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Etablering av nytt nätavräkningsområde: 
Treje 

Beslut 

Härmed beslutas att etablera ett nytt nätavräkningsområde, Treje, med områdes-id: 

TRJ i balansavräkningen. Treje kommer tillhöra Elområde SE3. 

Datum för strukturändring: 2022-07-01. 

Motiv till förändringen  

Nätägaren Ellevio har anmält behov av att etablera ett nytt nätavräkningsområde i 

balansavräkningen för att ansluta vindkraftparker i Bohuslän till Vattenfalls 

närliggande regionnät genom att inkomma med en N3-blankett.  

Skäl för beslutet 

Enligt 1 kap 6 § i Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2019:8) samt enligt den 3 § i 



  

   2 (2)   

  
 

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 

fastställer den systemansvariga myndigheten nätavräkningsområden. 

Vid namnsättning av ett nätavräkningsområde söker Svenska kraftnät ett namn 

som via namnet så entydigt som möjligt beskriver var i landet som området finns. 

Namnet i det här fallet bör associera till platsen Treje eftersom det är i dess närhet 

som transformatorstationen Tolvmansstegen och ledningsnätet befinner sig. Treje 

är därmed ett lämpligt namn på nätavräkningsområdet. 

Ellevio har nätkoncession för 8 st 30 kV-ledningar för anslutning av tre vindparker 

i IKN-nät: Tormoseröd, Fernstaberg och Lursäng.  Ledningarna förbinder 

vindkraftparkerna till transformatorstationen Tolvmanstegen där 130/30 kV 

transformatorerna T3 och T4 ansluter ledningsnätet till Vattenfalls regionnät i 

nätavräkningsområde Västsverige Region (VFV).  

Inom nätavräkningsområdet Treje kommer det finnas 7 st in- och 

utmatningspunkter. Total inmatningseffekt för dessa punkter är 136 MW och 

uttagseffekten är uppskattad till 2,5 MW. 

Tabell 1. Antalet mätpunkter  

Nätavräkningsområde Gräns-
punkter 

Inmatnings-
punkter 

Uttags-
punkter 

Treje (TRJ) 2 7 7 

Tabell 2. Gränspunkter mot andra nätavräkningsområden 

 

 

Nätavräkningsområdet kommer att timavräknas och nätförlusterna rapporteras 

separat som timmätvärden till balansavräkningen. 

Underlag 

Teknisk dokumentation (stationsschema för Tolvmanstegen och normalkopplings-

schema för Treje där ägogränser finns utritade) samt områdeskarta bifogas detta 

beslut. 

Dubbla 

Västsverige Region (VFV) i elområde SE3 2       


