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Sammanfattning 
Bofors industrinät i Karlskoga är föråldrat och ligger kvar på en icke standardiserad spänning vilket är 

ett problem. Denna analys har utförts på uppdrag av Karlskoga energi och miljö AB med syfte att 

undersöka vad som behöver bytas ut, tillkomma eller tas bort för att höja från dagens spänning (7.8 

kV) till samma standardiserade nivå som det resterande distributionsnätet (10 kV). Utöver detta 

även ta fram ett ramverk för hur spänningshöjningen skall gå till, samt undersöka hur stora 

förlustbesparingar företaget kan erhålla på grund av höjningen. 

Det visar sig att industrinätets samtliga 39 distributionstransformatorer måste bytas för att dessa 

inte skall haverera men att kablaget klarar sig då detta är konstruerat för 12 kV. Handlingsplanen 

som tagits fram utgår från att Karlskoga energi och miljö AB bygger ett nytt nät med spänningen 10 

kV, och under en längre tid låter existerande kunder ansluta sig till detta.  

Gällande förlusterna i nätet visar det sig att det potentiellt finns stora besparingar att göra, cirka 

415 708 kr om året vid ett elpris på 85 öre per kWh, där minskningen av tomgångsförlusterna 

kommer stå för majoriteten. De beräknade kabelförlusterna visar sig vara nästan obefintliga. 

Allt detta visar på nyttan med att genomföra spänningshöjningen och ombyggnationen som krävs för 

detta. Initialt är det för en avsevärd investering för företaget, men fördelarna är så pass stora att det 

vore oansvarigt att inte genomföra detta. Genom ombyggnationen får man ett bättre nät, inte bara 

bättre dimensionerat utan även driftsäkerhetsmässigt med kortare leveranstider för exempelvis 

transformatorer.         

Undersökningen har inte gått in på de två vattenkraftanläggningarna som är anslutna till 

industrinätet, mer än i förbigående.  

Abstract 
The Bofors industrial power grid in Karlskoga is aged and currently operating with a non-

standardized voltage level. This analysis has been done in collaboration with “Karlskoga energi och 

miljö AB” with the purpose of determining what needs to be replaced, added or removed in order to 

facilitate an increase in voltage from today’s level (7.8 kV) to the same level as the rest of the 

distribution grid (10 kV). In addition to this also produce the framework for a plan on how this 

voltage increase is to be accomplished, as well a determining how much the losses can be reduced 

and how much of an economic impact this has. 

The results of the analysis are that all of the 39 distribution transformers currently in use must be 

replaced in order to not have these break down. The cables in use, however, will be fine due to them 

being constructed for 12 kV. The framework produced determines that the best course of action is 

for the company to build a new grid on top of the old one, with a voltage of 10 kV and allow existing 

customers to connect to this grid during a set time period. 

In regards of the losses in the grid, a potentially large saving can be made.  Approximately 415 708 

SEK per year, calculated with an energy price of 0.85 SEK per kWh, of which the no-load losses of the 

transformers is the majority. The calculated cable losses were almost non-existing. 

All this proves the benefits of performing this voltage increase, and the construction required. 

Initially there is quite a large investment needed from the company, but the benefits are large 

enough that It would be irresponsible to not go through with the voltage increase. By doing this the 

company gets a better grid, not just better dimensioned but also a much more reliable grid with 

shorter delivery times on for example transformers. 

This analysis has not gone into depth regarding the two hydropower plants connected to the grid. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Karlskoga har sedan länge varit en industriort, och i takt med att industrierna ökade så ökade även 

behovet av energi. Detta ledde till att Karlskoga var väldigt tidiga med att elektrifiera sina 

industriområden, och under denna elektrifiering så fanns det ingen standard för spänningsnivåer 

vilket ledde till att dagens elnät i Karlskoga består av ett distributionsnät med en spänningsnivå på 

10 kV men där de tre större industriområdena (Kilsta, Bofors och Björkborn) ligger kvar på den lägre 

spänningsnivån som valdes vid uppbyggnaden, vilket är 7.8 kV.    

I takt med att elnätet i Karlskoga moderniseras och byggs ut uppstod frågan om det inte fanns 

fördelar, driftmässiga och/eller ekonomiska, som kunde fås vid en höjning av spänningsnivån. 

Framförallt kommer fördelarna av spänningshöjningen från det faktum att i och med att 7.8 kV inte 

är en standardiserad spänning, till skillnad från 10 kV, så tar det längre tid att få tag på reservdelar. 

Därmed blir risken vid ett haveri att påverkan och väntetiden på reservdelar blir så pass stor att 

Karlskoga energi och miljö AB åläggs vite och stor påverkan ekonomiskt.  

Eftersom industrinätets effektuttag har minskat sedan Karlskoga Energi och Miljö tog över nätet 

2008 det finns även en möjlighet att industrinätet är överdimensionerat för dagens situation, vilket 

skulle kunna vara orsaken till högre förluster än förväntat. 

Alltså gäller att det finns en direkt ekonomisk aspekt för företaget i form av minskade förluster (1). 

Men även en indirekt ekonomisk aspekt som kommer av kortare ledtider vid haverier genom 

användandet av komponenter för en standardiserad spänningsnivå.  

Dessutom är frågan om klimatet något som blir allt viktigare och har kontinuerligt växt i intresse 

sedan den internationella panelen om klimatförändring (IPCC) grundades 1988. Detta gjordes med 

målet att tillhandahålla reguljära rapporter och vetenskapliga analyser om den nuvarande 

kunskapen om klimatförändring. 1997 antog och signerades således Kyotoprotokollet vilket kräver 

att de stater som signerat ska arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Även för Karlskoga energi och miljö gäller ett stort fokus på att driva en verksamhet som är 

ekologiskt hållbar. Företaget har en antagen miljöpolicy som sätter stor vikt på att minska 

miljöpåverkan utan att kompromissa på kvaliteten av det som levereras, oavsett om detta är 

fjärrvärme, el eller biogas.  

Dessa fördelar (främst de minskade förlusterna) skulle dessutom ligga väl i linje med företagets 

vision om att erbjuda tjänster med låg miljöpåverkan (2), vilken skulle minska med lägre förluster då 

istället för att gå miste om den energin kan den komma att användas.  

I grafen på nästkommande sida (Figur 1: Global temperaturtrend 1880–2017 ), som visar hur 

temperaturökningen historiskt har sett ut, blir det uppenbart att för att detta mål ska uppnås 

kommer det krävas konkreta åtgärder snarast.  
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Figur 1: Global temperaturtrend 1880–2017 (3) 

För att uppnå detta mål lägger således EU fram förslag på handlingsplaner för att uppnå detta, vilka 

de presenterar i en rapport med namnet ”Roadmap 2050”. I denna rapport stipulerar dom att det 

kommer att ställas stora krav på elnätet och att minska förlusterna i nätet (4).  

Exempelvis gäller att för 2017 uppskattade Statistiska Centralbyrån (på uppdrag av 

Energimyndigheten) att 10 TWh försvann som överföringsförluster i elnätet, vilket är nästan lika 

mycket som Sverige importerade från utlandet (5). Därmed blir det allt viktigare att reducera dessa 

förluster, oavsett om det är på lokalnätsnivå eller region- och stamnäts nivå. 

1.2. Syfte, mål och avgränsningar 
Syftet med arbetet är att uppnå ett stabilare och mer pålitligt distributionsnät och därmed även få 

nöjdare kunder, öka lönsamheten genom minskade förluster samt minska klimatpåverkan. 

Målet är att först analysera och undersöka vad som kommer krävas för att möjliggöra en 

spänningshöjning och därefter undersöka vilka konsekvenser kommer av detta, främst då hos 

anslutna kunder. För att möjliggöra denna analys krävs att den data som används är pålitlig, därmed 

måste först den informationen som finns i företagets GIS (Geografiskt Informations System) 

kontrolleras mot verkligheten.  

Utöver detta skall en översiktlig bild över vilka nuvarande komponenter som kan kvarstå, vilka som 

behöver bytas ut samt vilka som eventuellt måste tillkomma levereras till företaget. 

• Vilka komponenter behöver bytas ut, vilka tillkommer och vilka kan vara kvar? 

• Hur kommer nuvarande kunder att påverkas av en eventuell spänningshöjning? 

• Hur stor minskning av förluster fås till följd av höjningen, och vilka ekonomiska följder fås? 

Avslutningsvis ämnar arbetet producera ett ramverk för hur spänningshöjningen skall genomföras 

för att garantera en avbrottsfri drift för kunderna som är anslutna till industrinätet. Detta förslag 

bör, utöver vilken ordning saker bör göras i, även ta med de eventuella tidsbegränsningarna som 

existerar.  

Avgränsningar har gjorts under arbetets gång, framförallt gäller att undersökningen har avgränsats 

till enbart ett av de tre tidigare nämnda industrinäten, att enbart undersöka industrinätet och inte 

det överliggande nätet samt att enbart kontrollera de komponenter som anses obligatoriska för 

nätets drift, däribland transformatorer och kablage.  

Utöver detta görs antagandet att förlusterna i kablar och likande är helt resistiva, vilket ger en aktiv 

effekt som är lika stor som den skenbara. 
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I industrinätet finns även egen inbördes produktion i form av två vattenkraftanläggningar med 

installerad effekt på 3,5 respektive 2,4 MW, varpå en av dessa stationer ligger en bit utanför 

industrinätet men har en matning som är ansluten till industrinätet (den på 2,4 MW). På grund av 

tidsrestriktioner har eventuell påverkan av spänningshöjningen på dessa inte tagits med.  

2. Teori 
Denna del av rapporten ämnar ge läsaren den grundläggande kunskap som behövs för att kunna 

följa resonemangen i de senare delarna av rapporten.  

2.1. Elnätets topologier 
Historiskt sett har Sveriges huvudsakliga produktion varit placerad i de nordliga delarna av landet, då 

det är här man finner de större vattenkraftverken, till exempel Harsprånget (940 MW), 

Stornorrforsen (592 MW) samt Porjus (520 MW). Till följd av detta har Sverige således relativt långa 

överföringskorridorer från produktionsanläggningarna i norr ner till de mer befolkade områdena i 

den södra delen av landet. Elnätet i Sverige är uppdelat i 3 olika nätnivåer: 

Stamnätet 

Stamnätet är det landsomfattande elnätet som har de högsta 

spänningarna, 220 och 400 kV, och knyter ihop 

produktionsenheterna med regionnäten samt elnäten som 

återfinns i grannländerna. Dessa nät ägs av staten, men förvaltas 

av svenska kraftnät och omfattar, förutom ledningarna, ställverk, 

transformatorstationer samt överföringar med högspänd likström. 

Bilden till höger visar på hur stamnätet i Sverige ser ut, där röda 

linjer är 400 kVs ledningar och gröna linjer är 220 kV. En större 

bild finns som bilaga 1. 

Regionala elnät 

De regionala elnäten har generellt sett en spänningsnivå mellan 

70 och 130 kV och förbinder stamnätet med större förbrukare (tex 

distributionsföretag eller större industrier). Det är framförallt tre 

nätföretag som äger och driver den huvudsakliga andelen av 

regionala nät i Sverige: E.ON Elnät Sverige AB, Vattenfall 

Eldistribution AB och Ellevio AB (6).  

Lokala elnät 

Dessa nät ägs av distributionsföretagen, och det är inom dessa 

elnät och distributionsområden som elen transformeras ner till 

den normala spänningen, det vill säga 400/230 V. Till dessa nät är 

slutkunderna anslutna, förutom i fall med större industrier då 

dessa kan vara anslutna direkt till de regionala näten. 

Industrinät  

Utöver de nätnivåerna som nämnts ovan finns även en fjärde nivå, vilken oftast återfinns i samband 

med de lokala elnäten. Dessa nät kommer av behovet att för tätorter samla alla de inte alltför stora 

industrierna till ett område (det kan ibland finnas flera industrinät i anslutning till en tätort) för att 

man vill fokusera infrastrukturen till ett mindre område och slippa att den tunga trafiken sprider ut 

sig i det tätbebyggda området. 

Figur 2: Stamnätet i Sverige (21) 
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I dessa olika nätnivåer återfinns det även olika elnätstopologier, det vill säga hur näten är 

uppbyggda. Främst finns det två olika topologier, maskade nät och radiella nät.  

Maskade nät (se Figur 3: Elnätstopologi - Maskat nät ) kännetecknas av hög driftsäkerhet men hög 

kostnad till följd medan det för radiella nät (se Figur 4: Elnätstopologi - Radiellt nät ) är motsatsen, 

billiga med låg driftsäkerhet.  

Exempel på maskade nät återfinns i stamnätet och regionnätet. Dessa är maskade eftersom vid ett 

haveri kan den potentiella påverkan bli väldigt stor då dessa nät förser till exempel större industrier, 

men även en stor mängd lokalnät (8). 

Det finns även maskade elnät på lokal nivå, men då kostnaden är så mycket högre än för radiella nät 

är helmaskade nät ovanliga på denna nivå. Däremot brukar det finnas alternativa matningsvägar för 

att vid fel kunna förse kunderna trots detta. 

 

 
Figur 3: Elnätstopologi - Maskat nät (7) 

 
Figur 4: Elnätstopologi - Radiellt nät (7) 
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2.2. Kablar / Luftledningar 
Överföring av elektrisk energi sker främst med friledningar eller med markförlagda kablar. I 

tätbebyggda områden används främst markförlagda kablar medan det på landsbygden främst är 

friledningar som är i bruk då dessa är billigare, men även här börjar elföretagen anlägga kablar tack 

vare den ökade driftsäkerheten. Friledningar är dock generellt sett enklare att reparera vid 

eventuella haverier, vilket är en av anledningarna till att stamnätet består av dessa. 

Vid utbyte av friledningar mot markförlagda kablar uppstår nya problem som måste tas hänsyn till, 

ett sådant är det faktumet att kablarnas kapacitans, och därmed också dess kapacitiva 

tomgångsström, kommer att vara högre (avsevärt så) än hos friledningarna. Detta kommer sig av att 

det för kablar finns ett mindre avstånd mellan fasledare, men även för att det material som används 

för isolering i kablarna har ett större kapacitivitetstal än luft (1). Detta leder till att beräkningarna för 

kablarnas impedans kompliceras, men oftast finns noggranna värden att hämta ur tillverkarnas 

katalog.  

För att förenkla beräkningen av ledarnas impedans används oftast en förenklad modell som kallas π-

modellen, denna finns representerad i figuren (Figur 5) nedan. Beräkningar av dessa värden är oftast 

onödiga då det finns noggranna värden att tillgå i tillverkarens datablad. 

 
Figur 5: π-modell för ledningar och kablar 

𝑍: 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠 
𝑅: 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 
𝑗𝑋: 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 
𝐶: 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠 

 

Det finns för markförlagda kablar olika beteckningar, oftast består denna av 4 bokstäver som 

informerar om de olika delarna i kabeln. Vad dessa 4 bokstäver representerar finns reglerat i SS 424 

17 01 (9) men en enklare förklaring återfinns i Bilaga 3 – Kabelbeteckningar. 

2.2.1. Förluster 
Förluster i ledningar kommer främst från det faktumet att ledarens inneboende resistans ger upphov 

till en utveckling av värme då ström passerar genom ledaren. Detta representeras med formeln 

nedan som härleds från ohms lag.  

𝑃𝑓 = 3 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼2 = 3 ∗ 𝑅 ∗ (
𝑆

√3 ∗ 𝑈
)

2

 

Formel 1: Ledningsförluster 

𝑃𝑓 = 𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑊, 𝑊𝑎𝑡𝑡] 

𝑅 = 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 [Ω, 𝑂ℎ𝑚] 
𝐼 = 𝑆𝑡𝑟ö𝑚 [𝐴, 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒] 
𝑆 = 𝑆𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑉𝐴, 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒] 
𝑈 = 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑉, 𝑉𝑜𝑙𝑡] 

 

Av formeln ovan blir det uppenbart att då spänningen ökar så kommer förlusterna minska med en 

faktor av spänningen i kvadrat, likaså gäller att om strömmen ökar, ökar även förlusterna i ledaren. 
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2.3. Transformatorer 
Transformatorer är en komponent som är kritisk för att elnätet ska fungera som det gör. Dagens 

elnät är till stor del möjligt tack vare de långa överföringskorridorerna från norra delen av Sverige till 

den södra delen, vilket möjliggörs tack vare transformatorerna som höjer eller sänker spänningen 

och därmed minskar förlusterna vid överföring.   

Tack vare att transformatorn är en elektrisk maskin utan rörliga delar har dessa komponenter en hög 

verkningsgrad samt lång livslängd (i praktiken över 50 år) (10).  

Transformatorn består främst av tre komponenter: 

• Primärlindning 

• Järnkärna 

• Sekundärlindning 

Utöver dessa tillkommer diverse delar som har för avsikt att skydda mot överströmmar och liknande 

problem, men det är dessa tre som möjliggör funktionen av transformatorn. Funktionen i fråga 

grundar sig på fundamentala elektromagnetiska principer, framförallt induktionslagen som 

representeras matematiskt på följande sätt: 

𝑒 = −
𝑑Φ

𝑑𝑡 
∗ 𝑁 

Formel 2: Induktionslagen 

𝑒 = elektromotorisk spänning [V, Volt] 
Φ = magnetiskt flöde [Wb, Weber] 
𝑁 = antal lindninsvarv 

Vad denna formel visar på är att beroende på antalet lindningsvarv, storlek på det magnetiska flödet 

samt hur snabbt detta ändrar sig kommer den inducerade spänningen att variera i storlek. Detta 

samband visar således att om primärlindningen ansluts till en varierande spänning, till exempel en 

sinusformad sådan, kommer det magnetiska flödet att bero på dess frekvens och dess spänning. 

Det magnetiska flödet inducerar sedan en spänning i sekundärlindningen som även denna är 

beroende av varvtalet (10). Därmed kan, efter härledning och integration, sambandet för 

transformatorns spänningsomsättning och strömomsättning fås: 

𝑈2

𝑈1
=

𝑁2

𝑁1
=

𝐼1

𝐼2
 

𝑈1 𝑜𝑐ℎ 𝑈2 = 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑉, 𝑉𝑜𝑙𝑡] 
𝑁1𝑜𝑐ℎ 𝑁2 = 𝐿𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑎𝑟𝑣 
𝐼1 𝑜𝑐ℎ 𝐼2 = 𝑆𝑡𝑟ö𝑚 [𝐴, 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒] 

Formel 3: Spänning- och strömomsättning för transformator 

Figuren nedan (Figur 6: Principskiss för enfastransformator) visar en principskiss för 

enfastransformatorn, där de aktuella variablerna finns med och sambandet mellan dessa blir 

illustrerat.    

 

 

 

 

Figur 6: Principskiss för enfastransformator (10) 
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2.3.1. Omsättningskopplare 
Då det i princip alltid finns förluster i högspänningsnäten utrustas de transformatorer som står 

mellan hög- och lågspänningsnät oftast med omsättningskopplare. 

Dessa möjliggör en ändring av omsättningen (N2/N1) och därmed kan spänningsfallet i dessa punkter 

kompenseras för vilket leder till att spänningen i lågspänningsnätet hålls jämnt. Det vanliga är att 

dessa omsättningskopplare utrustas med fem steg, på 2,5 % vardera (10). 

Figur 7: Principskiss för omsättningskopplare med 5 steg 

2.3.2. Lindningskopplare 
Lindningskopplare är en version av omsättningskopplare som är 

vanliga för de transformatorerna som har sekundärsidan ansluten till 

10 eller 20 kV nätet, alltså de transformatorerna som står mellan 

transmissionsnätet och distributionsnätet. 

Skillnaden mellan denna och omsättningskopplaren är att det för 

lindningskopplaren är möjligt att ändra lindningar utan avbrott samt 

att det eventuellt finns flera steg än omsättningskopplaren vilket leder 

till att reglerområdet blir större än för omsättningskopplaren. 

Vanligt är att en lindningskopplare ändrar sin omsättning för att 

kompensera för lastens variationer, vilket kan ske flera gånger per 

dag. 

Bilden till höger visar hur det principiella schemat för en lindningskopplare kan se ut. När armen 

skiftar position kommer först spänningen delas upp på de två kopplingspunkterna (A och B) vilket 

sker då armen står i mitten, för att därefter enbart leda via B.  

2.3.3. Förluster 
Trots transformatorns enkla konstruktion och höga verkningsgrad kommer det uppstå förluster, 

framförallt järnförluster (förluster i järnkärnan) samt kopparförluster (förluster i lindningarna). 

Dessa förluster mäts upp genom tomgångsprov (järnförluster) och kortslutningsprov 

(kopparförluster) och finns oftast med i transformatorns datablad.  

Tomgångsförlusterna hos en transformator är konstanta och mäts upp vid tomgångsprovet. 

Belastningsförlusterna däremot har ett kvadratiskt samband mot hur hårt transformatorn är 

belastad, det vill säga dess belastningsgrad. Detta samband beskrivs med formeln nedan. 

𝑃𝑏 = 𝑃𝑏𝑛 ∗ 𝑥2 
 

𝑃𝑏 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑊] 
𝑃𝑏𝑛 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑚ä𝑟𝑘𝑠𝑡𝑟ö𝑚 [𝑊] 
𝑥 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  

Formel 4: Belastningsförluster vid specifik belastning 

Figur 8: Lindningskopplare (23) 
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2.4. Konsekvenser av överspänning i elektriska komponenter 

2.4.1. Asynkron- och synkronmaskiner 
Asynkronmaskinen är industriellt sett, den mest använda elmaskinen i världen och används som 

motor och generator (11). En asynkronmaskin kommer i två utföranden; en kortsluten variant och en 

släpringad. Skillnaden ligger i att man för en släpringad asynkronmaskin kan variera resistansen i 

rotorkretsen.  

För asynkronmaskiner gäller att varvtalet är beroende av frekvensen och pol talet. Beskrivet 

matematiskt ger det följande ekvation. 

𝑛 = 2 ∗
𝑓

𝑝
∗ (1 − 𝑠) 

Formel 5: Varvtalsformeln för asynkronmaskiner 

𝑛 = 𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑟𝑝𝑚] 
𝑓 = 𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 [𝐻𝑧] 
𝑠 = 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑙ä𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑝 = 𝑃𝑜𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 

 

Vad detta betyder är följande: För att varvtalet skall vara ändringsbart gäller att man varierar 

frekvensen, vilket är anledningen till att asynkronmaskiner oftast kommer med en 

frekvensomriktare. Där asynkronmaskinen är robust, tålig och driftsäker är frekvensomriktaren 

betydligt mindre robust eftersom denna består av elektronik och många fler komponenter än en 

asynkronmaskin. 

En asynkron- eller synkronmaskin som ansluts direkt (utan frekvensomriktare) till en spänning högre 

än märkspänningen kommer uppleva en mättnad av den magnetiska delen i motorn, vilket i sin tur 

leder till att motorn drar en högre ström och havererar, troligen till följd av den otillräckliga 

kylningen.  

2.4.2. Frekvensomriktare 
Som tidigare nämnts är även frekvensomriktaren en vanlig komponent hos industrier, eftersom 

dessa möjliggör en styrning av asynkronmaskinens varvtal vilket i förlängningen drastiskt minskar de 

stora startströmmar som uppstår annars. 

Det finns främst två grupper av frekvensomriktare: mellanledsomriktare samt direktomriktare, där 

mellanledsomriktaren är den vanligaste. För att kunna använda en frekvensomriktare för att styra 

asynkron-, synkron- eller reluktansmotorer måste sambandet mellan U och f hållas konstant enligt 

transformatorformeln (12):   

𝑈

𝑓
= 4,44 ∗ 𝑁 ∗ �̂� ∗ 𝐴 

 

𝑓 =  𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 [𝐻𝑧, 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧] 
𝑁 = 𝑙𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑎𝑟𝑣 
�̂� = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑓ä𝑙𝑡𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎𝑛 [𝑇, 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎] 
𝐴 = 𝐾ä𝑟𝑛𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

 

Detta betyder att konstruktionen för en frekvenskomriktare även tar hänsyn till den matande 

spänningen, vilket leder till att gemensamt för de båda typerna av frekvensomriktare är att 

komponenterna i dessa är specificerade för en viss spänning, därmed är det direkt skadligt att den 

inkommande spänningen överskrider frekvensomriktarnas märkspänning. På grund av detta har 

oftast frekvensomriktare skydd mot just överspänning (bland annat) men en tillräckligt stor höjning 

skulle trots detta orsaka problem. 
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2.4.3. PLC och industriell elektronik 
I industrier förekommer det ofta olika typer av industriell elektronik, bland annat PLC 

(Programmable Logic Controllers). Dessa används för att automatisera olika processer, ett bra 

exempel på detta är de industrirobotar som används inom bilindustrierna och ofta förekommer på 

bilder från denna. 

Dessa elektroniska komponenter kräver oftast en spänning som är betydligt mindre än den matande 

spänningen (400V), bland annat 24 V DC och 24 V AC. Därför används oftast en mindre 

transformator för att få korrekt spänning till utrustningen.  

Modern elektronik består till stor del av elektriska komponenter så som transistorer. Dessa har en så 

kallad ”breakdown voltage” vilket är spänningen då dessa slutar fungera och i vissa fall även 

haverera. Därmed blir konsekvenserna från en spänningshöjning att elektroniken går sönder, vilket i 

kommer leda till stora kostnader till följd av stoppad produktion (utöver kostnaden att ersätta trasig 

utrustning).  

Även dioder är en vanlig komponent som återfinns i mer avancerade enheter (tex 

frekvensomriktare) då dessa används för att likrikta växelspänning. En diod är en komponent med 

egenskapen att ström enbart kan passera i en riktning, medans den spärras för motsatt riktning (13).  

En spänning högre än märkspänningen kommer att orsaka en överström genom dioden, vilket 

kommer leda till att denna inte längre har tillräckligt med kylning och därmed havererar.   
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2.5. Elkraftsekonomi och investeringskostnader 

2.5.1. Förlustkostnader 
Alla komponenter i elnätet har en viss mängd förluster, till exempel gäller belastningsförluster för 

ledningar samt belastning- och tomgångsförluster för transformatorer. Storleken på dessa förluster 

varierar, men för en ABB transformator med märkeffekt 800 kVA gäller belastningsförluster i 

storleken runt 7000–8000 W.  Kostnaden som dessa orsakar är dock beroende vad priset för energi 

är när dessa förluster uppstår.  

Således beräknas dessa kostnader på följande viss:  

𝐾 = 𝑃𝑓 ∗ 𝑡 ∗ 𝑝 

Formel 6: Förlustkostnader 

𝐾 = 𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟]            𝑡 = 𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 [ℎ, 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒] 
𝑝 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ [𝑘𝑟]         𝑃𝑓 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [𝑊]  

2.5.2. Investeringar 
Ingen investering är helt säker, men tack vare elnätskomponenternas långa livstid samt att man 

inom elnätsföretag alltid ansett att investeringarna är säkra har man relativt låga räntor (3–5%) 

jämfört med övrig industri. 

För att göra en bedömning om en viss investering faktiskt är bra finns flera olika metoder, däribland 

Nettonuvärdesmetoden. Metoden går ut på att man räknar om eventuella driftkostnader, 

besparingar, intäkter och så vidare till nuvärdet för att sedan addera dessa till 

investeringskostnaden. 

Således gäller följande, där ett positivt nettonuvärde indikerar på att investeringen kan vara lönsam. 

Man bör dock vara uppmärksam på att man fått med all information, annars kan även detta vara 

missvisande. 

𝑁𝑁𝑉 =  −𝐾 + 𝐵 ∗ 𝐴  
Formel 7: Nettonuvärde för investering 

 

𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 [𝑘𝑟] 
𝐾 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟] 

𝐵 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑟 å𝑟⁄ ] 
𝐴 = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

Annuitetsfaktorn kan hämtas ifrån tabeller, eller beräknas med hjälp av formeln nedan. 

𝐴 =  (
1

𝑟
−  

1

𝑟 ∗ (1 + 𝑟)𝑛
) 

Formel 8: Beräkning av annuitetsfaktor 

𝐴 = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
𝑟 = 𝑟ä𝑛𝑡𝑎  
𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟  

2.5.3. Återbetalning 
För att beräkna tiden det tar för en investering att bli lönsam (återbetalningstiden) har följande 

formel använts. 

𝑁 =
𝐾

𝐵
 

𝐾 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟] 

𝐵 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑟 å𝑟⁄ ] 
𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 [å𝑟] 

Formel 9: Beräkning av återbetalningstid 
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2.6. Lagar och regler 
Det är främst ellagen som reglerar användandet och byggandet av elektriska anläggningar samt till 

viss del handel av el. Denna lag säger till exempel att en elektrisk starkströmsledning inte får byggas 

eller användas utan tillstånd (paragraf 1, 2a kapitlet i ellagen). Ett sådant tillstånd kallas för en 

nätkoncession och täcker bland annat skogsavverkning eller liknande åtgärder (13). 

Denna lag samt de kompletterande bestämmelserna som finns i elförordningen hanterar även de fall 

då ett givet koncessionstillstånd behöver ändras, till exempel vid eventuella ombyggnationer eller 

övriga förändringar av elnätet. Till dessa hör exempelvis en höjning av märkspänning och därmed 

gäller att ett elnätsbolag som vill höja spänningen i ett koncessionspliktigt nät måste ansöka om ett 

godkännande för detta till Energimarknadsinspektionen (ei) innan höjningen kan genomföras.  

Enligt ei (14) skall en sådan ansökan innehålla: 

• Karta över ledningarna inom områdeskoncessionen samt en karta över områdets gränser 

och gränsöverenskommelser. 

• Uppgifter om ny spänning samt varför man behöver denna spänning. 

• Beskrivning av vilka samhällsekonomiska effekter som fås; där alternativa lösningar och de 

fördelar samt kostnader som uppstår vägs samman. 

• Redogörelse för vilka konsekvenser en spänningshöjning får för de påverkade kunderna. 

2.6.1. Intäktsram 
Förutom de regler som gäller kring koncessionstillstånd är det även energimarknadsinspektionen 

som bestämmer hur mycket ett elnätsbolag får fakturerar sina kunder. Detta regleras av 

intäktsramen som bestäms i förväg för en fyra års period och består av tre delar (15): 

Kapitalkostnader 

Kapitalbasen är värdet på alla anläggningar som behövs för att bedriva verksamheten, och 

energimarknadsinspektionen tillåter en specificerad avkastning på detta för att bland annat 

möjliggöra framtida investeringar.  

Löpande kostnader 

Till detta här bland annat kostnader för nätförluster, abonnemang till under- och överliggande nät 

samt myndighetsavgifter, vilka är opåverkbara. 

Hit hör också kostnader som anses vara påverkbara, till exempel kostnader för drift och underhåll 

samt kundspecifika kostnader så som beräkningar, mätningar och rapportering. 

Kvalitetsfunktion 

Kvaliteten i elnätet kommer att påverka avkastningen och därmed intäktsramen, där god kvalité (få 

och korta avbrott, låga förluster och belastningen på nätet) ger en högre avkastning och dålig kvalité 

ger sämre avkastning. Denna del kan dock bara påverka avkastningen med ±5%. 
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2.7. Statistik 

2.7.1. Regressionsanalys 
Regressionsanalys är en statistisk process där målet är att beskriva det statistiska sambandet mellan 

utvalda variabler. Man undersöker om en eller flera förklarande variabler påverkar en beroende 

variabel, samt hur stark denna påverkan är.  

 

Figur 9: Exempel på linjär regression, licensierad enligt Public Domain (16)  

Ett exempel på detta finns i grafen ovan (Figur 9) där man applicerar linjär regressionsanalys för att 

skapa den ekvation (blå linje) som passar bäst in på de uppmätta värdena (röda prickar). Sambandet 

beskrivs med den räta linjens ekvation, det vill säga: 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥 

Regressionsanalysen ämnar således finna värdena på de okända, alltså α och β. Resultatet blir då en 

ekvation som beskriver sambandet, samt en korrelationsfaktor (ibland kallat r2 eller r-square) vilket 

är ett värde mellan -100 och 100% och beskriver hur stor del av mätpunkterna som kan förklaras 

med sambandsekvationen. 

En korrelationsfaktor nära 100% ger således att starkt positivt samband, medans en faktor nära 

-100% ger ett starkt negativt samband.  

Utöver korrelationsfaktorn fås även en standardavvikelse, vilket för regressionsanalys är ett 

statistiskt mått på hur mycket de faktiska värdena skiljer sig från de förutspådda värdena som 

kommer av den beskrivande ekvationen. Detta kan ses som ett mått på osäkerheten i modellen. 

Oftast används specialiserad programvara (tex Minitab eller Excel) för att göra dess analyser, där allt 

som krävs är den variabel som ska beskrivas samt de variabler som antas bidra till sambandet.  
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3. Metod 
För att besvara de frågeställningar som rapporten ställer upp (se Syfte, mål och avgränsningar) 

gjordes först en inventering på de materiel som idag är i drift i det utvalda industrinätet. Denna 

inventering innefattade den material som återfinns på mellanspänningsnätet. Majoriteten av all data 

är hämtad från Karlskoga Energi och Miljös GIS (Geografiskt informationssystem) program, DpPower, 

men tyvärr är denna information ibland inkomplett vilket har lett till att vissa antaganden gjorts, 

främst ålder på transformatorerna, där de antagna värdena finns markerade med guldfärgad text  

i Tabell 5: Sammanställning av transformatorinventering. Denna information har sedan kontrollerats 

mot den dokumentation som finns i digital form på företagets interna server.   

Bilden nedan (Figur 10: Enlinjeschema för Bofors industrinät) visar ett principiellt enlinjeschema för 

hur industrinätet för närvarande. 
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Figur 10: Enlinjeschema för Bofors industrinät 

21 av industrinätets 39 transformatorer besöktes och fick sina märkplåtar kontrollerade mot den 

informationen som fanns i företagets GIS. Den informationen som visade sig vara felaktig fick sina 

korrekta värden inlagda och där ingen information fanns gjordes antaganden utifrån liknande 

transformatorer.  

När all information inhämtats undersöktes hur komponenterna (främsta kablar och transformatorer) 

skulle hantera den ökade spänningen, och i de fall där otydlig information funnits har 

kabelbeteckningar kontrollerats mot olika tillverkares broschyrer och datablad för att möjliggöra ett 

rimligt antagande.  

Mätvärden hämtades från företagets databas, och användes sedan tillsammans med resultatet av 

inventeringen och kartläggningen för att utarbeta en handlingsplan för genomförandet av 

spänningshöjningen. Genom att undersöka hur dygnsförbrukningen varierar över året, gjordes en 

bedömning om när den bästa tiden för byten och installationer inföll. 

Med denna mätdata gjordes även beräkningar (med hjälp av Excel) för att se hur förlusterna i nätets 

ledare påverkas av den högre spänningen. Genom användandet av Formel 1: Ledningsförluster 

kunde ett värde på förlusterna genom kabeln approximeras. För att beräkna dessa förluster 

användes resistanser tagna ur tabellen i elkrafthandboken – Elkraftsystem 2 (17). 
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För att göra en bedömning gällande transformatorförluster användes historiska data för att 

approximera förluster för transformatorerna.  

Med data från Bilaga 4 – Historisk förlustdata för 7.62kV transformatorer användes programvaran 

Minitab för att ta fram den ekvationen beskriver sambandet mellan transformatorns förluster samt 

dess tillverkningsår och märkeffekt, med antagandet att detta förhållande är linjärt. Denna ekvation 

användes sedan för att beräkna förlusterna med undantag från de transformatorer som är yngre än 

20 år samt för de transformatorerna där ingen data fanns, då dessa antas ha samma förluster som 

specificeras i databladet från ABB, se Bilaga 2 - Översiktsdata för ABB – Ecodesign serie T1. Dessa 

värden jämfördes sedan mot den förlust datan som specificeras i bilaga 2, resultatet återfinns i 

Bilaga 8 – Sammanställning av transformatorförluster. 

För att få reda på belastningsgraden i industrinätet användes mätdata för 2018 i relation till den 

installerade effekten för alla transformatorer i industrinätet. Denna belastningsgrad användes sedan 

för att beräkna belastningsförlusterna över året, på timbasis vilka sedan ritades upp i Figur 16: 

Belastningsförluster (timvärden) under 2018 för att illustrera hur variationen ser ut över året. 

Därefter summerades förlusterna och räknades sedan om till ett ekonomiskt värde, varpå den totala 

besparingen beräknades. 

Sedan gjordes en jämförelse mellan den inmatade effekten samt summan av all förbrukning, varpå 

dessa två värden plottades upp i 4 diagram; årsbasis (2018), månadsbasis (Maj 2018), Veckobasis 

(22-28e Maj) samt dygnsbasis (24e maj). Dessa kurvor återfinns i Bilaga 13 – Grafer över totalt 

inmatad och förbrukad effekt. 

För att formulera en grov handlingsplan som beskriver hur man bör ta sig an problemet har 

intervjuer och diskussioner förts med Karlskoga energi och miljös före detta driftchef, som innan han 

slutade för mindre än ett år sedan har tänkt mycket kring detta specifika problem, samt nuvarande 

elnätschef samt företagets el-konstruktör. 

Under arbetets gång har en dialog förts med energimarknadsinspektionen för att besvara eventuella 

frågor som har dykt upp gällande lagtexter och tolkningar av dessa. 

3.1. Programvara 
För att hämta information om industrinätet användes Karlskoga elnäts GIS; dpPower. Detta är en 

programvara som används för att hantera nät för distribution av el. Detta görs genom att presentera 

data med hjälp av kartor och scheman och förenklar uppgifter så som drift, planering, underhåll och 

dokumentation (17) 

För att underlätta de statistiska analyserna användes programvaran Minitab, vilket är ett 

programvarupaket för statistiska analyser och kvalitetskontroll.  

Utöver detta har Microsoft Excel använts för att sammanställa informationen, och göra de ekonomi-, 

förlust- och investeringsberäkningar som krävdes under arbetets gång. 
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4. Resultat 

4.1. Inventering 
Inventeringen visar att kablarna i mellanspänningsnätet (7.8 kV) har en nominell spänning på 12kV. I 

detta nät används främst AXKJ samt FXKJ vilka båda konstrueras för spänningar mellan 1 kV upp till 

400 kV, dock är 12 och 24 kV de vanligaste förekommande vilket styrks av (18) samt (19). Detta i 

samband med att det i företagets ritningsarkiv specificeras att kablarna är konstruerade för 12kV 

betyder att det är detta som fastställs.  

Gällande transformatorerna i nätet så visar inventeringen på att det finns två matande 

transformatorer (T1 och T2), vilka enligt DpPower samt märkplåtar har omsättningen 8 kV / 44 kV, 

där 44 kV är primärsidan och 8 kV är sekundärsidan. 

Utöver dessa finner även inventeringen trettionio transformatorer med omsättningen 8kV/0.5 kV, 

8kV/0.4 kV eller 8kV/0.22 kV. Om transformatorer med befintlig lindning skulle användas, skulle 

spänningen på nedsidan öka från 400 till 500 V samt 500 till 625 V vilket inte är godkänt, men 

framförallt skulle transformatorerna haverera. 

För att beräkna detta användes Formel 3: Spänning- och strömomsättning för transformator, vilket 

ger sekundärspänningen utifrån omsättningen och primärspänning.  

4.2. Mätvärden och förluster 
Av de nätstationer där mätdata analyserades kan man se ett mönster, det visar sig att dygnsvärdet 

är lägre (ibland avsevärt så) på helger. Detta kommer sig av att de industrierna som är kunder ofta 

inte har produktion under helgen, och därmed kommer förbrukningen att sjunka under dessa tider. 

Graferna med mätvärden återfinns i Bilaga 9 – Dygnsvärden för förbrukning hos nätstationer. 

Analysen av förlusterna som uppstår i kablarna visar på att det finns ytterst lite ekonomisk nytta att 

hämta hem genom att höja spänningsnivån. Vid beräkning av förluster i fallet då det alltid skulle vara 

maximalt effektuttag visar det sig att man knappt kan räkna hem en minskning på 1000 kWh/år, 

vilket motsvarar ett värde på 982 kr, vilket beräknas med Formel 6: Förlustkostnader och ett pris per 

kWh på 85 öre. Tabellen med förlusterna för kablarna återfinns i Bilaga 6 – Sammanställning av 

kabelförluster.  

Utifrån de beräknade värdena för transformatorförluster visar det sig att tomgångseffekten är 

74 404 W, vilket ger en årsförlust 651 779 kWh per år (74 404 * 24 * 365). Vid en uppgradering till 

nyare enheter skulle den potentiella minskningen av förluster bli nästan 56 032 W, vilket under ett 

år motsvarar 490 840 kWh och ger en kostnadsbesparing på 417 214 kr per år. 

För belastningsförlusterna visar grafen (se Bilaga 11 – Timvärden för belastningsförluster i Bofors 

industrinät under 2018) att dessa är markant mindre än tomgångsförlusterna i nätet. Detta beror på 

att nätet är överdimensionerat och har en väldigt låg belastningsgrad (mellan 3,7 och 19,8 %). Ett 

byte av transformatorer kommer således även medföra en ökning av belastningsförlusterna i 

industrinätet med 1772.26 kWh per år, vilket kommer tillföra en kostnad. Kostnadsökningen som 

detta medför blir således 1506 kr förutsatt att belastningsgraden håller sig på samma nivå som för 

2018. För både tomgångsförluster och belastningsförluster användes Formel 6: Förlustkostnader och 

ett pris per kWh på 85 öre.  
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Gällande bestämningen av de nuvarande tomgångs- och belastningsförlusterna görs några 

antaganden, framförallt antagandet att förhållandet mellan förluster, märkeffekt och tillverkningsår 

håller sig linjärt över tid. Ekvationerna som beräknas hög korrelationsfaktor, 90 % för 

tomgångsförlusterna samt 97,5 % för belastningsförlusterna vilket tyder på att de är en bra 

förklaring till hur förlusterna påverkas av år och märkeffekt.  

Minitab identifierar också en standardavvikelse på 383 W, vilket ger en total osäkerhet på ±14 937 W 

(39*383), vilket motsvarar 20 % av totalen. 

Vid beräkning av ett års belastningsförluster med en belastningsgrad på 70% skulle den totala 

förlusten (tomgång och belastning) uppgå till nära 1 559 690 kWh. Vilket ligger nära det uppmätta 

värdet, det vill säga summeringen av inmatad och förbrukad effekt (se Bilaga 13 – Grafer över totalt 

inmatad och förbrukad effekt). Denna summering ger ett värde på 2017 års förluster på cirka 

1 453 697 kWh som motsvarar en ekonomisk förlust på 1 235 642 kr.   

4.3. Investering 
Investeringen som krävs för att höja spänningen kommer inledningsvis vara stor, bara inköpspriset 

för transformatorerna kommer ligga kring 5 miljoner. Denna summa är beräknad på prisuppgifter 

från ABB med ett prispåslag på 30% för den ökade kostnaden som kommer av att transformatorerna 

levereras med dubbla lindningar (8 och 10 kV), vilket behövs för att kunna genomföra höjningen i 

etapper. 

Besparingen som kommer av de minskade förlusterna (enbart räknat på transformatorerna då 

kabelförlusterna är obefintliga) blir således 415 708 kr (417 214 – 1506) per år. Förutom detta 

kommer även dessa nya enheter bidra med en ökning av intäktsramen, men på grund av tidsbrist tas 

detta ekonomiska bidrag inte med. 

Beräknat med Formel 7: Nettonuvärde för investering, en ränta på 6,52% (20) samt en livslängd på 

40 år kommer nettonuvärdet således hamna runt 866 222 kr vilket tyder på att denna investering är 

lämplig enbart baserat på den ekonomiska nyttan.  

 

4.4. Handlingsplan 
I dagsläget matas Bofors industriområde från Ellevios övergripande 40 kVs nät, vilket betyder att 

industrinätet rent praktiskt är separat från Karlskogas nät. Precis i utkanten av industriområdet 

passerar dock två parallella kablar med spänningsnivå 40 kV tillhörande Kemab, dessa kablar 

förbinder två av de större knutpunkterna i staden. I dagsläget är en av dessa ej i drift då ett fel på 

kabeln i höjd med Bofors industriområde gör kabeln obrukbar. 

Genom att från denna kabel dra en slinga som passerar N0 (matningspunkten för Bofors 

industriområde, se Figur 10: Enlinjeschema för Bofors industrinät) för att sedan återknyta till den 

ursprungliga ledningen gör man industriområdet till en del av det övergripande nätet i Karlskoga, 

och reparerar den skadade ledningen. 

Ett annat alternativ som eventuellt skulle fungera är att flytta ägargränsen, alltså att Kemab tar över 

ägandet för den del som matar N0 idag. Därmed får man med denna matning i det egna nätet vilket 

är vad man vill uppnå. 

Som tidigare nämnts finns två vattenkraftstationer inkopplade på industrinätet, varpå en av dessa 

ligger utanför området. Denna station skulle istället byggas om så att matningen sker till en 

närliggande nätstation med beteckningen ”Haren”.  
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I dagsläget finns i området många transformatorer, se till exempel Bilaga 7 – Sammanställning av 

transformatorinventering, varpå många har sekundärspänningen 500V vilket är något som Kemab 

vill arbeta bort.  

Därmed är en lösning att man börjar med att bygga ett nytt nät, med en matning som går runt 

industriområdets gränser. Längs med denna kabel bygger man sedan ett par fördelningsstationer, på 

översidan och på undersidan, för att sedan dra kablar tvärsöver industriområdet och även på dessa 

kablar bygga ett par stationer med rejäla 400Vs transformatorer. Detta nya nät kan man sedan mata 

med 10 kV från Karlskogas distributionsnät från ett par olika knutpunkter, varpå man meddelar 

kunderna att man planerar att ta bort 500Vs transformatorerna inom en snar framtid (runt 6 - 7 år). 

Om någon trots detta vill använda sig av 500 V kan dessa kunder använda sig av 400 till 500V 

transformatorer, som då blir kundens egna.  

Därefter kan man koppla på ihop detta nya nät med den nuvarande matningspunkten, och då 

specifikt med skena B vilken man kan mata med 40 kV och omvandla detta till 10 kV vilket är den 

nominella spänningen i det nya nätet. Därmed kan matningen från Karlskogas 10 kVs nät till det nya 

industrinätet stoppas, och matningen sker samma väg som den gör idag. 

En kartbild med ett exempel på hur detta nya nät kan se ut finns i Figur 17: Översiktskarta på nytt 

industrinät. Detta är en väl utarbetad men något förenklad plan för hur det nya nätet skall de ut. Det 

som är förenklat är framför allt kabelvägarna samt utplaceringen av nya nätstationer. Dessa 

utplaceringar måste bli mer detaljerade i kommande undersökningar.  

5. Diskussion 
Vid inventeringen av komponenterna blev det uppenbart att delar av industrinätet är väldigt 

föråldrat där vissa transformatorer är mer än 70 år gamla. Eftersom en transformator generellt 

anses ha en teknisk livslängd på ungefär 50 år, lite beroende på omständigheterna, är detta ett 

problem. Det går inte att med så pass gamla komponenter garantera en avbrottsfri drift, speciellt 

inte då vissa av dessa transformatorerna är den enda matningen till nedanstående lågspänningsnät. 

Det bör tilläggas att det inte går att garantera avbrottsfri drift med helt nya komponenter heller, 

men att det för nya transformatorer oftast finns garanti, och att risken för haverier minskar. 

Framförallt gäller att man vid användande av en standardiserad spänningsnivå har möjligheten att få 

reservdelar eller nya enheter betydligt snabbare än vid den nuvarande spänningsnivån.  

Eftersom nätet är bitvis föråldrat och krav ställs på leveranssäkerhet betyder det att investeringen 

inte nödvändigtvis kommer att behöva ge en besparing i sig för att vara en bra ide. 

Beräkningen för de minskade belastning- och tomgångsförluster hos transformatorerna bygger på en 

hel del antaganden, främst eftersom det finns dålig information om de äldre transformatorerna i 

nätet.  

Förutom de direkta ekonomiska incitamenten som finns, det vill säga minskade förluster, så kommer 

även utbyte av äldre och regulatoriskt avskrivna nätstationer ge ett bidrag till intäktsramen, något 

som äldre och avskriva komponenter inte gör. 

Det är även viktigt att notera att resultatet av denna analys visar på att nätet i dagsläget är 

överdimensionerat, vilket stämmer väl med det faktum att trenden för industrinätets förbrukning är 

nedåtgående (se Bilaga 10 – Veckovärden för förbrukningen i Bofors industrinät för åren 2009 till 

2018). Därmed finns ytterligare en möjlighet att minska förluster, genom att byta till mindre 

transformatorer alternativt färre.  
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På grund av de ovanstående punkterna blir min rekommendation således att höjningen av 

spänningen och den medföljande investeringen genomförs snarast för att minska risken för haveri 

med långa ledtider och minska förlusterna i industrinätet samt i förlängningen även öka företagets 

intäkter.  

Den föreslagna handlingsplanen kommer inledningsvis att innebära stora investeringar, både från 

Kemab och från kunderna. Denna investering kommer dock löna sig i det långa loppet då man 

åtgärdar många av de problemen som idag finns. Det blir tydligt att denna investering och 

genomförandet måste ske under en längre tid, eftersom man till exempel inte bara kan ta bort 

500Vs biten utan att ge kunderna alternativ. Detta betyder att innan man gör något annat, måste 

det nya övergripande nätet byggas, spänningssättas med 10 kV samt kundanslutningar möjliggöras.  

Fördelen med detta tillvägagångssätt är i mina ögon det faktumet att man just kan sprida ut 

investeringen och genomförandet över en längre period, men även att man får ett nät som kan 

matas från övriga elnätet vilket kommer att ge en bättre redundans.  

Utöver detta kommer fördelen att man bättre kan anpassa nätet efter situationen i dagsläget, till 

exempel kanske man inte behöver ha 39 distributionstransformatorer i nätet utan det räcker med 

ett tiotal, fast med högre märkeffekt. Detta i samband med att nätet är överdimensionerat (4 gånger 

enligt tidigare driftchef) gör att det här finns väldigt mycket att spara in, i förluster och liknande. 

Genom att använda den uppmätta inmatade effekten och jämföra detta med den totala 

förbrukningen hos kunderna kunde industrinätets faktiska förluster kunna fås. Detta värde ligger 

väldigt mycket högre än de teoretiska värdena som beräknats för transformatorerna, men detta kan 

bero på att man missat förbrukningen hos en kund samt det faktumet att detta är alla förluster, inte 

bara transformatorerna.  

 

5.1. Fortsatta studier 
På grund av begränsningar i tid undersöktes inte de konsekvenserna som kommer uppstå hos detta 

specifika industrinätets kunder, utan istället valdes ett mer generellt tillvägagångsätt utifrån de 

vanligaste komponenterna i dessa typer av distributionsnät.  Det är således min rekommendation att 

efterkommande studier undersöker detta mer noggrant och inriktar sig specifikt på de konsekvenser 

som uppstår i detta distributionsnät.    

Det bör även noteras att det finns flera transformatorer än dessa i drift i industrinätet, men dessa 

ägs inte av Karlskoga energi och miljö och har därför inte tagits med i denna undersökning. De bör 

dock undersökas huruvida dessa kan komma att behöva bytas ut då även dessa kommer påverkas av 

en potentiell spänningshöjning. 

Framtida undersökningar bör prioritera att analysera förbrukning samt konsekvenser hos 

existerande kunder, inklusive vattenkraftsanläggningen. Här bör man också kontrollera hur 

överdimensionerat nätet är så att enheter kan köpas in för att motverka detta.  
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Bilaga 1 – Karta över det svenska stamnätet 

 

Källa: (21) 
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Bilaga 2 - Översiktsdata för ABB – Ecodesign serie T1 
Översiktsdata - Ecodesign serie T1 11 000 ± 2x2,5% V 

420 V 

Typ 
 

CTO 
50/11 

CTO 
100/11 

CTO 
200/11 

CTS 
315/11 

PNS 

CTS 
500/11 

PNS 

CTS 
630/11 

PNS 

CTS 
800/11 

PNS 

CTS 
1000/11 

PNS 

CTS 
1250/11 

PNS 

CTS 
1600/11 

PNS 

CTS 
2000/11 

PNS 

CTS 
2500/11 

PNS 

qE-nummer E- 690430 690431 690432 690433 690434 0 690435 690436 690437 690269 690270 690271 

Märkeffekt  (Belastbarhet **) kVA 50 100 200 315 500 630 800 1 000 1 250 1 600 2 000 2 500 

Märkspänning primärt kV 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Märkström primärt (vid full 100% 
märkeffekt) 

A 2,6 5,2 10,5 16,5 26,2 33,0 42,0 52,5 65,6 84,0 105,0 131,2 

Märkspänning sekundärt  
(tomgång) 

V 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 

Märkström sekundärt 
(vid full 100% märkeffekt) 

A 68,7 137,5 274,9 433,0 687,3 866,0 1 100,0 1 374,6 1 718,3 2 199,4 2 749,3 3 436,6 

Kopplingsgrupp 
 

Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tomgångsförluster , Po  *) W 85 135 235 340 484 - 615 733 900 1 140 1 380 1 666 

Belastningsförluster , Pk vid 75ºC  
*) 

W 1 045 1 660 2 600 3 700 5 225 - 7 980 10 000 10 450 13 300 17 142 20 952 

Kortslutningsimpedans , Uk vid 
75ºC  *) 

% 4 4 4 4 4 - 6 6 6 6 6 6 

Kylning 
 

ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN ONAN 

Omgivningstemp. max./min ºC 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-40 40/-41 

Temperaturstegring, olja/lindning K 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/66 

Isolationsklass 
 

A A A A A A A A A A A A 

Isolationsklass (Hsp-sidan) kV 75/28 75/28 75/28 75/28 75/28 75/28 75/28 75/28 75/28 75/28 75/28 75/29 

Isolationsklass (Lsp-sidan) kV - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 - / 8 

Dimensioner (L x B x H i mm) 
Approx. *) 

Längd 835 870 950 1 037 1 130 - 1 471 1 610 1 620 1 750 2 000 2 150 

Bredd 620 586 710 800 850 - 868 980 1 030 1 070 1 330 1 350 

Höjd 1 150 1 089 1 255 1 260 1 480 - 1 615 1 710 1 820 1 070 1 980 2 090 

Totalvikt *) kg 400 499 773 1 020 1 356 - 1 944 2 365 2 832 3 335 4 107 5 352 

Oljevikt *) kg 105 101 150 195 240 - 355 460 505 635 725 975 
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Bilaga 3 – Kabelbeteckningar 
 Ledare Isolering Hölje el liknande Konstruktions-detalj el användning 

 1: a bokstaven 2: a bokstaven 3: e bokstaven 4: e bokstaven 5: e bokstaven 
A Aluminium  Skärm:  

Al-folie- el band 
Skärm:  
Al-folie- el band 

 

B Aluminiumlegering  Blymantel Förbindningstråd  

C Brons Impregnerat papper Koncentrisk skärm av 
koppar 

Kabel med ingjuten 
bärlina 

Kabel med ingjuten 
bärlina 

D  Gummi, 
yttre gummimantel 

   

E Koppar, entrådig 
(Klass 1) 

Etenpropen 
ET 

Individuellt skärmade 
parter 

Förstärkt utförande 
eller lågkapacitans 

Förstärkt utförande 
eller lågkapacitans 

F Koppar, fåtrådig 
(Klass 2) 

 Fläta av  
koppar-tråd 

Fläta av koppar-eller 
ståltråd 

 

H  Silikongummi Parter lagda kring 
bärlina 

Parter lagda kring 
bärlina eller hisskabel 

Parter lagda kring 
bärlina 

I  Polyuretan 
PUR 

PUR-mantel PUR-mantel PUR-mantel 

J Ståltråd  Armering av stålband Förläggning i mark 
eller stålarmering 

 

K Koaxialledning Polyvinylklorid 
PVC 

PVC-mantel PCV-mantel PCV-mantel 

L Ledande plast Polyeten 
PE 

PE-mantel eller skärm 
av plastbelagt al-band 

PE-mantel PE-mantel 

M Koppar 
mångtrådig 

Propenplast 
PP 

Metallmantel 
orillad 

Metallmantel 
orillad 

 

N  Amidplast 
PA 

PA-mantel PA-mantel PA-mantel 

O  Kloropren-gummi Mantel av  
Kloropren-gummi 

  

P  Oimpregnerat papper Armering av förzinkade 
stålband 

Armering av 
förzinkade stålband 

Armering av 
förzinkade stålband 

R Koppar  
mångtrådig (Klass 5) 

 Armering av plastat al-
band 

Signal- eller styrkabel Signalkabel 

S Koppar 
fintrådig (Klass 6) 

  Självbärande kabel  

T Koppar 
extra fintrådig 

Fluoretenplast Armering av ståltråd Tung 
anslutningskabel 

Armering av 
förzinkad ståltråd 

U  Etencellplast Saknar yttre mantel   

V  Gummi 
utan yttermantel 

Etenpropen-gummi, EP För förläggning i 
vatten 

 

X  Tvärbunden etenplast 
PEX 

PVC-mantel, ovalt 
tvärsnitt 

Ej krav på 
väderbeständighet 

Ej krav på 
väderbeständighet 

Y  Termoplastisk elastomer 
TPE 

TPE-mantal 
beständighet 

Krav på 
väderbeständighet 

Krav på 
väderbeständighet 
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Bilaga 4 – Historisk förlustdata för 7.62kV transformatorer 
Tabell 1: Historiska transformatorförluster (22) 

År Tomgångsförluster [W]  Belastningsförluster [W] 

 50 kVA 100 kVA 225 kVA 500 kVA 1000 kVA 50 kVA 100 kVA 225 kVA 500 kVA 1000 kVA 

1950 248 417 1414 2574 4328 646 1596 3318 6315 10 156 

1955 230 387 1311 2387 4014 612 1512 3143 5982 9622 

1960 212 357 1209 2200 3700 578 1428 2965 5650 9087 

1965 197 331 1123 2044 3438 521 1287 2823 5403 8808 

1970 192 323 1095 1992 3351 470 1161 2680 5156 8529 

1975 172 289 942 1716 2890 481 1204 2531 4910 8250 

1980 152 255 790 1440 2429 491 1246 2394 4663 7971 

1985 131 221 639 1163 1964 502 1288 2251 4416 7692 

1993 99 166 396 721 1230 520 1350 1998 4021 7246 

 

 

Figur 11: Diagram över historiska tomgångsförluster 

 

Figur 12: Diagram över historiska belastningsförluster 
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Bilaga 5 – Sammanställning av kabelinventering 
Tabell 2: Kabelinventering 

Från Längd 
[m] 

Till Typ Märkspänning  Från Längd 
[m] 

Till Typ Märkspänning 

N0 404 N2 AXKJ 50 12 kV  N4 12,1 N3   
N0 200 N4 AXKJ 150 12 kV  N8 189,1 N29   
N0  N6 AXKJ 150 12 kV  N9 127 N28   
N0 150,4 N7 AXKJ 150 12 kV  N9 478,2 N13 AXKJ 150 12 kV 
N0 149 N7 AXKJ 150 12 kV  N10 94,1 N9 AXKJ 150 12 kV 
N0 640 N8 AXKJ 150 12 kV  N10 216,3 N27 AXKJ 95 12 kV 
N0 640 N8    N10 36,5 N28   
N0 848 N10 AXKJ 240 12 kV  N12 63,9 N17   
N0 694,5 N11 AXKJ 150 12 kV  N12 84,5 N23   
N0 693,2 N11 AXKJ 150 12 kV  N14 195,9 N20 AXKJ 150 12 kV 
N0 303,4 N14 AXKJ 150 12 kV  N15 44,8 N29 AXKJ 150 12 kV 
N0 606,9 N16 AXKJ 240 12 kV  N16 353,1 N1 AXKJ 240 12 kV 
N0 504 N18 AXKJ 150 12 kV  N18 282,2 N3   
N0 276,9 N19 AXKJ 150 12 kV  N19 10 N25   
N0 49 N24 AXKJ 150 12 kV  N20 60,6 N24 AXKJ 95 12 kV 
N0 99,6 N26 AXKJ 150 12 kV  N27 273,8 N29 AXKJ 150 12 kV 
N0 510 N29 AXKJ 95 12 kV  N29 135,3 N12 FXQJ 95 12 kV 
N0 501,7 N29 AXKJ 95 12 kV  N29 117,1 N17 FXQJ 95 12 kV 
N0 499,9 N29 AXKJ 150 12 kV  N29 61,5 N21 FXQJ 95 12 kV 
N0 490,7 N29 AXKJ 150 12 kV  N29 57,2 N22 AXKJ 150 12 kV 
N0 489,2 N29 AXKJ 150 12 kV       
N0 487,8 N29 AXKJ 50 12 kV       
N0 483 N29 AXKJ 50 12 kV       
N0 479,4 N29 AXKJ 50 12 kV       
N0 477,9 N29 AXKJ 150 12 kV       
N0 480 N29 AXKJ 150 12 kV       
N0 481,3 N29 AXKJ 150 12 kV       
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Bilaga 6 – Sammanställning av kabelförluster 
Tabell 3: Kabelförluster vid kontinuerlig maximal förbrukning 

Sträcka Högsta värde 

Från Längd 
[m] 

Till Energiförbrukning 
[kWh] 

Årsförlust  
vid högsta last [kWh] 

Förlustminskning 
[kWh] 

N0 970 N1 119,12 445,51 174,46 

N0 404 N2 22,90 19,84 7,77 

N0 200 N4 51,72 17,32 6,78 

N0 640 N8 122,30 309,85 121,34 

N0 301 N9 10,66 0,75 0,30 

N0 848 N10 5,60 0,58 0,23 

N0 140 N12 13,19 0,76 0,30 

N0 49 N15 32,24 1,65 0,65 

N0 96 N17 220,46 146,03 57,19 

N0 504 N18 143,21 334,58 131,02 

N0 62 N22 18,47 0,68 0,27 

N0 49 N24 26,45 1,11 0,43 

N0 281 N27 38,64 13,58 5,32 

N0 510 N29 323,00 1660,85 650,39 

Summa       2953,090235 1156,43 

 

Tabell 4: Kabelförluster vid kontinuerlig medelvärdes förbrukning 

Sträcka Medelvärde 

Från Längd 
[m] 

Till Energiförbrukning  
[kWh] 

Årsförlust 
vid medellast [kWh] 

Förlustminskning  
[kWh] 

N0 970 N1 81,55 208,81 81,77 

N0 404 N2 7,29 2,01 0,79 

N0 200 N4 21,27 2,93 1,15 

N0 640 N8 29,37 17,87 7,00 

N0 301 N9 3,63 0,09 0,03 

N0 848 N10 3,71 0,25 0,10 

N0 140 N12 10,17 0,45 0,18 

N0 49 N15 14,50 0,33 0,13 

N0 96 N17 48,57 7,09 2,78 

N0 504 N18 57,43 53,81 21,07 

N0 62 N22 3,10 0,02 0,01 

N0 49 N24 12,74 0,26 0,10 

N0 281 N27 18,24 3,03 1,19 

N0 510 N29 94,58 142,41 55,77 

Summa       439,3577267 172,0524858 
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Bilaga 7 – Sammanställning av transformatorinventering 
Tabell 5: Sammanställning av transformatorinventering 

   
Tillverkningsdata 

ID Märkeffekt [kVA] Sek. Spänning [kV] Tillverkningsår Tid i drift [år] Verifierad 

N0:T1:15000 15 000 8 1989 30 Ja 

N0:T2:20000 20 000 8 1968 51 ja 

N1:T1:1000 1000 0,4 1963 56 Ja 

N1:T2:500 500 0,4 1950 69 Ja 

N2:T1:800 800 0,4 1984 35 Ja 

N3:T1:1000 1000 0,4 2001 18 
 

N4:T1:800 800 0,4 1961 58 Ja 

N5:T1:315 500 0,4 1963 56 
 

N7:T1:2000:A 2000 0,5 1972 47 Ja 

N7:T2:500:E 500 0,4 1978 41 Ja 

N8:T1:800:A 800 0,5 1946 73 Ja 

N8:T2:800:B 800 0,4 1946 73 Ja 

N8:T3:800:C 800 0,4 1946 73 Ja 

N8:T4:800:D 800 0,4 1968 51 Ja 

N9:T1:800 800 0,4 1997 22 
 

N9:T2:800 800 0,4 1948 71 
 

N10:T1:800:B 800 0,5 1953 66 Ja 

N10:T2:800:D 800 0,5 19531 66 Ja 

N11:T1:800:A 800 0,5 1980 
 

Ja 

N11:T2:800:B 800 0,5 20122 
 

Ja 

N12:T1:1250 1250 0,5 1977 42 Ja 

N13:T1:800:B 800 0,4 1978 41 
 

N13:T2:1000:C 1000 0,4 1990 29 
 

N13:T3:1500:A 1500 0,4 1978 41 
 

N14:T1:1000 1000 0,4 1999 20 
 

N15:T1:1500:A 1500 0,5 2013 6 
 

N16:T1:1000 1000 0,4 2001 18 
 

N17:T1:800 800 0,4 2012 7 Ja 

N17:T2:500 500 0,5 2012 7 Ja 

N18:T1:1500 1600 0,5 1986 33 Ja 

N18:T2:800 800 0,5 1962 57 Ja 

N19:T1:1000 1000 0,4 1971 48 
 

N19:T2:800 800 0,4 1951 68 
 

N22:T1:800 800 0,4 1986 33 Ja 

N24:T1:1000 1000 0,4 2001 18 
 

N25:T1:1000 1000 0,4 1994 25 
 

N25:T2:500 500 0,4 1994 25 
 

N28:T1:500 500 0,4 1994 25 Ja 

N28:T2:800 800 0,4 1994 25 Ja 

                                                           
1 Antaget värde, baserat på N10:T1:800:B 
2 Antaget värde, baserat på N17:T2:500 
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Bilaga 8 – Sammanställning av transformatorförluster 
Beskrivande ekvation [Tomgång]:  56635 −  28,67 ∗ år + 3 ∗ Märkeffekt 

Beskrivande ekvation [Belastning]:  62284 − 31,33 ∗ år + 8,317 ∗ Märkeffekt 

Tabell 6: Sammanställning av transformatorförluster 

 
Tillverkningsdata Beräknade förluster Förlustminskning 

ID Märkeffekt  
[kVA] 

Tillv.år Tid i 
drift [år] 

Tomgång  
[W] 

Belastning 
[W] 

Tomgång  
[W] 

Belastning 
[W] 

N1:T1:1000 1000 1963 56 3355,79 9100,21 2622,8 -899,8 

N1:T2:500 500 1950 69 2228,5 5349 1744,5 124,0 

N2:T1:800 800 1984 35 2153,72 6778,88 1538,7 -1201,1 

N3:T1:1000 1000 2001 18   0,0 0,0 

N4:T1:800 800 1961 58 2813,13 7499,47 2198,1 -480,5 

N5:T1:315 500 1963 56 1855,79 4941,71 1371,8 -283,3 

N7:T1:2000:A 2000 1972 47     

N7:T2:500:E 500 1978 41 1425,74 4471,76 941,7 -753,2 

N8:T1:800:A 800 1946 73 3243,18 7969,42 2628,2 -10,6 

N8:T2:800:B 800 1946 73 3243,18 7969,42 2628,2 -10,6 

N8:T3:800:C 800 1946 73 3243,18 7969,42 2628,2 -10,6 

N8:T4:800:D 800 1968 51 2612,44 7280,16 1997,4 -699,8 

N9:T1:800 800 1997 22 1781,01 6371,59 1166,0 -1608,4 

N9:T2:800 800 1948 71 3185,84 7906,76 2570,8 -73,2 

N10:T1:800:B 800 1953 66 3042,49 7750,11 2427,5 -229,9 

N10:T2:800:D 800 19533 66 3042,49 7750,11 2427,5 -229,9 

N11:T1:800:A 800 1980 39 2268,4 6904,2 1653,4 -1075,8 

N11:T2:800:B 800 20124 7   0,0 0,0 

N12:T1:1250 1250 1977 42 3704,41 10 740,84 2804,4 290,8 

N13:T1:800:B 800 1978 41 2325,74 6966,86 1710,7 -1013,1 

N13:T2:1000:C 1000 1990 29 2581,7 8254,3 1848,7 -1745,7 

N13:T3:1500:A 1500 1978 41 4425,74 12 788,76 3285,7 -511,2 

N14:T1:1000 1000 1999 20   0,0 0,0 

N15:T1:1500:A 1500 2013 6   0,0 0,0 

N16:T1:1000 1000 2001 18   0,0 0,0 

N17:T1:800 800 2012 7   0,0 0,0 

N17:T2:500 500 2012 7   0,0 0,0 

N18:T1:1500 1600 1986 33 4496,38 13 369,82 3356,4 69,8 

N18:T2:800 800 1962 57 2784,46 7468,14 2169,5 -511,9 

N19:T1:1000 1000 1971 48 3126,43 8849,57 2393,4 -1150,4 

N19:T2:800 800 1951 68 3099,83 7812,77 2484,8 -167,2 

N22:T1:800 800 1986 33 2096,38 6716,22 1481,4 -1263,8 

N24:T1:1000 1000 2001 18   0,0 0,0 

N25:T1:1000 1000 1994 25 2467,02 8128,98 1734,0 -1871,0 

N25:T2:500 500 1994 25 967,02 3970,48 483,0 -1254,5 

N28:T1:500 500 1994 25 967,02 3970,48 483,0 -1254,5 

N28:T2:800 800 1994 25 1867,02 6465,58 1252,0 -1514,4 

        

   Summa 74 404 W 211 515 W 56 032 W -19 340 W 

                                                           
3 Antaget värde, baserat på N10:T1:800:B 
4 Antaget värde, baserat på N17:T2:500 
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Bilaga 9 – Dygnsvärden för förbrukning hos nätstationer 
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Figur 13: Dygnsvärden för nätstation N1 

Figur 14:Dygnsvärden för nätstation N5 
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Bilaga 10 – Veckovärden för förbrukningen i Bofors industrinät för åren 2009 till 2018 

 

Figur 15: Förbrukning(veckovärden) för Bofors industriområde 
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Bilaga 11 – Timvärden för belastningsförluster i Bofors industrinät under 2018 

 

Figur 16: Belastningsförluster (timvärden) under 2018 
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Bilaga 12 – Översiktskarta för nytt högspänningsnät i Bofors industriområde 

 

Figur 17: Översiktskarta på nytt industrinät 
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Bilaga 13 – Grafer över totalt inmatad och förbrukad effekt 

 

Figur 18: Inmatad och förbrukad effekt på årsbasis (timvärden) 
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Figur 19: Inmatad och förbrukad effekt på månadsbasis (timvärden) 
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Figur 20: Inmatad och förbrukad effekt på veckobasis (timvärden) 
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Figur 21: Inmatad och förbrukad effekt på Dygnsbasis (timvärden) 
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