 996 

H21 4 075 

H2 506 

Total: 16 702 
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Tabell 6: Nätintäkter för säkringskunder med fasta och rörliga avgifter. 

Säkring        
10 & 20 kV 

Antal 
kunder 

Fast avgift 
kr/år för 
säkringstyp 

Fast avgift i kr Rörlig del 0,155 
kkr/kWh 

Totalsumma 
kkr 

(63 A) 23 11 290 135 612 280 415  

(50 A) 23 8 990 81 036 167 248  

(35 A) 46 6 400 218 008 191 409  

(25 A) 190 4 400 457 776 492 949  

(20 A) 290 3 700 693 056 586 1 279 

(16 A) 734 2 430 1 783 620 639 2 423 

(odef A) 46 0 0 29 29 

Totalt 1352   3 369 108 2 383 5 752 
 

 

4.4.2 Effektkunder 
 

Nätintäkter från effektkunder kopplade till station M110 Stora Skedvi visas i tabell 7. 

Effektabonnemangen består av en fast och två rörliga kostnader. Den fasta kostnaden är ett 

fast pris för ett effektabonnemang. Den rörliga kostnaden baseras dels på den högsta aktiva 

entimmaseffekten som kunden har använt under en månad dels på den totala 

energiöverföringen. De totala intäkterna för samtliga effektkunder är 0,37 Mkr. 

 

Tabell 7: Intäkter för samtliga effektkunder, matade via 0.4 kV. 

Härstammande 
fack Kund Fast avgift kr/år 

Rörlig avgift 
kr/år 

Total summa 
kkr 

H6 Meag Va-System AB               11 900 kr  53 349 kr           65 

H6 Nilsson Per               11 900 kr  14 838 kr           27  

H7 Spik.Lantbruk               11 900 kr  18 578 kr           30  

H23 Säters Kommun               11 900 kr  34 650 kr           47  

H23 Säterbostäder AB               11 900 kr  27 064 kr           39  

H23 Kim Källs Livs AB               11 900 kr  22 780 kr           35  

H22 Landsbygd. Ek För.               11 900 kr  18 604 kr           31  

H21 R. Skogsent. AB               11 900 kr  18 856 kr           31  

H21 Säters Kommun               11 900 kr  11 079 kr           23  

H2 Arvidsson Michael               11 900 kr  29 987 kr           42  

Total:               119 000 kr  249 785 kr         369  
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4.5 Prognos för framtida byggnationer 
 

Säter kommun har kontaktats angående pågående samt planerade byggnationer i form av 

bostäder och andra projekt som är relevant för en nätutvecklingsplan. Inga projekt som är 

berörda av distribution från station M110 finns. Två LIS-områden, se figur 5, ligger inom de 

område som berör nätutvecklingsplanen. LIS-områden är strandnära lägen där det finns 

möjligheter till landsbygdsutveckling. Då dessa områden inte har några planlagda 

byggnationer så styr de endast nätutvecklingsplanen minimalt. 

 

Figur 5: LIS-områden inom planområde. Höger bild visar östra delen av sjön Hyen och den vänstra bilden visar södra delen av sjön 

Nedre Klingen. 

 

4.6 Brister 
 

Baserat på intervjuer och data främst från programmet DpPower tas brister fram på nät berört 

av distribution från station M110. De brister som analyseras är följande: 

 Elkvalité (Jordslutningsimpedans, spänningsfall och utlösningstider) 

 Avbrottsstatistik 

 Radiellt matade nät 

 Ålder 
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4.6.1 Elkvalité 
 

Elkvalité är ett samlingsnamn som innefattar en mängd olika aspekter. Tre begrepp som är 

kopplade till elkvalité är jordslutningsimpedans, spänningsfall och utlösningstider. 

Utvärderingen av elkvalitén görs helt och hållet i DpPower. Beräkningar görs i uttagspunkter 

på lågspänningsnätet. Reslutatet jämförs sedan med de kriterium som krävs för ett nät med 

god elkvalité. 

Jordslutningsimpedans som också kallas förimpedans är den sammanlagda impedansen i 

fasledaren och jordledaren. Vid belastning av en fas med hög förimpedans så kan spänningen 

sjunka mer än 10 % av referensspänningen, vilket medför el av dålig kvalitet. Ett gränsvärde 

på 1,2 ohm används för att sortera ut de abonnenter som utsätts för en hög spänningssänkning 

vid belastning. Spänningsfallet på 5 % av referensspänningen som anges i tabell 8 är beräknat 

vid normaldrift och kan därmed gå över 10 % vid högre belastningar. Spänningsfallet når då 

gränsen för vad ett nät av god elkvalité får ha. Utlösningstiderna är tiden det tar för säkringen 

att bryta vid kortslutning. Det inre nätet som består utav servisledningar är det sista 

ledningsnätet innan abonnenterna. Det yttre nätet består av matarledningar som sträcker sig 

från 400 V-transformatorn och vidare till kabelskåpet. Nätet fördelar spänningen till 

servisledningarna.  Tabell 8 visar antalet punkter på lågspänningsnätet som inte uppnår den 

rekommenderade bryttiden på 5 och 10 sekunder.  

 

Tabell 8: Antal lågspänningspunkter med bristande elkvalité. 

Kvalitetskriterium Zför ≥ 1,2 Ω 
Spänningsfall 

≥ 5% 
Utlösningstid ≥ 5 

sek (inre nät) 
Utlösningstid ≥ 10 

sek (yttre nät) 

Antal bristande punkter 32 st 39 st 129 st 89 st 

 

 

 

4.6.2 Avbrottsstatistik 
 

Avbrottsstatistiken för nätet under M110 brister i dokumentation, endast ett fåtal avbrott från 

de senaste tre åren finns dokumenterade. På grund av minimal dokumentation grundar sig 

insamlade data angående avbrott till största del på driftpersonalens förmedlade erfarenhet 

kring nätet. 

Generellt sker det mest avbrott på friledningar som är placerad i skog eller sträcker sig genom 

skogsdungar. Driftpersonalen har angivit ett tiotal speciellt utsatta friledningssträckor. Dessa 

utpekade ledningssträckor tillsammans med andra identifierade brister i nätet har 

sammanställts som underlag för förslag till olika åtgärder.  
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Figur 6: Exempel på radiellt matat nät, 

där röd linje representerar ledningsnätet. 

Information om avbrottsersättning är hämtad från Dala energi AB. Minsta ersättningen för ett 

avbrott som pågår mellan 12 – 24 timmar är på 900 kr eller 12.5 % av den årliga 

nätkostnaden. Minsta ersättning för ett avbrott som pågår i mellan 24 – 48 timmar är på 1800 

kr eller 37.5 % av den totala nätkostnaden. Minimibeloppet för avbrottsersättning fastställs i 

enlighet med lagen om allmän försäkring (1962:381). Olika typer av avbrottsscenario har 

tagits fram. Tabell 9 visar ersättningskostnader till drabbade kunder. Ett avbrott på 12 timmar 

på hela nätet ger en kostnad på 22,6 % av den totala intäkten under ett år. Om avbrottet skulle 

fortsätta i ytterligare 12 timmar ökar kostnaden till 56,4 % av den totala intäkten. 

Tabell 9: Ersättningskostnader vid olika avbrottsscenarion. 

Bortfallsandel Nätintäkter (kkr/år) 
Avbrottskostnad 12 - 24 
timmar (kkr) 

Avbrottskostnad 24 - 48 
timmar (kkr) 

100% 6 121 1 385 3 455 

50% 6 121 692 1 728 

25% 6 121 346 864 

10% 6 121 138 346 
 

 

4.6.3 Radiellt matade nät 
 

Abonnenter som matas radiellt ses som en brist 

då ett ledningsfel på den matande ledningen 

resulterar i att alla berörda abonnenter blir utan 

ström tills ledningsfelet är åtgärdat. 

Ledningsfelet kan i sin tur bidra till höga 

ersättningskostnader. Ett exempel är Pingbo-

området som visas i Figur 6 där alla 

abonnenterna matas från inkommande ledning 

från väster. 

 

 

4.6.4 Ålder 
 

En hög ålder på ingående komponenter bidrar med i huvudsak två negativa faktorer, den 

första är att många beståndsdelar blir svagare, detta medför bland annat högre 

underhållskostnader. Den andra faktorn är att bidraget till nätägarnas kapitalbas för äldre 

anläggningsdel är liten, Detta i sin tur medför lägre intäkter.  

Många delar av nätet under M110 är idag av hög ålder. En närmre undersökning på det utsatta 

delarna görs och sammanställs med övriga brister för att bilda en åtgärdsplan. 
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5 Alternativa lösningar 
 

Lösningsalternativen har delats in i fyra delprojekt som baseras på de utgående facken från 

huvudstationen M110. De lösningsförslag som tagits fram har syftet att lösa de problem och 

svagheter som finns i nätet idag och med en slutlig ekonomisk vinning. Majoriteten av de 

lösningar som föreslås baserar sig på kablifiering av nuvarande friledning, en åtgärd som 

bidrar till en mängd fördelar, se kapitlet 1.6. I de fyra delprojekt beräknas även kostnader för 

kablifiering av lågspänningsnät som ej framgår i projekten. Lågspänningsnätet som byts ut 

görs utifrån ledningstyp och ålder, ingen detaljstudie genomförs. Anledningen till att stora 

delar av lågspänningsnätet byts ut är för att få bort underdimensionerade ledingar samt 

ledningar med risk för haveri på grund av ålder.  

Kostnader för respektive delprojekt beräknas med hjälp av EBR:s kostnadskatalog, 

beräkningarna är utförda i den grövsta budgetnivån P1. Mer noggranna beräkningar sker 

längre fram i processen när beslut har gjorts om att projektet ska genomföras. Materialåtgång i 

form av antal komponenter och längder för kablar är framtagna från DP-power genom 

utsökningar. För att få en mer rättvisande bild av vilka kostnader som kommer att uppstå så 

har påslag gjorts på den totala kostnaden i form av en rad kostnadspålägg angivet i procent. 

Större kartbilder på hur de fyra linjerna ser ut idag finns som bilagor enligt följande: 

 Linje från fack H27 – bilaga 4 

 Linje från fack H6 – bilaga 5 

 Linje från fack H7 – bilaga 6 

 Linje från fack H21 – bilaga 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5.1 Lösningsförslag H27 
 

5.1.1 Problembeskrivning 
 

Början av linjen från station M110 består av blanktråd med träregel, ålder mellan 25 - 35 år. 

På grund av högålder så är stolpar, träreglar och isolatorer i ett mycket dåligt skick. Detta har 

resulterat i att ledningar har fallit ner på grund utav utmattat material i komponenterna. 

Längre ut på linjen så kommer man till området Pingbo. Nätet i Pingbo är radiellt och äldre 

nät bestående av kopparlina och träregel. I och med detta så är Pingbo en utsatt punkt i linjen 

samtidigt bidrar nätet med en hög potentiell risk för avbrott. 

Nätet längst ut på linjen vid Fiskarbo destår till stor del avledningar som går genom 

skogsmark. Blandad ålder, med blandad ålder delvis från innan 70 -talet men även lite nyare 

från 90 –talet. Ledningarna är av typen blanktråd, detta område är utpekat av Dala energi som 

en stor felkälla, med mycket trädöverfall som leder till avbrott. Det är även ett område med 

dålig elkvalité i form av höga jordimpedanser. 

 

5.1.2 Ombyggnationsförslag 
 

Linjen ska enligt förslaget kabelifieras enligt figur 7, en åtgärd som delvis löser problemen 

förknippade med åldern på nätet. Området vid Pingbo ska byggas om så att man får bort det 

radiellt matade området. Nergrävning av kabel sker så långt det är möjlig i anslutning till 

vägnätet för att göra så lite intrång på åkermarker som möjligt samt att undkomma underhåll 

av skogsgator. Kabelförläggning parallellt med väg förbättrar också tillgängligheten till nätet 

vid underhåll och eventuella reparationer. Området längst ut på nätet vid Fiskarbo ska 

uppgraderas till en större dimension på ledningarna för att få bort problem med dålig 

elkvalité. Totalt kommer detta förslag att medföra att 28,4 km ny markkabel kommer att 

förläggas på facket. Transformatorer som idag sitter i stolpar byts ut till markstationer och 

gamla markstationer byts ut till nya. Totalt är det planerat för 24 stycken nya s-satellitstationer 

på vardera 200kVA. Detta dels för att förhindra kommande fel på grund av ålder men även för 

att få effektivare och i vissa fall större stationer. Ytterligare en fördel med att byta ut alla 

stolptransformatorer är att de äldre stationerna inte har något uppsamlingskärl för kyloljan vid 

läckage. Rivning av det gamla friledningsnätet föreslås, totalt är det 26 km friledning som 

planeras för utrangering. 
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Figur 7: Ritning på ombyggnadsförslag (H27), där blå linje visar byggnationsförslaget, grön visar befintlig linje som ska vara kvar, 

röd och orange visar övrigt elnät. 
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5.1.3 Projektkostnader 
 

Tabell 10 visar kostnaden för materialåtgång för att genomföra projektet som förslaget i 

ombyggnationsförslaget beskriver. Tabell 11 visar total kostnad plus ett procenttillägg för att 

få en mer realistisk prisbild. 

 

Tabell 10: Kostnadskalkyl med materialåtgång för delprojekt H27 ej med procenttillägg. 

  Delprojekt H27 

Material Längd (km) Kostnad (KLG1:13) 

Markkabel PEX 
3*50mm 6,017 1 888 kkr 

Markkabel PEX 
3*95mm 6,745 2 261 kkr 

Markkabel PEX 
3*150mm 15,728 5 777 kkr 

Kabel 0.4 kV 
N1XV 4*95mm2 612.2              3 025 kkr  

Rasering 
luftledning 25,9336 628 kkr 

  Antal (st)   

S-satelit station 
12/0.4 200kVA 19 2 566 kkr 

S-satelit station 
12/0.4 200kVA 
med spole 5 982 kkr 

  Totalkostnad: 17 128 kkr 
 

 

 

Tabell 11: Kostnadskalkyl för delprojekt H27 med procenttillägg. 

KLG1 13 17 128 kkr 

Planering & proj 2% av P1 343 kkr 

Beställarkostnader 5% av P1 856 kkr 

Dokumentation 2% av P1 343 kkr 

Övrigt Oförutsett 10% sv P1 1 713 kkr 

Total summa 20 382 kkr 
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5.2 Lösningsförslag H6 
 

5.2.1 Problembeskrivning 
 

Fack H6 från station M110 har cirka 340 underliggande abonnenter. Och är det fack som har 

flest antal abonnenter. Linjens början i utgångspunkt från station M110 består utav en 

friledning från 80-talet som matar samtliga kunder på linjen, vilket gör den till en vital 

ledning. Vidare upp mot Dyviken sträcker sig en friledning längst med sjön Hyen. Denna 

friledning består av ledningskomponenter med medelålder på 50 år, vilket gör den till en 

potentiell felkälla. Två korta högspänningsledningar i Arkhyttan som radiellt matar mindre 

bostadsområde är också av hög ålder. Den matande friledningen går vidare upp mot Lövåsen 

och Nyberget. Denna friledning utpekas av driftpersonalen på Dala Elnät som ett område med 

många avbrott. Ledningsnätet i Nyberget är av hög ålder där också stora delar av nätet 

sträcker sig genom skogstäta områden. 

 

5.2.2 Ombyggnationsförslag 
 

Den äldre friledningen på linjens början kablifiera längst lämplig väg enligt figur 8, vilket gör 

den till en mer pålitlig linje vid olika väderförhållanden. Den äldre friledningen med station 

vid norra delen av sjön Hyen raseras och ersätts av en ledning som matas via fack H7 från 

station M110. Raseringen av ledningen vid sjön Hyen görs dels på grund av olämplig 

placering av både ledning och tillhörande transformatorstation samt den höga åldern på 

nätdelarna. De korta utstickande högspänningsledningarna vid Arkhyttan kablifieras på grund 

av deras höga ålder. Norr upp mot Lövåsen och vidare upp mot Nyberget föreslås rasering av 

samtligt nät då den delvis ålderstigna friledningen går genom tät skog. Friledningen ersätts 

med jordkabel från skogsområdets början och vidare upp mot Nyberget via närliggande väg. 

Resultatet av kablifieringen bidrar till ett säkrare nät mot hårda väderförhållanden samt ett 

markant mindre underhåll av skogsgator där nuvarande friledning är placerad. 
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Figur 8: Ritning på ombyggnadsförslag, där blå linje visar byggnationsförslaget, grön linje visar befintlig linje som ska vara kvar, 

röd och orange visar övrigt elnät. 
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5.2.3 Projektkostnader 
 

Tabell 12 visar kostnaden för materialåtgång för att genomföra projektet som förslaget i 

ombyggnationsförslaget beskriver. Tabell 13 visar total kostnad plus ett procenttillägg för att 

få en mer realistisk prisbild. 

 

Tabell 12: Kostnadskalkyl med materialåtgång för delprojekt H27, ej 

med procenttillägg. 

  Delprojekt H6   

Material Längd (km) Kostnad (KLG1:13) 

Markkabel PEX 
3*50mm 4,109 1 289 kkr 

Markkabel PEX 
3*95mm 3,075 1 031 kkr 

Markkabel PEX 
3*150mm 2,789 1 025 kkr 

Kabel 0.4 kV 
N1XV 4*95mm2 8,2              2 023 kkr  

  Antal   

Rasering 
luftledning 8,76 212 kkr 

S-satelit station 
12/0.4 200kVA 11              1 485 kkr  

S-satelit station 
12/0.4 200kVA 
med spole 1 196 kkr 

Trafo 12/0.4 
315kVA 1 217 kkr 

Trafo 12/0.4 
800kVA 1 306 kkr 

  Totalkostnad: 7 785 kkr 
 

 

 

Tabell 13: Kostnadskalkyl för delprojekt H6 med procenttillägg. 

KLG1 13 7 785 kkr 

Planering & proj 2% av P1 156 kkr 

Beställarkostnader 5% av P1 389 kkr 

Dokumentation 2% av P1 156 kkr 

Övrigt Oförutsett 10% sv P1 778 kkr 

Total summa 9 264 kkr 
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5.3 Lösningsförslag H7 
 

5.3.1 Problembeskrivning 
 

Linje H7 är en linje med varierande ålder allt, Ledningar från 1950-talet till komponenter från 

00-talet. Början av linjen består av friledning vilket utgör en sårbarhet redan tidigt på linjen. 

Andra delar av linjen består av relativt ny markkabel från 00-talet. Linjen delar upp sig i två 

olika riktningar strax sydöst om sjön Hyen. Ledningen som fortsätter upp längs just sjön Hyen 

består av friledning från 70–80-talet, linjen följer åkerkanter uppåt mot Arkhyttan men har 

avstickare in till stationer genom skogspartier vilket gör linjen sårbar. 

Linjen som går längs med älven består av markkabel från 00-talet, men ytterändarna av linjen 

består här av friledning från 50-talet. Förgreningarna som finns strax sydöst om sjön Hyen 

sammanstrålar längre ut på linjen mellan Amshyttan och Myckelby vilket ger stora delar av 

linjen möjlighet till ringmatning. Området längst ut på linjen upp mot Långmora och 

Storhagen täcks dock inte av ringmatningen, dessutom består ledningarna av typen Feal med 

varierad ålder som går igenom skogspartier, se bilga 3, H7. 

 

5.3.2 Ombyggnationsförslag 
 

För att ersätta gamla friledningar och få bort felkällor i början på linjen som inte går att 

ringmata från det egna facket. Därför föreslås gräva ner kabel i början av linjen, ut från station 

M110. Vissa sträckor går även genom skogspartier som gör dem mer sårbara för trädöverfall. 

Kablifieringen kommer att ske i anslutning till det befintliga vägnätet för att minimera 

intrånget på åkermarker samt för att öka tillgängligheten.  

Området norrut längs sjön Hyen ska förslagsvis kablifieras. Detta eftersom området ligger 

radiellt matat samt är av hög ålder. Transformatorstationen nordöst om Hyen kommer att ingå 

i linjen från fack H7 istället för fack H6, detta för att kablifiering norrifrån är lättare och 

mindre kostsam att utföra. Den nämnda ledningen från fack H6 kommer därav att raseras utan 

direkt ersättning.  

Ledningar som går österut både längs Dalälven och genom Spikgårdarna behållas intakta. 

Längst ut på linjerna är ombyggnationer föreslagna både i området norr om Myckelby samt i 

området omkring Berga. Då områdena är radiellt matade samt att området norr om Myckelby 

består till viss del av skogsmark. Föreslagen åtgärd är även här kablifiering, förläggning ske i 

anslutning till vägnätet, se figur 9 för ett mer detaljerat ombyggnationsförslag. 
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Figur 9: Ritning på ombyggnadsförslag, där grön linje visar byggnationsförslaget, orange linje visar aktuell linje som ska vara kvar 

och röd visar övrigt elnät 
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5.3.3 Projektkostnad 
 

Tabell 14 visar kostnaden för materialåtgång för att genomföra projektet som förslaget i 

ombyggnationsförslagen beskriver. Tabell 15 visar total kostnad plus ett procenttillägg för att 

få en mer realistisk prisbild. 

 

Tabell 14: Kostnadskalkyl med materialåtgång för delprojekt H7, utna 

procenttillägg. 

  Delprojekt H7   

Material Längd (km) Kostnad (KLG1:13) 

Markkabel PEX 
3*50mm 3,495              1 097 kkr  

Markkabel PEX 
3*95mm 5,438              1 823 kkr  

Markkabel PEX 
3*150mm 11,37              4 177 kkr  

hängkabel 10kV 0,269                   81 kkr  

Kabel 0.4 kV 
N1XV 4*95mm2 6,1              1 512 kkr  

Rasering 
luftledning 21,1                 511 kkr  

  Antal   

S-satelit station 
12/0.4 200kVA 18              2 431 kkr  

S-satelit station 
12/0.4 200kVA 
med spole 3                 589 kkr  

Trafo 12/0.4 
315kVA 2                 435 kkr  

  Totalkostnad:           12 656 kkr  
 

 

Tabell 15: Kostnadskalkyl för delprojekt H7 med procenttillägg. 

KLG1 13 12 656 kkr 

Planering & proj 2% av P1 253 kkr 

Beställarkostnader 5% av P1 633 kkr 

Dokumentation 2% av P1 253 kkr 

Övrigt Oförutsett 10% sv P1 1 266 kkr 

Total summa 15 060 kkr 
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5.4 Lösningsförslag H21 
 

5.4.1 Problembeskrivning 
 

Linjen från fack H21 sträcker sig över ett geografiskt stort område som är fullständigt radiellt 

matat. Linjens första sträcka består av äldre men mekanisk kraftig friledning som vid avbrott 

orsakar att över 300 abonnenter blir spänningslösa tills avbrottet åtgärdas. Ett antal utsatta 

ledningssträckor har blivit utpekade av driftpersonal, dessa finns generellt i skogsområden. De 

utsatta ledningssträckorna ligger endast i östra delarna av linjen som till största del är från 90-

talet. Hällbo-området matas via en ledning som delvis är äldre än 60 år vilket gör den till 

potentiell felkälla. Ett utpekat nätområde är söder om älven runt Bispbergshyttan, området är 

känt för avbrott samt är av hög ålder.  

 

5.4.2 Ombyggnationsförslag 
 

Området runt Bispbergshyttan föreslås rasering av befintlig friledning, ersättningen sker mot 

jordkabel enligt bilaga 11. Ersättning till jordkabel medför eliminering av de brister som 

nämnts angående området. En möjlighet till ringmatning finns mot linjen som härstammar 

från fack H2, vilket visas i föreslaget. Ringmatningen ger den för övrigt radiella linjen en 

reservmatningsmöjlighet om bortfall skulle ske på linjens första kilometrar över Dalälven. 

 

Ringmatnings-undersökning 

Stor fokusering har varit angående ringmatningsmöjligheter, då nätet helt saknar 

reservmatningsmöjligheter i dagsläget. Delar av nätet ligger nära 10 kV anläggningar som har 

medfört undersökning om möjligheter till 10 kV-konvertering av det aktuella 20 kV-linjen. En 

konvertering till 10 kV är inte ekonomisk lönsam på grund av allt för höga kostnader. Dessa 

beror delvis på att ett stort antal 20/0.4 kV-transformatorer behövs bytas ut till 10/0.4 kV-

transformatorer. Ett annat alternativ till ringmatning som undersökts är ensammankoppling 

med grannätet mot Hedemora. Undersökningen visar dock att Hedermora Energi AB, som är 

ägare till elnätet, inte har någon närliggande 20 kV-linje. 
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Figur 10: Ritning på ombyggnadsförslag, där grön linje visar byggnationsförslaget, orange linje visar aktuell linje som ska vara kvar 

och röd visar övrigt elnät. 



31 

 

5.4.3 Projektkostnader 
 

Tabell 16 visar kostnaden för materialåtgång för att genomföra projektet som förslaget i 

ombyggnationsförslagen beskriver. Tabell 17 visar total kostnad plus ett procenttillägg för att 

få en mer realistisk prisbild. 

Tabell 16: Kostnadskalkyl med materialåtgång för delprojekt H27, utan 

procenttillägg. 

  Delprojekt H21   

Material Längd (km) Kostnad (KLG1:13) 

Markkabel PEX 
3*50mm 0,1874 63 kkr 

Markkabel PEX 
3*95mm 3,769 1 346 kkr 

Kabel 0.4 kV 
N1XV 4*95mm2 2 496 kkr 

Markkabel PEX 
3*150mm 2,346 924 kkr 

Rasering 
luftledning 5,352 130 kkr 

  Antal   

S-satelit station 
24/0.4 200kVA 4 580 kkr 

S-satelit station 
12/0.4 200kVA 
med spole 2 333 kkr 

  Totalkostnad: 3 871 kkr 
 

 

 

Tabell 17: Kostnadskalkyl för delprojekt H21 med procenttillägg. 

KLG1 13 3 871 kkr 

Planering & proj 2% av P1 77 kkr 

Beställarkostnader 5% av P1 194 kkr 

Dokumentation 2% av P1 77 kkr 

Övrigt Oförutsett 10% sv P1 387 kkr 

Total summa 4 607 kkr 
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6 Totalresultat 
 

6.1 Teknisk jämförelse 
 

Den tekniska skillnaden mellan ombyggnationsförslagen och utrangerat nät beskrivs 

kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa jämförelserna har framställts med hjälp utav Dp-

Power för att få de parametrar som direkt relaterar till elkvaliteten i nätet. Den kvalitativa 

jämförelserna görs utifrån kvalificerade antaganden som styrks av den teori som bland annat 

finns i kapitel 2. 

 

6.1.1 Kvantitativ jämförelse 
 

Utifrån beräkningar som baseras på nätets normaldrift har parametrar som visar nätets 

egenskaper tagits fram, dessa visas i tabell 18 och tabell 19. Tabell 18 visar beräkningar 

gjorda på nuvarande nät medan tabell 19 visar beräkningar gjorda efter applicering av 

lösningsförslag. Vid jämförelse mellan beräkningar på det nya och gamla nätet framkommer 

det att den maximala strömmen i ledningarna har minskat totalt sett. På enskilda fack 

förekommer ökningar i strömvärdet, detta beror på en omfördelning i av abonnenter mellan 

facken. Jämförelsen mellan den minsta förekommande kortslutningsströmmen (Ik2) i de två 

tabellerna tyder på en ökning av kortslutningsströmmen i det föreslagna nätet. Detta 

tillsammans med samtliga värden i jämförelsen, minskning av delta U, ökning av 

kortslutningseffekten påvisar att en generellt lägre impedans i nätet har erhållits. En lägre 

impedans medför lägre effektförluster, bättre elkvalité samt möjlighet till ett högre effektuttag 

i nätet. En ökning av den relativa strömmen i förhållande till nominell ström har uppkommit i 

linjen från fack H7. Anledningen till detta är att en större andel abonnenter är anslutna genom 

en befintliga markkabel, detta kan ses som en mindre flaskhals. Kabeln i fråga är så pass ny 

och strömvärdet ligger inom ramarna för vad som är acceptabelt, vilket leder till att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att uppgradera ledningen till en grövre dimension.     
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Tabell förtydligande: 

Ib max = Maximal ström genom ledning. 

I k2 min = Minimal 2-polig kortslutningsström. 

Delta U% = Största spänningsfallet på högspänningssidan. 

Rel. Ström max = Största belastningsström i förhållande till nominell ström. 

S k3 min = Minsta trefas kortslutningseffekt. 

 

Tabell 18: Beräkningsresultat för befintligt nät 

Spännings 
nivå Fack (M110) Ib max (A) I k2 min (A) 

Delta U 
% (V) 

Rel. Ström 
max (%) S k3 min (MVA) 

10 kV H6 52,8 662 2,59 35,2 14,3 

10 kV H7 42,5 1 295 2 28,3 27,9 

10 kV H27 30,3 754 1,63 20,2 16,3 

20 kV H21 (M160) 25,9 1 516 1 10,9 66,1 
 

 

Tabell 19: Beräkningsresultat för lösningsförslagen. 

Spännings 
nivå Fack (M110) Ib max (A) I k2 min (A) 

Delta U 
% (V) 

Rel. Ström 
max (%) S k3 min (MVA) 

10 kV H6 37,4 812 1,56 18,8 17,5 

10 kV H7 51,6 2044 1,32 30,4 44,1 

10 kV H27 29,1 1032 0,89 8,1 22,2 

20 kV H21 (M160) 25,1 1591 0,94 10,9 69,4 
 

 

Ersättning av friledning till jordkabel medför ett mer kapacitivt nät. Ökningen av de 

kapacitiva strömmarna kan utläsas i tabell 20. Genom kompensering i form av spolar minskas 

de tillkommande reaktiva förlustströmmarna. Resultatet av kompensering ger 

ombyggnationsförslagen en liknande reaktiv karakteristik som befintliga nät. 

 

Tabell 20: Kapacitiva strömmar per fack med kompenseringsförslag. 

Spännings 
nivå 

Fack (M110) 
Normaldrift 

Kap. str 
(A) 

Befintligt 
Kap. str (A) 

Nytt 
 Ökning av 
kap. str (A) 

Utlokaliserade 
spolar 10 A/st 

Resulterande 
kap. str (A) 

10 kV H6 3,5 13,8 10,3 0 13,8 

10 kV H7 17,3 43,1 25,8 3 13,1 

10 kV H27 2,8 53,3 50,5 4 13,3 

20 kV H21 (M160)           

20 kV H5 (M160) 41,3 59,6 18,3 2 39,6 
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6.1.2 Kvalitativ jämförelse 
 

En mängd fördelar följer med den föreslagna kablifieringen. Generellt kommer avbrotten 

minska genom kablifiering som mer eller mindre är oberoende av väderförhållanden. Vanligt 

förekommande avbrott på det nuvarande friledningsnätet beror till stor del på kraftiga vindar 

eller snöfall som får träd att falla eller vika sig över ledningar. Problem orsakade av vindar 

och snö elimineras helt på nätområden som kablifieras. Friledningsnät som idag är av hög 

ålder bidrar till en potentiell felkälla genom utslitna nät-komponenter. Underhåll av gamla nät 

är dessutom farligt då utslitna komponenter kan falla ner på grund av materialutmattning 

vilket kan resultera i personskada. Genom den kablifiering som föreslagits av både 

ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl, försvinner Underhåll av de äldsta näten. 

Placeringen av kabel som föreslås i lösningarna sker främst lägst väg för att både göra den lätt 

tillgänglig om avbrott skulle ske. Detta bidrar också till underhåll i from av röjning av 

skogsgator minimeras helt på dessa sträckor. 

Underdimensionering av ledningar förekommer i det nuvarande nätet, dessa finns främst i 400 

V-nätet, de föreslagna lösningarna tar hänsyn till rasering och kabelersättning av 

underdimensionerade ledningar. Större dimensioner ger en ökad elkvalite samt möjligheter till 

högre effektuttag som i sin tur gör det möjlighet till kundutökning. 

 

6.2 Ekonomisk jämförelse 
 

I tabell 21 framgår totalkostnaden för 

samtliga projekt. Denna totalkostnad kan 

inte ses som helt trolig med tanke på att 

EBR:s kostnadskatalog inte tar upp 

kostnader som Planering, projektering, 

beställarkostnader, dokumentation samt 

övriga oförutsedda kostnader. Kostnader 

som är utöver EBR:s kostnadskatalog är 

svåra att förutse och beräkna men ändå 

alltid förekommande i alla projekt. I 

tabell 22 finns ett procentförslag som 

beräknas täcka kostnader som inte tas 

upp i EBR:s katalog. Påslagen bygger på 

erfarenhet från tidigare projekt utförda av Henrik Johansson (Rejlers). 

 

Tabell 21: Total kostnad för ombyggnationsförslagen. 

Total summa, samtliga ombyggnationer 

Delprojekt H6                       7,8 Mkr  

Delprojekt H7                     12,7 Mkr  

Delprojekt H27                     17,1 Mkr  

Delprojekt H21                       3,9 Mkr  

Totalkostnad:                     41,4 Mkr  
 

Tabell 22: Totalkostnad för hela ombyggnationen med procenttillägg. 

KLG1 13 41,4 Mkr 

Planering & proj 2% av P1 0,8 Mkr 

Beställarkostnader 5% av P1 2,1 Mkr 

Dokumentation 2% av P1 0,8 Mkr 

Övrigt Oförutsett 10% sv P1 4,1 Mkr 

Total summa 49,3 Mkr 
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6.2.1 Investeringsförslag 
 

För en mer realistisk ekonomisk jämförelse så delas projekten upp i fyra olika etapper där 

man genomför ett delprojekt vart år enligt tabell 23. Ordningen för att genomföra projekten är 

inte relevant, bara själva uppdelningen är intressant för att se hur investeringarna förhåller sig 

till kapitalbasen (tabell 25). Annuitetsberäkning genomförs för att fastställa hur mycket den 

nya anläggningen kommer att kräva i investeringar per år. 

 

Tabell 23: Investeringsförslag till nybyggnationen av elnäten åt Dala Energi. 

Delprojekt kostnad för projekten 

Delprojekt H6 byggnation år 1                                                          9,3 Mkr  

Delprojekt H7 byggnation år 2                                                        15,0 Mkr  

Delprojekt H27 byggnation år 3                                                        20,4 Mkr  

Delprojekt H21 byggnation år 4                                                          4,6 Mkr  

Totalt kostnad för att genomföra projekten                                                       49,3 Mkr  
 

 

Annuitetsberäkningarna är utförda med en återbetalningsperiod på 40 år och en ränta på 4 % 

(tabell 24). Maximal kostnad per år uppnås efter fyra år när alla delprojekt är genomförda. 

Total kostnad per år efter fyra år uppkommer till 2 491 000 kr. 

 

Tabell 24: Annuitetskostnad i kronor för den totala ombyggnationen fördelat över en 40 års period. 
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6.2.2 Kapitalbasens påverkan 
 

Kapitalbasen beräknas utifrån vad nätet är värt vid ett visst tillfälle. Värdet på nätet beräknas 

genom NUAK (Nuanskaffningsvärdet) på aktuell anläggning med en rak avskrivningsperiod 

på 40 år, maximal avskrivning för elnät uppgår till 95 % under regeringsperioden (2016-

2019). Kapitalbasen tillsammans med andra parameter från nätägaren ligger till grund för hur 

energimarknadsinspektionen utformar intäktsramen för aktuell nätägare. En nyinvestering i 

elnätet bidrar med en kapitalbashöjning, denna förhåller sig till åldern på den anläggning som 

ersätts. En exakt relation mellan kapitalbashöjningen och ökad intäktsram från 

energimarknadsinspektionen är inte fastställd utan är under förhandling. Men vad som 

framgår efter telefonintervju med Energimarknadsinspektionen (Tobias Alkefjärd) är att 

intäktsramen kommer att vara betydligt högre för elnät med stor kapitalbas jämfört med elnät 

med låg kapitalbas. Resultatet av ett sådant beslut är att investeringar i elnäten kommer att 

generera ett större bidrag till kapitalbasen för nyare elnät respektive ett lägre bidrag för gamla 

elnät. Energimarknadsinspektionen intention med förslaget är en större nyinvestering i 

svenska elnät. Förhoppningen är att eldistribution ska få en högre elkvalité. 

 

I tabell 25 syns tydligt att elnäten som bytsut bidrar marginellt till kapitalbasen för reglerings 

perioden. Under nästkommande reglerperiod bidrar inte nät som är äldre än 40 år till 

kapitalbasen. Elnäten som enligt föreslagen åtgärd raseras, består till 67 % av elnät vars ålder 

överstiger 40 år vid reglerperiodens slut, vilket är en tydlig indikator på att insatsen är 

befogad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 25: Bidrag till kapitalbasen för nät som är planerat för 

rasering. 

År i reglerperiod (2016-2019) Kapitalbasbidrag 

år 1            5,3 Mkr  

år 2            4,6 Mkr  

år 3            4,2 Mkr  

år 4            3,8 Mkr  
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6.2.3 Kapitalbasökningen vid investeringsförslag 
 

Delprojekt H6 utförs enligt vår modell första året och kommer därmed att vara tre år gammalt 

vid slutet av reglerperioden. Bidraget till kapitalbasen vid år 4 kommer därigenom bli vad 

nätet är värt om tre år. Samma sak gäller för delprojekt H7 som kommer att vara två år 

gammal vid reglerperiodens slut. Delprojekt H27 blir ett år gammalt men projekt H21 

kommer att vara nytt vid reglerperiodens slut och alltså bibehålla sitt fulla värde, se tabell 26. 

 

Tabell 26: Bidrag till kapitalbasen vid år 4. 

Delprojekt med byggnations år  Bidrag till kapitalbasen år 4  

Delprojekt H6 byggnation år 1                             5,8 Mkr  

Delprojekt H7 byggnation år 2                              9,5 Mkr 

Delprojekt H27 byggnation år 3                            13,0 Mkr  

Delprojekt H21 byggnation år 4                              3,2 Mkr  

Totalt bidrag till kapitalbashöjningen år 4                31,4 Mkr  
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7 Slutsats och diskussion 
 

För att få en djupare förankring i projektet skulle den årliga förnyelsekostnaden för nätet 

jämföras med den kapitaliserade kostnaden för projekten. Men med tanke på risken för 

personskada i samband med underhåll av ett så pass gammalt nät i befintligt skick så anser vi 

att en sådan jämförelse inte relevant. 

Kablifiering av stora delar av nätet kommer att leda till en högre leveranssäkerhet, bättre 

elkvalité samt lägre underhållskostnader. I och med att kablifiering till största del görs utmed 

vägnätet minskar markintrång på privat mark. Kabeldragningar som sker intill väg behöver 

mer eller mindre ingen ledningsgata vilket betyder att nettot av mark som blir användbar för 

produktion av skog och grödor ökar väsentligt när luftledningar försvinner. Kablifiering längs 

väg ökar även tillgängligheten för nätet med tanke på att driftpersonal kan utnyttja allmänna 

vägarna för att observation, underhåll och reparation. 

Ett stort antal stolpar med kreosot samt transformatorer som saknar uppsamlingskärl för olja 

försvinner vid den tänkta nybyggnationen vilket påverkar miljön positivt. Kablifiering medför 

inte lika stor störning på miljö och djurliv som befintligt luftledningsnät genererar. 

Kablifieringen är i stort sett en dold förläggning vilket medför en mer estetiskt tilltalande 

landsbygd och skogsmark.  

Investeringar var innan projektstart uppskattad till 20 miljoner men blev med projektets gång 

närmare 50 miljoner. Med tanke på elnätets skick och den goda förutsättningen för 

kabliferfing, så är föreslagen ombyggnation högs lämplig. 

För att kunna uppnå målet som vi har ställt med projektet har det krävts att vi lyckas 

identifiera svagheter och brister som finns i det befintliga nätet, och hittat åtgärder för att 

komma till rätta med dessa. Målet har uppnåtts eftersom vi lyckats hitta lösningar på de 

bristerna och svagheter som identifierades i nätet. Elkvalitén som beräknats fram i DpPower 

är bättre i det föreslagna nätet jämfört med befintligt nät, vilket tyder på att insatserna är 

välriktade. Med tanke på förhandsinformationen om regleringen för ersättningsberäkning 

mellan år 2016 – 2019 är gynnsamma för nyinvesteringar kan man anta att ombyggnationerna 

är ekonomiskt lönsamma. Nyinvesteringen som föreslås i rapporten leder till en stor 

kapitalbasökning. Detta för att utrangerade nät som föreslås ersättas är av en mycket hög ålder 

vilket betyder att bidraget till kapitalbasen är mycket liten. En stor ökning av kapitalbasen 

medför en ökning i intäktsramen då kapitalbasen ingår som en parameter i 

beräkningsunderlaget som energimarknadsinspektionens använder sig av för att ta fram 

intäktsramen. Med tanke på detta så tyder det på att investeringen är att föredra. För att inte 

förlora ett stort bidrag till kapitalbasen under nästkommande reglerperiod år 2020 och framåt 

så är en ombyggnation absolut att föredra. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1, känslig mark 
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Bilaga 2, Ledningstyper 
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Bilaga 3, Ålderkarta 
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Bilaga 4, H27 
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Bilaga 5, H6 
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Bilaga 6, H7 

 



46 

 

Bilaga 7, H21 
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