
Arbetsmaterial. Vägledning för nybyggnation av inhysta nätstationer inom Ulleråker. September 2016. 

Vägledning för nybyggnation av inhysta nätstationer inom Ulleråker 

Denna instruktion utgör en förenklad och förkortad vägledning*) för hur en transformatorsstation kan  
byggas upp inom annan fastighet (inhyst station). Mer detaljerade anvisningar sker i dialog med 
Vattenfall under den fortsatta plan- och bygglovprocessen. 

I bifogad kartbild illustrerar de röda rutorna området stationerna bör placeras inom för att optimalt kunna 
mata ut till angränsande kvarter utan att kablar och serviser blir för långa. 

Kravspecifikation för inhysta stationer inom Vattenfalls nät <24kV: 

1. Byggnad
I första hand ska stationen placeras mot yttervägg med tillträde från markplan.

Placeringen av den inhysta stationen ska i första hand väljas så att transport av transformatorer samt 
ventilation kan ske ut mot fria luften och begränsning av damm samt partiklar sker via filter m m. I annat 
fall ska transportväg och ventilation anordnas så att betjäning av stationen kan upprätthållas enligt 
anvisning i standard. 

Dimensioner 
Rummen ska vara dimensionerade i mått så att stationens olika andelar inryms och med lätthet kan 
betjänas. Storleken beror på hur många lägenheter och verksamheter som nätstationen ska betjäna. 

Måtten på lokalen bör i detta skede beräknas till 10x5 meter, eftersom vi inte vet effektbehovet i kvarteren 
som stationen ska mata. En sådan 10 meter bred station rymmer 3st transformatorer. Ett minimimått för 
en station med 2 st transformatorer är 3,5x7 meter. Dörrar placeras på långsidan. 

Måtten och rummets disposition ska även anpassas till aktuella säkerhetsaspekter såsom 
elsäkerhetföreskrifter, brandkrav etc.  

Tak 
Minimal takhöjd är 2,5m. utöver detta ska höjden anpassas till kopplingsvägar (uppifrån eller nedifrån) 
och till ventilationsanordningar. 

Golv 
Golvdjupet ska anpassas till kopplingsmöjligheten (uppifrån eller nedifrån). Om installationsgolv väljs 
som alternativ, ska detta ha ett minsta djup på 0,8 meter (standarddjup). Övriga delar av golvet ska tåla 
vikt av stationens olika delar, både vid stående vikt liksom transport/utbyte. 

Väggar 

Väggar ska dimensioneras så kablar till och från stationens olika delar upprätthållas utan att orsaka 
mekaniska påfrestningar för kablar. 

Väggar ska även förses med anslutningslucka för reservelverk/byggström. 

Väggar och tak kläds med helsvetsade aluminiumplåtar för att minska magnetfältets påverkan på övriga 
verksamhet i fastigheten samt uppkomna ljudvibrationer. Magnetfältsstyrkan ska maximalt accepteras till 
ett värde av 0,2 µT (mikrotesla), vilket uppnås genom användande av aluminiumplåtar om minst 
5 millimeters tjocklek. 
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Dörrar 

Dörrar ska skydda stationen mot obehörigas tillträde samtidigt som det ska vara tillgängligt för 
servicepersonal. 

Dörrar ska ha ett minimal mått om 2,4 meters höjd och 1,2 meters bredd samt brandklassning F1 om de 
leder mot fria luften. Om dörren även ska tjäna som transportdörr, ska måtten vara 2x1,2 meters bredd och 
2,4 meters höjd, eller de mått som krävs för transport av transformatorn. 

Kabelvägar 

Kablar till och från olika apparater inom stationen samt till nätet utanför anläggningen eller inom 
anläggning ska klara brandskyddsregler. Kablar och kabelvägar ska även klara vatten- och 
fuktpåfrestningar, samt mekaniska och termiska påfrestningar. 

2. Ventilation och temperatur 
I första hand ska man placera stationen mot yttervägg där frisk luft kan nyttjas till ventilation med 
självdrag, kapslingsklass lägst IP2XD. (Det finns detaljerade krav på ventilation och temperatur). 

I de fall stationen inte kan placeras vid yttervägg, ska ventilationen arrangeras så luftegenskaper och 
temperatur i stationen uppfylles på annat sätt. 

3. Säkerhet 
Skyddsavstånd och utrymningsvägar 

Om längden på en betjäningsgång ej överstiger 10 meter är en utgång tillräcklig. Om utrymningsvägen 
överstiger 10 meter skall det finnas en utgång i var ände. 

Brand och rökutveckling 

Stationen ska uppfylla minst Ei60 brandklass, (Detaljer i senare skede). 

Om brand inträffar inom stationen ska brandspridning begränsas så att övriga delar av byggnaden ej 
drabbas. Utrymningsväg ska leda till rökfritt utrymme. 

Passage 

Passage in till stationen ska vara tillgänglig och oberoende av övriga säkerhetsåtgärder inom byggnaden 
för Vattenfall Eldistribution samt av Vattenfall Eldistribution anlitad serviceentreprenör. Personal som 
äger rätt till inpassage ska förses med nycklar eller annat passagesystem. 

Personer som ej äger rätten till passage in till stationen ska hindras tillträde.  

Elektromagnetiska fält - försiktighetsprincipen 

Med hänsyn till elektromagnetiska fält bör (utöver krav på att lokalens väggar) ytterligare försiktighet 
tillämpas genom att angränsande lokaler inte är till för stadigvarande vistelse.  

 

 

*) Informationen är hämtad från Vattenfalls arbetsmaterial, september 2016. Förkortningar och tillägg har 
gjorts av stadsbyggnadsförvaltningen. 
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