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Sammanfattning 
 
Distributionen av elektricitet bedrivs i Sverige som naturliga monopol av lokala nätägare. 
Regleringen av företagens intäkter har genomgått stora förändringar; från att ha varit en 
kostnadsbaserad reglering, har nu en modell med nätägarnas prestation i fokus tagits i drift: 
Nätnyttomodellen (NNM). Prestationen mätes i huvudsak av hur stor kundnyttan är, där en av 
aspekterna är distributionsnätens tillgänglighet. NNM konstruerar ett radiellt referensnät med 
en annan struktur, än vad det verkliga nätet har. Rapporten beskriver NNM allmänt och 
tillförlitlighetsmetoden i modellen mer utförligt. För att uppnå detta har intervjuer med 
modellens upphovsman varit till hjälp. 
 
Traditionella matematiska metoder för att modellera elnät och beräkna dess tillförlitlighet 
beskrivs i denna rapport. Datorprogram som använder klassiska metoder har beskrivits och 
använts. För de flesta analyser har RADPOW använts, ett program som är utvecklat på den 
institution där examensarbetet bedrevs. Först görs en kvalitativ analys för att ta fram 
skillnaderna mellan metoden i NNM och de mer traditionella tillförlitlighetsmetoderna och 
sedan beräknas skillnaderna med en kvantitativ analys. Metoderna har applicerats på ett 
verkligt nät. 
 
En del av Gävle Energis nät har studerats. Nätet som har valts är på 10 kV-nivån, innehåller 
både lands- och tätort och innefattar ett av totalt nio fördelningsområden (ca 7 % av Gävle 
Energis ca 50 000 abonnenter är belägna där). Elnätet med dess komponenter har beskrivits, 
modellerats och tillförlitlighetsindata för området har tagits fram. Både det verkliga nätet och 
det av NNM framtagna nätet har använts i analyserna. 
 
Huvudmålet med rapporten: Skildra och jämföra tillförlitlighetsmetoder, med fokus på att 
göra en utvärdering av Nätnyttomodellens tillförlitlighetsaspekter.   
Utvärderingen besvarar bland annat frågeställningar som: Vad skiljer metoden i NNM från 
klassiska metoder och vilka konsekvenser kan användandet av metoden i NNM ge? 
 
Examensarbetet är utfört i ett samarbete mellan KTH och Gävle Energi AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Nätnyttomodellen, NNM, tillförlitlighet, tillförlitlighetsmetod, 
tillförlitlighetsmodell, modellering, elnät, elsystem, distribution, avbrottskostnad, elektricitet, 
leverenskvalitet, reglering, redundans och reservmatning.  
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Abstract 
 
In Sweden, electrical distribution system operators, possesses a natural monopolistic situation 
in the distribution of electricity. The regulation has changed radically; from a regulation 
model based on actual costs, to a model with the performance of the distribution in focus – 
Network Performance Assessment Model (NPAM). Reliability of the distribution is one of 
the features the new model takes in to consideration. The NPAM creates a reference network, 
based on objective data. The thesis describes the NPAM in general and the method of 
reliability in NPAM in detail. The originator of the NPAM has been interviewed in addition to 
studying literature. 
 
More traditional methods of reliability modelling of electrical systems is described. The 
computer programs RADPOW and NEPLAN,  are described. Especially RADPOW, 
developed at the Royal Institute of  Technology, is used in the analyses. The method in the 
NPAM is evaluated, with a comparing analyse to the more traditional methods and from the 
study of the NPAM. All the models and calculations are based on the same, in reality existing 
electrical distribution system. 
 
The studied distribution system is a part of the distribution network of Gävle Energi AB, a 
local Swedish electrical distribution system operator. The studied system, is at the 10 kV level 
and both has parts with many and few customers per area. Whole electrical system and its 
components have been described and modelled. For every component type, average reliability 
data for use in the components, used as input data for the models, have been estimated.  
 
The most important goals of this thesis: Describe and compare different methods of 
reliability, especially the aspects of the method of the NPAM 
Some of the questions at issue to answer are: What consequences do the method of the NPAM 
lead to and which distinctions are there in different methods? 
 
The Royal Institute of  Technology in Stockholm and Gävle Energi AB have assisted in the 
theses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Network performance assessment model, NPAM, reliability, distribution, 
electrical distribution systems, probability, redundancy, electrical, electricity, performance 
based regulation and outage cost 
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Förord 
 
Under vårterminen 2004, läste jag klart de sista kurserna för civilingenjörsprogrammet i 
elektroteknik vid KTH; de sista hindren till examen, jämte examensarbetet, höll på att 
avklaras. Likväl återstod en viktig sak som många med mig funderade över – val av 
examensarbete. Då, mitt under pågående termin, blev jag övertalad av en kurskamrat att göra 
en sen anmälan till en kurs som han hade fastnat för; en kurs som i första hand är ämnad för 
utexaminerade ingenjörer. Det var så jag första gången kom i kontakt med huvudhandledaren 
och examinatorn för examensarbetet, Lina Bertling samt ämnet: ”Tillförlitlighet för 
elsystem”. 
 
Från att motsträvigt ha påbörjat ytterliggare en kurs, trots ett redan fullt schema, växte 
intresset för ämnet – ett ämne som gav praktisk tillämpning av utbildningens 
matematikkunskaper, låg inom samma inriktning som många av mina fördjupningskurser och 
som hade utrymme för flera intressanta frågeställningar av tvärvetenskaplig art. En diskussion 
inleddes med Lina om examensarbete och innan sommaren 2004 var över, fanns både en 
färdig examensarbetesbeskrivning och kontakt med ett företag som var villigt att stödja 
projektet – Gävle Energi AB. 
 
Parallellt med detta, hände mycket annat i mitt liv, jag blev far till en liten pojke den 12 juli 
2004. Trots detta var den första planeringen av arbetet mycket optimistisk, att vara klar innan 
årsskiftet 2004/2005. Så blev det naturligtvis inte, faderskapet tog mycket tid; ett halvårs 
heltidsstudier blev ett års halvtidsstudier.  
 
Vill tacka Lina, som trots att hon alltid har mycket på gång, valt att lägga ned mycket tid på 
projektet. Hon har delat med sig av sin gedigna kunskap i ämnet tillförlitlighet, hjälpt till 
mycket med förberedelserna till projektet, att välja litteratur och har bistått med kontinuerlig 
handledning under projektets gång. Vill även tacka de andra två handledarna vid KTH: 
Torbjörn Solver och Patrik Hilber för kontinuerlig handledning. Torbjörn, speciellt för sin 
stora kunskap om Nätnyttomodellen som han har förmedlat och för att ha varit den handledare 
som kommit med mest konstruktiv kritik. Patrik, för sina kunskaper om tillförlitlighet som 
han har bidragit med, speciellt i användandet av RADPOW. 
 
Sen vill jag naturligtvis tacka Gävle Energi AB och de personer som hjälpt mig där. Herlita 
Bobadilla-Robles, som har varit min huvudsakliga kontaktperson där. Det var hon som 
nappade på förslaget, såg till att GEAB bidrog med sin kompetens, kom med egna 
kommentarer och förmedlade kontakten till andra kunniga personer på företaget. Dessa 
kunniga personer som har varit till en stor och ovärderlig hjälp i sin expertis om elsystemet är: 
Mats Löfstedt och Bengt-Göran Lindqvist. Till sist vill jag tacka Mats B-O Larsson, 
Nätnyttomodellens upphovsman, som har tagit sig tid att besvara mina frågor. 
 
 
 
 
 
Carl Johan Wallnerström, april 2005 
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Definitioner och använda förkortningar  

Använda förkortningar 
 
GEAB = Gävle Energi AB, äger det nät som många av analyserna i rapporten bygger på och 
har bidragit med sin kunskap, se kapitel 6.  
NNM = Nätnyttomodellen (eng. Network Performance Assessment Model); modell som 
nyligen har införts i Sverige för att reglera eldistributionsföretagens nättariffer. Denna 
beskrivs mer utförligt i kapitel 5.  
STEM = Statens Energi Myndighet; myndighet som övervakar eldistributionsföretagen, 
kräver in data från dem årligen och övervakar deras tariffer mot kund genom att ha NNM som 
verktyg samt ser över att andra lagar och bestämmelser följs. 
Fstn = Fördelningsstation 
Nstn = Nätstation 

Modellförtydliganden 
 
De tillförlitlighetsmetoder som skall jämföras och utvärderas använder olika modeller av 
elnätet som indata. Detta kan leda till begreppsförvirring för läsaren, därför förklaras dessa 
redan här: 

1. Egen modell av det verkliga nätet, framtagen genom dokument, samtal och 
studiebesök hos GEAB. Syftet är att den modellen skall spegla hur det verkliga nätet 
fungerar ur ett felförloppsperspektiv så väl som möjligt och samtidigt passa att 
implementera i RADPOW.  I rapporten benämns den som: ”egen modell”. 

2. Med de indata NNM kräver, som har tagits fram för det studerade nätet, har STEMs 
program Netben körts. Detta program ger bl.a. ett radiellt referensnät, baserat på en del 
likadana indata som det verkliga nätet, men med en annan nätstruktur som utdata. 
Detta referensnät har tolkats så exakt som möjligt och sedan implementerats i 
RADPOW. I rapporten benämns den modellen som: ”modell av NNMs nät”.  

3. Körningen i Netben (som beskrivs ovan i punkt 2) ger även egna tillförlitlighetsutdata 
jämte referensnätets struktur. Framtagningen av dessa kan på sätt och vis ses som en 
tredje modell (använder samma nät som i två, men en helt annan 
tillförlitlighetsmetoder). När resultat från Netben används, benämns det helt enkelt 
som ”resultat/utdata från Netben” eller ”enligt NNM…” – då dessa resultat är NNMs 
resultat/tolkning av nätet. 

Vanliga tillförlitlighetsmått 
 
In- och utdata samt definitioner per lastpunkt [1][2][3]: 
8760 = Approximativt antalet timmar per år (24*365), ett tal som används i flera av 
ekvationerna nedan 
LPi Lastpunkt/uttagspunkt nummer i för det analyserade systemet 
NLPi = Antalet abonnenter i LPi   
λLPi = Total genomsnittlig felfrekvensen [fel/år] i LPi 
ULPi = Total genomsnittlig tid [h/år] för avbrott som drabbar LPi  
LOELPi = Total genomsnittlig icke-levererad energi för LPi [kWh/år] 
rLPi = Genomsnittlig tid att åtgärda felet så att det inte drabbar LPid) 
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Systemspecifika utdata[1][2][3]: 
ASAI [sannolikhet 0 till 1] = Ett mått på tillgänglighet; antalet kundtimmar levererad energi 
delat på antalet kundtimmar önskad energi. 
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ASUI [sannolikhet 0 till 1] = Ett mått på otillgänglighet. 

ASAIASUI −= 1  
 
SAIFI [fel/år och kund] = Hur många avbrott varje kund får i snitt per år. 
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SAIDI [h/år och kund] = Hur många strömlösa timmar varje kund i snitt har på ett år.  
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CAIDI [h/fel] = Hur långa avbrotten i snitt är. 
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AENS [kWh/år och kund] = Hur mycket mindre energi varje kund i snitt får varje år på grund 
av avbrott. 
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Avbrottskostnad [kr/år] = Används i NNM, är den beräknade årliga kostnaden för 
uppskattad upplevd skada som avbrotten har orsakat abonnenterna i systemet – se avsnitt 
5.3.4 för fullständig definition (exakt ekvation skiljer sig mellan olika nät, därav att den 
definieras mer utförligt senare). [int. 1][4]     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Detta avsnitt är en modifierad version av bakgrunden i projektbeskrivningen [A] och idéerna 
som ligger till grund för projektet är i linje med institutionens forskning i ämnet [13]. 
 
Elförsörjning med god leveranssäkerhet är fundamental i vårt samhälle. Elkraftsystemet är 
dock inte helt tillförlitligt, utan fel inträffar slumpmässigt, t.ex. orsakade av träd som har fallit 
över luftledningar, vilket leder till risk för brist i elförsörjning. Risken för avbrott i 
eldistributionssystemet kan reduceras genom investeringar, både vid planering, drift och 
underhåll. Investeringskostnaden fördyrar dock driften av systemet, vilket återspeglas genom 
höjda tariffer. Följaktligen, konflikt råder mellan krav på god tillförlitlighet och låga 
kostnader, vilket kan leda till svåra beslut. I Sverige bedriver eldistributionsbolag naturligt 
monopol under kontroll av Statens Energimyndighet (STEM). I syfte att skapa ett styrmedel 
för nättariffer och ge incitament till rationaliseringar, har STEM låtit utveckla 
Nätnyttomodellen (NNM). Modellen syftar till att låta nättariffer utgå från nyttan för kunden 
där t.ex. en högre tariff kan motiveras av en högre leveranssäkerhet.  I och med det kommer 
olika eldistributionsbolag att jämföras utifrån deras nät och den uppskattade nytta deras 
kunder upplever. För att kunna jämföra och värdera olika bolag bygger NNM för varje enskilt 
bolag upp ett radiellt referensnät baserat på ett av STEM bestämt urval av bolagets objektiva 
förutsättningar. Utgångsläget i NNM är att reservkapacitet skall byggas ut så länge det är 
lönsamt, enligt en uppskattad kundvärdering av avbrottskostnader. I NNM har en speciell 
analysmodell utvecklats vilken utgår från ett referensnät som i sin tur kompletteras med 
reservkapacitet till den nivå då det inte längre ger mer nytta än kostnad för kunden att 
förbättra nätet ytterligare. Den delen av NNM bygger på en tillförlitlighetsmodell som löses 
med simuleringsmetod och slutresultatet presenteras som schablonfunktioner; procentuell 
kapacitetsförstärkning som funktion av områdestätheten för ledningar/kablar och 
transformatorer.  

 
Vid KTH och Institutionen för Elektrotekniska system (ETS) bedrivs sedan länge forskning 
inom området för tillförlitlighetsanalys och speciellt om eldistributionssystem. Idag pågår ett 
flertal projekt vid ETS inom området: Dels studeras inverkan av olika regleringsmodeller 
såsom NNM för leveranskvalitén i elnät och dels studeras inverkan av underhåll på 
komponenters tillförlitlighet samt effekten av olika underhållsstrategier med syftet att 
definiera optimala underhållsplaner. Ett verktyg, RADPOW, har utvecklats vid ETS och inom 
kompetenscentrum för Elkraftteknik för tillförlitlighetsanalys av elnät. RADPOW är baserad 
på analytisk lösningsmetod och ger som utdata olika mått på driftsäkerhet som otillgänglighet, 
medel hindertid och förväntad felfrekvens, dels för hela nätet och dels för varje nod (kund).  
 
Införandet av NNM innebär ett paradigmskifte för eldistributionsbolag; från ersättning för 
kostnader till ersättning för prestation, t.ex. i leveranskvalité och mått på tillförlitlighet. Det 
blir därför av central betydelse att utröna hur väl NNM modellerar tillförlitlighet och hur 
metoden skiljer sig från traditionella metoder. Dessutom är det värt att notera att modellering 
av tillförlitlighet för ett nät är en komplicerad uppgift och ofta tvingas stora förenklingar att 
göras för att finna en lösning. Vilka förenklingar som görs är relaterade till syftet.  Därmed 
blir det resulterade analysverktyget lämpat att användas i specifikt syfte och det är inte 
självklart att resultat är rättvisande i andra sammanhang. Detta examensarbete syftar till att 
utreda denna problemställning genom en jämförande studie av tillförlitlighetsmodeller. 
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1.2 Syfte  
 
Huvudfrågeställning: 
Hur ser tillförlitlighetsmetoden i Nätnyttomodellen ut, vad bör den användas till och vilka för- 
respektive nackdelar har den jämfört med traditionella tillförlitlighetsmetoder; exempelvis 
metoden i RADPOW?  
 
Syften:  

• Att ge en utrönande beskrivning av tillförlitlighetsmetoden i NNM, både genom 
studier av befintligt material och genom intervjuer med modellens upphovsman. 

• Att utvärdera metod i NNM med traditionella metoder som referens. Identifiera 
skillnader mellan metoder och testa skillnadernas betydelse genom att göra 
implementeringar på modeller av ett verkligt nät. 

o Utröna skillnader i resultat beroende på antaganden som har gjorts.  
o Vad bör/kan/kommer den att användas till av nätföretag? exempelvis 

nyinvesteringar och planering. 
o Konsekvenser olika gjorda antagandena kan ge – både på faktiskt resultat och 

om modellen används till andra saker.  
o För- och nackdelar jämfört med traditionella metoder. 

• Att beskriva generella tillförlitlighetsmetoder. 
• Att beskriva ett verkligt elsystem inklusive dess ingående komponenter, med fokus på 

felförlopp. 
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1.3 Metod  

1.3.1 Utförandemetod 
 
Metoden för att komma fram till slutsatserna och uppnå målen med examensarbetet illustreras 
nedan i figur 1.1. Arbetet sker i flera huvudsakliga steg, som grovt kan delas in i 
teoriinsamling, empirisk (egenhändigt insamlad information) insamling, analyser och 
sammanställningar. Varje steg i figuren och dess inbördes beroende kommenteras direkt 
under figuren. 
 

Teori: Tillf.metoder 
(generella, NNM & 

programmvara)
 

Empiri: Intervjer och 
information från Mats B-

O Larsson
 

Empiri: Information 
från, intervjer och 

studiebesök vid GEAB
 

Analys 1 (kvalitativ): 
Teoretiska jämförelser 

och iaktagelser
 

Analys 2 (kvantitativ): 
Djupare analys, mer 
verklighetsinriktad

 

Implemetera beskrivna 
tillf.metoder på verkligt 

nät
 

Resultat och slutsatser

Diskussion
 

Figur 1.1; övergripande illustration över examensarbetets utförandemetod 
 
Teori: Detta är information som inläses från litteratur, artiklar, kurser på KTH etc. Den teori 
som behövs för vidare analys eller som är av intresse att ha med i egensyfte beskrivs med 
egna ord i rapporten och referenser till teorin tas med kontinuerligt. Teorin beskrives i tre 
kapitel: kapitel 3 (generella tillförlitlighetsmetoder), kapitel 4 (metod i RADPOW och 
NEPLAN) och kapitel 5 (NNM). 
 
Intervju med Mats B-O Larsson: Denna kompletterande empiri, lägges till kapitel 5 för att 
kunna beskriva metoden mer noggrant. 
 
Gävle: Större delen av empirien inhämtas genom besök, erhållen information därifrån och 
intervjuer med personer som arbetar där. Dessa uppgifter ligger i stort sätt till grund för 
kapitel 6 i rapporten. Här beskrivs komponenter, valt system, modulering av valt system etc. 
  
Analyser och beräkningar: Se avsnitt 1.3.2. 
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1.3.2 Analysmetod 
 

1. En kvalitativ analys görs över skillnader mellan tillförlitlighetsmetoder (avsnitt 8.2) 
som samtidigt identifieras: 

a. Indata är främst från den beskrivna teorin av tillförlitlighetsmetoder och 
intervjuerna med NNMs upphovsman. 

b. Utdata är en beskrivning över vilka skillnaderna är och hur de skall testas 
genom implementering och beräkning av de skilda förutsättningarna. 

2. Beräkningar (kapitel 7) görs för att ta fram tillförlitlighetsutdata för de olika 
identifierade förutsättningarna, där indata, modell och förutsättningar ändras.  

a. Detta enligt vad som kommits fram till i avsnitt 8.2. 
b. Utdata från beräkningarna ligger till grund för den kvantitativa analysen – 

avsnitt 8,1. 
3. Dels görs en kvantitativ analys för respektive skillnad utifrån resultatet som 

beräkningarna i kapitel 7 har givit – dels en sammanställning och analys över alla 
skillnader. 

a. Resultatet från denna del ger indata till kapitel 9. 
4. Diskussion kapitel 9.2. 

a. Över resultatet från den kvantitativa analysen, som inte är tillräckligt konkret 
att ha i slutsatserna. 

b. En utvärdering av NEPLAN. 
c. En diskussion över inhämtad kunskap om NNM görs, vilket på sätt och vis kan 

ses som en form av beskrivande analys då även denna ger flera slutsatser som 
utdata. 

5. Slutsatser kapitel 9.1: 
a. Indata är kapitel 8 och avsnitt 9,2. 
b. Läses med fördel parallellt med avsnitt 9,2. 

6. Det viktigaste från rapporten sammanställs i kapitel 2: 
a. Viktiga slutsatser. 
b. Viktiga resultat från olika delar av rapporten. 
c. Kort presentation av de olika modellerna som använts. 

7. I avsnitt 9.3 görs en validering av resultaten och slutsatserna. 

1.4 Källhänvisningar 
 
Källorna är angivna i slutet av rapporten med en identifikationssymbol, beroende på vilken 
typ av material det är. En hänvisning görs genom att skriva [#], där # är källans 
identifikationssymbol. Teori benämnes med en siffra, annat material på annat sätt – dessa 
finns listade och indelade i kapitel 10. 
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2 Sammanfattning av de viktigaste resultaten   
 
Valt nät att analysera: 
Efter att ha samtalat med GEAB, valdes en del av deras totala elnät ut för att utföra analysen 
på. Den valda nätdelen – fördelningsområde F6 Hille – innehåller såväl delar av lands- som 
tätortskaraktär. Dessutom är F6 Hille ett av de områden som står för flest fel i GEABs nät och 
som innehåller relativt stor andel luftledning [int. 2]. Bilaga 1 visar GEABs alla 
fördelningsområden och bilaga 2 visar en nätkarta över Hille. 
 
Nätnyttomodellens tillförlitlighetsmetod: 
Nätnyttomodellen (NNM) använder inte det verkliga nätet i sin analys. Ett urval av objektiva 
indata över Hille (uttagspunkter, årsförbrukning etc.) matas in i modellen. Med dessa indata 
skapar NNM ett radiellt referensnät. Med hjälp av schablonfunktioner – vars värden bygger 
på tillförlitlighetssimuleringar (vilka beskrives i kapitel 5) – beräknas en uppskattad 
avbrottskostnad ut, dels en maximal och dels för samma nät efter att redundans (motsvarande 
vad abonnenterna är villiga att betala), har införts (förväntad avbrottskostnad). Baserat på den 
verkliga avbrottsstatistiken som också rapporteras in årligen till Statens Energimyndighet 
(STEM) beräknas sedan företagets verkliga avbrottskostnad. Företaget får sedan ett 
kvalitetsavdrag som är lika med beloppet av den förväntade avbrottskostnaden minus den 
verkliga avbrottskostnaden; kvalitetsavdraget är omvänt aldrig till företagets fördel (får ej 
betalt för bättre leveranskvalitet än optimalt – sättes då till noll) och är aldrig högre än: 
”maximal avbrottskostnad” minus ”förväntad avbrottskostnad” – sättes då till detta maximala 
värde.   
 
Framtagning av modell och tillförlitlighetsindata: 
Utifrån studerad teori, framtages en egen modell över det verkliga nätet. Målsättningen med 
denna modell är att den skall motsvara det verkliga nätets förutsättningar så väl som möjligt 
och samtidigt vara tillräckligt enkel för att räkna på och förstå. För detta har det verkliga 
nätet, med fokus på felförlopp studerats och beskrivits. Felfrekvens och medelavbrottstid, 
representativt för det verkliga nätet har tagits fram, med i första hand de senaste årens 
avbrottsstatistik till hjälp. NNM använder andra indata, baserat på statistik från alla Sveriges 
nät, men har valt att i princip ha med samma komponenter i sin modell. 
 

Tabell 2,1 - tillförlitlighetsindata till de två olika näten 
Komponent Felfrekvens 

- verkligt 
nät 

Genomsnittlig 
åtgärdstid – 
verkligt nät   

Felfrekvens – 
NNMs nät 

Genomsnittlig 
åtgärdstid – 
NNMs nät   

Luftledning  0,20 fel/år 
och km 

120 min  - + 
 

- + 
 

Nedgrävd kabel   0,02 fel/år 
och km 

200 min  0,097 fel/år och 
km 

240 min  

Nätstation  0,05 fel/år 
och nstn. 

140 min 0,013 fel/år och 
nstn. ++ 

230 min 

Fördelningsstation 0,02 fel/år 30 min 0,05 fel/år ++ 1681 min 
+ NNM antar 0 % luftledning, därav inga indata  
++ NNM räknar endast på transformatorfel i nät- och fördelningsstation 
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Tabell 2,1 visar skillnaden över de på egen hand framräknade indata, representativa för det 
verkliga nätet, jämfört med NNMs indata, lika för alla nät. Till synes är det stora skillnader, 
vilket det ofta kan vara mellan olika nät. Hur indata väljes, är en av olikheterna mellan 
metoderna. 

1

   4
3

5

 6
2

a

b

c d e

f g h i j

k

l

Nätstation med unik 
identitetbokstav. Kryss betyder 

brytare, ring lastfrånskiljare 
(svart = normalt öppen punkt)

1          Fördelningstation och 
områdesgräns
Områdesgräns, siffran anger 

områdesnummer
x#

Ledning eller kabel, i texten 
betyder L# Ledning/kabel i 

område #  
Figur 2,1; till vänster NNMs framräknade radiella referensnät över Hille, till höger en egen 
modell baserad på det verkliga nätet 
 
De två modellerna, illustrerade i figur 2,1, implementerades i datorprogrammet RADPOW 
och även delvis parallellt för hand och i de andra datorprogrammen NEPLAN och Netben. 
Det verkliga nätet fick enligt den egna modellen, en avbrottskostnad som var mycket sämre 
än den, enligt NNM förväntade (NNMs förväntade avbrottskostnad är ca 9 % jämfört med 
Hilles verkliga). Hille skulle ungefär ligga på den punkt där maximalt kvalitetsavdrag (avdrag 
i kundnyttan p.g.a. sämre tillförlitlighet än förväntat) börjar erhållas och där ytterligare 
försämringar kan leda till ett föreläggande av STEM. Detta på intet sätt konstigt, då Hille 
utgör en av de sämre nätdelarna i GEABs totala nät. 
 
Viktiga slutsatser, diskussion och resultat specifikt för F6 Hille: 
Den egna modellen av det verkliga nätet, med de egna förutsättningarna implementeras och 
används som referens. Därefter görs flera beräkningar, där en identifierad skillnad av 
förutsättning i taget ändras för att överensstämma med NNMs förutsättning i respektive fall.  
Då erhålles bidraget från respektive skillnad i förutsättning/antagande – värdena nedan 
baseras på analysen i kapitel 8 av dessa skillnader: 

1. Sämre redundans än optimalt gör att NNMs avbrottskostnad blir 12 % av Hilles. 
2. Motsvarande pga. olika tillförlitlighetsindata är: 265 %, alltså till företagets favör. 
3. Ca 49 % eftersom Hille inte har perfekt sektionering. 
4. Ca 48 % eftersom Hille har 59 % luftledning (endast luftledning hade givit ca 33 %). 
5. Ca 125 % på grund av andra modellskillnader  
6. Totalt ger modellskillnader (inklusive indata) ett bidrag på 78 % till Hilles nackdel, 

samtidigt som redundansskillnaden ger bidraget 12 %, även det till Hilles nackdel 
(0,12*0,78 ≈ 0,09, 9 % totalt).    

 
Viktiga slutsatser, diskussion och resultat för elnät generellt:  
Hur pass väl modellen stämmer med verkliga nät varierar, modelltekniska skillnader  
(punkt 2-5) torde bidraga till att den förväntade avbrottskostnaden blir mellan 21 och 300 % 
jämfört med den verkliga – detta exklusive redundansskillnader. De sämsta näten måste 
således ha fem gånger högre redundans för att slippa kvalitetsavdrag endast pga. olika 
modellantaganden, samtidigt som de bästa kan ha tre gånger sämre redundans och fortfarande 
slippa kvalitetsavdrag över huvud taget. Konsekvenserna av olika tillförlitlighetsmetoder är 
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därför stora och påverkar nät mycket olika. Fler slutsatser än ovan, har tagits fram genom att 
studera teori och empiri (bl.a. intervjuer med NNMs upphovsman, Mats B-O Larsson) och 
därifrån diskutera sig fram till dem. Detta gäller framförallt frågeställningen om vilka 
konsekvenser användandet av metod i NNM kan ge.  
 
Några av dessa slutsatser är: 

1. NNM ger incitament till att slå ihop nät med god tillförlitlighet med sämre nät – 
bidrar till färre men större elnät i Sverige. Detta då näten inte erhåller kompensation 
för att ligga bättre än vad NNM anser optimalt – de har reservkapacitet som de inte 
får ta betalt för. Om dessa nät slås ihop med sämre nät ligger det nya hoppslagna 
nätet inte bättre än optimalt och ingen reservkapacitet anses då vara överflödig. 

2. Incitament till att landsortsnäten på sikt riskerar att bli ännu sämre, samtidigt som 
stadsnätet har goda chanser att bli ännu bättre – samtidigt kan emellertid de relativt 
höga tarifferna för landsortsnät närma sig de lägre, som kunderna i storstäderna har 
idag – vilket även innebär att storstadskunderna riskerar högre tariffer. Anledningen 
är sättet NNM beräknar avbrottskostnaden på, vilket bidrar till att avbrott i 
tätbebyggda områden höjer avbrottskostnaden väsentligt mer än vad avbrott i mer 
glesbebyggda områden gör. Incitamentet i punkt 1, att slå ihop nät, är anledningen till 
mer enhetliga tariffer. 

3. Kvalitetsavdraget, dvs. hur god tillförlitlighet nätet har, kan som mest bidraga med 
en förbättring/försämring av den totala debiteringsgraden med ca 1/3. En 
debiteringsgrad som ligger x % högre än 1,0 är i det närmaste ekvivalent med att 
STEM tycker att företaget har en tariff som är x % för hög (vissa faktorer kan göra 
att påståendet inte stämmer helt).   

4. NNM tar icke hänsyn till vilken årlig elenergiförbrukning varje drabbad kund råkar 
ha när avbrottskostnaden beräknas – såväl industri som sommargäst beräknas ha en 
förbrukning lika med snittförbrukningen för en medelabonnent. 

5. Den totala avbrottstiden värderas upp emot fem gånger högre än antalet fel – det är 
således värre att ha ett extremt långt fel i nätet än flera korta vars sammanlagda tid är 
väsenligt kortare (SAIDI värderas högre än SAIFI). 

6. Finns såväl möjligheter, som risker med att använda tillförlitlighetsmetoden i NNM 
för andra uppgifter än vad den är ämnad till – förklaring till detta och övriga 
slutsatser samt en mängd slutsatser som inte ens har nämnts i detta sammanfattade 
kapitel, återfinnes i kapitel 9.  
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3  Generella tillförlitlighetsmetoder för elnät 

3.1 Inledande om tillförlitlighet 
 
Det finns många exempel på när tillförlitlighetsanalyser kan vara till nytta. Två exempel på 
frågeställningar när sådana metoder kan vara till hjälp är: Ger en potentiell kvalitetshöjande 
investering i ett eldistributionssystem motiverad förbättring i jämförelse mot vad den kostar 
att genomföra och är sannolikheten stor att nuvarande elnät kommer att få en acceptabel 
tillförlitlighet i framtiden som det ser ut nu? Historisk statistik över och erfarenhet av 
tillförlitligheten säger inte med säkerhet hur väl systemet kommer att fungera i framtiden, 
men kan vara till god nytta för att ställa prognoser för hur ett system kommer att uppträda ur 
tillförlitlighetssynpunkt i framtiden. För att kunna förutse detta, har dels olika mått på 
tillförlitlighet tagits fram (de vanligaste finns definierade under kapitlet: Definitioner och 
använda förkortningar). Dels olika metoder för att ta fram måtten och analysera resultaten; 
allt efter syfte och vilken noggrannhet som krävs. Det finns således ingen universalmetod som 
alltid fungerar bäst för alla sorters problem. Alla metoder bygger på att det först görs en 
modell – alltså en förenkling av verkligheten, som sedan metoden räknar på. Enklare modeller 
går ofta att räkna analytiskt exakt på, dvs. få exakta och ”sanna” värden på modellens (inte 
förväxla med verklighetens) tillförlitlighetsmått. Då det är tvunget att ta hänsyn till mer 
komplexa saker och/eller riktigt stora nät, räcker datakapaciteten inte alltid till eller så uppstår 
det andra hinder, så för sådana fall har simuleringsmetoder tagits fram. Förenklat arbetar de 
flesta simuleringsmetoder (så kallade ”Monte Carlo-metoder”) med att det slumpas fram en 
stor mängd scenarier (för att med säkerhet generera ett representativt urval) på modellen som 
tillsammans ger en mycket god skattning på de olika måttens medelvärde och varians 
[5][6][1].  
 
I kapitel 3 introduceras några vanliga analytiska metoder för att beräkna tillförlitlighet i 
elsystem. Det som tas upp i avsnittet är på en tillräcklig nivå för att förstå resten av rapporten 
för den läsare som inte är så insatt i ämnet. Nästkommande kapitel om RADPOW och 
NEPLAN går mer in på hur RADPOW använder sig av dessa metoder och så beskrivs 
NEPLAN kort. Kapitlet om metoden i Nätnyttomodellen (kapitel 5) är dels av beskrivande 
karaktär från redan existerande material och dels utökat med ett kompletterande avsnitt med 
egna efterforskningar genom intervjuer med metodens upphovsman, då alla dess detaljer inte 
finns tillgängligt att få tag på ifrån officiella dokument. Att ta fram detta är en av 
huvuddelarna i examensarbetet och ytterst viktig då denna metod sedermera skall utvärderas 
mot de mer traditionella. Simuleringsmetoder används inte i de egna analyserna och beskrivs 
därför inte utförligt i detta kapitel. Dock bygger NNM på Monte Carlo-metoder, så i kapitlet 
om NNM tas detta upp lite i de fall det behövs för förståelsen. 
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3.2 Redundans 
 
Redundans är ett av de viktigaste begreppen när det gäller tillförlitlighet i elsystem. Ordet 
redundant betyder ungefär ”överflödig”, vilket är en aning missvisande när det talas om 
redundans i tekniska system; för elsystem är begreppet i det närmaste synonymt med 
reservmatning. Om ett fel inträffar finns det minst en alternativ väg för strömmen att ta så att 
den totala systemfunktionen hålls upprätt. Elsystem kan vara mer eller mindre redundanta och 
ofta är det inte samhällsekonomiskt lönsamt att ha redundans överallt i ett elsystem. Ett 
system där det inte finns en enskild punkt som kan slå ut hela systemet kallas för fullständigt 
redundans. [7][2][8][1]  
 
Två olika strategier för redundans är: Komponentredundans och systemredundans. Den första 
innebär att (minst) dubblera enskilda komponenter i systemet medan den andra strategin 
innebär att bygga reservsystem parallellt med huvudsystemet. De båda sätten har både för- 
och nackdelar gentemot varandra. Att dubblera varje komponent för sig är det alternativ som 
ger bäst tillförlitlighet om blott hänsyn tas till de rent matematiska aspekterna i en modell med 
helt oberoende komponenter. Om varje komponent är dubblerad och två komponenter i 
systemet slås ut och felar samtidigt, felar hela systemet endast om de två felen har otur att 
inträffa just så att en komponent och dess reserv drabbas. Alla övriga felkombinationer om 
två fel medför inget systemfel, förutsatt att eventuella risker för överbelastning och andra 
sekundära fel bortses. Om systemet är dubblerat kan det finnas flera alternativ som drabbar 
hela systemet. Verkligheten är dock inte alltid så enkel; två komponenter nära varandra kan ha 
ett större inbördes beroende (exempelvis överbelastning i systemdel, brand, träd som faller 
över dubbelledning etc.) och att ha ett komplett reservsystem kan ha fördelen att provkörning 
kan göras på ett helt system med bibehållen total funktion. Sen kan prisfrågor 
(standardlösningar ofta billigare), utrymme osv. vara ytterligare faktorer att taga i beaktning 
utöver den rena tillförlitlighetsaspekten. Dessa två begrepp behöver inte vara motsatsord, ett 
system kan ha inslag av bägge strategierna eller ha sin redundans uppbyggd på ett helt annat 
sätt. Sist i avsnittet finns en bild som illustrerar lite olika alternativ. [7][2][8][1] 
 
Två olika begrepp som används för att beskriva redundansen i ett system: 
Aktiv redundans = Strömmen tar automatiskt en annan väg vid fel och inga uttagspunkter 
hinner uppleva någon systempåverkan – omkopplingstiden approximeras till noll. 
Passiv redundans = En icke-försumbar omkopplingstid (automatisk eller manuell), 
systempåverkan är lika med omkopplingstid istället för reparationstid. 
 
Anledningarna till att ha passiv redundans, som funktionsmässigt kan tyckas sämre, kan vara 
flera. Det kan kosta att ha en extra komponent i drift, det kan påskynda förslitningen att ha 
den inkopplad, felet kan drabba båda om de är inkopplade samtidigt etc. Det finns olika 
metoder att beräkningsmässigt ta hänsyn till passiv redundans. Om omkopplingstiden är så 
kort att den ej hinner påverka systemet nämnvärt, kan omkopplingstiden helt enkelt 
approximeras bort. Det går också att göra förenklingen, att helt enkelt se omkopplingstiden på 
samma sätt som en kortare reparationstid. Detta är en förenkling eftersom det inte tar hänsyn 
att omkopplingsfunktionen kan krångla – alltså fler än två tillstånd: Fungerar, omkoppling 
sker, omkoppling har felat och reparation måste kopplas in. Exempel på hur sådan 
problematik kan hanteras tas upp i avsnitt 3.3.4. [7][2][8][1] 
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Ett elsystem består av noder som kan vara förgrenade på många olika sätt genom ledningar. 
Detta ger många möjligheter för redundans och i och med det, även mer komplexa 
beräkningar. Om ett fel uppstår i en ledning mellan två noder, kan dessa noder vara 
sammankopplade till andra noden, vilket gör att strömmen automatiskt väljer andra 
sträckningar som automatiskt tar över. Ett nätverk med många noder nära varandra, kan skapa 
god redundans, trots att det i genomsnitt är långt ifrån dubbel ledningslängd. Lite annat är det 
i glesa nät på landsbygden. Det är dock två viktiga saker att tänka på när redundans skapas för 
elnät: Ett fel, exempelvis en kortslutning, kan ha större än lokal systempåverkan, så om 
berörd komponent inte snabbt kan kopplas bort, kan hela systemet slås ut, oberoende av hur 
god redundansen är. [7][2][8][1]   
 
Att investera i kvalitetshöjande åtgärder för ett elsystem, i syfte att öka redundansen, är ofta 
kostsamt. Det medför att fullgoda billigare lösningar ibland kan vara att föredra framför de 
som ger bäst tillförlitlighet. Ett vanligt sätt att höja redundansen, utan att investera i flera nya 
komponenter är genom att skapa en reservslinga så att systemet matas från två håll. Om ett fel 
uppstår, kan vardera sidan av felet fortfarande matas från antingen den ordinarie- eller 
reservmatningen; inte förrän det sker två fel eller att felet inte kan isoleras kan det uppkomma 
ett område i systemet utan matning. Detta är endast ett exempel, naturligtvis kan det finnas 
mängder av alternativ som är mer eller mindre väl, beroende på hur systemet ser ut. Om en 
investering skall göras på tillförlitlighetsökände åtgärder behöver inte heller redundans vara 
den bästa investeringen. Exempelvis kanske det ger mer att gräva ned kabeln än att skapa två 
parallella luftledningar eller kanske investera i nya, mer tillförlitliga komponenter istället – 
som vanligt är det en bedömningsfråga. [7][2][8][1] 
 

1 2

1 2
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2

1 2

0

 
 
Figur 3,1 exempel på olika redundansalternativ. 
 
Tre olika alternativ som skapar redundans för ett seriesystem om blott två komponenter är 
exemplifierade i figur 3,1: 

1. Grundsystemet – ingen redundans: (systemet längst upp till vänster) 
2. En parallell slinga, en ny komponent (0) som ger möjlighet till alternativ matning 
3. Ett parallellt reservsystem – systemredundans 
4. Dubblering av komponenter – komponentredundans 
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3.3 Analytiska metoder 
 
Analytiska metoder är sådana som utifrån en modell exakt beräknar tillförlitlighetsdata med 
hjälp av matematiska formler, för hand eller med hjälp av datorkraft. Redan de enklaste 
problemen kan beräkningsmässigt bli stora att beräkna för hand; därför kommer exemplen 
ofta vara ganska enkla, men dock lätta att applicera på, och av samma princip som för större 
och mer avancerade problem. Metoden i exempelvis datorprogrammet RADPOW, som 
beskrivs ingående senare i rapporten, grundar sig på några av de här beskrivna generella 
metoderna, men kan räkna på stora system. Komplicerade problem går inte alltid att lösa 
analytiskt, för dessa finns simuleringsmetoder.[1] 

3.3.1 Grunder 
 
En enkel början kan vara att tänka sig att ett system antingen är tillgängligt: Det fungerar, 
eller otillgängligt: Det fungerar inte. Elsystem är betydligt oftare i funktion än trasiga, vilket 
ger en tillgänglighet på nästan 100 % om allt är normalt. Det är svårt för den mänskliga 
hjärnan att förstå vad ett tal bestående av nittinio följt av flera nior i följd samt några andra 
siffror i slutet innebär och därför räknas det av tradition oftare på otillgängligheten som kan 
skrivas med lättförstådda tiopotenser. Då det enkla sambandet ”tillänglighet = 1 – 
otillgänglighet” råder, spelar det inte så stor roll vad som väljs att räkna på ur 
beräkningssynpunkt. Andra sätt att ange tillgänglighet är med enheter som t.ex. [h/år] eller 
[fel/år] som är mått som direkt kan relateras till verkligheten. 
 
Antag vidare att systemet består av oberoende komponenter ki, med en sannolikhet att 
fungera, pi och utan överföringsbegränsningar. Om systemet endast består av en seriekoppling 
av komponenter, är sannolikheten att systemet felar lika med sannolikheten att någon 
komponent felar, dvs.: 

n1-n21s pp   pp  p ••…••=  
För ett rent parallellkopplat system är sannolikheten för att systemet fungerar densamma som 
sannolikheten att någon komponent fungerar, dvs.  en addition av alla sannolikheter minus 
matematiska snitt, vilket kan skrivas på följande sätt:  

)p-(1.)p-(1)p-(1 - 1  p n21s •…••=  
Genom att räkna på systemet del för del och slå ihop delarna kan det vara möjligt att beräkna 
funktionssannolikheten för större system av både parallell- och seriekaraktär. Det blir dock 
snabbt klumpigt och oöverskådligt och ofta finns intresse av att beräkna fler saker än 
systemets funktionssannolikhet.  För att underlätta beräkningar definieras en strukturfunktion 
för systemet: 
θ(X), där X = X1 + X2 + … + Xn. [7][2][1] 
 
För att skapa strukturfunktionen definieras, för varje komponent i, en diskret stokastisk 
variabel Xi som antar värdet 1 om komponent i fungerar och 0 om den inte fungerar. Detta ger 
variabeln den speciella egenskapen att Xi

m = Xi, där m är vilket tal som helst skilt från noll, ty 
oavsett om variabeln antager noll eller ett är detta sant. Strukturfunktionen är således en 
funktion av Xi för alla ingående komponenter. Funktionen går att förenkla genom att utveckla 
den så långt som möjligt och stryka eventuella uppkomna potenser. Det uttryck som 
uppkommer då kallas strukturfunktionens grundform – i fortsättningen antages det att den 
alltid är på grundform om inget annat sägs. En strukturfunktion där ”komponent i” alltid är i 
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funktion betecknas  θ(1i,X) och motsatsen betecknas θ(0i,X). Genom att ersätta varje Xi i 
strukturfunktionens grundform med motsvarande komponents funktionssannolikhet erhålles 
hela systemets funktionssannolikhet – mer om strukturfunktionen i avsnitt 3.3.2 - Metoder 
som använder strukturfunktionen. [7][2][1] 
 
En sak som är viktig att skilja på inom tillförlitlighetsberäkningar är reparerbara och icke-
reparerbara system. Ofta krävs det olika metoder för att räkna på dessa; för reparerbara 
system kan exempelvis tiden mellan fel, tid felet varar osv. vara relevanta att beräkna, medan 
det kanske är intressant att beräkna medeltiden till fel för icke-reparerbara system, utan att bry 
sig om vad som händer efter att felet inträffar. För vissa problemställningar räcker det att 
räkna med det sistnämnda, vilket är mindre komplicerat. [7][2][1]  
 
För att gå vidare med mer avancerade tillförlitlighetsberäkningar måste några grundläggande 
begrepp inom sannolikhetsläran introduceras, då en stor del av beräkningarna bygger på 
grundläggande sannolikhetslära [9][1]: 

• F(t) kallas fördelningsfunktion och är en strikt ökande funktion som anger 
sannolikheten att utkastet blir lägre eller lika med t. Vid exempelvis ett tärningskast är 
F(2) = 1/3 och F(6) = 1.  

• Inom tillförlitlighetsanalys är det även vanligt att räkna med överlevnadsfunktionen 
R(t) som helt enkelt är: R(t) = 1 – F(t), dvs. sannolikheten att systemet överlevt till 
tidpunkten t. 

• f(t) är derivatan av F(t) (eller –R(t)) och kallas frekvensfunktion. Den angiver 
tyngdpunkten för var sannolikheten är mer eller mindre stor att utfalla. f(t) integrerat 
över hela intervallet är alltid 1. För diskreta fördelningar som exempelvis tärningskast 
är den enkel att förstå: f(1) = f(2) = … = f(6) = 1/6, övriga f(x) = 0. För kontinuerliga 
är det enklare att tänka att integrerat mellan t1 och t2 på f(x) är sannolikheten att 
utfallet hamnar mellan t1 och t2.  

• Ett vanligt sannolikhetsmått för tillförlitlighet som används på system och 
komponenter är felintensiteten, z(t) [fel/tidsenhet]. Sambandet mellan den och övriga 

sannolikhetsmått är: z(t) = 
 R(t)

f(t)  , där R(t) = e
∫
t

duuz
0

)(

Ett vanligt specialfall är att felintensiteten är oberoende av tiden, dvs. antagandet att 
komponenten varken slits eller förbättras. Felintensiteten betecknas då som en konstant λ, 
vilket medför att R(t) kan förenklas till R(t) = e-λ*t. En konstant felintensitet är även 
ekvivalent med en expotentialfördelad överlevnadsfunktion. Ett vanligt utseende som z(t) kan 
ha, är den såkallade ”badkarskurvan”. I början brukar ett system ha många ”barnsjukdomar”, 
vilket gör att felintensiteten är hög, för att sedan sjunka. Sedan lägger sig felintensiteten ofta 
på en ganska konstant nivå under sin normala livslängd, för att på nytt öka när systemet börjar 
bli slitet och föråldrat. På samma sätt definieras en reparationsintensitet som μ [1/tidsenhet], 
som ofta, men inte alltid antas vara konstant över tiden. Vid konstanta fel- och 
reparationsintensiteter blir inversen av dem lika med medeltid till fel (MTTF) respektive 
reparationstiden r (MTD). [7][2][1][9] 
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3.3.2 Metoder som använder strukturfunktionen 
 
Tidigare har ett systems strukturfunktion definierats och ett användningsområde har 
exemplifierats. Här skall olika metoder för att beräkna ett systems strukturfunktion beskrivas. 
De här metoderna bygger på förenklingen att systemet antas vara icke-reparerbart. För att ta 
fram strukturfunktionen krävs det ett metodiskt tillvägagångssätt redan för mindre system och 
för detta har det tagits fram tre huvudsakliga metoder: minimalla snitt, minimala vägar och 
pivotering – ofta används en kombination av dem. Alla ger samma resultat, men beroende på 
systemets utseende, varierar det vilken metod som är enklast och bäst att använda. Vid 
handräkning bygger metodval mest på erfarenhet och känsla, medan det i datorprogram 
programmeras in algoritmer som metodiskt gör val eller blott bygger på en av metoderna. Sist 
i detta kapitel illustreras ett exempel på hur ett tillförlitlighetsproblem löses med alla tre 
metoder involverade för att öka förståelsen. 
 
Allt bygger på att bryta ned systemet i flera steg och göra förenklingar, så att det antingen går 
att använda formeln för parallellkoppling eller seriekoppling: 
θ(X)p = 1 – (1-x1)*(1-x2)*….*(1-xn)  
θ(X)s = x1*x2*….*xn-1*xn.  
Utifrån detta går det att tänka sig hur uttrycket för en parallellkoppling av seriekopplingar 
eller seriekoppling av parallellkopplingar kan se ut för inte alltför komplexa systemdelar. 
Exempelvis får ett system med två parallella ledningar, där den första har komponent ett och 
två i serie och den andra komponent tre, fyra och fem i serie formeln:  
θ(X) = 1 – (1-(x1*x2))*(1- (x1*x1*x2)).  
Tyvärr går det dock inte alltid att tänka ett system så enkelt och det är här de tre metoderna 
kommer in. [7][1] 
 
En uppsättning av komponenter som tillsammans garanterar att systemet förblir i funktion 
kallas en väg. Om denna uppsättning komponenter inte kan reduceras och samtidigt förbli en 
väg, är det en minimal väg. Ett rent seriesystem har således blott en minimal väg och i ett rent 
parallellsystem är varje komponent en egen minimal väg. Ett system kan alltid skrivas om till 
ett system med ekvivalent strukturfunktion som består av en parallellkoppling av minimala 
vägar, där varje väg är seriekopplad. [7][1] 
 
En uppsättning komponenter som medför att systemet är ur funktion om alla komponenter i 
uppsättningen är ur funktion kallas ett brott eller ett snitt. Om snittet inte kan reduceras och 
förbli ett snitt, kallas det för ett minimalt snitt. Ett system kan alltid skrivas om till ett system 
med ekvivalent strukturfunktion som består av en seriekoppling av minimala snitt, där varje 
snitt är parallellkopplad. Både vad minimala vägar och minimalla brott är samt hur 
beräkningen med dem och pivoteringsmetoden sker, kommer att bli tydligare då detta återges 
i ett exempel. [7][1] 
 
Pivoteringsmetoden används främst för att bryta ned komplicerade system i flera enklare, för 
att sedan kunna använda andra metoder på dem. Principen är som följer: En komponent, i, 
väljs att pivoterna kring och två nya system studeras; ett där den valda komponenten alltid 
antas vara hel och ett där den alltid antas vara trasig. Genom att vikta systemet där den alltid 
är hel med sannolikheten för att den är hel adderat med systemet då den alltid är trasig 
multiplicerat med sannolikheten för att den är trasig erhålles något som är ekvivalent med det 
ursprungliga systemet ur tillförlitlighetsperspektiv.  
Formeln för detta blir:  
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θ(X) = xi*θ (1i,X) + (1- xi)*θ(0i,X).  
Detta kan blott tyckas giva större och mer komplicerade utryck, men med klokt valda 
komponenter att pivotera kring, blir ofta varje system betydligt enklare att fortsätta räkna på. 
[7][1] 
 
När en strukturfunktion är framtagen och reducerad till sin grundform, kan den användas till 
att beräkna olika egenskaper för systemet med hjälp av den och ingående komponentdata. 
Som tidigare nämnts erhålles Ps, genom att byta ut varje xi mot pi och på motsvarande sätt kan 
det göras för andra egenskaper, exempelvis systemets överlevnadsfunktion Rs. Genom att ha 
beräknat överlevnadsfunktionen kan även andra tillförlitlighetsmått beräknas fram som till 
exempel medeltid till fel som är överlevnadsfunktionen integrerad från noll till oändligheten.    
 
Ett exempel på olika sorters beräkningar med strukturfunktion på en nätverksmodell: 
Exemplet är konstruerat för att exemplifiera användandet minimala vägar och minimala snitt 
samt pivoteringsmetoden, vilka är beskrivna tidigare i avsnittet. 
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Figur 3,2; nätverksmodell av ett påhittat exempelnät 
 
Börja med att pivotera kring komponent tre, vilket ger:  
θ1(X) =  x3*θ1(13,X) + (1- xi)*θ1(03,X) =  
{θ1(03,X)  alltid avbrott = 0} 
= x3*θ1(13,X).  
Nya systemet blir således lika med θ(13,X), definiera det nya systemet som: θ2(X) – illustreras 
nedan:  
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6   
Figur 3,3; det nya systemet, framtaget efter att pivotering har gjorts kring komponent 3 
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Pivotera igen, denna gång kring komponent sex, vilket ger:  
x3 * ( x6 * θ2 ( 16, X ) + ( 1- x6 ) * θ 2 ( 06, X ) ) 
Låt θ2 ( 16, X ) = θ4(X) (system 4 nedan) och  
θ 2 ( 06, X ) = θ3(X) (system 3 nedan): 
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system 4 system 3  
Figur 3,4; uppdelning i två nya system, som tillsammans är ekvivalent med grundsystemet, 
framtagna efter att den andra pivoteringen har gjorts 
 
Delsystem θ4(X):  
Beräknas med hjälp av minimala vägar, vilka är {1} och {2}, vilket ger enligt reglerna en 
strukturfunktion motsvarande en parallellkoppling av dessa:  
θ4(X) = 1 – (1-x1)*(1-x2) =  x1 + x2 - x1* x2  
De minimala brotten är endast {1,2} och en seriekoppling av detta enda brott där 
komponenterna inbördes är parallellkopplade ger samma ekvation.  
 
Delsystem θ3(X):  
Är något mer krångligt att beräkna. De minimala brotten är: {1,2}och {4,5} och de minimala 
vägarna är: {1,4}, {1,5}, {2,4} och {2,5}. Resultatmässigt spelar det ingen roll att räkna på 
vägar eller brott, men i detta fall känns det enklare med brott eftersom de är färre.  
θ3(X) = (brott 1)*(brott 2) = ( ) ( ))x-(1*)x-(1 - 1*)x-(1*)x-(1 - 1 5421  =   
(x1 + x2 - x1* x2)*( x4 + x5 – x4* x5) =  
x1* x4 + x1* x5 + x2* x4 + x2* x5 + x1* x2*x4* x5 - x1* x4*x5 - x2* x4*x5 - x1* x2*x4 - x1* x2*x5. 
Noteras kan att det redan för små problem blir det stora uttryck och detta är ett typiskt 
exempel på när det eventuellt skulle vara motiverat att approximera bort uttryck över en viss 
ordning, vilket dock inte görs denna gång. 
 
Nu återstår det att sammanställa och förenkla:  
θ1(X) =  x3*θ2 = x3 * ( x6 * θ4(X) + ( 1- x6 ) * θ3(X)) =  
x3 * ( x6 * (x1 + x2 - x1* x2) + ( 1- x6 ) * (x1* x4 + x1* x5 + x2* x4 + x2* x5 + x1* x2*x4* x5 - x1* 
x4*x5 - x2* x4*x5 - x1* x2*x4 - x1* x2*x5)).  
Detta uttryck behöver inte förenklas mer eftersom det inte kommer att innehålla någon 
komponent multiplicerad med sig själv.  

3.3.3 Generellt om approximationer 
 
Den verklighet som ett tekniskt system befinner sig i är så pass komplex att det vore omöjligt 
att konstruera en matematisk metod som tog hänsyn till allt som påverkar den förväntade 
tillförlitligheten i elsystemet – främst är det felens stokastiska natur bidrar till detta. Dels 
spelar slumpen in när ett fel uppstår och dels förändras förutsättningar; komponenter åldras, 
belastningen på systemet förändras, träd kan växa upp vid sidan av ledningar osv. 
Approximationer måste alltså alltid ske, hur stora beror på syftet. Den första förenklingen som 
alltid görs är att göra en modell av elsystemet som går att räkna på och utöver det görs även 
ofta matematiska förenklingar för att underlätta och snabba upp beräkningarna. Några 
exempel på vilka approximationer som ibland görs presenteras i detta avsnitt 
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Ett av många exempel på hur ett elnät kan modelleras: 
Ett vanligt sätt, är att dela upp elnätet i tvådimensionella komponenter som är sammanlänkade 
med varandra till ett nätverk för att illustrera vilka vägar strömmen kan ta – en så kallad 
nätverksmodell. Noggrannheten bestäms av hur små enheter indelningen görs i och hur 
noggrann information det finns om varje komponent. Ofta kan varje komponent i sig vara ett 
komplext system som exempelvis en transformator. Dock är det ofta av intresse att endast 
veta hur ofta och hur länge en komponent förväntas vara trasig. På samma sätt räcker det med 
att approximera en ledningslängd till en komponent om det blott är av intresse huruvida den 
går sönder eller ej; medan den kan delas in i flera, om det finns intresse av var på ledningen 
felet inträffar eller rent av om fler fel inträffar samtidigt på sträckan. En nätverksmodell över 
ett system – exempelvis elsystem – illustreras nedan i (samma nät som i avsnitt 3.3.2) figur 
3,5. [7][1][2] 
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Figur 3,5; exempel på nätverksmodell – varje box motsvarar en komponent, exempelvis en 
ledningssträcka. 
 
Ofta är elsystem förgrenade på ett sådant sätt att om fel inträffar kan det finnas möjlighet för 
strömmen att kunna ta alternativa vägar (redundans/reservmatning) – i figuren ovan är det 
exempelvis redundans överallt förutom vid komponent tre. Då kan dock problemet uppstå att 
det vid fel blir högre belastningar på andra komponenter trots redundans, vilket i värsta fall 
kan leda till överbelastning och ytterligare ett fel samt eventuellt en kollapps av hela systemet. 
Vissa tillförlitlighetsmodeller kan räkna med att varje komponent har ett maxvärde på vilken 
belastning den klarar av. Ett mer förenklat sätt är att helt enkelt säga att ett visst antal, n av m 
parallellkopplade komponenter måste fungera, ett så kallat n/m-system. Dessa går alltid att 
göra om till ett ekvivalent enkelt ovillkorat schema. Nedan illustreras dels hur detta betecknas 
och dels hur det görs om, genom ett enkelt exempel, se figur 3,6. [7][1] 
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Figur 3,6; två, ur ett tillförlitlighetsperspektiv, ekvivalenta modeller. 
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Symbolen till vänster anger att minst två av de tre komponenterna måste fungera för att 
systemet skall göra det. Ur tillförlitlighetssynpunkt är den högra figuren ekvivalent; ett sätt att 
se det är genom att använda minimala vägar, vilket beskrivs i avsnitt 3.3.2. 
 
Vanliga beräkningsapproximationer: 
Ofta är sannolikheter för fel i elsystem mycket små, både på komponent- och systemnivå. 
Multiplikation av två mycket små tal kan få en storleksordning på flera tiopotenser mindre, en 
effekt som naturligtvis ökar ännu mer vid multiplikation av tre eller fler mycket små tal. Det 
är vanligt att de matematiska uttrycken innehåller den typen av multiplikationer vid 
tillförlitlighetsberäkningar, så genom att helt enkelt stryka multiplikationer över en viss 
ordning kan uttrycken ofta förenklas avsevärt utan att det nämnvärt påverkar slutresultatet; då 
det som stryks ofta har flera potenser lägre storleksordning. Ett exempel på detta är att inte 
bry sig om mattematiska snitt. Ett radiellt system om två komponenter som felar, har en 
sannolikhet att gå sönder som är en addition av de båda två komponenternas sannolikhet 
minus sannolikheten att båda går sönder samtidigt - där det sistnämnda är snittet vars 
sannolikhet för oberoende system ofta är mycket liten. 
 
Många ekvationer inom tillförlitlighetsberäkningar bygger, som det nyligen presenterade 
exemplet på sannolikhetslära. En vanlig approximation är att anta att inträffade fel är helt 
oberoende av varandra, vilket ofta förenklar beräkningarna avsevärt, men inte alltid helt sant 
då det kan finnas samband mellan olika delars uppförande i ett komplext system. Ett sådant 
beroende är att belastningen kan öka på andra komponenter i systemet vid fel.  [1][2] 
 
För simuleringsmetoder är förutsättningarna lite annorlunda. Ofta går det att göra mer 
komplexa modeller och ta hänsyn till fler faktorer mot en bekostnad av att det inte går att göra 
matematiska beräkningar analytiskt. Istället slumpas flera olika scenarier fram, vilket ger ett 
skattat medelvärde på efterfrågade tillförlitlighetsmått. Ju fler scenarier, desto bättre skattning, 
dvs. lägre varians på skattningen – en varians som går att sänka även på andra sätt. 
Naturligtvis görs även approximationer i dessa fall på modellen, om än mindre. Andra 
approximationer på den här typen av metoder kan exempelvis vara att det inte går at ta fram 
exakta sannolikhetsfördelningar i metoden för att slumpa scenarier, utan att kända liknande 
fördelningar används istället, som nästan – men inte helt stämmer med verkligheten. [5][6] 

3.3.4 Approximativa metoder 
 
En stor del av tillförlitlighetsberäkningarna, däribland implementeringarna i RADPOW, 
bygger på approximativa tillförlitlighetsmetoder. De ingående ekvationerna i dessa kan 
härledas ur så kallade ”Markovkedjor”. Den matematiska teorin bakom Markovkedjor är 
komplex och ligger utanför examensarbetets ram. Istället presenteras Markovkedjor generellt, 
med fokus på den tillämning som ligger till grund för de approximativa metoderna – vilket 
endast är en av många tillämningar av Markovkedjor. Sedan beräknas ett exempel ut 
numeriskt och till sist presenteras de resulterande approximativa tillförlitlighetsformlerna: 
 
Generellt exempel på hur Markovkedjor kan tillämpas för elsystem: 
Tidigare genomgångna metoder har byggt på att ett system eller en komponent har haft två 
tillstånd, ”i funktion” eller ”ej i funktion”. Markovmetoden gör det möjligt att införa 
obegränsat antal tillstånd att räkna på. Rent praktiskt är metoden lämplig att använda på 
mindre delar av system, eller endast en komponent, även om det i praktiken går för stora 
system (med accelererande mängd beräkningar som följd). Ett enkelt exempel är en vanlig 
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parallellkoppling mellan två komponenter, komponent 1 och 2. Först definieras en tidsskala, 
exempelvis en dag. Sedan räknas fel- och reparationsintensiteter ut för de två ingående 
komponenterna, omskalade till rätt tidsskala. Detta system kan delas in i fyra logiska tillstånd: 
1. Båda i funktion  
2. Komponent 1 trasig och komponent 2 hel  
3. Komponent 2 trasig och komponent 1 hel   
4. Båda trasiga  
Antag att komponent två prioriteras och repareras först om båda är trasiga samtidigt 
(antagandet kunde ha varit annorlunda). Från tillstånd ett finns en viss sannolikhet att hamna i 
tillstånd två eller tre samt att stanna kvar i tillstånd ett. I tillstånd två och tre finns dels en 
sannolikhet att den trasiga komponenten repareras och återgår då till tillstånd ett eller att även 
den andra komponenten går sönder vilket leder till tillstånd fyra osv. Noteras bör, att metoden 
icke har minne för vilka tillstånd som tidigare har varit. Metoden bygger på att matematiskt 
härleda formler som från en framtagen markovkedja, beräknar sannolikheten att befinna sig i 
ett visst tillstånd efter en oändlig tid. Markovkedjan i exemplet ovan illustreras nedan i figur 
3,7:[1] 
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tillstånd  
Figur 3,7; exempel på hur en enkel parallellkoppling kan modelleras för att göra 
markovberäkningar på 
 
Till höger illustreras hur systemet kan vandra mellan de fyra tillstånden. Sannolikheten avgörs 
av fel- och reparationsintensiteter. P.g.a. det egna antagandet om att komponent 2 repareras 
före komponent 3, går det inte att ”vandra” mellan tillstånd 4 och 3. Olika antaganden får 
göras; exempelvis vilken komponent som repareras först om båda är trasiga, att två 
komponenter inte samtidigt kan gå sönder under en tidsperiod osv. – oavsett antaganden, går 
det för det mesta att göra en markovberäkning så länge vissa grundläggande kriterier uppfylls. 
Rimlighetsbedömning av vilka antaganden som är vettiga får således göras gång till annan. Så 
länge det går att definiera ändligt antal tillstånd och det finns övergångssannolikheter mellan 
tillstånden, går det att bygga upp en markovkedja av det mesta (finns undantag, vilka inte tas 
upp här). Det som sedan matematiskt räknas ut är en vektor med en sannolikhet för respektive 
tillstånd. Sannolikheten för att just ett specifikt tillstånd skulle vara efter en oändlig 
slumpvandring mellan tillstånd; detta kallas assymtotisk fördelning och betecknas π = (π1,π2, 
… , πN), där πi är sannolikheten för att systemet befinner sig i tillstånd i efter oändlig tid. För 
att beräkna systemets funktionssannolikhet summeras sannolikheterna för de tillstånd då 
systemet är i funktion, i exemplet ovan skulle det ha varit alla tillstånd utom tillstånd fyra. [1] 
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Nästa steg blir att matematiskt beräkna dessa sannolikheter. För att göra detta, sätts alla 
intensiteter in i en N*N matris: Q, där N är antalet valda tillstånd. På plats Q(i,j), i matrisen 
sätts intensiteten för att hamna i tillstånd j givet att systemet befinner sig i tillstånd i. Om i = j 
sätts istället summan av den radens intensiteter in multiplicerat med (–1) – detta för att få en 
radsumma på noll. De olika tillståndens sannolikheter bestäms sedan genom att sätta upp ett 
överbestämt ekvationssystem (om allt är rätt skall det gå att lösa trots detta, den extra 
ekvationen kan vara som en kontroll) och lösa det; den första ekvationen är att sannolikheten 
för alla tillstånd tillsammans skall bli ett dvs., π1 + π2 + … + πN = 1 – i enlighet med 
grundläggande sannolikhetslära. Ett annat villkor som måste uppfyllas är att varje 
kolumnsumma viktat med respektive tillståndssannolikhet πi skall vara noll, vilket ger de 
övriga N ekvationerna. Nedan visas först en lista på alla steg som behöver göras i detta 
Markov-exempel och sedan görs en numerisk uträkning av exemplet.[1] 
 

1. Definiera lämpliga tillstånd och välj ett lämpligt tidsintervall 
2. Rita upp ett schema över tillstånden som visar mellan vilka tillstånd det går att röra sig 

– detta för att få en bättre överblick. 
3. Tag fram övergångsintensiteter mellan tillstånd, och skapa en Q-matris. 
4. Sätt upp ett ekvationssystem utifrån villkoren: π1 + π2 + … + πN = 1 och π*Q = 0.  
5. Lös ut de obekanta πi. 
6. Använd dessa för att lösa ursprungsproblemet. 

  
Beräkning av exempelnätet: 
Använd samma system som visas i figuren ovan. Punkt ett och två är redan klara, tillstånd är 
definierade och ett schema över dem har gjorts. Antag att fel- och reparationsintensiteter är 
givna som: μ2 och λ2 samt μ3 och λ3. Utifrån detta kan en Q-matris ställas upp: 
 

Tabell 3,1 – Q-matris för markovexemlet 
Tillstånd 1 2 3 4 

1 - (λ2+ λ3) λ2 λ3 0 
2 μ2 - (μ2+ λ3) 0 λ3
3 μ3 0 - (μ3+ λ2) λ2
4 0 μ2 0 -μ2

 
 Ställ upp ekvationer: 
(1) π1 + π2 + π3 + π4 = 1 
(2) - (λ2+ λ3)* π1 + μ2* π2 + μ3* π3 = 0 
(3) λ2* π1 - (μ2+ λ3)* π2 + μ2* π4 = 0 
(4) λ3* π1 - (μ3 + λ2)* π3 = 0 
(5) λ3* π2 + λ 2* π3 – μ2* π4 = 0 
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Genom at sätta in eventuellt givna värden i detta uttryck erhålls ett värde på π3. Sedan kan π1, 
π2 och π4 beräknas eftersom de finns angivna som ett uttryck av givna konstanter multiplicerat 
med π3. Sannolikheten att systemet fungerar blir sen i detta fall A = π1 + π2 + π3, eftersom 
dessa och endast dessa tillstånd medför systemfunktion. Sannolikheten att systemet är trasigt 
blir lika med π4 (= 1- A). 
 
Sammanställning av de approximativa metoderna som bl.a. används i RADPOW: 
 
Givet ett systems felintensitet λp och reparationsintensitet μp, blir sannolikheten för att 
systemet skall fungera: 

pp

p

λμ
μ
•

 

 Sannolikheten för att det inte skall fungera:   

pp

p

λμ
λ
•

 

I ett rent seriesystem är systemets felintensitet summan av alla ingående komponenters 
felintensiteter. Med hjälp av samma Markov-metod som i det tidigare beskrivna exemplet i 
detta avsnitt, erhålles formeln för sannolikheten att ett system om två seriekopplande 
komponenter – komponent 1 och 2 – fungerar som:  

)()( 2211

21

λμλμ
μμ

+•+
•  

Att ett system om två parallellkopplade komponenter inte fungerar som:  

)()( 2211

21

λμλμ
λλ

+•+
•  

Än så länge har inga approximationer gjorts. Från dessa skall nu förenklade ekvationer 
härledas som även fungerar för system med fler komponenter än två. [7][1][2] 
 
Seriesystem:  
Reparationstiden ges som tidigare nämnt som inversen av reparationsintensiteten. Om μi*λi är 
liten blir denna invers ungefär lika med summan av alla μi*λi delat på hela systemets 
felintensitet. Så med hjälp av den analytiska ekvationen för att beräkna systemets felintensitet, 
gör denna approximation att även reparationstiden (och reparationsintensiteten) går att räkna 
ut i seriesystem om flera komponenter. Us, som är systemets otillgänglighet, kan 
approximeras som μs*λs som är lika med: 
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Parallellsystem:  
Reparationstiden för ett parallellsystem ges av: 
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λ  Om λ i* ri är mycket mindre än 1 kan denna ekvation approximeras till: 
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 Up kan approximeras till μs*λs, vilket, om ovan förenklade ekvationer används, blir: 
 [∏ •=

i
iip rU )(λ 7][1][2] 

3.3.5 Beräkningar av systemspecifika utdata 
 
När ett fel inträffar i ett elsystem är det vanliga att alla kunder inte drabbas på samma sätt. 
Avbrottet kan vara längre i vissa delar av systemet eller så drabbas vissa kunder inte alls när 
andra gör det. För att ta hänsyn till sådant måste modellen ta med antalet kunder per nod och 
olika sätt att koppla bort och isolera fel på för att kunna begränsa skadorna. Hur allt detta kan 
behandlas, introduceras i detta avsnitt. Detta görs med ett långt exempel för hur ett reparerbart 
systems olika tillförlitlighetsmått beräknas, utifrån förutsättningar som justeras något 
allteftersom. Metoden gör ut på att räkna ut tillförlitlighetsutdata för respektive lastpunkt och 
sedan sammanställa de systemspecifika tillförlitlighetsutdata som till exempel SAIFI och 
SAIDI – de använda utdata i exemplet finns definierade i början av rapporten under 
”Definitioner och använda förkortningar”. RADPOW räknar på ett liknande sätt, vilket 
presenteras i kapitel 4. Den metodiska beräkningsgången som här presenteras, bygger på de 
approximativa ekvationer som togs fram i avsnitt 3.3.4. [7][1][2] 
 
Exempel på analytiska tillförlitlighetsberäkningar av ett elnät: 
 

X

A B C

   1     2    3
a b c

 
Figur 3,8; modell över ett system som skall användas i kommande exempel. 
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Till att börja med skall figur 3,8 förklaras. Ett elsystem matas från ett starkt nät, utan 
störningar, från pilen längst till vänster. Systemet består av tre stora ledningar: A, B och C 
som kan gå sönder med olika sannolikhet samt en reservledning X. De två blåa och den gröna 
kvadraten är frånskiljare, som kan kopplas ur vid behov med viss fördröjning medan de tre 
röda kvadraterna är säkringar som omedelbart kopplar ur. Det finns tre områden med varsin 
uttagspunkt: nod 1, nod 2 och nod 3, dit det levereras energi. Sista biten till dessa består av 
ledningarna a, b och c. Säkringarnas återställningstid antas vara kortare än reparationstiderna. 
 

Tabell 3,2 – given indata för noderna 
Nod Antalet kunder i noden Genomsnittlig förbrukning (kW) 

1 4000 21000 
2 6000 25000 
3 3000 20000 

Totalt 13000 66000 
  
Given tillförlitlighetsstatistik: 
Reparationstiden för de stora ledningarna är 10 h och 5 h för de små. Det tar 0,5 h att slå av en 
frånskiljare och om inget annat sägs fungerar brytare och säkringar till 100 %. 
Komponenterna har följande felfrekvenser (X antas vara fri från fel då den är inkopplad): 
 

Tabell 3,3 – givna felfrekvenser för exemplet 
Komp. A B C X a B c 
λ (h/år)  0,1 0,2 0,4 0,0 0,2 0,1 0,2 
 
När den här typen av problem skall lösas, är det klokt att strukturera problemet genom att 
beräkna del för del i en tabell. Hur olika tänkbara fel slår mot olika lastpunkter, för att till sist 
sammanställa och beräkna slutresultatet. För att visa frånskiljares betydelse och se hur pass 
stor inverkan reservledningen har, tas tre delexempel upp med olika förutsättningar och sist av 
allt analyseras skillnaderna något: 
 
Delexempel 1: Antag att reservledningen är urkopplad helt (grön ersatt med avbrott), brytarna 
existerar inte (blå ersatt med ledning) och säkringarna (de gröna kvadraterna) fungerar 100 % 
och omedelbart vid fel. Detta leder till att fel som inträffar i A, B eller C slår ut hela systemet 
tills att de har blivit lagade, medan fel som uppstår på de lokala ledningarna blott slår ut den 
aktuella noden. Utifrån dessa villkor ställs en tabell upp. Räknereglerna, från avsnittet med 
approximativa metoder används: 
 

Tabell 3,4 – uppställning av tabell för delexempel 1 
 Nod 1 Nod 2 Nod 3 
Fel i: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

A 0,1 10 1 0,1 10 1 0,1 10 1 
B 0,2 10 2 0,2 10 2 0,2 10 2 
C 0,4 10 3 0,4 10 4 0,4 10 4 
A 0,2 5 1       
B    0,1 5 0,5    
C       0,2 5 1 

Total: 0,9 8,75 7,00 0,8 8,75 7,50 0,9 8,75 8,00 
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Från tabell 3,4 kan nu de olika tillförlitlighetsutdata beräknas: 
 ASAI = (total kundtid med funktion / total önskad kundtid) =  

999148,0
876013000

3000860005,740007876013000
=

•
•−•−•−•  

 
ASUI = 1 – ASAI = 0,000852 
SAIFI = (totalt antal kundavbrott / totalt antal kunder) =  

85,0
13000

30009,060008,040009,0
=

•+•+• avbrott/kund och år 

SAIDI = (totalt antal tid kund drabbad / total avbrottstid) =  

46,7
13000

3000860005,740007
=

•+•+• timmar/kund och år 

CAIDI = (totalt antal tid kund drabbad / total avbrottstid för drabbade kunder) =  

74,8
30009,060008,040009,0

3000860005,740007
=

•+•+•
•+•+• timmar/avbrott 

AENS (icke-levererad energi)=  

0,38
13000

200008250005,7210007
=

•+•+• kWh/kund och år 

 
Delexempel 2: Antag att reservledningen är urkopplad helt (grön ersatt med avbrott), 
frånskiljarna (de blå kvadraterna) och säkringarna (de gröna kvadraterna) fungerar till 100 %. 
Fel som uppstår i B, kan isoleras så att det enbart drabbar nod 1 under omkopplingstiden och 
fel som uppstår i C kan isoleras så att det enbart drabbar nod 1 och 2 under omkopplingstiden: 
 

Tabell 3,5 – uppställning av tabell för delexempel 2 
 Nod 1 Nod 2 Nod 3 
Fel i: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

A 0,1 10 1 0,1 10 1 0,1 10 1 
B 0,2 0,5 0,1 0,2 10 2 0,2 10 2 
C 0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 10 4 
A 0,2 5 1       
B    0,1 5 0,5    
C       0,2 5 1 

Total: 0,9 4 2,3 0,8 6,38 3,7 0,9 8,75 8,00 
 
Från det kan nu de olika tillförlitlighetstalen beräknas: 

 ASAI  = 999514,0
876013000

3000860007,340003,2876013000
=

•
•−•−•−•  

 
ASUI = 1 – ASAI = 0,000486 

SAIFI = 85,0
13000

30009,060008,040009,0
=

•+•+• avbrott/kund och år 

SAIDI = 26,4
13000

3000860007,340003,2
=

•+•+• timmar/kund och år 

CAIDI = 99,4
30009,060008,040009,0

3000860007,340003,2
=

•+•+•
•+•+• timmar/avbrott 
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AENS = 1,23
13000

200008250007,3210003,2
=

•+•+• kWh/kund och år 

 
Delexempel 3: Antag att reservledningen är inkopplad och grön representerar en säkring som 
omedelbart isolerar felet, frånskiljarna (blå) och säkringarna (de gröna kvadraterna) fungerar 
denna gång endast till 90 %: 

Tabell 3,6 – uppställning av tabell för delexempel 3 
 Nod 1 Nod 2 Nod 3 
Fel i: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

A 0,1 10 1 0,1 0,5 0,05 0,1 0,5 0,05 
B 0,2 0,5 0,1 0,2 10 2 0,2 0,5 0,1 
C 0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 10 4 
A 0,2 5 1 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
B 0,01 0,5 0,005 0,1 5 0,5 0,01 0,5 0,005 
C 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,2 5 1 

Total: 0,93 2,83 2,315 0,84 2,83 2,77 0,93 2,83 5,165 
 
Från det kan nu de olika tillförlitlighetstalen beräknas: 

ASAI  = 999637,0
876013000

3000165,5600077,24000315,2876013000
=

•
•−•−•−•  

 
ASUI = 1 – ASAI = 0,000363 

SAIFI = 89,0
13000

300093,0600084,0400093,0
=

•+•+• avbrott/kund och år 

SAIDI = 18,3
13000

3000165,5600077,24000315,2
=

•+•+• timmar/kund och år 

CAIDI = 58,3
300093,0600084,0400093,0
3000165,5600077,24000315,2

=
•+•+•
•+•+• timmar/avbrott 

AENS = 0,17
13000

20000165,52500077,221000315,2
=

•+•+• kWh/kund och år 

 
Diskussion över betydelsen av olika förutsättningar: Dessa exempel visar både hur olika 
åtgärder i ett system påverkar tillförlitligheten och hur situationer kan tas med i 
beräkningarna. Delexempel 1 visar vikten av att kunna isolera fel i ett elsystem. Att införa 
frånskiljare är ett sätt att drastiskt sänka den förväntade feltiden som en kund årligen 
upplever. Däremot påverkar det inte antalet fel per år, eftersom de har en omkopplingstid. Att 
som i sista exemplet, införa redundans, minskar tiden för fel avsevärt – men inte heller detta 
minskar antalet fel nämnvärt. I sista delexemplet visas även hur det går att behandla, att en 
viss skyddsåtgärd kan fela med en viss sannolikhet (sekundärt fel), vilket brukar kunna 
inträffa i verkliga system. Genom att studera olika tillförlitlighetsmått, går det att tydligt se att 
olika åtgärder fungerar olika väl, beroende vad som är önskvärt att uppnå. Ibland spelar 
kanske endast antalet fel någon roll – exempelvis om något förstörs oavsett längden på 
avbrott, medan det ibland kan vara av intresse hur mycket energi som inte levereras eller hur 
långa felen är sammanlagt.   
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4 Tillförlitlighetsmetoder i datorprogram för elnät 
 
Två olika program utöver NNMs Netben, har använts i de utförda analyserna. Dessa två 
program, RADPOW och NEPLAN, presenteras här. Båda programmen har olika för- och 
nackdelar, vilket detta kapitel bl.a. berör: 

4.1 Metod i RADPOW 

4.1.1 För- och nackdelar  
 
RADPOW är framtaget vid KTH, elektrotekniska system. Detta medför fördelen att det är ett 
icke-kommersiellt program, vars bakomliggande metoder är öppna att ta full del av och 
dessutom är kunskapen stor om programmet bland handledarna. Det finns bl.a. en god 
beskrivning av programmet i Lina Bertlings doktorsavhandling [3] och det har tidigare 
använts i kurser och forskning vid KTH. Nackdelen är att RADPOW, åtminstone än så länge 
ej är vidare känt eller spritt utanför skolan och så har det ej något grafiskt användargränssnitt 
samt att det ej är validerat i Windowsmiljö än – i den här rapporten har Unixversionen av 
RADPOW använts. [3] 

4.1.2 Övergripande struktur 
 
RADPOW är ett program under utveckling, en del moduler är planerade att införas i 
programmet i framtiden. Dock är huvudprogrammet inklusive de moduler som krävs för 
normala tillförlitlighetsberäkningar fullt fungerade och validerade med gott resultat. I denna 
rapport beskrivs endast de delar av programmet som har används för de analyser som är 
gjorda i rapporten. [3] 
 
Först presenteras en övergripande figur över RADPOWs struktur, beskrivande programmets 
algoritm, se figur 4,1. Sedan presenteras ett exempel innehållandes alla aspekter som kommer 
att behöva belysas för att förstå implementeringen av de kommande mer komplexa systemen. 
Dock görs exemplet så enkelt som möjligt, givet att de aspekter som används i rapportens 
analyser förklaras. Steg för steg beskrivs exemplet för hur RADPOW beräknar 
tillförlitligheten. Till sist beskrivs de ekvationer som RADPOW använder. 
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Figur 4.1; övergripande algoritm för hur RADPOW beräknar tillförlitlighetsdata  [3].  
 

• Indata läses in, se avsnitt 4.1.3. 
• Varje uttagspunkt analyseras för sig, se avsnitt 4.1.4. 

o Vilka fel som kan uppkomma och drabba uttagspunkten härleds fram (första 
och andra ordningens fel samt eventuella brytarfel). 

o Vilket bidrag varje fel har på uttagspunkten beräknas. 
o Summering av alla fels bidrag 
o Nästa uttagspunkt beräknas på samma sätt (om det finns några fler som inte 

gjorts ännu). 
• Summering av hela systemets tillförlitlighetsutdata, baserat på tillförlitlighetsutdata 

för varje uttagspunkt, se avsnitt 4.1.4.  
 
Algoritmen ovan beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. 
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4.1.3 Presentation av exempel och indata  
 
Presentation av exempel: 

1

2 3 4 5

6 7

8910

 
Figur 4.2; ett enkelt nät som skall analyseras med RADPOW 
 
Nätet ovan har en inmatningspunkt, fyra perfekta brytare, en frånskiljare, en normalt öppen 
punkt (frånskiljaren), två uttagspunkter och tre ledningar (varav en av ledningarna 
approximeras till att inte ha någon felfrekvens). Värdena på avbrottsstatistiken är inte valda 
för att vara realistiska, utan för att det enkelt skall gå att följa beräkningsgången, då syftet 
med detta avsnitt endast är att förklara hur RADPOW fungerar. Nätet innehåller alla de 
komponentsorter och de aspekter (såsom slingmatning och öppna punkter) som de i rapporten 
analyserade systemen har. RADPOW körs och lösningsgången förklaras för två varianter av 
exemplet ovan: variant a) och b): 
 
a) Grund exempel, som figuren ovan: 

 Tabell 4,2 – komponentlista för exemplet 
Nr. Sort Kategori i 

RADPOW 
Felfrekvens Åtg. Tid [h] Övrigt 

1 Fstn Bus 1 fel/år 1 Inmatningspunkt
2, 4, 10 & 8 Perfekta 

brytare 
Break 0 fel/år 0 Antas öppna 

direkt vid fel  
3 Ledning Cable 1 fel/km och 

år 
1 1 km, ger 

felfrekvens på 1 
fel/år 

5 Nstn Bus 1 fel/år 2 100 abonnenter, 
2 kW per 
abonnent 

6  Frånskiljare Break 0 fel/år 0 Det tar 1 h att 
öppna/sluta den 

7 Nstn Bus 1 fel/år 2 200 abonnenter, 
2 kW per 
abonnent 

9 Ledning Cable 1 fel/km och 
år 

1 2 km, ger 
felfrekvens på 2 
fel/år 

Ledningen mellan komponent 6 och komponent 7 antas vara perfekt, så det behöver inte 
modelleras  
 
b) Som grundexemplet a), med skillnaden att komponent 6 antas vara en sluten punkt. 
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Inmatning av data i RADPOW  [3] 
Dels sker inmatning med indatafiler i textformat – finns med som bilagor över system i gjorda 
analyser, bilaga 3; systemet som beskrivs här finns i bilaga 3.1. Dels sker det genom att ändra 
parametrar i main.cc-filen (bilaga 3.1). Anledning till att ta med indatafilerna som har använts 
är för att öka rapportens reliabilitet och för att öka förståelsen i läsningen av detta avsnitt om 
bilaga 3.1 samtidigt studeras: 
 
Indata i formen av textfiler: 
Komponenter: 

• Vilka komponentsorter som finns: Vilken kategori respektive komponent har i 
RADPOW, komponentens felfrekvens, dess åtgärdstid och tid att koppla bort 
komponenten vid uppkomna fel. Observera att komponent 3 och 9 egentligen är av 
samma sort (exakt lika hållbara ledningar), men att de räknas som olika i RADPOW, 
då de på grund av olika längd får olika felfrekvens.  

• Varje unik komponent för sig namnges med ett unikt nummer. 
• Exempel på andra saker som kan matas in: Felfrekvenser vid vissa sorters fel eller 

sannolikhet att brytare ej öppnar – dessa används inte i rapporten. 
 
Uttagspunkter:  

• Vilka komponenter som är uttagspunkter (5 och 7 i exemplet).  
• Antalet abonnenter per uttagspunkt. 
• Medeleffekt per abonnent i respektive uttagspunkt. 
• Andra aspekter som inte har använts i analyserna (exempelvis andel av olika sorters 

abonnenter). 
 
Inmatningspunkter:  
I exemplet är endast komponent 1 en inmatningspunkt. 
 
Normalt öppna punkter:  
I exemplet komponent 6 i fall a) och ingen i fall b).   
 
Information hur komponenterna sinsemellan är sammanlänkade: 
Definieras som en lista över nätets alla förgreningar (engelskans bransch) – vilka olika 
matningar det finns till systemets olika lastpunkter. I exemplet har höljande förgreningar 
definierats:  
1. {1 2 3 4 5}  
2. {1 10 9 8 7}  
3. {5 6 7}  
  
Inmatningen genom ändringar direkt i main.cc filen:  

• Antalet komponenter (10 stycken) 
• Antalet komponentsorter (6 stycken)  
• Antalet inmatningspunkter (1 stycken)  
• Antalet uttagspunkter (2 stycken)  
• Antal uttagspunkter som skall analyseras (2 stycken)  
• Antalet normalt öppna punkter (1 för a), 0 för b)), 
• Antalet förgreningar (3 stycken) och antalet element i listan av förgreningar (19).  
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4.1.4 Lösningsgången i RADPOW 
 
RADPOW är skrivet i C ++. RADPOW är uppdelat i olika moduler som får indata från 
huvudprogrammet och som skickar tillbaka resultat till huvudprogrammet. Nedan anges 
namnet på modulen inom parantes. [3] 
 
Analys av systemet [3]: 
Inläsning (Huvudprogrammet):  
Först kompileras programmet (läser in information bl.a. från main.cc om antalet komponenter 
etc.). Sedan vid körning, som oftast sker i samband med kompileringen, laddar 
huvudprogrammet in och läser av samt bearbetar indatafilerna. Först läses indata för 
systemstruktur in, sedan för respektive komponent. 
 
Härledning av minimala vägar (modul ”Minpath”):  
Minimala vägar definieras på samma sätt som i avsnitt 3.3 och de anges med förgreningar i 
stället för varje komponent för sig. Öppna punkter läses in, sedan identifieras förgreningar, 
innehållandes någon öppen punkt, vilket i detta fall är endast förgrening 3.  
 
Minimala vägar för uttagspunkt 5 blir {1} och {2 3}, där den senare innehåller en öppen 
punkt och för uttagspunkt 7 blir det {2} och {1 3}, där den senare innehåller en normalt 
öppen punkt. 
 
Samma minimala vägar för b) med undantag av att det inte finns några öppna punkter i b). 
 
Härledning av intilliggande komponenter under kategorin ”Break” (modul ”Assbreak”):  
Görs för varje komponent. Brytare som normalt är elektriskt sammankopplade med 
komponenten (normalt öppna punkter antas vara öppna) genom en väg som ej innehåller 
någon annan brytare. Resultatet från dessa beräkningar används senare för att bl.a. till att 
beräkna fel uppkomna p.g.a. brytare som felar, vilket inte är aktuellt för exemplet. Detta ger 
följande utdata för exemplet: 
a): 1 {2 10}, 2  {10 4}, 3 {2 4}, 4 {2}, 5 {4}, 7 {8}, 8 {10}, 9  {10 8} och 10  {2 8} 
b): 1 {2 10}, 2  {10 4}, 3 {2 4}, 4 {2 6}, 5 {4 6}, 6 {4 8}, 7 {6 8}, 8 {10 6}, 9 {10 8} och 10 
{2 8} 
 
Analys av uttagspunkt 5 [3]: 
Härledning av minimala snitt (modul ”Mincut”):  
Minimala snitt definieras på samma sätt som i avsnitt 3.3. Indata till den här modulen är 
vilken uttagspunkt som analyseras för närvarande, informationen som togs fram i modulen 
”minpath”. Minimala snitt tas fram för första och andra ordningen, angivet i komponenter och 
denna modul tar även fram alla minimala vägar innehållandes en öppen punkt, angiven i 
komponenter istället för i förgreningar.    
 
För a): Minimala snitt av första ordningen för lp 5 är:  
{1 2 3 4 5} 
Andra ordningen: Finns inga (räknar bara minimala snitt i normaldrift, alltså som 6 vore 
öppen punkt). 
Minimala vägar med öppen punkt:  
{1 10 9 8 7 6 5} 
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För b): Minimala snitt av första ordningen är {1 5}, dvs. antingen att fördelnings- eller 
nätstationen felar. 
Minimala snitt av andra ordningen är: 
 {2 6, 2 7, 2 10, 2 9, 2 8, 3 6, 3 7, 3 10, 3 9, 3 8, 4, 6, 4 7, 4 10, 4 9, 4 8}, ganska många då det 
finns två vägar, sam vardera har flera komponenter. Många av dessa har dock noll sannolikhet 
att fela. 
 
Härledning av möjliga fel i skyddsutrustning (”Module Aafail”):  
Användes ej i a) och b), då brytare antas vara perfekta eftersom samma antagande har gjorts i 
de utförda analyserna. Indata hit är bl.a. från ”Assbreak”. 
 
Beräkning för varje typ av fel (modul ”Lpind”):  
Beräknar först icke levererad effekt i lastpunkten vid uppkommet fel, i detta fall:  
100 abonnenter * 2 kW/abonnent = 200 kW/fel. Hämtar in data för alla identifierade 
minimala snitt av första ordningen. 
 a): 

1. felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid =1 h/fel , icke-levererad effekt = 200 kW 
2. felfrekvens = 0 fel/år, U = 0 h/år, åtgärdstid = 0 h/fel, icke-levererad effekt = 0 kW 
3. felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid = 1 h/fel, icke-levererad effekt = 200 kW 
4. felfrekvens = 0 fel/år, U = 0 h/år, åtgärdstid = 0 h/fel, icke-levererad effekt = 0 kW 
5. felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid = 1 h/fel+, icke-levererad effekt = 200 kW 

Fel av andra ordningen: Förekommer ej. 
b): 
 Fel av första ordningen: 

1. felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid =1 h/fel, icke-levererad effekt = 200 kW 
5.   felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid = 1 h/fel+, icke-levererad effekt = 200 kW 

Fel av andra ordningen:  
Felfrekvensen =  

00068492,0
8760

0  0  0  0  0  0  1)(1*2*1  0  1)  (1*1*1  0  0  0  0  0  0
=

++
++++++++++++++++ fel/år 

U = 000342466,0
8760

1*1*2*1  1*1*1*1
=

+ h/år 

Åtgärdstid = 5,0
20,00068493
60,00034246

= h/fel 

Icke-levererad effekt = 0.000684932*0,5*200 kW = 0.0684932 kW 
 
+ Egentligen 2 h/fel, men tack vare frånskiljaren, räknar RADPOW om det till 1 h/fel. 
++ 24h/dag*365dagar/år = 8760 timmar. Detta måste tas med eftersom r[h] och  
felfrekvensen[fel/år] har olika enheter.   
 
Sedan görs beräkningar över identifierade fel i skyddsutrustning: Inte aktuellt, då alla brytare 
är perfekta, skulle bl.a. ha räknat ut fel uppkomna p.g.a. brytare som icke öppnar när de skall.  
 
Beräkning av uttagspunktens totala tillförlitlighetsindex (modul ”Lpind”):  
Totala felfrekvensindex för lastpunkten är lika med summan av alla identifierade 
felfrekvensindex för lastpunkten, vilket i detta fall blir:  
a) är 3 fel/år. På samma sätt beräknas U och icke-levererad effekt till 3 h/år respektive 600 
kW. Reparationstiden beräknas som U/felfrekvensen vilket blir 1 h/fel.    
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b): Felfrekvens = 2 + 0,000684932 = 2,00068 fel/år 
U = 2 + 0,000342466 = 2,00034 

r = 999829,0
22,00068493
62,00034246

= h/fel 

Icke-levererad effekt = 400,068 kW 
 
Analys av uttagspunkt 7 [3]: 
Härledning av minimala snitt (modul ”Mincut”):  
 
För a) : Minimala snitt av första ordningen för lp 7 är:  
{1 10 9 8 7} 
Andra ordningen: Finns inga (räknar bara minimala snitt i normaldrift, alltså som 6 vore 
öppen punkt). 
Minimala vägar med öppen punkt:  
{1 2 3 4 5 6 7} 
 
För b): Minimala snitt av första ordningen är:  
{1 7}, dvs. antingen att fördelnings- eller nätstationen felar. 
Minimala snitt av andra ordningen är: 
{10 5, 10 6, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 9 5, 9 6, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4, 8 5, 8 6, 8 1, 8 2, 8 3, 8 4} 
Många innehåller komponent(er) med noll sannolikhet att fela. 
 
Härledning av möjliga fel i skyddsutrustning ”Module Aafail”: Användes ej i a) och b), då 
brytare antas vara perfekta. 
 
Beräkning för varje typ av fel (modul ”Lpind”): Beräknar icke levererad effekt i lastpunkten 
vid uppkommet fel, i exemplet till: 200 abonnenter * 2 kW/abonnent = 400 kW/fel. Hämta in 
data för alla identifierade minimala snitt: 

1. felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid =1 h/fel , icke-levererad effekt = 400 kW 
10. felfrekvens = 0 fel/år, U = 0 h/år, åtgärdstid = 0 h/fel, icke-levererad effekt = 0 kW 
9. felfrekvens = 2 fel/år, U = 2 h/år, åtgärdstid = 1 h/fel, icke-levererad effekt = 400 kW 
8. felfrekvens = 0 fel/år, U = 0 h/år, åtgärdstid = 0 h/fel, icke-levererad effekt = 0 kW 
7. felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid = 1 h/fel, icke-levererad effekt = 400 kW 

Fel av andra ordningen: Förekommer ej. 
 
b) fel av första ordningen: 

1.   felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid =1 h/fel , icke-levererad effekt = 400 kW 
7.   felfrekvens = 1 fel/år, U = 1 h/år, åtgärdstid = 1 h/fel, icke-levererad effekt = 400 kW 

Fel av andra ordningen:  

Felfrekvensen = 0,00136986
8760

1)(1*2*1  1)(1*2*1  1)(1*2*1
=

+++++ fel/år 

U = 000684932,0
8760

1*1*2*1  1*1*2*1  1*1*2*1
=

++ h/år 

Åtgärdstid = 5,0
0,00136986

20,00068493
= h/fel 

Icke-levererad effekt = 0,00136986*0,5*400 kW = 0,273973 kW 
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Beräkning av uttagspunktens totala tillförlitlighetsindex (modul ”Lpind”):  
Totala felfrekvensindex för lastpunkten är lika med summan av alla identifierade 
felfrekvensindex för lastpunkten, vilket i detta fall är 4 fel/år. På samma sätt beräknas U och 
icke-levererad effekt till 4 h/år respektive 1600 kW. Reparationstiden beräknas som 
U/felfrekvensen vilket blir 1 h/fel.    
 
b): Felfrekvens = 2 + 0,00136986= 2,00137fel/år 
U = 2 + 0,000684932= 2,00068 

r = 999658,0
2,00136986

22,00068493
= h/fel 

Icke-levererad effekt = 800,274 kW 
 
Lösning av systemets totala tillförlitlighetsindex (modul ”Sind”) [3]: 
Indata är respektive uttagspunkts beräknade tillförlitlighetsindex och antalet abonnenter per 
uttagspunkt: 

a): SAIFI = 66667,3
200100

200*4100*3
=

+
+ fel/år och kund 

 

SAIDI = 66667,3
200100

200*4100*3
=

+
+  h/år och kund 

CAIDI = 1
200*4100*3
200*4100*3

=
+
+ h/fel  

AENS = 33333,7
200100

1600600
=

+
+  kWh/kund och år 

ASAI = 999581,0
24*365*300

200*4100*324*365*300
=

−− [tillgänglighet] 

 

b): SAIFI = 00114,2
200100

200*00137,2100*00068,2
=

+
+ fel/år och kund 

 

SAIDI = 00114,2
200100

200*00137,2100*00068,2
=

+
+  h/år och kund 

CAIDI = 999715,0
20*00137,2100*00068,2
200*00137,2100*00068,2

=
+
+ h/fel  

 

AENS = 00144,4
200100

274,800068,400
=

+
+  kWh/kund och år 

ASAI = 999772,0
24*365*300

200*00068,2100*00034,224*365*300
=

−− [tillgänglighet] 
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4.1.5 De ekvationer RADPOW räknar med 
 
Första och andra ordningens snitt tas med, alltså ren seriekoppling och parallellkoppling om 
högst två parallella slingor, fel av högre ordning än två approximeras bort. Både för först och 
andra ordningens snitt räknar RADPOW med approximativa formler. [3] 
 
Första ordningens snitt [3]: Totala felfrekvensen [fel/år], orsakad av fel uppkomna av första 
ordningens snitt, är summan av alla snitts felfrekvenser: λs1 = Σ(λi). 
Även U [h/år] beräknas som summan över alla snitt: Us1 = Σ(Ui) = Σ(ri*λi). 

Den genomsnittliga tiden för fel [h], erhålles som kvoten mellan felfrekvens och U: 
si

siU
λ

 

Total icke levererad effekt, LOEsi, är den totala tiden U multiplicerat med total icke levererad 
effekt per avbrott:  
LOEsi = Usi*[summa kunder för uttagspunkt]*[snitt icke-levererad effekt per kund]. 
 
Andra ordningens snitt[3]: Varje snitt innehåller två komponenter, x och y, som leder till fel i 
lastpunkt, om och endast om båda två felar samtidigt. 
Felfrekvensen för fel i komponent x och y samtidigt:  

)(*)*(
**1

)(*)*(
yxyx

yyxx

yxyx
xy rr

rr
rr

+≈
++

+
= λλ

λλ
λλ

λ  

rxy = 
yx

yx

rr
r*r

+
 

Uxy = λxy *rxy ≈ λx *λy*rx *ry 
LOExy = Uxy * [summa kunder för uttagspunkt]*[snitt icke-levererad effekt per kund] 

I Praktiken beräknas rxy = 
XY

XYU
λ

 

En sak som måste tas i beaktning i beräkningarna för andra ordningens snitt, är de olika 
enheterna för λ[fel/år] och r[h] när de förekommer i samma formler. Det går 356 dygn * 24 
h/dygn = 8760 timmar per år om året approximeras till exakt 365 dagar. Genom att resultatet 
från beräkningarna av  λxy och Uxy divideras med faktorn 8760, kompenseras det för 
enhetsskillnaden. 
 
Sammanställningar  [3][2][7]:  
Respektive lastpunkts totala λLPx, LOELPx och ULPx är summan av alla snitts, både första- och 

andra ordningens. rLPx = 
LPx

LPxU
λ

  

 
När respektive lastpunkts tillförlitlighetsindex har beräknats, sammanställs systemets SAIFI, 
SAIDI, CAIDI, AENS och ASAI på samma sätt som i definitionerna i början av rapporten: 
”Definitioner och använda förkortningar” 
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4.2 Tillförlitlighetsberäkningar i NEPLAN 
 
NEPLAN är framtaget av det Schweiziska företaget BCP, med nära samarbete med ABB och 
STRI. Programmet började utvecklas under slutet av 1980-talet och uppgraderas 
kontinuerligt. Förutom elsystem kan olika versioner av NEPLAN analysera bl.a. gas-, vatten- 
och värmesystem. Det är ett kommersiellt program, men en gratis demoversion som finns att 
ladda ned på hemsidan, vilken är tillräcklig för vissa analyser, däribland dem som används i 
denna rapport [hems. 1]  

4.2.1 För- och nackdelar 
 
Till skillnad från RADOW, är NEPLAN ett kommersiellt program. Därför saknas detaljerad 
och säker information om vilka bakomliggande metoder som programmet använder sig av, 
även om det finns tillgång till en mängd användarmanualer [hems. 1]. Därför kommer 
beskrivningen av NEPLAN ske på ett litet annat sätt än för RADPOW. Det går nämligen inte 
att exakt veta hur programmet har räknat. Endast några grafiska exempel på programmets 
utformning och användningsområden inom tillförlitlighet kommer att presenteras i rapporten. 
Avsnitt 4.2.2 innehåller några bilder från programmet med kommentarer, medan en 
utvärdering sedan görs i rapportens diskussionsdel (avsnitt 9.2). En ytterligare nackdel är att 
det inte finns någon tidigare erfarenhet om programmet inom institutionen, och att det endast 
finns tillgänglig som en demoversion – i och för sig tillräcklig för de flesta beräkningar som 
behövs. [hems. 1] 
 
Fördelarna är det grafiska gränssnittet, som möjliggör att exemplifiera med bilder i rapporten 
och att det ger en god översikt över systemet samt att det bli mer användarvänligt. Det har en 
spridning över världen och har utvecklats och funnits under flera år. Dessutom funderar 
institutionen på att eventuellt köpa in och börja använda sig av programmet, vilket gör att 
testning och utvärdering av programmet kan komma andra till nytta. 
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4.2.2 Grafiska exempel med kommentarer  
 

 
Figur 4,3; den egna modellen av F6 Hille, implementerad i NEPLAN. 
 
Till höger finns det komponenter att välja ifrån och under analys i menyn överst finns 
exempelvis olika val av analys, allt från tillförlitlighets- till flödesanalys. Resultatet från 
tillförlitlighetsanalysen presenteras dels per lastpunkt (gröna rutor i figuren) och dels 
systemspecifika index (syns ej i figuren). Största fördelen är att det grafiska gränssnittet är 
tydlig, största nackdelen är att det är svårt att länka ihop komponenter så att det blir rätt – mer 
om detta i utvärderingen 
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Figur 4,4; insättning av tillförlitlighetsindata för en komponent.  
 
Samma system i figur 4,4, som i figur 4,3. Här har data för en komponent tagits fram – en av 
nätstationerna i område fyra. Tillförlitlighetsindata bestäms för varje komponentsort, i det här 
fallet har data för ”n4” valts för denna komponent – felfrekvens på 0,38 fel/år och åtgärdstid 
på 2,33 timmar. En för- och nackdel är att det är ett krav att utöver varje enskild unik 
komponent krävs att komponentsorter med samma tillförlitlighetsdata måste definieras. 
Fördelen är att tillförlitlighetsindata inte behöver skrivas in lika ofta, nackdelen att det blir 
extraarbete om de flesta komponenter har unika tillförlitlighetsindata. Även den stora 
mängden indata kan vara förvirrande, kan den vara till användning för en van användare. 
 

 
Figur 4,5; systemspecifik utdata, kan även presenteras på andra sätt, t.ex. i diagram.  
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5 Tillförlitlighetsmetod i Nätnyttomodellen 
 
Nätnyttomodellen skall här presenteras, sett ur ett tillförlitlighetsperspektiv. När det gäller 
Nätnyttomodellen och tillförlitlighet, är det viktigt att hålla isär olika begrepp och olika faser i 
utvecklingen av modellen samt hur modellen i praktiken verkligen fungerar. Annars är risken 
stor att missförstånd sker. Nedan listas strukturen i detta avsnitt och förtydligande om vilken 
fas i utvecklingen som beskrivs i de olika avsnitten: 

 
• För att få en introduktion till vad Nätnyttomodellen är, sammanfattar avsnitt 5.1 hela 

modellen generellt. 
• I avsnitt 5.2 beskrivs de tillförlitlighetsberäkningar som gjordes under modellens 

utvecklingsfas. Resultatet från dessa ligger till grund för schablonfunktionerna NNM 
idag använder.  

• Nätnyttomodellen tar endast hänsyn till redundans genom olika schablonfunktioner; 
funktioner som utifrån objektiva indata beräknar hur mycket extra ledningslängd i 
procent och vilka extrakomponenter företaget får ta betalt för. Nätnyttomodellen 
konstruerar alltså aldrig något redundant nät. Avsnitt 5.3 tar upp hur modellen i 
praktiken tar hänsyn till redundans i sin nuvarande form. 
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5.1 Kort om Nätnyttomodellen 
 
Sedan 1996 är det en avreglerad elmarknad i Sverige. Elektrisk energi köpes och säljes timvis 
varje dag till ett marknadspris, på en för stora delar av norden gemensam elbörs - Nordpool. 
Det går att spekulera i elprisbaserade optioner, handla med så kallade gröna certifikat etc. Det 
finns dock ett område som är svårt att avreglera, där det bedrivs naturliga monopol, nämligen 
distribution av elektricitet till kund. Det är knappast realistiskt att företagen skulle bygga 
parallella nät till samma kunder för att konkurrera. Detta skulle inte vara vettigt, varken ur ett 
miljö- eller ur ett samhällsekonomiska perspektiv. [4] Traditionellt har eldistributionsbolagen 
redovisat vilka kostnader de har haft för att sköta sina nät väl och för att kunna erbjuda sina 
olika tjänster till kund på ett erforderligt sätt. Nackdelarna med ett sådant system är att det 
inte ger självklara incitament för att rationalisera och för att tänka kostnadseffektivt samt att 
denna metod inte tar hänsyn till hur god kvaliteten är. [4] Det går även att tänka sig olika 
risker, såsom att ett eldistributionsbolag kan köpa tjänster till överpris från bolag inom samma 
koncern – även om det inte är tillåtet. Enligt en äldre formulering i ellagen (1997:857), skall 
tarifferna vara ”skäliga och sakliga” – något som var svårt för domstolarna att pröva [10][4].  
 
För att försöka kringgå nackdelarna med det tidigare systemet har lagen ändrats parallellt med 
att en ny metod har tagits fram, vilket skett under de senaste åren. Metoden är nu i 
begynnelsen att tas i drift; den så kallade Nätnyttomodellen. Idén är att blott utgå från de 
objektiva förutsättningar som bolaget har och av den upplevda kundnyttan. Med objektiva 
förutsättningar menas sådant som bolaget icke må påverka - se punktlistan nedan. Denna 
information och annan, som exempelvis avbrottsstatistik och hur mycket kunderna debiteras 
måste årligen rapporteras in till Statens Energimyndighet (STEM) enligt en viss bestämd 
mall. Med hjälp av dessa indata, räknar sedan modellen ut, huruvida företaget har rimliga 
intäkter i förhållande till kundnyttan: ”nättarifferna ska vara skäliga i förhållande till den 
prestation nätföretaget utför åt sina kunder [hems. 2]”. Om inrapporterade värden är riktigt 
dåliga kan det vidtas åtgärder, exempelvis förelägganden om förbättringar på vissa områden. 
[4] 
 
Objektiva indata till STEM, kopierad från [hems. 2] med stöd av b.la. [4] och [a]: 

• Identitet  
• Koordinat (X och Y enligt koordinatsystemet ”Rikets System”)  
• Överförd energi (kWh)  
• Abonnerad effekt (för de kunder som har så kallat effektabonnemang)  
• Spänningsnivå vid anslutningspunkten hos kunden  
• Fakturerat belopp  
• Utgift (om det är en inmatningspunkt) 
• Dessutom rapporteras ett stort antal andra uppgifter varje år, exempelvis ekonomiska 

och tekniska uppgifter, antal elavbrott under året och medellängden på dessa avbrott. 

NNM är en ekonometrisk modell som har ingenjörsmässiga antaganden och beräkningar som 
grund. Utifrån de objektiva data som rapporteras in, bygger modellen upp ett referensnät. Ett 
nät med ett av STEM bestämt urval av objektiva förutsättningar, som överensstämmer med 
det verkliga nätet, men med en helt oberoende struktur i övrigt. Referensnätet är ett rent 
radiellt nät, utan redundans, vilket inte är att anse fullgott kvalitetsmässigt enligt STEM. För 
att kompensera detta lägger modellen till extra ledningslängd. Ledningslängd motsvarande 
den ledning modellen tycker företagen skall behöva för att få optimal redundans; detta 
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beskrivs i nästkommande avsnitt. Målet är att modellen skall kompensera för god kvalitet, 
men icke kompensera för bättre kvalitet än vad en genomsnittlig kund är beredd att betala för. 
Ekonomiska kalkyler görs för vad en rimlig kostnad är för det fiktiva ”optimala” nätet. 
Kompensationer sker för olika saker som exempelvis förväntade ledningsförluster och fasta 
administrativa kostnader. Ingen hänsyn tas däremot för saker som exempelvis att nätföretagen 
har byggt ett för omfattande och för dyrt nät, felinvesteringar, företagets egen ekonomi eller 
andra subjektiva saker. Detta trots att det eventuellt kan tyckas orättvist att bolagen skall 
betala extra för saker de inte kunde ha förutsett när de gjordes; långt innan NNM var påtänkt. 
Vissa saker får dock företagen kompensation för, exempelvis förväntade förluster på grund av 
reaktiva effekter. [4] 
 

Indata från 
nätföretaget

 

Objektiva 
förutsättningar

Referensnät
 

Kvalitetsbrist
 

Förväntad 
kostnad för nät

 

Erållen intäkt
 

Utdata: Debiteringsgrad = Erhållen verklig intäkt / 
(Förväntat kostnad för fiktivt nät – Kvalitetsbrist)

NNM

Avbrottsstatistik
 

 
Figur 5.1; förenklad illustration över hur NNM används.  
 
Företagen skickar in data till STEM varje år efter en bestämd mall. Med dessa indata beräknas 
ett referensnät. Utifrån uppskattad kostnad för att ha referensnätet i drift, tillsammans med 
verklig och förväntad avbrottsstatistik, erhålles ett börvärde för vad företaget skall debitera 
kund. Den verkliga debiterade summan dividerat med framräknad rimlig debitering, ger en 
debiteringsgrad – om denna är över 1,0 anses företaget ta mer betalt för sitt nät än vad 
kunderna upplever att nätet ger ”nytta” för dem. 
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5.2 Tillförlitlighetsberäkningar under utvecklingsfasen 

5.2.1 Inledande om tillförlitlighetsmetoden i NNM 
 
Först skapas ett radiellt nät – det så kallade referensnätet – utifrån objektiva indata 
(uttagskoordinater, gränspunkter, produktionsanläggningar och inmatningspunkter).  Detta 
görs för fyra nätnivåer och i kommande avsnitt skall nätnivå 2; 10 kV-nivån, exemplifieras. 
På alla nätnivåer, utom för nätnivå 4, gjordes Monte Carlo-simuleringar under modellens 
utvecklingsfas för att få fram förväntad reservkapacitet – simuleringar schablonfunktionerna 
sedan bygger på. På nätnivå 4 har istället ett schablonvärde valts utifrån antaganden, delvis 
byggda på samtal med branschen. Slutsatsen blev att NNM helt enkelt ger en redundans för 
ledningarna på 100 % på den nivån (dubbelledning), oavsett typ av nät. För vissa sorters nät 
går det att skapa redundans med lägre andel extraledning, men med tanke på antalet drabbade 
kunder som vid fel på den spänningsnivån och hur liten andel denna nätnivå utgör av de totala 
näten de lokala nätägarna förfogar över, kan det vara rimligt. [4] 
 
I NNM tas reservnätet (procent extra ledning i nätet och reservtransformatorer som företagen 
får ta betalt för i syfte att skapa redundans) fram med hjälp av kundtäthetsberoende 
schablonfunktioner på följande sätt: 
1 Varje lednings individuella kundtäthet tas fram i det radiella referensnätet 
2 Detta ger indata till en schablonfunktion som anger hur mycket extraledning som 

förväntas läggas på varje individuell ledning 
3 Bidraget från varje individuell ledning summeras 
4 Summeringen av all extraledning dividerat på det radiella nätets totala ledningslängd ger 

en procentsats 
För att komma fram till dessa schablonfunktioner, gjordes under NNMs utvecklingsfas ett 
antal simuleringar på olika nät. Hur dessa simuleringar utfördes beskrivs i avsnitt 5.2.3 – 
5.2.6. [4][int. 1] 

5.2.2 Grundidén till hur hänsyn skall tas för redundans 
 
Tillförlitlighetsberäkningar är inget som per automatik förknippas med Nätnyttomodellen. 
Den nytta respektive abonnent har av elnätet är i fokus. Ett enligt modellen rimligt nät tas 
fram, oberoende av det vekliga nätets fysiska struktur, men med samma abonnenter som det 
verkliga nätet. Utifrån det nätet, beräknas sedan en skälig tariff för varje enskild kund. Att ha 
en modell som inte motsvarar ett verkligt nät som utgångspunkt, är redan det, ett avsteg från 
de klassiska beräkningsmetoderna för tillförlitlighet. Eftersom fokus helt ligger på kund, 
användes ordet kvalitetsbrist istället för otillgänglighet, vilket inte är två helt ekvivalenta ord. 
Kvalitetsbrist innefattar utöver att elsystemet är otillgängligt annan service från elbolagen, 
som exempelvis brist i kund- och spänningskvalitet. Det är dock endast avbrott i elsystemet, 
oberoende av orsak som NNM i dagsläget räknar på. Detta är mer konkret och lättare att 
modellera. Om beräkningarna i framtiden skall ta hänsyn till mer svårräknade faktorer återstår 
att se. Det är i beräkningarna av kvalitetsbristen tillförlitlighetsmetoder kommer in, ju bättre 
kvalitet (tillförlitlighet) kunden får från nätbolaget, desto mer kan det tänkas att kunden är 
beredd att betala och därför tas det i Nätnyttomodellen med en rimlig individuell extrakostnad 
för att ha redundans i nätet. [4] 
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Grundidén är att kunden upplever en skada vid elavbrott, mätt i pengar, som kan ställas mot 
kostnaden för att hålla god kvalitet i nätet. Detta gör att varje kvalitetsökände åtgärd får ett 
mått i pengar, motsvarande den minskade otillgänglighet åtgärden ger, multiplicerat med 
genomsnittlig upplevd kostnad för otillgänglighet. Ur detta resonemang har ett tänkt 
jämförelsetal tagits fram, som är marginalnytta/marginalkostnad. Detta bygger upp en 
naturlig prioriteringsordning där de högsta jämförelsetalen är lönsammast ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och bör uppmuntras, medan de som har ett värde under 1,0 
inte är lönsamma – kunderna antas inte vara villiga att betala vad som helst för extra god 
tillförlitlighet. Endast alternativet med högst jämförelsetal för att skapa redundans för varje 
nod är av intresse. Ett ur NNMs synvinkel, exemplariskt nät, bör med andra ord bygga ut 
redundans i prioriteringsordning till dess att inga åtgärder med jämförelsetal 1,0 eller högre 
finns kvar att vidtaga. Observera dock att alla åtgärder över 1,0 inte bör utföras oberoende av 
varandra eftersom varje ny åtgärd påverkar resten av systemet och i och med det de andra 
jämförelsetalen, så att beräkningarna måste göras om efter varje vald åtgärd. [4] 
 
Den genomsnittliga kostnaden som upplevs av kund är framtagen som en funktion av 
ledningstäthet och bygger på undersökningar av Svensk Energi gjorda 1993, uppdaterade 
2003 [4] – det har visat att kostnaden per avbrott värderas högre i tätbebyggda områden. 
Anledningen är bl.a. att kundkonstellationen ser olika ut, med många företag i storstaden som 
är känsliga för avbrott ökar den genomsnittligt upplevda avbrottskostnaden där. Detta sätt att 
mäta kostnaden för elavbrott är inte alls självklar, det finns många aspekter. Bland annat är 
spridningen stor mellan hur olika individuella kunder värderar ett avbrott. Sen har längden på 
avbrottet stor betydelse - en minut istället för noll upplevs ofta värre än 100 minuter istället 
för 99. Detta är trots allt en approximation som valts att göras. Hänsyn till detta tas delvis, då 
kostnaden delas upp i kW/avbrott (fast kostnad) och i kWh/avbrott (rörlig kostnad), se avsnitt 
5.3.4. [4] 
 
Ett mål var att på ett rimligt sätt kunna beräkna en Värderad kvalitetsbrist [öre/kWh] som är 
lika med kostnaden i öre för hela systemets olägenhetskostnad dividerad med summan av 
uttagen energi i kWh för hela systemet. Genom att beräkna detta på anslutningsnätet, det 
radiella nätet, utan de kvalitetshöjande åtgärderna som NNM tagit fram, erhålles ett för 
systemet ”största” värde på värderad kvalitetsbrist och samtidigt en lägsta årskostnad för nätet 
(Punkt A i figur 5.2). Genom att utföra den åtgärd med högst jämförelsetal, minskar 
kvalitetsbristen i systemet samtidigt som årskostnaden stiger relativt litet i jämförelse (Punkt 
B i figur 5.2). Genom att fortsätta att vidtaga åtgärder i prioritetsordning, fram till dem som 
har jämförelsetal runt 1,0, erhålles en funktion, där årskostnaden ges i beroende av förväntad 
kvalitetsbrist – funktionen mellan punkt B och C i figur 5.2. [4] 
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Figur 5,2; värderad kvalitetsbrist som funktion av kostnader. 
 
På den punkt där jämförelsetalet är 1,0 (punkt C) bör företagen ligga och samtidigt slippa 
kvalitetsavdrag. Därför skall modellen gynna företagen att närma sig den punkten – dels 
genom exempelvis avdrag för dem som ligger under och inte tillräcklig kompensation för dem 
som ligger över. Som figuren visar, ökar lutningen på kurvan då kvaliteten ökar och under 
den optimala punkten motsvarar lutningen vad kunden är beredd att betala för. Genom att 
nätägaren får en kompensation motsvarande en rät kurva med denna lutning, utgående från 
den optimala punkten, blir kompensationen lägre än kostnaderna oavsett om kvaliteten ligger 
över eller under det optimala; figur 5.3. Detta är realistiskt inom vissa gränser; om kvaliteten 
är riktigt dåligt, gör en sådan här modell att nätbolaget kan bli skyldig kunden pengar i stället 
för tvärtom. Detta löses genom att elbolag med riktig dålig kvalitet behandlas annorlunda av 
modellen. Vid en bestämd nivå erhålles maximalt kvalitetsavdrag samtidigt som företaget 
riskerar att få ett föreläggande från myndighet. En kvalitetsparameter som visar hur företaget 
ligger till har definierats som:  

stnad]avbrottsko [verklig  stnad]avbrottsko [förväntad
stnad]avbrottsko [förväntad*21

+
=k  

I figur 5,3 illustreras det hur ett sådant system kan tänkas vara uppbyggt. [4]  
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Figur 5,3; idé för hur kvalitetsavdraget bör sättas, tillägg till figur 5,2. 
 
Medan den faktiska kostnadsökningen sker på ett expotentiellt liknande sätt (A – B –C – E), 
bör avdragen/tilläggen ske efter en rät linje som motsvarar förhållandet (derivatan) mellan 
kostnad och kvalitetshöjning i den optimala punkten C. 
 
Grundidén som har beskrivits ovan, kan med blott några meningar formuleras till en algoritm, 
men att implementera denna – dvs. skapa ett optimalt fiktivt stort elnät, är omfattande. Alla 
giltiga sätt att skapa redundans måste testas för varje nod och för varje tänkbart sätt måste det 
testas hur åtgärden påverkar resten av systemet, då ytterligare en nod påverkas. Endast detta 
ger så många beräkningssteg att det inte är realistiskt att lösa detta analytiskt. För att komma 
till bukt med detta har dels en hel del förenklingar gjorts och dels så har en Monte Carlo-
simuleringsmetod tagits fram för detta ändamål – mer om denna i avsnitt 5.2.3 och 5.2.4. 

5.2.3 Förenklingar och antaganden  
• Fel i en komponent ger systempåverkan endast nedströms, de brytare och frånskiljare 

som behövs för detta tas för givet. Detta gäller även transformatorer [4]. 
o Detta antagande stämmer dåligt med verkliga studerade nät [int. 2]. 
o Å ena sidan erhåller företagen kompensation för att ha så många brytare som 

krävs för detta [int. 1]. De får alltså kompensation för fler brytare än vad de 
troligtvis har i systemet. 

o Å andra sidan får företagen mindre ersättning, på grund av större 
kvalitetsavdrag, då NNM räknar med bättre nät än verklighetens, nät med 
perfekt sektionering. 

o Hur detta antagande påverkar företagen har icke studerats närmare, men torde 
vara individuellt.  

 
 
 
 



En jämförande studie av tillförlitlighetsmetoder för elnät, Carl Johan Wallnerström  51(121) 

•  Inga fel uppstår samtidigt i nätet – endast första ordningens fel [4] [int. 1]. 
o Ger en underskattning av behovet av reservkapacitet [4]. 

• Fel- och underhållsfrekvenser är linjärt beroende av ledningens längd [4].  
o Ger en överskattning av behovet av reservkapacitet [4]1. 

• Dimensionering av reservledningar bortses helt ifrån [4].  
o I verkligheten kan det tänkas att vissa fel kan giva överbelastningar i andra 

delar av systemet. 
o  Olika fördelningsområden dimensioneras var för sig, samtidigt som 

algoritmen möjliggör att områden kopplas samman [4] [int. 1]. 

5.2.4 Sammanfattning av algoritmen för ledningsredundans 
 
Illustration och sammanfattning av algoritmen som beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.2.5. 
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Figur 5.4; illustration över algoritmen för att ta fram ett redundant nät 
 
 

                                                 
1 Stämmer om fel- och underhållsfrekvenser är korrekta – annars är påståendet inte helt säkert.  
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Sammanfattning av algoritm för att beräkna redundans [int. 1] – se även figur ovan: 
0. Grundförutsättningar: 

a. Vid varje nod finns en lista, där alla reservmatningsalternativ med två 
tillhörande belopp finns: Dels ett fast belopp motsvarande vad alternativet 
kostar att införa och dels ett rörligt belopp (från början nollställt). 

b. Vissa element i listorna kan peka på varandra, detta för att en ändring i ett 
alternativ skall kunna ske från alternativets bägge ändar (bakmatning) 

1. Indata: Upplevda avbrottskostnader för kund, det av NNM framtagna radiella nätet, 
uppskattad kostnad att införa olika reservmatningar och felstatistik för komponenter 
(felfrekvens och medelavbrottstid). 

2. Simuleringstiden startar: Fel börjar slumpas ut på nätet utifrån felstatistiken, dock 
högst ett fel åt gången. Första felet slumpas fram (ställe och tidpunkt för fel). 

3. Fel inträffar: Reservmatningar utgående från, alla till felet underliggande noder, som 
skulle ha förhindrat felet identifieras. 

4. Närhetsalgoritm: Reservmatningar över för stora avstånd tas ej med. 
5. En summa motsvarande utebliven kostnad om felet ej uppstått, adderas till ett av de 

identifierade alternativens rörliga belopp. 
6. Vid varje addition jämföres de två beloppen och om det rörliga överstiger det fasta för 

alternativet, gå till steg 8 – annars steg 7.   
7. Om alla reservmatningsalternativ som hade förhindrat felet har gåtts igenom, gå till 

punkt 9 – annars punkt 5. 
8. Alternativet införes och övriga identifierade alternativs rörliga summa nollställes. 
9. Stoppkriterium: När resultatet börjar konvergera (lång tid mellan att alternativ införes) 

avbrytes simuleringen, annars slumpas nästa fel fram – åter till punkt 3. 

5.2.5 Simulering för att skapa ett redundant nät 
 
Från beräkningarna av ett radiellt nät på 10 kV-nivån har det skapats en eller flera 
transformatorer till överliggande nät (motsvarande fördelningsstationer) och utspridda 
transformationspunkter anslutna till lågspänningsnätet (nätstationer). Alla nätstationer är 
radiellt sammanbundna till en fördelningsstation på något sätt, se figur 5.5.  
 

 
 
Figur 5,5; modell över ett litet radiellt nät på 10 kV-nivån.  
 
Nätstationerna i figuren ovan (små cirklar) matas från två olika fördelningsstationer 
(överlappande cirklar). Perfekta brytare antages, vilket gör att endast underliggande nät 
drabbas vid fel. Alla tänkbara, ”realistiska” (se steg 4 i figur 5,4) sätt att skapa reservmatning 
genom ytterliggare sammanlänkning mellan nätstationer finns listade under de två nätstationer 
som vardera alternativ innefattar. 
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Varje nätstation har en tillhörande lista med tänkbara alternativ för reservmatning. Listan 
innehåller ”rimliga” alternativ att erhålla redundans för den nätstationen och till varje 
alternativ finns tillhörande summor. Med rimliga menas dem som är kvar efter att alternativ 
matning från noder långt bort (genom en närhetsalgoritm) och andra alternativ som inte 
upplevs som troliga ej valts med. Mellan listorna finns pekare som medför att summan 
kopplad till reservmatningsalternativet ”ledning mellan nod x och nod y” påverkas, oavsett 
om ändring sker i nod ys eller i nod x` lista. Indata till simuleringen är i övrigt: 
Avbrottskostnad, kostnad för att skapa olika reservmatningar och avbrottsstatistik. 
Simuleringen sker till dess att resultatet börjar konvergera (storleksordningen några tusen år), 
vilket sker när de flesta lönsamma alternativ har upptäckts. Från år 0 börjar fel slumpas ut, 
utifrån felstatistiken och nätets utseende. [4][int. 1] 
 
För varje fel som uppkommer, adderas på alla redundansalternativ som skulle ha hindrat detta 
fel, en summa motsvarande utebliven kostnad om felet hade undvikits. Detta görs för alla till 
felet underliggande noder. Det är viktigt att observera att de olika redundansalternativen ofta 
är till nytta för fler noder och lönsamheten är större desto fler noder som förhindras att 
drabbas av avbrott. Därför kan ett och samma alternativ erhålla en summa ”utebliven 
kostnad” från flera olika håll. Detta eftersom varje fel som uppkommer och som berör 
alternativet ger en addition på alternativets totala summa av utebliven kostnad. När ett 
alternativ under simuleringen har kommit upp i större förhindrad kostnad, än vad alternativet 
kostar att införa, väljs detta alternativ. I samband med detta nollställes summan för alla andra 
alternativ för berörda och underliggande noder. Detta omöjliggör dock inte att flera alternativ 
kan komma i fråga; trots att de är nollställda och nätet förbättrat, kan de hinna uppnå 
lönsamhet mellan det andra införandet och simuleringens slut. [4][int. 1] 
 

   0 år     slutår                 Slumpvisa fel
  

Figur 5,6; fel slumpas under en period av några tusen år. 
 
Eftersom mer och mer redundans införes, inträffar flest fel i början av simuleringsperioden då 
nätet är som sämst. 
 

1
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Figur 5,7; exempel på hur algoritmen tar fram relevanta reservmatningar för två olika fel.  
 
Antag att fel inträffar i ledningen mellan nätstation 1 och 6. För att hindra detta fel finns det 
flera möjligheter till tänkbar reservmatning, några av dessa är utritade som streckade linjer – 
se figur 5,7. Exempelvis är det just dessa som enligt närhetsalgoritmen är relevanta för 
nätstation 6, men även matningar från exempelvis 10, 11 och 3 är alternativ. Även nod 5 är 
underliggande till felet, så även reservmatningar dit tas med i analysen (högra figuren). Till 
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alla medtagna alternativ adderas en summa, motsvarande den kostnad felet orsakade. En 
kontroll görs om något alternativ hunnit erhålla lönsamhet.  Alla alternativ ger dessutom 
lönsamhet för andra typer av uppkomna fel, {ledning mellan 6 och 9} hjälper vid fel 
uppkomna mellan 1 och transformator, 7 och transformator, 8 och 7 samt 8 och 9, för att ta 
några exempel. 
  
Denna metod ger det redundanta nät som först uppnår lönsamhet, dock inte med säkerhet det 
mest optimala. Resultatet från simuleringarna har dock utsatts för rimlighetsbedömningar och 
diskussioner har bedrivits med branschen samt med andra sakkunniga. Därför har denna 
metod ansetts som fullgod att använda. Från varje simulering har extralängd i procent per 
ledning tagits fram. Från flera sådana försök grundar sig sedan schablonfunktionerna, angivna 
i procent på ledning, beroende på ledningens kundtäthet. [4][int. 1] 

a
b

c
d

 f

e

 
Figur 5,8; olika reservmatningsalternativ 
 
Den här algoritmen gör att alternativ (enligt figur 5,8) som b och c ofta är lönsamma, medan e 
inte har lika goda chanser att bli det. Exempelvis ger c reservmatning för flera tänkbara fel: tre 
överliggande fel i det vänstra systemet och två överliggande fel i det högra systemet, medan e 
blott hjälper för det exemplifierade felet. Å andra sidan kan c eventuellt ha nackdelen att det 
behövs långa ledningslängder, vilket gör att det tar längre tid innan lönsamhet erhålles för 
dem. Ett annat problem är att NNM har dimensionerat näten per fördelningsområde, så 
matningar mellan fördelningsområden kan leda till överbelastning, vilket inte denna algoritm 
tar hänsyn till. Algoritmen gynnar ofta slingmatning, vilket stämmer med hur det brukar se ut 
i verkligheten. [4][int. 1][int. 2] 

5.2.6 Övriga simuleringar 
 
Det gjordes även fler simuleringar på liknande sätt – men mindre komplicerat [4][int. 1]: 

• Monte Carlo-simuleringar under en 100-års period gjordes på de radiella näten. Istället 
för att skapa redundans summerades helt enkelt alla avbrottskostnader. Dessa 
simuleringar har resulterat i schablonfunktionerna för ett radiellt näts avbrottskostnad 
– kostnad för ett nät med ”sämsta” tänkbara kvalitet. 

• På motsvarande sätt som ovan, gjordes simuleringar på de framtagna redundanta 
näten.  Detta gav schablonfunktionerna för förväntad avbrottskostnad hos nät med den 
redundans NNM föreslår vara optimal.  

• Simuleringar gjordes under en 100-års period på det radiella nätet för varje nätnivå, 
dels med en transformator och dels med två, där felkostnaderna summerades. Om 
felkostnaderna i snitt minskade mer av att införa en extra transformator än vad det 
skulle kosta att ha en extra transformator, gav det schablonvärdet att alltid dubblera 
transformatorerna på den nivån – annars att aldrig göra det. Resultatet blev att 
transformatorerna mellan 10 kV och lågspänning aldrig bör fördubblas, medan det 
alltid bör göras på högre nivå.  
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5.3 NNM idag 

5.3.1 Vad simuleringarna under utvecklingsfasen använts till 
 
Det är viktigt att poängtera att analyserna som beskrivits i avsnitt 5.2 inte görs för varje 
företag och inte heller för varje år. Dessa har gjorts på testsystem och testkörningar av NNM 
vars resultat sedan utmynnat i schablonfunktioner för redundans. Det är dessa funktioner som 
kommer att användas när företagens nät och kvalitet skall analyseras. Exempelvis har 
simuleringen på transformatorer visat att det nästan aldrig är lönsamt att ha en 
reservtransformator mellan de två nedersta nivåerna, men nästan alltid mellan högre 
spänningsnivåer – detta har då valts som optimal lösning för alla. [4] 
 
Analysen av vilket behov det finns av reservledningar är något mer komplex. Det visade sig 
att ju tätare det var mellan abonnenterna, desto mer lönsamt var det med mycket redundans i 
genomsnitt – en faktor som betydde mer desto lägre spänningsnivån var [4]. Det finns i och 
för sig fler alternativ att skapa god redundans med stor täthet mellan noderna. Detta torde 
kunna få ned antalet reservledningar som krävs, men då ledningarna är kortare blir det ändå 
lönsammare i snitt än i glesa områden. Från detta har schablonfunktioner kunnat tas fram för 
de tre lägsta nätnivåerna. För den nätnivå med högst spänning fanns det inte tillräckligt med 
underlag för att göra en god Monte Carlo-simulering. På den nivån är nätet ibland så 
konstruerat att det enda sättet att skapa redundans är genom en parallell ledning, dvs. 100 % 
reservkapacitet medan det på andra ställen går att samordna. Någon form av redundans krävs 
på den nivån, eftersom avbrott där leder till stora kostnader och konsekvenser för samhället. I 
snitt har det visat sig att 38 % reservkapacitet krävs för att uppnå redundans, men för vissa 
typer av nät ligger den siffran på nästan 60 %. Det finns således olika alternativ för vad som 
skall sättas som optimalt i modellen; ett är att helt enkelt sätta 100 % rakt av och sedan inte 
acceptera fel på den nivån, vilket var det som till slut valdes. [4]    

5.3.2 Schablonfunktionerna 
 
Analyserna och beräkningarna under NNMs utvecklingsfas har tillsammans med resonemang 
och genom att prova sig fram samt samtal med intressenter, lett fram till de olika 
schablonfunktioner som NNM använder sig av. För att skapa dessa, har en modifierad variant 
av den matematiska funktionen Tangens hyperbolikus använts; ModTanh(x), där 
x = [k0, k1, k2, k3, k4, x] är en vektor om sex element. Denna har valts då den har ansetts 
vara flexibel nog för att skapa de funktioner som behövs. [4][int. 1] 

0))4(3tanh(*21()( kkxkkkxModTanh −+=  
• k0 skapar ”spetsighet” på kurvan 
• k1 förflyttar kurvan i y-led 
• k2 bestämmer lutningen 
• k3 stretchar funktionen i x-led 
• k4 förflyttar i y-led.  

 
Schablonfunktioner är även framtagna för andra faktorer, än vad som har med 
tillförlitlighetsanalys att göra, exempelvis geometrijustering. Dessa kommer inte att 
presenteras här, utan den läsare som är intresserad hänvisas till: Nätnyttomodellen från 
insidan [4][hems. 2].  
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Antalet reservtransformatorer: 
Nätnivå 2 (till lågspänning): Analyser har visat att dessa nästan aldrig är lönsamma att 
dubblera, så schablonfunktionen för antalet reservtransformatorer är en rät linje vid noll 
(ModTanh[1,0,0,0,0,x]).  
Nätnivå 3 och 4: Analyser har visat att dessa nästan alltid är lönsamma att dubblera, så 
schablonfunktionen för antalet reservtransformatorer är en rät linje vid ett 
(ModTanh[1,1,0,0,0,x]). [4]  
 

Tabell 5,1 - antal extra reservtransformatorer - oberoende av kundtäthet 
Mellan nätnivåer Antal reservtransformatorer  
1 och 2 0 
2 och 3 1 
3 och 4 1 
 
Reservkapacitet för ledningar:  
Nätnivå 1: Från 12 %, med som störst kundtäthet, till nära 0 % för ledningar med uppåt 100 
meter / abonnent. ModTanh[1,0.1,0.1,-0.02,10,täthet]: 

Tabell 5,2 - reservkapacitet på nätnivå 1 
Kundtäthet (meter ledning per abonnent) Procent extraledning 
10 Ca 11 % 
20 Ca 8 % 
50 Ca 3 % 
100 Ca 1 % 
 
Nätnivå 2: Även här bestäms den extra ledningslängden som en funktion av kundtätheten, 
från ca 27 % till ca 17 % extra ledningslängd. ModTanh[1,0.25,0.08,-0.02,20,täthet]: 

Tabell 5,3 - reservkapacitet på nätnivå 2 
Kundtäthet (meter ledning per abonnent) Procent extraledning 
10 Ca 27 % 
50 Ca 21 % 
100 Ca 18 % 
300 Ca 17 % 
 
Nätnivå 3: Simuleringarna på denna nivå, visade visst mått på längdberoende, men så pass 
litet att det har bestämts att schablonfunktionen skall vara konstant. På denna nivå, har det 
ansetts behövas i princip fullständig redundans, vilket ca 50 % extra ledningslängd har ansetts 
räcka till. Schablonen blir således att alltid lägga på 50 % (ev. 60) (ModTanh[1,0.5,0,0,0,x]). 
Nätnivå 4: Som tidigare nämnts gjordes aldrig simuleringar på denna nivå. Även här anses det 
behövas fullständig redundans och i extremfallet, för vissa nät med få ledningar, behövs det 
parallelledningar för att uppnå detta. Så trots att undersökningar visat att det räcker med  
50-60 % för nät med flera ledningar på nätnivå 4, har schablonen satts till 100 % för alla nät 
(ModTanh[1,1,0,0,0,x]). [4]  
 

Tabell 5,4 - reservkapacitet på nätnivå 3 och 4 – oberoende av kundtäthet 
Nätnivå  Procent extraledning 
3 50 %  
4 100 % 
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Kostnader för förväntade avbrott: Icke att förväxla med upplevd olägenhetskostnad per 
avbrott som är mycket högre, den här funktionen anger kostnad i snitt per levererad kWh:  

energi levererad av summan
kostnadolägenhets  totalav summan  

Värdet från schablonfunktionen multiplicerad med totala levererade kWh per år, motsvarar 
punkten C i figurerna 5.2 och 5.3. 
Finns många aspekter, som typ av kund, avbrottslängd etc., men för att uppfylla målet av 
enkelhet har en funktion beroende på kundtäthet tagits fram på de två lägre nätnivåerna. För 
nätnivå 3 och 4 var underlaget litet – så få kunder på de nivåerna – på dessa nivåer har 
kostnaderna helt enkelt satts till noll (ModTanh[1,0,0,0,0,x]). 
Nätnivå 1: Har satts från ca 0,3 öre/kWh till ca 0,5 öre/kWh beroende på kundtäthet, 
ModTanh[1,0.25,0.5,0.001,-70,x]. 
Nätnivå 2: Har satts från ca 0,1 öre/kWh till ca 0,3 öre/kWh beroende på kundtäthet, 
ModTanh[1,0.25,0.5,0.001,-70,x]. [4] 
 

Tabell 5,5 - kostnader i genomsnitt för varje levererad kWh på grund av avbrott 
Kundtäthet Nätnivå 1 Nätnivå 2 Nätnivå 3 och 4 
1 Ca 0,30 öre Ca 0,11 öre 0,00 öre 
100 Ca 0,32 öre Ca 0,17 öre 0,00 öre 
200  Ca 0,40 öre Ca 0,22 öre 0,00 öre 
350 Ca 0,45 öre Ca 0,28 öre 0,00 öre 

5.3.3 Hur NNM används i praktiken 
 
Varje år skickar respektive nätbolag in data efter den mall som har ålagts dem i enlighet med 
STEMs riktlinjer. Dessa granskas av STEM, med hjälp av programmet Netben – ett program 
som även har används i det här projektet. Det bygger på schablonfunktionerna, ritar upp 
referensnät och räknar ut hur företaget ligger till. Detta har för första gången skett skarpt, för 
data över 2003, inrapporterade 2004. Det finns åtgärdspaket för vad som skall hända dem som 
icke uppfyller uppsatta krav, men än har inga juridiska praxis skapats för hur det skall bli i 
praktiken när det gäller den frågan. Individuell prövning kommer att ske och innan beslut 
fattas har företagen rätt att yttra sig. Totalt har drygt 40 företag gått vidare för ytterligare 
granskning, något som GEAB klarat sig ifrån. [hems. 2]  
 
Hur NNM påverkar företagen ekonomiskt, strukturellt, vid nyinvesteringar etc., är det för 
tidigt att säga. I slutsatserna skall dock detta beröras en del – dock mer ur ett potentiellt 
perspektiv då NNM icke har använts så länge. 

5.3.4 Jämföra resultat med andra modeller 
 
Det finns en mängd olika tillförlitlighetsmått, där olika modeller beräknar olika. NNM 
presenterar sina resultat bl.a. i avbrottskostnad. Att värdera skada av ett avbrott är mycket 
subjektivt – i NNM är detta dessutom täthetsberoende. NNM använder en täthetsbaserad 
schablonfunktion, medan de andra modellerna i rapporten inte alltid har tillräcklig upplösning 
för att räkna på täthet, det är anledningen till att endast ett genomsnitt – och inte hela 
funktionen – används här. NNM föreslår att studerat nät, med i snitt en täthet på 33,4 meter / 
abonnent (räknas fram i kapitel 7), vilket blir om figur 5,9 studeras ca 22 kr/kW och 105 
kr/kWh[4]. Det nät Nätnyttomodellen föreslår för Hille, kommer att programmeras in i 
RADPOW, så likt det Netben presenterar som möjligt. Då är avbrottskostnaden ett gott sätt att 
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jämföra och validera resultatet från RADPOW, mot resultatet i Netben, Nätnyttomodellens 
egna program.  
 

 
Figur 5,9; kostnadsfunktion över hur mycket skada, mätt i kronor, en genomsnittlig kund 
upplever ett avbrott [4]. 
 
NNM räknar om tillförlitlighetsdata till avbrottskostnad på följande sätt: 

energi] levererad [medel*
år]per [timmar 

*kW/kry 

år]per [timmar 
energi] levererad [medel**kWh/krx 

SAIFI

SAIDItnadenAvbrotskos +=
  

 
Räknar således helt på medelvärden. I Hilles fall med 48 200 000 kWh [b] och med 8760 h/år 
samt x ≈ 105 kr och y ≈ 22 kr (avläses ur figur ovan):  
 
Avbrottskostnaden för Hille = 121 000 kr*(SAIFI + 4,77*SAIDI)2. 
 
Eftersom inte NNM presenterar sina resultat i SAIDI och SAIFI vore det intressant att göra en 
uppskattning av dessa, givet avbrottskostnaden. Det går naturligtvis inte att veta hur mycket 
av kostnaden som beror på SAIDI och vad som beror på SAIFI, men den största delen beror 
på SAIDI. Därför görs med fördel en grov uppskattning av SAIDI, förslagsvis:  
 
Avbrottskostnaden = 121 000 kr*(SAIFI + 4,77*SAIDI) ≈ 121 000 kr*5*SAIDI 

 SAIDI för Hille ≈ 
605000

stnadenAvbrottsko  h/kund och år  

= 60*
605000

stnadenAvbrottsko minuter/kund och år. 

                                                 
2 För oaviserade avbrott. 
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6 Beskrivning av ett verkligt eldistributionssystem  
 
En stor andel av informationen om hur elnät är uppbyggda och fungerar samt all information 
om Gävles elnät har erhållits från Gävle Energi AB (GEAB). Företaget är helt kommunalägt 
och har ca 170 anställda, uppdelat på olika områden; exempelvis fjärvärme, bredband och 
distribution av elektricitet. Företaget sköter distributionen av elnätet i hela Gävle kommun. I 
Sverige bedrivs den sortens verksamhet som lokala monopol, eftersom distributionen, till 
skillnad från den övriga elmarknaden, inte är avreglerad. Totalt består elnätet av drygt 70 mil 
kabel eller ledning varav ca 50 mil är nedgrävd. Antalet abonnenter är ca 50 000. All 
information om elnätet som behövts har gjorts tillgänglig och ett studiebesök av elnätet 
gjordes under projektets gång för att erhålla en bättre bild över hur ett nät ser ut och fungerar i 
verkligheten.  
[hems. 3][10][int. 2] 
 

 
Figur 6.1; GEABs huvudkontor en molnlig höstdag. 
 
Två sorters tillförlitlighetsarbete bedrivs idag på GEAB: Dels dokumentation utav uppkomna 
avbrott, vilket görs genom manuell inmatning från driftcentralen [10] för vidare bearbetning 
(för att bl.a. uppfylla de krav som NNM ställer). Dels genom underhåll och nyinvesteringar 
baserat på erfarenhet och kunskap från dem som har arbetat ett tag i branschen. Det görs 
således inga traditionella tillförlitlighetsberäkningar när en investering skall göras. Denna 
arbetsgång, att ta hänsyn till tillförlitlighet genom erfarenhet – istället för att räkna på det 
matematiskt, är det dominerande förfarandet hos elnätsföretagen idag. [int. 2]  
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6.1 Om elnät och dess komponenter  

6.1.1 Allmänt 
 
Elnätens struktur i Sverige – ”var GEABs nät kommer in i det stora hela”:  
Det svenska elnätet är synkront samankopplat med Norges, Finlands och delar av Danmarks 
nät. Detta innebär exempelvis att hela nätet har samma frekvens och att en ändring i last eller 
produktion automatiskt bidrar till en ändring i hela nätets frekvens. Sveriges elnät är även 
ihopkopplat med andra länders elnät, men endast genom likström vilket inte ger samma 
beroende då de frekvensmässigt är åtskilda från varandra. Ett exempel på detta är en 
likströmskabel till Polen som ibland omnämns i media. Den nordiska marknaden är 
avreglerad för produktion och försäljning, dock inte för distributionen av elektricitet. Detta ter 
sig naturligt, då det vore orealistiskt, främst ur ett kostnadsperspektiv, om olika företag 
byggde egna parallella fysiska ledningar till slutkund. Detta problem har lösts olika i de 
nordiska länderna. Sverige är unikt i världen med sin valda modell. Stamnätet på 220 eller 
400 kV växelström ägs och drivs av ”Svenska kraftnät”, medan lokala nät, förbundna med 
stamnätet i Sverige har olika ägare. Dessa kan vara kommunala, statliga eller privata bolag, 
vilka tar ut en avgift från kunderna för att bedriva sina nät. Ett av dessa bolag är GEAB. 
Tidigare baserades nättariffen som företagen tog ut på deras redovisade kostnader, men 
nyligen har STEM tagit fram en ny modell för detta: NNM, som beskrivs i kapitel 5. En figur 
hämtad från svenska kraftnäts hemsida [hems. 4], beskriver kort och enkelt den nordiska 
elmarknaden – Nord Pool är namnet på den börs där el köpes och säljes. [4][5][hems. 4] 

 
Figur 6.2; hur Svenska Kraftnät illustrerar den nordiska elmarknaden [hems. 4] 
 
Olika nätnivåer [5]:  
Spänningsnivåerna 400 och 220 kV kallas transmissionsnätet eller stamnätet, sträcker sig över 
hela landet och har ofta flera maskningar – det vill säga att strömmen har alternativa vägar att 
kunna transporteras på. Det har till uppgift att transportera stora energimänger långa sträckor 
– den höga spänningen gör att förlusterna blir lägre. Strömmen skall kunna ta en parallell väg 
vid fel på en ledning utan att de andra ledningarna blir överbelastat, då avbrott på denna nivå 
kan drabba väldigt många abonnenter. Till detta kopplas subtransmissionsnät, även kallat 
regionnät, vilka exempelvis kan ha en spänning på 70 kV. Dessa har samma uppgift, blott det 
att de omfattar mindre områden. De brukar sällan vara kopplade till stamnätet på fler än två 
ställen. Utgående från fördelningsstationer, påkopplade på regionnätet, finns det sedan 
distributionsnät som skall distribuera till slutkund. Detta brukar ske på åtminstone två 
spänningsnivåer, varav ett högspänt på exempelvis 10 kV och med nätstationer ihopkopplade 
lågspänningsnät på 0,4 kV. Slutkunderna brukar finnas på nivån 0,4 kV, men det förekommer 
även kunder direkt anslutna till högre spänningsnivå (låg- respektive högspänningskunder).  
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Några olika feltyper på 10 kV-nivån [int. 2]:  
Den vanligaste förekommande felkategorin på 10 kV nivån, är de som drabbar luftledning [3], 
vilket exempelvis inträffar när ett träd faller över ledningen. Det kan antingen röra sig om en 
kortslutning som genererar stora strömmar eller ett jordfel, där det sistnämnda är det klart 
dominerande [int. 2]. Vid en kortslutning löser säkringar och brytare ut, vilket är nödvändigt 
för att inte komponenter skall gå sönder. Ett jordfel löser inte säkringarna och i vissa 
industriers interna elsystem bryter inte dessa fel automatiskt, exempelvis då en strömförande 
ledning ligger mot marken. Av säkerhetsskäl bryter dock även dessa fel alltid automatiskt i 
eldistributionssystem. Olika fel kan drabba fördelningsstationen  så att hela det underliggande 
nätet på nivån 10 kV drabbas, vilket inte är så vanligt, men dock förödande då det sker. Även 
nätstationer kan drabbas, vilket ger avbrott i hela underliggande lågspänningsnät. 

6.1.2 Ingående komponenter 
 

Tabell 6,1 - några ingående komponenter i ett eldistributionssystem på 10 kV nivån 
Namn på komponent Beskrivning Figur 
Effektbrytare Öppnar omedelbart vid kortslutning och begränsar 

systempåverkan av felet.   
(”Vanlig”) frånskiljare Sluts/öppnas manuellt; kan ej öppnas och slutas mot 

strömförande nät. Brukar illustreras med en kort linje 
90° vriden i förhållande till ledningen. 

 

Lastfrånskiljare Fungerar som vanliga frånskiljare med undantag av 
att de kan öppnas och slutas mot strömförande nät. 
Symbolen för en sådan brukar illustreras med en ring. 
I rapporten har valet gjorts att illustrera normalt öppen 
som fylld (figur överst) och normalt sluten som icke-
fylld – dock är detta ingen standard.  

 

 
 

Nätstation Är ihopkopplade med 10 kV-nätet och transformerar 
ned till lågspänningsnätet. Illustrationen till höger 
inkluderar lastfrånskiljare; själva komponenten 
illustreras som ett streck, med en pil symboliserandes 
lastuttag. Ibland ritas även transformator ut, vilket 
symboliserar att lasten är ett nät på lågspänningssidan. 

 

Fördelningsstation Transformerar mellan 70 kV och 10 kV i GEABs nät 
(är inte alltid exakt dessa två spänningsnivåer).  

 

Säkring Löser ut vid höga strömmar, exempelvis vid 
kortslutningar. Minskar då systempåverkan, 
exempelvis genom att skydda komponenter som 
annars hade gått sönder. 

Luftledning/nedgrävd 
kabel 

Är i det studerade nätet på 10 kV-nivån ofta 
slingmatat, men långt ute ibland radiellt matat. Finns 
flera olika lednings och kabelsorter, men i rapporten 
har det valts att approximera dem i två kategorier – 
ovan jord (luftledning) och nedgrävda (nedgrävd 
kabel). Ledning/kabel brukar illustreras genom raka 
linjer; på GEABs nätkarta markeras luftledning 
genom att göra den streckad, vilket är ett vanligt sätt 
att visa detta på. 

Luft: 
– – – – – –  
 
 
 
Nedgrävd: 
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Ett eldistributionssystem består av flera ingående komponenter. De vanligaste och de som 
kommer att behandlas i rapportens tillförlitlighetsmodeller finns beskrivna i tabell 6,1. 
Beskrivningen och urvalet av relevanta komponenter är till viss del framtaget genom 
diskussion med handledarna vid KTH, men främst från GEAB [int. 2], även [hems. 5]: 
 

 
Figur 6,3; typisk nätstation i GEABs nät, de flesta har en transformator, några har dock två. 
 
Diskussion kring redundans i ledning eller kabel – baserat på [int. 2]: 
Vid radiell matning blir alla kunder nedanför felkällan utan elektricitet tills felet är åtgärdat. 
Kortslutning eller jordfel drabbar alla ihopkopplade kunder om inte 
(säkring)/effektbrytare/öppen punkt finns mot kunder ovanför felkällan. Felet kan dock efter 
ett tag ofta isoleras till endast kunder nedanför felkällan genom omkoppling av frånskiljare, 
vilket ger två feltider – en för kunder som får tillbaka strömmen efter omkoppling (i 
genomsnitt ca en timma) och en för dem som inte får tillbaka den förrän felet är avhjälpt (ca 
2-3 timmar). Vid slingmatning, matas slingan från minst två håll från fördelningsstationen. 
För att en kortslutning inte skall drabba alla kunder anslutna till slingan är ofta en frånskiljare 
öppen lastmässigt mitt på slingan som fungerar som en isolerande öppen punkt. Exakt var 
denna öppna punkt är kan variera över tiden och bestäms ofta genom att försöka ge en så lika 
last som möjligt på vardera sidan. När fel inträffar drabbas alla kunder mellan den öppna 
punkten och effektbrytaren vid fördelningsstationen. 
 
Diskussion kring komponenterna i tabell 6,1 ur ett felperspektiv – baserat på [int. 2]: 

• Fel i effektbrytare och frånskiljare är relativt ovanligt i jämförelse med andra 
komponenter på 10 kV nivån – ibland kan dessa fel försummas. De flesta frånskiljare i 
studerat nät är lastfrånskiljare. [int. 2] 

• En nätstation innehåller oftast en, men ibland två transformatorer. Säkringar skyddar 
så att kortslutning i underliggande nät icke skadar transformator eller drabbar 
överliggande nät. Fel i nätstationen kan exempelvis vara att en säkring utlöser eller att 
ett fel inträffar i kopplingsutrustningen, vilket även det endast drabbar underliggande 
nät. För underhåll, eller i sällsynta fall vid fel i transformator, kan en ny 
reservtransformator köras ut för att ersätta den andra, vilket i snitt tager 2-3 timmar 
[int. 2]. 
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• Det brukar finnas två transformatorer; oftast (alltid i GEABs nät) är den ena en reserv 

som kan kopplas in vid behov medan den andra är i drift [int. 2]. Transformatorerna är 
kopplade till en eller två strömskenor, men endast en brukar vara i drift åt gången. En 
strömskena kan både vara en kopparskena eller, vilket är vanligare i relativt nybyggda 
stationer, en kabelbunt. Även i formen av en kabelbunt kan den modelltekniskt ses 
som en strömförande skena dit flera ledningar kan kopplas på och bli elektriskt 
ihopkopplade med varandra. På skenan kopplas de olika 10 kV-ledningsslingorna på 
och av genom frånskiljare eller effektbrytare; frånskiljarna användes vid arbeten vid 
stationen av säkerhetsskäl, medan brytare användes i drift. På denna nivå brukar det 
sitta effektbrytare runt transformatorerna. 

• Ett exempel på vad säkringar används till på 10 kV nivån är: De placeras långt från 
fördelningsstationen för att kunna uppfylla utlösningsvillkoret, att koppla bort fel 
inom fem sekunder [int. 2]. De kan även ha den goda bieffekten att isolera fel 
orsakade av kortslutning, att de icke drabbar överliggande nät vid radiell matning. 
Dock löser de ej ut vid jordfel [int. 2], vilka är ca tre gånger vanligare – så säkringar 
installeras inte för att i första hand öka tillförlitligheten i nätet, mellan säkring och 
fördelningsstation. 

6.1.3 Felförlopp i elnät 
[int. 2] 
Ett exempelnät på 10 kV-nivån beskrivs här för att överskådligt och illustrativt beskriva 
vanliga felförlopp i elnätet. Observera att exemplet är fristående och inte har specifikt med 
GEABs nät att göra samt att alla system på 10kV-nivån kan ha vissa olikheter mot exemplet. 
 

LP 1

LP 2 LP 3
LP 4 LP 5

         Säkring
                  

Effektbrytare                 
TransformatorLastfrånskiljare  (öppen)

Lastfrånskiljare  (stängd)

T1

B1

B2L1

L2
L3 L4

T2

Inmatningspunkt

 
Figur 6,4; modell över enkelt nät, innehållandes de komponenter som har beskrivits. 
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Endast de komponenter som skall räknas på i exemplet är namngivna. LP följt av en siffra 
betecknar en nätstation. Denna komponent är en sammanslagning av flera verkliga 
komponenter med gemensamma tillförlitlighetsindata; både själva nätstationen och det 
underliggande lågspänningsnätet utgör tillsammans komponenten. Den har modellerats som 
en skena, en påkopplad transformator samt en lastpunkt – motsvarande ett potentiellt 
lågspänningsnät. LP1, LP2 och LP3 utgör exempel på en slingmatad koppling, medan LP4 
och LP5 är typexempel på radiell matning. Även en säkring finns där – ett rimligt ställe att 
placera en sådan eftersom LP4 och LP5 kan antas vara långt ute i nätet och brytare B2 inte 
med säkerhet skulle hinna lösa ut på under fem sekunder vid kortslutning. 
 
Antaganden och förklaringar till exemplet: 
Antaganden:  
I detta exempel inträffar endast ett fel åt gången om inget annat nämns. I normal drift är en av 
frånskiljarna öppen (svart ifylld vid LP 2). Frånskiljarna beräknas vara ideala, dvs. aldrig fela. 
I exemplet skall det studeras två fall: Dels att säkringen i systemet finns och dels att den inte 
finns. Runt transformatorerna i nätstationerna finns ideala säkringar som inte är utritade. 
Endast en av transformatorerna i fördelningsstationen antas vara i drift åt gången.  
 
Tre saker som kan hända en LP vid fel: 
(-) Lastpunkten påverkas ej av felet. 
(O) Lastpunkten påverkas av felet, men kan få tillbaka matning efter omkoppling – en 
omkopplingstid används. 
(R) Lastpunkten påverkas av felet och det finns ingen möjlighet at koppla om för att erhålla 
strömförsörjning (vid radiell matning) – en reparationstid används.   
 
Olika typer av fel för Effektbrytare (denna typ av fel approximeras bort senare i rapporten, 
pga att de ej är vanliga i GEABs nät): 
(K): En kortslutningsström genereras av brytaren pga att fel uppkommit i den. 
(Ö): Den öppnar fast den inte skall göra det. 
 
Övriga beteckningar: 
(S): Den enda modellerade säkringen i nätet existerar – grundfallet är att den inte finns. 
 
Olika felscenarier med enbart primära fel: 
Rad anger hur respektive lastpunkt påverkas. Kolumn anger var felet inträffar och vilken typ 
av fel det rör sig om. 

Tabell 6,2 - visar hur olika lastpunkter påverkas vid olika felscenarier. 
 B1(K) B1(Ö) B2(K) B2(Ö) T1 T2 L1 L2 L3(S) L3 L4 
LP1 O O O - O - O - - - - 
LP2 O O O - O R O - - - - 
LP3 O O O O O - - O -/O(*) O O 
LP4 O O O O O - - O R R O 
LP5 O O O O O - - O R R R 
(*) beror på typ av fel, se beskrivning under L3(S) nedan. 
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Beskrivning av felen i tabell 6,2: 
B1(K): En kortslutning i effektbrytaren löser alla intilliggande effektbrytare, en på vardera 
sida om den. Högra sidan blir utan elektricitet under omkopplingstiden (exempelvis kan 
frånskiljaren vid LP2 slutas). Om endast en transformator är inkopplad så kopplas alla kunder 
bort tills omkoppling skett och reservtransformatorn kan mata istället.  
B1(Ö): Högra sidan kopplas bort tills omkoppling skett och om enbart ena transformatorn 
matar, kopplas alla kunder bort. Går troligen snabbare att avhjälpa än ovan, räcker eventuellt 
att stänga brytaren igen beroende på vilket sätt den felade – alternativt omkoppla som ovan.  
B2(K): B1 löser ut och högra delen av systemet blir utan ström. Mellersta frånskiljaren vid 
LP3 (eller de två frånskiljarna runt B2) får kopplas ur och sedan får frånskiljaren vid LP2 
kopplas i (om säkringen L3 funnes, kanske den också löser ut och måste bytas). Vid en 
matande transformator drabbas hela systemet. 
B2(Ö): Frånskiljaren i LP2 kopplas in exempelvis om den inte går att sluta igen, blott högra 
halvan drabbas oavsett om en eller två transformatorer är i drift.  
T1: Effektbrytarna på vardera sidan om transformatorn öppnar. Omkoppling kan ske vid A, så 
att båda delar av nätet matas från en transformator, alternativt att strömmen matas genom hela 
slingan. Hela systemet drabbas om blott denna transformator vore i drift. 
T2: Endast kunder nedströms drabbas (på lågspänningssidan), då det finns en säkring (ej 
utritad) vid transformatorn. 
L1: Hela vänstra delen om den öppna punkten i systemet drabbas; genom omkoppling av 
frånskiljare kan felet isoleras. 
L2: Som ovan fast det är den högra delen som drabbas 
L3(S): Endast lastpunkter som befinner sig på den sida om säkringen där felet inträffar 
drabbas, då felet beror på en kortslutning. Om det däremot rör sig om ett jordfel – vilket är det 
vanliga – är situationen densamma som om det icke vore en säkring, se nedan. Eftersom det 
inte är slingmatning, utan radiell, måste felet åtgärdas innan drabbade områden får strömmen 
tillbaka. 
L3: Här drabbas hela högra sidan under omkopplingstiden då det inte finns någon säkring som 
skyddar lastpunkter uppströms och kunder nedströms drabbas även under återstående 
reparationstid. 
L4: Som ovan, men med en lastpunkt mindre (endast LP4) nedströms som drabbas även under 
reparationstiden. 
 
Exempel på felscenario med sekundärt fel (samma system som ovan):  
Ett sekundärt fel är när ett fel ger en systempåverkan som orsakar ytterliggare ett fel (finns 
många exempel på sekundära fel, men endast detta tas upp här). Antag att det endast är den 
högra transformatorn som är inkopplad då ett fel inträffar i L2. Idealt skall B2 bryta direkt, 
men den felar och bryter ej. Detta leder till att effektbrytaren under transformatorn och den 
som ligger mot vänstra halvan av nätet bryter istället, vilket gör att hela systemet icke får 
någon matning. Tänkbart scenario på hur detta kan åtgärdas: 

1. Personalen försöker att öppna B2 manuellt. 
2. Övriga effektbrytare kan slutas igen och vänstra systemet matas på nytt. 
3. Vänstra frånskiljaren vid LP3 öppnas manuellt. 
4. B2 sluts och hela systemet kan få elektricitet. 
5. L2 repareras. 
6. Omkoppling till normalläge. 
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6.2 Val av nät 
 
Gävle Energi AB sköter distributionen av hela Gävle kommuns elnät som är av ganska 
varierande karaktär; innehållandes både lands- och tätort. Det finns en del egen produktion 
vid normal drift i form av vattenkraftverk. Vid fel eller vid stor belastning finns det 
dieselvärmda kraftverk att tillgå. Nätet på 10 kV-nivån är uppdelat på nio stycken 
fördelningsområden, var och ett kopplat till 70 kV-nivån genom en fördelningsstation – men 
även sammankoppling dem emellan finns. Från respektive fördelningsstation är nätet 
förgrenat ut till nätstationer, där strömmen transformeras ned till lågspänningsnivån där de 
flesta kunder finns. Det är från detta underlag ett nät har valts för denna studie. En översiktlig 
karta över elnätet finns i  
bilaga 1 – se figur 6.5 för en förstoring av F6 Hille. [int. 2][c] 

 
 
Figur 6.5; karta över fördelningsområde F6 Hille, karta över hela nätet finnes i bilaga 1. [e] 
 
Det valda nätet måste vara av en sådan storlek och karaktär, att det fungerar att göra alla 
analyser på som krävs för att uppnå önskvärda resultat med projektet. Samtidigt är det viktigt 
att storleken och komplexiteten på vald systemdel har en lagom hanterlig storlek. Den nätnivå 
som har valts är 10 kV; det är en nivå där det finns mycket ledning och andra komponenter 
och som inte ligger allt för långt ifrån de flesta kunder. Valet har gjorts efter samtal med dem 
som arbetar på GEAB och dem som forskar med tillförlitlighet av elnät på KTH. [int. 2][c] 
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Ett av nätets nio fördelningsområden har valts. Efter att ha fått information om de olika 
fördelningsområdena valdes F6 Hille. Anledningen är att Hille har, i jämförelse med många 
av de andra områdena (några andra har liknande karaktär som Hille), hög fel- och 
avbrottsstatistik samt att nätet både har tät- och glesbebodda områden. De områden som låg 
endast i tätbebyggda områden hade mycket lägre avbrottsfrekvens än Hille. Ett mindre 
vattenkraftverk, kopplat till lågspänning finns i nätet och ett något större kraftverk kopplat till 
10 kV; det sistnämnda stängde under projektets gång av hänsyn till fisken i vattendraget. 
Nätdelen har ett kundantal på ca 3200 kunder. [int. 2][c][d][e][f][g]  
 

 
Figur 6,6; bilder från fördelningsstationen F6 Hille. 
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6.3 Framtagning av tillförlitlighetsindata för nätet 

6.3.1 Allmänt 
 
Med tillförlitlighetsindata avses information om komponenter eller system, som beskriver 
dess egenskaper med avseende på uppkomna avbrott. Det kan exempelvis vara sannolikheten 
att en komponent felar eller sannolik tid att åtgärda ett eventuellt uppkommet fel. Detaljnivån 
i detta kan sättas olika, dels utifrån vad modellen ser som komponenter med sannolikhet att 
fela och dels vilken information som skall finnas om varje komponent. Valet av vilka dessa 
komponenter bör vara och vilka som kan approximeras bort har gjorts i samråd med Gävle 
Energi, handledare på KTH och utifrån teoristudier samt egna studier av verkligt nät. 
 
Information som skall tas med om varje komponent har valts på samma sätt; varje komponent 
har en konstant felfrekvens [antal fel/år] och en konstant reparationstid samt eventuellt även 
en omkopplingstid. Skillnaden på reparations- och omkopplingstid är att felet ibland kan 
isoleras genom omkoppling för en del av systemet, men måste repareras för andra. Båda 
används dock på samma sätt i beräkningarna. Detta är approximationer; egentligen är dessa 
data sannolikhetsfördelade med en viss varians och inte nödvändigtvis konstanta över tiden. 
Istället är de framtagna indata konstanta och byggda på medelvärden. I det här fallet går det 
inte att få mer detaljerad data och det är den approximationen som brukar göras, exempelvis i 
[3], [4] och [B]. 

6.3.2 Vilka olika ställen dessa data hämtas ifrån 
 
1) Gjorda uppskattningar av dem som har erfarenhetskunskap från branschen (på Gävle 

Energi) [int. 2]. 
a) Fördelar: Mångårig kunskap från det faktiska systemet ger en god rimlighetsreferens. 
b) Nackdelar: Uppskattningar, ofta angivet som ungefärliga värden. 

2) Senaste årens historiska feldata från Gävle Energi [e][f][g]. 
a) Fördelar: Fakta från det verkliga systemet, samma information som skickas till STEM. 
b) Nackdelar: Mänskliga faktorn när dessa data samlas in och när den görs om till 

tillförlitlighetsindata. Eftersom statistiken endast är hämtad från en period på tre år, 
kan tillfälliga händelser ge ett för stort bidrag till statistiken. Vissa felorsaker av 
karaktären ”okända fel” har inte tagits med. 

3) Information som NNM baseras på [4] [int. 1]. 
a) Fördelar: Används redan i en av tillförlitlighetsmetoderna som skall utvärderas, 

bygger på erhållen branschdata och är enkel att tillgå. 
b) Nackdelar: Bygger inte på studerat elsystem, blir ingen jämförelse med hänsyn till 

olika tillförlitlighetsindata om endast NNMs tillförlitlighetsdata används för alla 
modeller. 

4) Information från andra håll (forskare vid KTH, statistik från andra bolag etc.) [3] [B][11]. 
a) Fördelar: Att bygga på med statistik från fler håll ger en ökad säkerhet för att valda 

värden är rimliga, mycket av detta har redan använts och används i andra studier, där 
redan rimlighetsanalys av värdena är gjorda. 

b) Nackdelar: Bygger varken på samma nät eller det NNM använder sig av. En del av 
dessa data är tagna ur nät som kan ha väldigt annorlunda förutsättningar. 
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6.3.3 Framtagning av tillförlitlighetsindata från Gävle 
 
Här beskrivs den data som står under punkt 2 i avsnitt 6.3.2. Denna bygger på statistik som 
Gävle Energi fört de senaste åren (2001 – 2003) [e][f][g]. Statistiken bygger på hela GEABs 
nät, så först måste en sållning ske för de fel som ingår i modellens nätområde; dvs. 10 kV-
nivån och fördelningsområde: F6 Hille [h]. Därefter skall dessa ”rådata” delas upp på olika 
feltyper så att de matchar de komponenter som valts att tas med i modellen. Efter det räknas 
de om till felintensiteter och reparationstider. Detta har valts att göras med statistiken över 
varje år för sig (istället för att ta ett medelvärde av all statistik delat på antal år); detta för att 
se om något år utmärkte sig på något sätt, eller om det var ungefär konstant över åren.  
 
Utöver de framtagna indata, baserat på statistik, har indata för H6 Hille parallellt uppskattats 
från studiebesöken och intervjuerna där; speciellt under intervju med person som arbetat ca 20 
år med GEABs nät [int. 2] – dessa finns listade i avsnitt 6.3.5. 
 

Tabell 6,3 – bearbetad felstatistik över F6 Hille för respektive studerat år [e][f][g] 
Typ av fel 
**** 

Antal 
fel/år 

Antal 
Kundavbrott

Genomsnitt 
antal 
kunder 

Total  
avbrottstid 
[minuter] 

Genomsnitt 
avbrottstid 
[minuter]  

Felfrekvens 
***  

2003 
Ledn./kabel 10 5086 508,6 1230 123 0,12 (0,07) 
Nätstation 8 104 13,0 853 107 0,063 
Lågspänning** 15 19 1,3 * * * 

2002 
Ledn./kabel 16 3456 216 1611 101 0,18 (0,11) 
Nätstation 5 79 15,8 753 151 0,039 
Lågspänning** 18 54 3,0 * * * 

2001 
Ledn./kabel 26 8509 327 3579 137 0,31 (0,18) 
Nätstation 3 30 10 370 123 0,024 
Lågspänning** 29 65 2,2 * * * 
* = Irrelevant information eller sådan som ej kan tas fram 
** = Avbrott som inte drabbar ett helt nätstationsområde, alla fel som drabbar en kund allena 
räknas även hit, även om nätstationer om endast en abonnent förekommer. Dessa 
approximeras bort, då analyserna skall ske på 10 kV nivån 
*** Ledning och kabel uttrycks i enheten fel/år och kilometer ledning, inom parantes både 
ledning och kabel medräknat. För nätstation är enheten fel/år och nätstation.     
**** = Endast fel på minst tre minuter tas med, då inte heller NNM tar hänsyn till kortare fel. 
Okända och aviserade fel tas ej med, vilka var få 2002 och 2003, men fler 2001. 
 
Genom att matcha listan med abonnenter tillhörande F6 [b][h] med avbrottsstatistiken valdes 
fel som drabbat F6 Hille ut. Sedan beräknades antalet kunder per fel, vilket inte fanns direkt 
att tillgå ur statistiken alla år. Felen kategoriserades sedan, ibland stod det uttryckligt vilken 
typ av fel det var, annars jämfördes antalet kunder som drabbats med nätstationer i området 
för att se om felet drabbat en eller flera nätstationer, eller möjligtvis blott några på 
lågspänningsnivån. Genomgående var det få fel på nedgrävd kabel, så fel på kabel och 
ledning kategoriseras lika – då utfallet var för litet på kabel. Detta för att sedan korrigera detta 
med hjälp av kompletterande källor för att kunna göra en uppdelning (exempelvis [int. 2]).    
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För att uttrycka statistiken i tillförlitlighetsindata, krävs att antalet nätstationer och den totala 
ledningslängden finns att tillgå: Enligt [b] finns det 127 nätstationer, 84 902 meter ledning 
och 58 805 meter kabel (totalt 143 407). 
 
Sammanställning från alla år: 
Ett alternativ vore att värdera varje år lika, att helt enkelt ta genomsnittet från alla år – detta 
har inte valts att göra. Anledningen är att den mänskliga faktorn kom in under tolkningen av 
felinformation, speciellt under 2001 fanns det många osäkerhetsmoment när felen skulle 
kategoriseras. En annan aspekt kan vara att modernare statistik är mer aktuell för nuvarande 
nät, men det torde icke ha betydelse på endast tre år. Valet föll på att vikta år 2003 och år 
2002 dubbelt mot år 2001 med anledning av bättre kvalitet på statistiken under de två senare 
åren:   
 
Tabell 6,4 – samanställning och presentation av statistiken som tillförlitlighetsindata 
Typ av fel  Snitt avbrottstid  [minuter] Felfrekvens [fel/år och km] 
Ledning/kabel 

117
5

13521012123
=

+•+•  18,0
5

31,0218,0212,0
=

+•+•  

Nätstation 
128

5
12321512107

=
+•+•

 046,0
5

024,02039,02063,0
=

+•+•  

6.3.4 Övriga erhållna tillförlitlighetsindata  
 
Felstatistik för NNM, är direkt tagen från [4] ”Nätnyttomodellen från insidan”, kompletterat 
med intervju med Mats B-O Larson för att få den validerad [int. 1]. Värt att notera är att 
felfrekvensen för ledning här är angiven som: [fel / ”normalledning” och år] – så detta fick 
räknas om mot en annan enhet som var mer jämförbar med övrig statistik. En ”normalledning 
på nivån 10 kV [int. 1] är 936 meter, så 1 [fel / ”normalledning” och år] = 1000/936 [fel / km 
ledning och år]. 
 
Varje år ger ”Svensk Energi” ut ”Driftstörnings och avbrottsstatistik” (”DARWin”), där 2003 
års statistik representerar drygt 70 % av Sveriges elkunder [12]. Det går dock inte att få fram 
avbrottstider och felfrekvens, nedbrutet på komponentnivå, så därför tas inte denna 
information med. Ett annat problem är att ett stort antal av felen i statistiken är ”okända fel”, 
dock kommer kvaliteten förbättras till nästa version [12]. 
 
Lina Bertling, examinator för det här examensarbetet, har i sin forskning tagit fram felstatistik 
för verkliga nät [3][11]. Främst bygger den på studier av Stockholms stadsnät, dvs. ett nät 
med i stort sätt endast nedgrävda kablar. I [3] finns dock även statistik för luftledning. Patrik 
Hilber, doktorand och handledare för det här examensarbetet, bedriver forskning på nätet i 
Kristinehamn, vars felstatistik han delat med sig av: ”Driftstörningar i Kristinehamns Energi 
Elnäts 10 kV-nät 1990-1999” [B]. 
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6.3.5 Samanställning av tillförlitlighetsindata 
 

Tabell 6,5 – sammanställning av  felfrekvenser från alla källor 
Komponent
/Källa * 

1 
GEAB [int. 2] 

2 
GEAB 
[e][f][g] 

3 
NNM[4] 
[int. 1] 

4 a 
Bertling 
[3][11] 

4 b 
Bertling 
[3][11] 

4 c 
Kristineh. 
[B] 

Genomsnitt 
**  

Luftledning  Ca 20 ggr  
kabel 

0,18 ++ ++ 1,4 +++ 0,12 150  
* 10-3

Nedgrävd 
kabel 

++ ++ 0,097 
 

0,012 ++ 0,0082 39 * 10-3

Nstn Ibland 0,046  0,013  0,0033 ++ 0,0173 32 * 10-3

Fstn Sällsynt ++ 0,05 ++ ++ 0,46 ++ 
Brytare / 
frånskiljare  

Sällsynt ++ ++ 0,0024 0,0050 ++ 4 * 10-3

Säkringar  ++ ++ ++ 0,013 ++ ++ 13 * 10-3

 
Tabell 6,6 – sammanställning av åtgärdstider från alla källor 

Komponent
/Källa * 

1 
GEAB[int. 2] 

2 
GEAB 
[e][f][g] 

3 
NNM[4] 
[int. 1] 

4 a 
Bertling 
[3][11] 

4 b 
Bertling 
[3][11] 

4 c 
Kristineh. 
[B] 

Genomsnitt 
**  

Ledning  Ca 60, stor 
varians 

117 ++ ++ 60– 180 
+ 

122 100 

Kabel  Ca 150, stor 
varians 

++ 240 ++ ++ ++ 195 

Nätstation  Ca 150, stor 
varians  

128 230 1440 
 

++ ++ 179 

Fördelnings
station  

Oftast snabbt ++ 1681 ++ ++ ++ ++ 

Brytare / 
frånskiljare 

++ ++ ++ 1440 
 

60–720 
+ 

++ ++ 

Säkringar  ++ ++ ++ 240 ++ ++ 13 * 10-3

 
+ Undre gränsen är tiden för en manuell omkoppling, övre för reparation 
++ Information irrelevant i denna studie, ej tillräcklig eller saknas helt 
+++ Angivet i fel enhet, per ledning i stället för längdberoende 
* Kolumn motsvarar vilket ställe informationen erhållits ifrån, samma numrering som 
avsnittet ovan och rad anger vilken komponent samt vilket tillförlitlighetsmått värdet i 
tabellen avser. 
** Tar endast med exakta och relevanta värden i beräkningen 

6.3.6 Viktning och validering av tillförlitlighetsindata 
 
Ett resultat från framtagningen är den stora skillnaden mellan olika tillförlitlighetsdata 
beroende på varifrån de hämtats. En förklaring, som bl.a. handledaren för examensarbetet 
angivit, är att skillnaderna kan vara stora beroende på från vilket/vilka system data har 
baserats på. Ibland kan det även vara definitionsskillnader, exempelvis vilka fel som skall 
räknas till nätstation (NNM har endast med transformatorfel för att ta ett exempel [4]).  
                                                 
3 (231 på mark * 0,011 + 99 i stolpe * 0,032) / (231 + 99) 
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Det är därför motiverat att lägga störst vikt vid de data som inhämtats från samma nät som 
skall modelleras – GEABs fördelningsområde Hille. En viss risk för felkälla från GEABs data 
tillkommer, därför skall alltid rimlighetsbedömning göras och helst skall fler än en källa i 
någon form beaktas. 
 
Värdena nedan är de indata som tagits fram för den egna modellen över Hille. Modellen över 
NNMs nät och uträkningarna i Netben (det program STEM använder för att beräkna resultatet 
i NNM) använder NNMs tillförlitlighetsindata[4]. 
 

Tabell 6,7 – presentation av framtagna tillförlitlighetsindata över Hille 
Komponent Felf. Genomsnittlig åtgärdstid 
Luftledning  0,20 fel/år och km 120 min  
Nedgrävd kabel   0,02 fel/år och km 200 min  
Nätstation  0,05 fel/år och nstn. 140 min 
Fördelningsstation 0,02 fel/år och fstn 30 min 

 Övriga komponenter anses ideala. 
 
Som framgår av ovan, är en mängd fel icke medtagna. Dessa har framförallt valts bort, då de 
icke är vanliga och därför har de approximerats bort [int. 2][e][f][g]. Fel som drabbar 
systemet mer eller mindre lika har klumpats ihop, finns ju olika feltyper i alla kategorierna, 
men oavsett om det är apparat- eller säkringsfel i nätstationen, drabbas kunderna lika. I och 
för sig kan det tänkas att åtgärdstiden varierar, men detta löses genom att ta ett 
genomsnittvärde.  
 
Hur värdena i tabell 6,7 valdes: 
Luftledning: Framräknade resultat från GEAB är inte utmärkande jämfört med andra nät och 
dessutom anser GEAB dem som rimliga. Värdena används därför rakt av, dock avrundade 
uppåt. 
 
Nedgrävd kabel: Ca 20 ggr lägre felfrekvens än ledning (ca 0,01), men olika faktorer gör att 
detta i praktiken är högre enligt GEAB. Snittet från de andra källorna är 0,04 – valet blir att 
sätta ett mellanting – 10 ggr lägre. Reparationstiden är knappt dubbelt så stor. 
 
Nätstation: Här är resultatet från GEAB klart pålitligast, då många andra källor endast anger 
vissa sorters fel i nätstationen. Det framtagna värdet upplevs snarare för lågt än för högt efter 
att GEAB studerat detta, så ett något högre värde väljs här. 
 
Fördelningsstation: Inte så många källor, men snittet är troligtvis högre än för Hilles nät, 
omkoppling till reservtransformator sker ganska snabbt. NNM anger antar betydligt högre 
värden, men där anges reparationstid och då NNM antar två transformatorer på den nivån 
drabbas endast fördelningsstationer vid andra ordningens fel. Den egna modellen tar i stället 
hänsyn till detta genom att ha låg åtgärdstid. 
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6.4 Modellering av nätet 

6.4.1 Överblick av systemet som skall modelleras 
 
Den här rapporten tar upp två sorters modeller över fördelningsområdet F6 Hille: En som 
Nätnyttomodellen bygger upp utgående från objektiva data (dels modell över NNMs nät i 
RADPOW och dels utdata från Netben) [4]][i] och en baserad på det verkligt existerande 
nätet – den egna modellen[d]. Det som berör NNM tas upp i andra kapitel. I avsnitt 6,4 
beskrives steget från erhållen information av GEAB till en färdig egen modell av Hille. 
 
Främst bygger modellen på GEABs nätkarta (se bilaga 2) över Hille, men även på övriga 
fakta från GEAB och från inhämtad teori samt egna antaganden [d][b]. En ansats vore att 
använda nätkartan mer eller mindre rakt av, men en sådan detaljerad modell är svårhanterlig, 
både i RADPOW och för handräkning – dessutom innehåller den å andra sidan inte alla 
detaljer som krävs, som fakta över nätstationerna. För att få en överblick av systemet, har 
först en översiktlig illustration gjorts, se figur 6,7:  
 

Överliggande nät

1217(+1*?) kunder
27 nätstationer

432 kunder
11 nätstationer Vatten kv.
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3
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Figur 6,7; modell över nätet som illustrerar dess karaktär och ungefärliga storlek.  
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Varje cirkel motsvarar en nätstation, där det finns en transformator ned till lågspänningsnivån; 
siffran anger antalet kunder nedströms. Nätstationer som är sammanbundna med nedgrävd 
kabel är ihopsatta till en enhet i modellen – rektanglar. Figuren visar även var 
transformatorerna till övergripande nät finns och var nätet är kopplat till angränsande 10 kV 
nät samt till ett vattenkraftverk som finns inom området. Figuren ger en god överblick, men 
fortfarande är det ingen modell som passar för tillförlitlighetsanalys. 

6.4.2 Källor som ligger till grund för modelleringen 
 
F6 Hilles nätstruktur erhålles från nätkarta, se bilaga 2. Även lednings- och kabellängd samt 
antalet nätstationer per område är sammanräknade från nätkartan [d]. Tillförlitlighetsindata 
bygger på tidigare avsnitt i rapporten, där även källorna till dem redovisas och diskuteras se 
avsnitt 6.3. En del matematiska korrigeringar görs dock på dem i detta avsnitt för att de skall 
anpassas till rådande modell. Detta tas upp löpande i texten vid behov. Total effekt och totalt 
antal kunder per nätstation – vilket bl.a. ligger till grund för snittstationen per område – 
erhålles ur dokument från GEAB över F6 Hille. [b] 

6.4.3 Förenklingar 
 
Områdesindelning:  
Som tidigare beskrivits i rapporten, under avsnittet som beskriver felförlopp, påverkar 
elektriska fel i kabel eller ledning större delar av systemet än precis det feldrabbade. Denna 
”spridning” sker i normala fall tills dess att den stoppas av en öppen punkt eller av en 
automatisk brytare [int. 2]. Ett första steg blir därför att dela upp fördelningsområdet F6 Hille 
i delar som är isolerade av automatiska brytare; vilket ger totalt sex områden, där 
fördelningsstationen räknas som ett eget. Om områdena nu vore oberoende, skulle ett fel 
drabba hela det tillhörande området, varken mer eller mindre – så enkelt är dock inte fallet, då 
även andra faktorer måste beaktas. 
 
Därför blir nästa steg att studera områdenas inbördes beroenden. Områden som får delar eller 
hela sin matning från ett annat område, kan naturligtvis drabbas av fel uppkomna i något av 
dessa. På samma sätt kan reservmatningar (slingmatning) utnyttjas genom att skapa öppna 
punkter; detta medför att ett helt område inte alltid behöver drabbas, en åtgärd som finns 
beskrivet i avsnitt 6.1.2. Denna möjlighet motiverar högre detaljnivå än en uttagspunkt per 
område. En annan sak som kan motivera en högre detaljnivå, är att vissa delar av ett område 
kan få tillbaka strömmen snabbare genom omkoppling, medan andra måste vänta tills dess att 
felet är helt reparerat, innan strömmen är tillbaka. 
 
Förenklingar: 

• Varje radiell slinga i Hille, har valts att modelleras som två uttagspunkter. Fördelen 
med att modellera nätstationerna som två och inte endast som en uttagspunkt, är att det 
då går att räkna på möjligheten att manuellt koppla bort hälften av uttagspunkterna på 
slingan för att isolera fel uppkomna längre ut på slingan – olika åtgärdstid för olika 
delar av samma radiella slinga (felen antas inträffa i genomsnitt på mitten av slingan).  

• Slingmatade områden modelleras alltid så att det går att skapa öppna punkter, vilket 
gör att endast 1/[summa reservmatningar] av området drabbas av respektive fel i 
området. De modelleras med lika många lastpunkter som det finns matningar till 
överliggande nät. 
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• Slingmatade områden antas kunna få tillbaka matning igen efter fel i ledning eller 
kabel genom omkoppling, trots att lokala delar av området kan ha radiell karaktär. 

• Varje modellerad uttagspunkt med tillhörande ledningar och kablar benämns 
”delområde”. Varje delområde modelleras som en uttagspunkt och en ledning vilka får 
tillförlitlighetsindata baserade på områdets verkliga nätstationer, ledningar och kablar.  

• I verkligheten består varje område av 15-41 nätstationer, i modellen av 2-3 
nätstationer. Genom att beräkna ”snittstationen” för respektive område multiplicerat 
med antalet verkliga nätstationer det går på en station i modellen, blir det rätt data 
totalt sett. 

• Vattenkraftverk och andra produktionsanläggningar bortses ifrån. Största kraftverket i 
området togs nyligen ur bruk och totalt rör sig produktionen om en försumbar andel, 
jämfört med lasten i Hille. 

• Kopplingar till intilliggande nät bortses ifrån. Är i normal drift öppna punkter, men 
skulle teoretiskt kunna användas för att koppla om vid behov. Har dock inte så stor 
vikt för tillförlitligheten och dessutom finns ingen data på om och i sådana fall hur 
mycket det är till hjälp för tillförlitligheten. 

6.4.4 Illustration av egen slutgiltig modell 
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Nätstation med unik 
identitetbokstav. Kryss betyder 
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områdesgräns
Områdesgräns, siffran anger 

områdesnummer
x#

Ledning eller kabel, i texten 
betyder L# Ledning/kabel i 

område #  
Figur 6,8; slutgiltig – egenhändigt framtagen modell av Hille. 
 
Siffrorna (1-6) benämner olika unika områden och bokstäverna (a-l) de unika delområdena.  
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6.4.5 Områdesbeskrivningar 
 
Område 1 (fördelningsstationen): Innefattar Nätstationen F6 Hille. Nätstationen har en fast 
genomsnittlig felfrekvens. Fel innebär att alla områden blir strömlösa. Reservtransformatorn 
antas aldrig vara i drift samtidigt som ordinarie, men fungerar perfekt vid behov. Detta 
antagande leder till att endast omkopplingstid anges, då nätet alltid fungerar efter omkoppling. 
Modelleras som en komponent med en felfrekvens och en omkopplingstid.   
 
Område 2 (delområden h-j): Har tre slingor till fördelningsstationen; med antagandet om 
perfekt uppdelning i tre elektriskt icke-sammankopplade områden, genom två öppna 
lastfrånskiljare, blir i genomsnitt en tredjedel av området strömlöst vid fel på ledning/kabel - 
alla sådana fel kan åtgärdas genom omkoppling. Område 3 matas från endast ett av dessa 
”delområden”, vilket innebär att även område 3 drabbas av en tredjedel av felen i område 2. 
På samma sätt kan delar av område 4 drabbas, men ej hela, då detta område får matning från 
två ”delområden” – se illustration av modellen i avsnitt 6.4.4. Detta område behöver 
modelleras av tre lastpunkter, pga möjligheten att dela in i tre delområden. 
 
Område 3 (delområden f-g): Radiellt matat från område 2; drabbas således ibland av avbrott 
inträffade i område två, se ovan. Fel inträffade i område tre drabbar hela området. I snitt kan 
hälften få tillbaka strömmen efter omkoppling och hälften efter reparation – är ett av de 
tidigare antagandena. Därför modelleras detta område av två lastpunkter, en som får tillbaka 
matningen efter en kortare åtgärdstid – mest som omkopplingstid vid lednings- eller kabelfel 
och en som istället tilldelas en längre åtgärdstid – mest som reparationstid.  
 
Område 4 (delområden k-l): Har dubbelmatning från område 2, kan i vissa fall drabbas av 
fel uppkomna där. Antas vara elektriskt uppdelat i två områden genom en öppen 
lastfrånskiljare. Fel i ledning eller kabel drabbar därför i genomsnitt halva området, där 
avhjälpning alltid antas kunna ske genom omkoppling. Området kan således modelleras av 
två lastpunkter. 
 
Område 5 (delområden a-b): Radiellt matat direkt från fördelningsstationen. Samma 
resonemang som för område tre, med undantaget att det helt är oberoende av lednings- och 
kabelfel i andra områden; modelleras av två lastpunkter. 
 
Område 6 (delområden c-e): Precis som till område två finns det tre matningar från 
fördelningsstationen; av samma anledning modelleras området av tre lastpunkter. 
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Tabell 6,8 – vilken systempåverkan olika lednings fel ger i modellen 
Fel uppkommet i område: Drabbar följande område(n): Antal drabbade nätstationer: 
Fördelningsstation  Hela systemet 123 
h h, f, g och l 43,17 
i i 13,67 
j j och k 21,17 
f  f och g 22 
g g och f 22 
k K 7,5 
l L 7,5 
a A och b 21 
b a och b 21 
c c 8 
d d 8 
e e 8 

6.4.6 Sammanställning av statistik för områdena i modell 
 
Områdena som tabellerna i detta avsnitt hänvisar till finns beskrivna i avsnitt 6.4.5 och 
illustreras i avsnitt 6.4.4.  
 
Data för modellens ledningar och kablar [d]: 

Tabell 6,9 - data för olika områden [d] 
Område Antal 

Fstn 
Antal 
Nstn 

Ledning 
[meter] 

Kabel 
[meter] 

Tot. 
längd 

Andel 
kabel 

  % i 
kabel + 

Matnin
gar ++ 

1 1 0 0 0 0 - - (2) 
2 0 41 27 230 16 850 44 080 38,2 % 5,8 % 3 
3 0 22 16 127 2 521 18 648 13,5 % 1,5 % 1 
4 0 15 18 781 2 820 21 601 13,1 % 1,5 % 2 
5 0 21 20 556 7 392 27 948 26,4 % 3,5 % 1 
6 0 24 1 592 13 997 15 589 89,8 % 46,8 % 3 
Summa: 1 123 84 286 43 580 127 866 34,1 % 4,9 % - 
+ Andelen av de totala felen på ledning eller kabel som under gjorda antaganden i genomsnitt 

bör bero på kabel: 100
g]luftlednin [längd

10
kabel] nedgrävd [längd

10
kabel] nedgrävd [längd

•
+

.  

Exempelvis innebär ”5 %” att det är 20 gånger större risk för fel i luftledning än i kabel för 
angivet område. 
++ Antalet inmatningspunkter till området (från annat område eller direkt från 
fördelningsstation) 
 
Data för modellens nätstationer [b]: 

Tabell 6,10 - genomsnittlig nätstation per område [b] 
Område + 2 3 4 5 6 
Abonnenter/stn. 19,0 17,0 25,3 18,3 60,4 
Kw/stn. 36,9 17,0 30,2 25,8 105,5 
+ Område 1 tas ej med, då det området endast består av en fördelningsstation 
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Tabell 6,11 – sammanställning per område[b] 
Område  Antal nstn 

verkligt nät 
Antal 
uttagspunkter 
modell 

Abonnenter 
/område 

kW/område Ingående 
delområden 

2  41 3 779  1639  h, i, j 
3  22 2 374  374  f, g 
4  15 2  380  453  k, l 
5  21 2  384  542  a, b 
6   24 3 1450  2532  c, d, e 
Summa: 123 12 3367  5540  - 
 

Tabell 6,12 – sammanställning per delområde (uttagspunkt) i modell [b] 
Delområden Antal nstn 

verkligt nät 
Abonnenter/ 
delområde 

kW/delområde kW/abonnent 

h, i och j 13,67 260 546 2,10 
f och g 11,00 187 187 1,00 
k och l 7,50 190 227 1,19 
a och b 10,50 192 271 1,41 
c, d och e 8,00 483 844 1,75 
 
Snittstation för hela Hille:  

4,27
123

4,60243,18213,25150,17220,1941
=

•+•+•+•+• Abonnenter/nätstation 

 

0,44
123

5,105248,25212,30150,17229,3641
=

•+•+•+•+•  kW/nätstation 

6.4.7 Tillförlitlighetsindata för modellen 
 
Tillförlitlighetsindata för fördelningsstationen:  
Både avbrotts- och åtgärdstid erhålles direkt från framtagen statistik (Tabell 6,7). 
 
Tillförlitlighetsindata för nätstationer:  
Avbrottstiden erhålles direkt ur tabell 6,7.  
 
Felfrekvensen för respektive uttagspunkt i modellen anpassas till antalet verkliga nätstationer 
som delområdets nätstation motsvarar:  

6,12]  tabellse - delområde ier nätstation[verkliga 6,7]  tabellse - nätstation en ns[felfrekve •
=sfelfrekven

 

 
Exempelvis är felfrekvensen för delområde f = 0,05*11 = 0,55 fel per år och delområde. 
 
Tillförlitlighetsindata för ledningar och kablar:  
Tabell 6,7 har indata över åtgärdstiden och felfrekvensen per km, dels för nedgrävd kabel och 
dels för luftledning. All verklig ledning och kabel modelleras som blott EN komponent per 
delområde; en komponent som representerar både luftledning och nedgrävd kabel. Därför är 
det fel att använda någon av dessa indata rakt av. 
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Åtgärdstid:  
Först måste indata i tabell 6,7 viktas mot hur vanligt, fel i nedgrävd kabel är i jämförelse med 
fel i luftledning i området (icke att blanda ihop med andel nedgrävd kabel). Andelen fel som 
orsakas av kabel i förhållande till ledning presenteras i tabell 6,9 under kolumn ”% i kabel” – 
dvs. procent av felen i ledning/kabel som orsakas av fel i nedgrävd kabel. 
 
Sedan har en annan hänsyn valts att göras. Tabell 6,7 är baserat på genomsnittsvärden – men i 
verkligheten är skillnaderna stora beroende på områdets karaktär. Längst ut i en radiell slinga 
är åtgärdstiden ekvivalent med reparationstiden, i en slingmatning är den oftast nästan 
ekvivalent med omkopplingstiden och i andra områden kan det vara en blandning. Dessutom 
går det att tänka sig att det tar längre tid för personal att åka ut för att åtgärda ett fel längre 
bort från fördelningsstation. Därför har hänsyn tagits genom att modifiera åtgärdstiden genom 
att multiplicera på en kvot, beroende på områdets karaktär. Kvoterna är valda så att hela 
systemets genomsnittliga åtgärdstid inte ändras nämnvärt (ökning för vissa områden tas ut av 
sänkning på andra), kvoten bidrar endast till att ge variation mellan systemdelar. Nedan i 
tabell 6,13 presenteras och kommenteras dessa kvoter: 
 

Tabell 6,13 – kvot som skall multipliceras till åtgärdstiden för att få mer lokala 
variationer som speglar de verkliga förutsättningarna 

Kategori [kvot] Kommentar 
Reservmatat nät – en extra 
matning 

0,9 I stort sätt hela nätet kan få 
tillbaka matning genom 
omkoppling: Åtgärdstid = 
omkopplingstid. 

Reservmatat nät – två extra 
matningar 

0,8 Torde ge något fler 
möjligheter för omkoppling - 
kortare omkopplingstid. 

Radiellt nät (början) 1,4 50 %, knappt 100 % kan få 
tillbaka matning genom 
omkoppling. 

Radiellt nät (slutet) 1,8 0 – 50 % kan få tillbaka 
matning genom omkoppling 
– övriga efter reparation. 

 Korrigeringar till ovan tal  
Direkt matning från 
fördelningsstation 

- 0,1 Ofta kortare sträcka för att 
åka ut att laga felet och 
mindre beroende av 
omkringliggande områden. 

 
Framtagningen av åtgärdstiden per område för ledning kabel kan sammanfattas med följande 
ekvation: 

6,13]  tabell-[kvot 
6,7]  tabell- gluftlednin d[åtgärdsti6,9])  tabell- kabel i felen [andel - (1

  6,7]  tabell- kabel d[åtgärdsti6,9]  tabell- kabel i felen [andel
 •⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
•

+•
=Åtgärdstid

 Exempel område 2(h):  

minuter 87  0,7
1200,942

  2000,058
 =•⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
•

+•
=Åtgärdstid  
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Felfrekvens: 
Felfrekvensen anpassas till andel nedgrävd kabel och total längd kabel ledning i delområdet 
(=[total längd i området]/[totala antalet delområden området är uppdelat i]). Kan 
sammanfattas med följande ekvation:  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
•⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
•

+•
=

området] i delområden [antal
6,9]  tabell- belledning/ka[meter 

6,7]  tabell- gluftlednin ns[felfrekve6,9]  tabell- gluftlednin [andel
  6,7]  tabell- kabel ns[felfrekve6,9]  tabell- kabel nedgrävd [andel

 sFelfrekven

 
Exempel område 2(h):  

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛•⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
•

+•
=

3
44,08

0,200,618
  0,020,382

 sFelfrekven  1,83 fel/delområde och år 

 
 
Tillförlitlighetsindata för övriga komponenter: 
Approximeras till att vara ideala  
 
Sammanställning av all tillförlitlighetsindata för modellen: 
I avsnitt 6.4.7 har metoden för att ta fram tillförlitlighetsindata för alla ingående komponenter 
tagits fram. Antingen har en ekvation presenterats eller så har en hänvisning gjorts direkt till  
tabell 6,7. De icke-ideala komponenterna är: en nätstation och en ledning per delområde samt 
fördelningsstationen. Deras tillförlitlighetsindata har beräknats fram enligt redovisade 
ekvationer och presenterats i tabell 6,14 nedan:  
 
Tabell 6,14 – slutgiltig tillförlitlighetsindata för egen modell 
Fel i nät- eller fördelningsstationer Fel i ledningar/kablar 
 Felfrekvens

[fel/år] 
Avbrottstid 
[minuter] 

Felfrekvens
[fel/år] 

Avbrottstid
[minuter] 

Fstn 0,02 30 - - 
h 0,68 140 1,83 87 
i 0,68 140 1,83 87 
j 0,68 140 1,83 87 
f 0,55 140 1,64 170 
g 0,55 140 1,64 218 
k 0,38 140 1,91 109 
l 0,38 140 1,91 109 
a 0,53 140 2,02 160 
b 0,53 140 2,02 209 
c 0,40 140 0,20 110 
d 0,40 140 0,20 110 
e 0,40 140 0,20 110 
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7 Tillförlitlighetsberäkningar gjorda för F6 Hille  

7.1 Lista på beräkningar som har gjorts 
 
Totalt har 12 olika beräkningar av totalt tre olika modeller med varierande förutsättningar 
gjorts som ligger till grund för analyserna i rapporten. Nedan presenteras alla beräkningar av 
de olika tillförlitlighetsmetoderna, numrerade med varsitt unikt nummer (1-12). Dessutom 
anges det vilken modell som har använts och till sist en förklaring av beräkningens 
förutsättningar. Först en lista över de tre modeller som har använts: 
 

Tabell 7,1 – lista över de olika modellerna 
Modell Förklaring 
1 Egen modell - den som är beskriven i kapitel 6. Beräkningar har både gjorts genom 

implementering i RADPOW och NEPLAN samt för hand. Detta under olika 
förutsättningar som förklaras i tabell 7,2. 

2 Modell av NNMs nät – det referensnät Netben räknar fram, implementerat i 
RADPOW under två olika förutsättningar, se tabell 7,2. 

3 Utdata från Netben – det program som STEM använder sig av för att få fram 
resultatet genom att bl.a. använda schablonfunktioner. 

 
Tabell 7,2 – lista över de tillförlitlighetsberäkningar som har gjorts 

Nr Modell Förutsättningar 
1 3 Simulering i NNMs eget program, baserat på de indata STEM fick från 

GEAB 2004 – se 7.2. 
2 1 Egen modell i RADPOW: Enligt grundförutsättningarna för modellen – se 

7.3.2. 
3 1 Som 2, men med de tillförlitlighetsindata som NNM använder sig av och att 

det antas vara 100 % nedgrävd kabel. 
4 1 Som 2, men med 100 % luftledning. 
5 1 Som 2, men med 0 % luftledning. 
6 1 Som 5, men tillförlitlighetsindata för nedgrävd kabel ändras till de NNM 

använder sig av. 
7 1 Som 2, men utan någon redundans 
8 2 NNMs uppritade modell, men implementerad i RADPOW: Enligt 

grundförutsättningarna för modellen – se 7.3.1. 
9 2 Som 8, men med samma tillförlitlighetsindata som den egna modellen. 
10 1 Samma förutsättningar som 2, men löses i NEPLAN – se 7.4. 
11 1 Samma förutsättningar som 2, men löses analytiskt för hand enligt teorin i 

kapitel 3 och samma metod som RADPOW använder sig av (kapitel 4) – se 
7.5. 

12 1 Uppskattning av tillförlitlighetsmått genom att studera GEABs 
avbrottsstatistik för år 2003 – se avsnitt 7.5. 
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7.2 Beräkningar med Netben 
 
Hela GEABs nät: 
 

 
Figur 7.1; en illustrativ jämförelse mellan GEABs verkliga nät och NNMs radiella nät. 
 
Till vänster är det uppbyggda 10 kV-nätet som NNM har byggt upp, efter det att objektiva 
data från GEABs hela nät har matats in, till höger är en karta över det riktiga nätet. Det 
vänstra nätet har 14 fördelningsområden, medan det verkliga har nio. Det som motsvarar F6 
Hille i modellen till vänster är stora delar av det ljusgröna nätet högst upp och den översta 
biten av det mörkgröna nätet till vänster om det. 
 
Först gjordes en simulering för hela GEABs nät för att göra en övergripande jämförelse. Den 
huvudsakliga analysen är gjord endast på F6 Hille.  
Allmän information: GEAB har 41 207 abonnenter, varav 69 är högspänningskunder. 
SAIFI(oaviserade avbrott) = 0,457 fel/år och kund [i] 
SAIDI(oaviserade avbrott) = 0,172 h/år och kund [i]  
Hille har betydligt högre värden, då stadsnäten drar ned det genomsnittliga SAIFI och SAIDI 
[int. 2]. 
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Tabell 7,3 – utdata från Netben för hela GEABs elnät 
 Verkligt nät Nätnyttomodellens nät 
 Hela GEABs nät Radiellt nät ** 

 
Med redundans 

Meter kabel * 500 000 (68,5 %) 538 475 (100 %) 641 642 (100 %) 
Meter Luftledning *  230 000 (31,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Totalt* 730 000 538 475 641 642 
[Meter/abbonent]* 17,7 (+ 35 %) 13,1 15,6 (+ 19 %) 
Nätstationer 775 (+ 38,4 %) 560 560 
Fördelningsstationer 9 ( - 40 %) 15 15 
* På 10 kV- nivån 
** Efter att nätet har blivit geometrijusterat  
 
Hille: 

 
 
Figur 7,2; nätnivå 2 i NNM (10 kV) med nätstationer utritade.  
 
NNM gjorde två nät på den nivån (gulbrunt och grönt), dvs. ha två fördelningsstationer upp 
till 70 kV-nivån. 
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Tabell 7,4 – utdata från Netben för F6 Hille (beräkning nr 1 i tabell 7,2) 
 Verkligt nät Nätnyttomodellens nät 
 F6 Hille Radiellt nät  Med redundans 
Meter kabel * 58 805 (41 %) 98 053 (100 %) 115 831 (100 %) 
Meter Luftledning *  84 902 (59 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Totalt* 143 407 98 053 115 831 
[Meter/abbonent]* 41,4 (46 %)  28,3 (0 %)  33,4 (18 %)  
Nätstationer 127 (+ 35,1 %) 94 94 
Fördelningsstationer 1 (- 50,0 %) 2 2 
Transformator/nstn 1-2 (oftast 1) 1 1 
Transformator/fstn 2 1 2 
Beräknad 
avbrottskostnad 

- (2 552 155 kr) **  
(+ 997 %)  

232 671 kr 

 
* På 10 kV-nivån 
** Framräknat genom att mata in höga tillförlitlighetsdata i Netben så att övre gräns för 
kvalitetsavdrag nås. Motsvarar avbrottskostnaden då det maximala kvalitetsavdraget infaller i 
modellen – denna siffra är därför, utöver det radiella nätet, även giltig för redundanta nät 
under denna gräns och kan därför vara missvisande. 
 

 
Figur 7,3; det radiella referensnätet över F6 Hille med alla nätnivåer utritade. 
 
I figur 7,3 är 70 kV (brun) ett streck mellan de två fördelningsstationerna. 10 kV-nivån är 
densamma som i figur 7,2 och lågspänningsätet syns som små tunna streck i olika färger och 
av olika storlek (allt från en punkt/streck till ett eget litet nät med många förgreningar).  
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7.3 Beräkningar med RADPOW 

7.3.1 Beräkningar med modell i NNM 
 
Anpassning till RADPOW:  
Det radiella nät som ritades upp av NNM i avsnitt 7.2 (figur 7,2) skall implementeras i 
RADPOW. Detta för att göra olika jämförelser dem emellan. En mer detaljerad figur måste 
dock tas fram, en figur med ledningslängder och antalet kunder per nätstation. 
Medelförbrukning per abonnent antas dock vara densamma över hela nätet. Precis som i 
NNM antas perfekta brytare vid varje nätstation. Nedan visas figurer över modellen, 
framtagna för att kunna implementera i RADPOW: 
 

 
Figur 7,4; figur över det första fördelningsområde på 10kV-nivån i det av NNM framtagna 
referensnätet. 
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Figur 7,5; figur över det andra fördelningsområde på 10kV-nivån i det av NNM framtagna 
referensnätet. 
 
Första siffran i figurerna ovan anger antalet abonnenter på lågspänningssidan kopplat till nät- 
eller fördelningsstation (observera att även fördelningsstationerna har abonnenter i direkt 
anslutning i motsats till verkligheten). Den andra siffran anger meter nedgrävd kabel till 
föregående nät- eller fördelningsstation. Med föregående menas den i direkt anslutning, som 
är närmare fördelningsstationen.   
 
Resultat från körningar i RADPOW: 

Tabell 7,5 – resultat efter körning i RADPOW med NNMs tillförlitlighetsindata 
(körning 8 i tabell 7,2) 

 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999497 0,000503 1,06366 4,40573 4,14205 2,22 
Beräknad avbrottskostnad = 2 673 580 kr 
 

Tabell 7,6 – resultat efter körning i RADPOW med de eget framtagna 
tillförlitlighetsindata (körning 9 i tabell 7,2) 

 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999927 0,000073 0,277688 0,639864 2,30426 0,32 
Beräknad avbrottskostnad = 403 269 kr 
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7.3.2 Beräkningar med egen modell 
 
Avvikelser i RADPOW från modell illustrerad nedan – se avsnitt 6.4 för beskrivning av 
denna modell: 
Nätstationerna modelleras som en strömskena med noll sannolikhet att fela, vilken är kopplad 
till nätet. Från denna strömskena är det en perfekt automatisk brytare påkopplad och på den en 
skena motsvarande själva nätstationen. Den sistnämnda skenan har både sannolikhet att fela 
och så är den en lastpunkt. Anledningen till att göra det extra komplicerat är för att fel 
uppkomna i nätstation icke skall ha systempåverkan på övriga lastpunkter; om fel nu 
uppkommer slår brytaren automatiskt och omedelbart till och påverkar aldrig den andra 
skenan som är kopplad till övriga nätet. Detta ger inga skillnader på slutresultatet mot 
modellen nedan – endast extra komponenter. 
 

1

   4
3

5

 6
2

a

b

c d e

f g h i j

k

l

Nätstation med unik 
identitetbokstav. Kryss betyder 

brytare, ring lastfrånskiljare 
(svart = normalt öppen punkt)

1          Fördelningstation och 
områdesgräns
Områdesgräns, siffran anger 

områdesnummer
x#

Ledning eller kabel, i texten 
betyder L# Ledning/kabel i 

område #  
Figur 7,6; den modell över Hille som togs fram i kapitel 6 och som har programmerats in i 
RADPOW. 
 
I övrigt överensstämmer komponenterna i RADPOW med modellen. I figur 7,7 illustreras 
samma nät, på ett sätt, så att det enklare går att implementera i RADPOW; komponenterna är 
numrerade på samma sätt och samma komponenter ingår.  Varje komponent har ett 
individuellt nummer på formen xyz: 
x = vilket område komponenten befinner sig i (1-6) 
y = vilken sorts komponent det är: 0 = fstn, 1 = nstn, 2 = ledning/kabel, 3 = ideal brytare,  
4 = frånskiljare, 5 = ideal bus. 
z = nummer för att skilja komponenter åt som är av samma sort och i samma område 
 
Bilaga 3.2 visar de indatafiler som har använts till RADPOW. 
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Figur 7,7; schema över hur komponenterna struktureras i RADPOW.  
 
Figur 7,7 illustrerar samma system som i figur 7,6 men är mer anpassad för implementeringen 
i RADPOW. De komponenter som tillsammans utgör en nätstation har en streckad rektangel 
omkring sig, med samma individuella bokstav som i grundfiguren. 
 
Grundförutsättning (beräkning 2 i tabell 7,2): För att göra en jämförande studie körs 
RADPOW flera gånger, med olika förutsättningar, för att jämföra hur olika fall ger olika 
resultat. Grundförutsättningen är den modell över systemet som togs fram i kapitel 5, med 
ursprunglig modell och egna framtagna tillförlitlighetsindata. 
 
Resultat från körning i RADPOW: 

Tabell 7,7 – resultat efter körning i RADPOW med den egna modellens 
grundförutsättningar 

LP a b c d e f G h i j k l 
λ[Fel/år] 4,59 2,57 0,62 0,62 0,62 5,68  4,04  2,53  2,53   2,53   4,14  4,14  
U[h/år] 13,67  6,64 1,31   1,31  1,31  14,54  8,59  4,25  4,25   4,25   7,03  7,03  
Systems. ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999454 0,000546 2,26829 4,78214 2,10826 6,44 
Beräknad avbrottskostnad = 3 033 543 kr 
 
Tillförlitlighetsdata för beräkning nummer 3 i tabell 7,2: 
Samma indata för ledningar/kabel, som i beräkning nr 8 i tabell 7,2. Nya avbrottsfrekvenser 
och avbrottstider för nät- och fördelningsstationer eftersom de är hopslagna, se tabell nedan: 

Tabell 7,8 – nya indata för fördelningsstationerna i kommande beräkning 
 Fstn 2 3 4 5 6 
λ[Fel/år] 0,05 0,18 0,14 0,10 0,14 0,10 
r[h] 28,0 3,83 2,83 2,83 2,83 2,83 
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Tabell 7,9 – resultat med NNMs indata i den egna modellen (beräkning nr 3) 
 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999349 0,000651 1,54192 5,69936 3,69628 8,33 
Beräknad avbrottskostnad =3 476 209 kr 
 
Tillförlitlighetsdata för beräkningarna 4-6 (se tabell 7,2):  
Nya avbrottsfrekvenser för ledning/kabel, per område, fel per år och delområde:  

Tabell 7,10 – avbrottsfrekvenser för beräkningarna 4-6 enligt numreringen i tabell 7,2 
Område λ[Fel/år] Beräkning 4 Beräkning 5 Beräkning 6 
2 2,94 0,294 1,43 
3 1,86 0,186 0,90 
4 2,16 0,216 1,05 
5 2,77 0,277 1,34 
6 1,04 0,104 0,50 
Nya avbrottstider, vilka har viktas beroende områdets karaktär, se avsnitt 6.4.7:  
Beräkning 4: 2,00 h 
Beräkning 5: 3,33 h 
Beräkning 6: 4,00 h. 
 

Tabell 7,11 – resultat från beräkning 4 (100% luftledning) 
 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999216  3,32007 6,86825 2,06871 10,13 
Beräknad avbrottskostnad = 4 366 878 kr 
 

Tabell 7,12 - resultat från beräkning 5 (0 % luftledning) 
 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999783  0,794693 1,89864 2,38915 2,97 
Beräknad avbrottskostnad = 1 192 213 kr 
 

Tabell 7,13 – resultat från beräkning 6 (se tabell 7,2) 
 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999418  1.87847 5.09967 2.71479 7,36 
Beräknad avbrottskostnad = 3 171 047 kr 
 
Ändrade förutsättningar för beräkning nr 7 (enligt numreringen i tabell 7,2):  
De två delar som redan är radiellt matade ändras ej. De som är slingmatade görs om till 
radiellt matade genom att ändra positionen för öppna punkter. Utöver det höjs avbrottstiderna 
i de områden som tidigare var slingmatade, detta eftersom färre omkopplingsmöjligheter 
finns, detta görs enligt princip i kapitel 6.  
 

Tabell 7,14 – resultat från beräkning 7 (ingen redundans) 
 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999299 0,000701 3,18485 6,14385 1,92909 9,36 
Beräknad avbrottskostnad = 3 928 604 kr 
 
Förklaring till lägre CAIDI för beräkning 7, jämfört med beräkning 2 (se tabell 7,2):  
Eftersom avbrottstiderna höjdes under körningen av beräkning 7, kan resultatet eventuellt 
tyckas orimligt. Förklaringen ligger i att procentuellt fler av de drabbade kunderna finns i 
område 2 och 6 än i grundfallet eftersom dessa områden inte längre är slingmatade. 
Förklaringen är att dessa två områden, speciellt område 6 har relativt låg åtgärdstid.  



En jämförande studie av tillförlitlighetsmetoder för elnät, Carl Johan Wallnerström  90(121) 

7.4 Beräkningar med NEPLAN 

 
Figur 7,8; modell över F6 Hille i NEPLAN 
 
Figuren ovan visar hur det ser ut när den egna modellen av Hille modelleras i NEPLAN. 
Tillförlitlighetsdata beräknas sedan, dels för respektive uttagspunkt (a - l) och dels för 
systemspecifika index: 
 

Tabell 7,15 – resultat från beräkning 10 (enligt numrering i tabell 7,2)  
LP A b c D E F g h i j k l 
λ[Fel/år] 4,59 4,59 0,62 0,62 0,62 5,67 5,67 2,53 2,53 2,53 4,14 4,14 
U[h/år] - - - - - - - - - - - - 
Systems. ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,999482 0,000518 2,47 4,54 1,84 - 
Beräknad avbrottskostnad = 2 919 222 kr 
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7.5 Beräkningar för hand på egen modell  

7.5.1 Med avbrottsstatistiken från GEAB  
 
SAIDI och SAIFI finns angivna för hela GEABs nät, men vore ingen god jämförelse mot 
fördelningsområdet Hille. Hille är nämligen ett fördelningsområde med betydligt högre 
felfrekvens än Gävles nät i stort. Tyvärr finns dock inga officiellt framtagna data från varje 
specifikt fördelningsområde. Utifrån erhållen felstatistik från GEAB, kan SAIFI och SAIDI 
för F6 Hille uppskattas: 
 
År 2003 skedde det 36 avbrott4 i Hille. Enligt information hämtat från 2003 års statistik [g] 
kan nu olika tillförlitlighetsmått beräknas: 
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CAIDI
SAIDISAIFI avbrott/år och kund 

 

9995285,0
8760*3367

13,4*33678760*3367
=

−
=ASAI (tillgängligheten) 

 
ASUI = 1 - ASAI = 0,0004715 (otillgängligheten) 
 
(+) X = 1*138 + 1*63 + 261*25 + 1*47 + 1*114 + 1*43 + 326* 69 + 270*40 + 498*112 + 
1*129 + 1*65 + 17*90 + 1*165 + 1*52 + 1*130 + 54*180 + 680*140 + 6*94 + 412*76 + 
2*72 + 10*48 + 1*55 + 3*120 + 3*118 + 64*180 + 4*184 + 1*50 + 64*75 + 12*120 + 3*58 
+ 1495*330 + 703*72 + 1*50 + 1*81 + 12*49 + 883*46 = 840 283 
 
 
Tabell 7,16 – resultat från beräkning 12 (enligt numrering i tabell 7,2) 
 ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,9995285 0,0004715 1,65 4,16 2,52 - 
Beräknad avbrottskostnad = 2 600 677 kr 

                                                 
4 Endast avbrott på minst tre minuter tas med 
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7.5.2 Enligt den beskrivna teorin 
 
Se kapitel 3 och 4 för teorin bakom beräkningarna nedan: 
 
(*) Förklaring till förkortningarna i tabellen nedan: 
 F = fördelningsstation , N = Nätstation L= kabel/ledning delområde, LD kabel/ledning i 
samma område, men ett annat delområde, LO ledning/kabel annat område. 
 

Tabell 7,17 – beräkningar per lastpunkt för den egna modellen  
 Delområde a Delområde b Delområde c 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,53 2,33 1,23 0,53 2,33 1,23 0,40 2,33 0,93 
L 2,02 3,48 7,03 2,02 2,66 5,37 0,20 1,83 0,37 

LD 2,02 2,66 5,37 - - - - - - 
LO - - - - - - - - - 

Total: 4,59 - 13,64 2,57 - 6,61 0,62 - 1,31 
 Delområde d Delområde e Delområde f 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,40 2,33 0,93 0,40 2,33 0,93 0,55 2,33 1,28 
L 0,20 1,83 0,37 0,20 1,83 0,37 1,64 3,63 5,95 

LO - - - - - - 1,83 1,45 2,65 
       1,64 2,83 4,64 

Total: 0,62 - 1,31 0,62 - 1,31 5,68 - 14,53 
 Delområde g Delområde h Delområde i 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,55 2,33 1,28 0,68 2,33 1,58 0,68 2,33 1,58 
L 1,64 2,83 4,64 1,83 1,45 2,65 1,83 1,45 2,65 

LD - - - - - - - - - 
LO 1,83 1,45 2,65 - - - - - - 

Total: 4,04 - 8,58 2,53 - 4,24 2,53 - 4,24 
 Delområde j Delområde k Delområde l 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,68 2,33 1,58 0,38 2,33 0,89 0,38 2,33 0,89 
L 1,83 1,45 2,65 1,91 1,82 3,48 1,91 1,82 3,48 

LD - - - - - - - - - 
LO - - - 1,83 1,00 2,65 1,83 1,00 2,65 

Total: 2,53 - 4,24 4,14 - 7,03 4,14 - 7,03 
 

=
++

=
8760*3367

7,03*380 - 4,24*779 - 8,58)  (14,53*187 - 1,31*1450 - 6,61) (13,64*192 - 8760*3367ASAI

 
0,9994547 (tillgänglighet) 
 
ASUI = 1 - ASAI = 0,0005453 (otillgänglighet) 
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=
3367

7,03*453  4,24*1639  8,58)  (14,53*187  1,31*2532  6,61) (13,64*271AENS  

6,91 kWh/kund och år 
 
Avbrottskostnad (se kapitel 5) = 3 033 543 kr 
 

Tabell 7,18 – resultat från beräkning 11 (enligt numrering i tabell 7,2) 
LP a b c d e f g h i j k l 
λ[Fel/år] 4,59 2,57 0,62 0,62 0,62 4,04 5,68 2,53 2,53 2,53 4,14 4,14 
U[h/år] 13,64 6,61 1,31 1,31 1,31 14,53 8,58 4,24 4,24 4,24 7,03 7,03 
Systems. ASAI ASUI SAIFI SAIDI CAIDI AENS 
 0,9994547 0,0005453 2,27 4,78 2,11 6,91 
Avbrottskostnaden = 3 033 543 kr 
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8  Jämförande analys av olika 
tillförlitlighetsmetoder 

8.1 Kvantitativ analys av skillnader 

8.1.1 Validering av den egna modellen  
 

Tabell 8,1 – sammanställning och validering av resultatet från egen modell 
Resultat Metod för att beräkna tillförlitligheten – se kapitel 7 

Per lastpunkt RADPOW För hand NEPLAN  Statistik Snittvärde 
LP: a 
λ(fel/år)/U(h/år) 

4,59 / 13,67  4,59 /13,64 4,59 / -  - / - - / - 

LP: b 
λ(fel/år)/U(h/år) 

2,57 / 6,64  2,57 / 6,61 4,59 / - - / - - / - 

LP: c 
λ(fel/år)/U(h/år) 

0,62 / 1,31  0,62 / 1,31 0,62 / - - / - - / - 

LP: d 
λ(fel/år)/U(h/år) 

0,62 / 1,31  0,62 / 1,31 0,62 / - - / - - / - 

LP: e 
λ(fel/år)/U(h/år) 

0,62 / 1,31  0,62 / 1,31 0,62 / - - / - - / - 

LP: f 
λ(fel/år)/U(h/år) 

5,68 / 14,54 5,68 /14,53 5,67 / - - / - - / - 

LP: g 
λ(fel/år)/U(h/år) 

4,04 / 8,59  4,04 / 8,58 5,67 / - - / - - / - 

LP: h 
λ(fel/år)/U(h/år) 

2,53 / 4,25  2,53 / 4,24 2,53 / -  - / - - / - 

LP: i 
λ(fel/år)/U(h/år) 

2,53 / 4,25  2,53 / 4,24 2,53 / - - / - - / - 

LP: j 
λ(fel/år)/U(h/år) 

2,53 / 4,25  2,53 / 4,24 2,53 / - - / - - / - 

LP: k 
λ(fel/år)/U(h/år) 

4,14 /  7,03  4,14 / 7,03 4,14 / - - / - - / - 

LP: l 
λ(fel/år)/U(h/år) 

4,14 / 7,03  4,14 / 7,03 4,14 / - - / - - / - 

Systemspecifik      
ASAI  0,999454 0,999455 0,999482 0,999528 0,999480 
ASUI 0,000546 0,000545 0,000518 0,000472 0,000520 
SAIFI  2,27 2,27 2,47 1,65 2,18 
SAIDI 4,78 4,78 4,54 4,16 4,56 
CAIDI 2,11 2,11 1,84 2,52 2,12 
Avbrottskostnad 3 033 543 3 033 453 2 919 222 2 600 677  2 896 746  
 
Analys av resultatet i tabell 8,1: Det viktiga här är att alla oberoende analyser har ungefär 
samma utdata. När så är fallet ger det en god validering av de olika körningarna av samma 
modell – både sinsemellan och mot den verkliga statistiken för år 2003. Uppskattningen av 
utdata utgående från avbrottsstatistiken 2003 ger utdata i storleksordningen av modellen, 
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vilket ger en validering av att modellen är rimlig. Att den inte överensstämmer exakt är inte 
konstigt, då modellen räknar på genomsnitt baserat på flera år mdan uppskattningen är från 
endast ett år. De beräkningar som bygger på modellen är så pass lika, att inget tyder på att det 
är fel i beräkningarna de använder sig av. De som borde få exakt lika värden är handräkningen 
med metod i RADPOW och körningen i RADPOW. De har i princip det, undantaget på sista 
decimalen för U i vissa lastpunkter och sista decimalen för ASAI/ASUI. Förklaringen beror 
på avrundning i handräkningen av U för varje fel innan alla U i lastpunkten summeras, en 
avrundning RADPOW inte gör som räknar på alla decimaler hela tiden. Slutsatsen är att alla 
implementeringar ovan är validerade från att vara behäftade med åtminstone större och 
betydande fel. 

8.1.2 Allmän jämförelse mellan metod i NNM och egen modell 
 
Tabell 8,2 – jämförelse av resultatet mellan de olika modellernas grundförutsättningar 

Resultat Utdata från 
Netben 1 (*) 

Utdata från 
Netben 2 (*) 

Modell av 
NNMs nät 

Egen modell 

ASAI - - 0,99950 0,999480 
ASUI - - 0,00050 0,000520 
SAIFI - - 1,06 2,18 
SAIDI - - 4,41 4,56 
CAIDI - - 4,14 2,12 
Avbrottskostnad 232 671 2 552 155 2 673 580 2 896 746   
(*) Utdata 1 är den av NNM förväntade avbrottskostnaden och utdata 2 är den maximala 
avbrottskostnaden. 
 
Kommentarer till resultatet: Det kan verka anmärkningsvärt att NNMs förväntade 
avbrottskostnad är så låg jämfört med modellen av NNMs nät implementerad i RADPOW. 
Tanken är att avbrottskostnaden skall validera den egna tolkningen av NNMs nät i RADPOW. 
Förklaringen är att den beräknade avbrottskostnaden tar hänsyn till redundans, medan 
implementeringen i RADPOW är gjord på det rent radiella referensnätet. Därför borde den 
implementeringen ha högre avbrottskostnad än den maximala, då gränsen för den maximala 
avbrottskostnaden är satt för ett bättre nät än ett helt radiellt. Därför är resultatet ganska 
rimligt, det är snarare något lågt än högt eftersom skillnaden är väldigt liten mellan resultatet 
från RADPOW baserat på det radiella nätet jämfört med den maximala avbrottskostnaden. I 
en av de kommande delanalyserna är slutsatsen att avbrottskostnaden sjunker till ca 9 % av 
sitt ursprungsvärde, efter det att hänsyn till redundans har tagits.  
Så om avbrottskostnadförväntad ≈ 0,09*avbrottskostnadimplementeringen av radiella nätet, så visar det att 
implementeringen i RADPOW, av NNMs nät är rimlig: 
 
0,09*avbrottskostnadimplementeringen av radiella nätet = ca 240 000. Helt klart samma storleksordning, 
ett gott resultat med tanke på alla antaganden, avrundningar och avläsningar. 
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8.1.3 Olika tillförlitlighetsindata 
 
Det är inte möjligt att göra en rättvis jämförelse mellan två modeller, om de har olika indata. 
Därför måste de tillförlitlighetsutdata som olika indata ger, analyseras. Två oberoende 
analyser kan göras, vilket ger ökad validitet: Först den egna modellen, med egna indata, 
jämfört med NNMs indata; sen modellen av NNMs nät, med NNMs indata jämfört med egna 
framtagna indata. Ur tillförlitlighetsperspektiv är det irrelevant om skillnaden på 
tillförlitlighetsresultatet beror på modellskillnader eller skillnad i indata, så i 
sammanställningen, kan identifierade skillnader här hanteras på samma sätt som 
modellskillnader. 
 
Nedan presenteras resultatet från de två olika analyserna. Värdena hämtas från resultatet av 
beräkningarna: 5, 6, 8 och 9 (se tabell 7,2 för förklaring till numren). Anledningen att ta 5 
istället för 2 är att NNM inte har tillförlitlighetsindata för luftledning, så därför testas egna 
systemet utan luftledning, både med egna och med NNMs tillförlitlighetsindata. 
 
Egen modell Modell av NNMs nät 
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Figur 8,1; resultatet med NNMs tillförlitlighetsindata, men med egna tillförlitlighetsindata 
som index = 100. 
 
Tydligt är att indata har stor inverkan i det här fallet, båda analyserna indikerar klart det. Det 
märks tydligt är att avbrottskostnaden är betydligt mer beroende av SAIDI än av SAIFI. Litet 
anmärkningsvärt är att den här faktorn har drygt dubbelt så stor inverkan på NNMs nät som 
på det egna. Det torde ha att göra med problemet att analyserade delfaktorer inte är oberoende 
av varandra och att nätens olika struktur gör att olika faktorer har olika stor påverkan. I de 
andra analyserna används oftast det egna nätet som referens att jämföra med, vilket därför bör 
göras även här. Därför tas resultatet från det egna nätet med i sammanställningen, men med 
åtanke att det snarare är för lågt, än för högt skattat. Viktigast är ändå att de oberoende 
analyserna tydligt pekar åt samma håll. 
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Sammanställning: 
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Figur 8,2; hur stora tillförlitlighetsutdata blir om NNMs indata används jämfört med de egna 
som är satta som index = 100. 
 
Ovan värden är snarare för lågt satta än för högt och skulle i praktiken kunna vara uppemot 
dubbelt så stora. Avbrottskostnaden med NNMs antagande om indata blir således 265 % av 
avbrottskostnaden med egna antaganden. 

8.1.4 Sätt att ta hänsyn till redundans 
 
Nätnyttomodellen tar, i Hills fall, hänsyn till redundans genom att lägga på 18 % extra 
ledning; detta uträknat från en schablonfunktion. Denna siffra säger dock inget om hur 
mycket bättre nätet blir, endast hur mycket mer ledning som används. För att ta reda på detta 
måste två tillförlitlighetsmått jämföras, dels före och dels efter att redundans införts i 
systemet, i NNMs fall är avbrottskostnaden tillförlitlighetsmåttet.  
 
Hur mycket bättre kan då ett nät bli med 18 % mer ledning? Det skiljer sig naturligtvis från 
nät till nät, beroende på hur det ser ut. En kvalificerad uppskattning måste göras. Antag först 
extremfallet, att 18 % av ledningarna parallellkopplas, att inget bättre sätt att skapa redundans 
på finns. Givet av schablonfunktionerna har fördelningsstationer alltid 100 % redundans och 
nätstationer 0 %. Ledningar som får redundans kan antas ha en försumbar felfrekvens jämfört 
med dem som inte får det, vilket sänker bidraget från ledningarna med 18 %. 
Fördelningsstationen bidrar med: 0,05*28 = 1,4 h/år, vilket gör att ledningarnas bidrag är  
4,4 – 1,4 – 0,05 = 2,95. 18 % av 2,95 = 0,53. Alltså har det sämsta extremfallet ett SAIDI på 
ca 4,4 – 1,4 – 0,53 = 2,47. Det är 2,47/4,4 = 56 % av SAIDI för ett rent radiellt nät. 
 
Antag istället att 18 % extra ledning räcker för att slingmata mer eller mindre hela systemet. 
Detta gör att alla fel uppkomna i ledningar inte drabbar någon abonnent eftersom NNM har 
perfekt isolation:  
SAIDI i det radiella nätet är ca 4,4 h/år. Av dessa beror 0,013 fel/år på fel i nätstation och 
respektive fel är på 3,83 h vilket ger:  
0,013*3,83 = 0,05 h/kund och år  0,05/3,83 = 1,3 % av sitt ursprungsvärde  
 
Slutsatsen blir att SAIDI sjunker till mellan 1,3 och 56 % (28,7 % i snitt) av sitt 
ursprungsvärde. Eftersom de åtgärder som förbättrar redundansen mest, prioriteras i NNMs 
algoritm, ligger nog sanningen närmare 1,3 % än 56 %, gissningsvis mellan 5 och 15 %. 
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I Netben är den högsta avbrottskostnaden (erhålles genom att ha extremt hög SAIDI som 
indata) ca 2 550 000 kr och den förväntade ca 233 000 kr. Inget nät, inklusive ett rent radiellt, 
kan således ha högre avbrottskostnad än 2 550 000 kr. Omräknat till SAIDI är det ungefär 
4,21 h/kund och år (253 minuter) för den maximala och 0,38 h/kund och år (23 minuter) för 
den förväntade. Detta visar att redundansen bidrar med en sänkning av SAIDI till drygt 9 % 
av sitt ursprungliga värde vilket ligger inom den uppskattade ram som föregående 
resonemang kom fram till.  
 
Den förväntade avbrottskostnaden på ca 233 000 kan jämföras med avbrottskostnaden från 
körningen i RADPOW av det radiella nätet som är på ca 2 674 000 kr. SAIDI blir då knappt 9 
% av SAIDI för nätet utan redundans. Eftersom den första analysen kom fram till ett värde på 
5-20 % och den andra på ca 9 % är slutsatsen att NNMs antaganden om redundans sänker 
SAIDI och avbrottskostnaden till ca 9 % mot om nätet vore utan redundans. 
 
Genom att jämföra beräkning 2 med beräkning 7 (se tabell 7,2), kan en motsvarande siffra 
uppskattas för den egna modellen. Här är resultatet ganska osäkert, då RE6 bygger på 
antaganden vars exakthet är svår att pröva. SAIDI med redundans är 4,78 och utan 6,14, 
vilket ger att SAIDI sjunker till ca 78 % av sitt ursprungliga värde (för SAIFI ca 71 %, alltså 
har redundansen lite mer inverkan på det måttet). 
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Figur 8,3; förbättring av tillförlitligheten p.g.a. redundans i nätet, där ett nät utan redundans 
är satt som index = 100%. 
 
Observera försiktighet med att dra för snabba slutsatser av resultatet ovan. Att NNMs nät har 
en så låg siffra som 9 % kan ha att göra med perfekt isolation, vilket även behandlas på ett 
annat ställe i rapporten – avsnitt 8.1.5. Viktigt är därför att inte ta med denna faktor två 
gånger. Detta eventuella beroende diskuteras och tas hänsyn till i slutsammanställningen. 
 
Sammanställning: 
För det verkliga nätet sjunker SAIDI till 78 % efter att hänsyn till redundans har tagits och i 
NNMs fall till ca 9 %. SAIDI med NNMs antagande om redundans blir således 9/78 = 11,53 
% av SAIDI med egna antaganden. Avbrottskostnaden är nästan helt beroende av SAIDI, men 
då SAIFI påverkas mer i de egna antagandena, borde avbrottskostnaden bli något högre, 
förslagsvis en avrundning uppåt till 12 %.    
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8.1.5 Isolation av fel 
 
Nya tillförlitlighetsindata om nätet hade lika god isolation som i NNMs antagande:  
Nedan har likadana tabeller, som i implementeringen av samma metod som i RADPOW för 
hand, men med vissa delar strukna (röd färg): 
 
(*) Förklaring till förkortningarna i tabellen nedan: 
 F = fördelningsstation , N = Nätstation L= kabel/ledning delområde, LD kabel/ledning i 
samma område, men ett annat delområde, LO ledning/kabel annat område. 
 

Tabell 8,3 – beräkningar per lastpunkt för den egna modellen, modifierad version för 
analys angående perfekt isolation   

 Delområde a Delområde b Delområde c 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) R (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,53 2,33 1,23 0,53 2,33 1,23 0,40 2,33 0,93 
L 2,02 3,48 7,03 2,02 2,66 5,37 0,20 1,83 0,37

LD 2,02 2,66 5,37 - - - - - - 
LO - - - - - - - - - 

Total: 2,57 - 8,27 0,55 - 1,24 0,22 - 0,56 
 Delområde d Delområde e Delområde f 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) R (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,40 2,33 0,93 0,40 2,33 0,93 0,55 2,33 1,28 
L 0,20 1,83 0,37 0,20 1,83 0,37 1,64 3,63 5,95 

LD - - - - - - 1,83 1,45 2,65
LO       1,64 2,83 4,64

Total: 0,22 - 0,56 0,22 - 0,56 2,21 - 7,24 
 Delområde g Delområde h Delområde i 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) R (h) U(h/år) λ(fel/år) R (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,55 2,33 1,28 0,68 2,33 1,58 0,68 2,33 1,58 
L 1,64 2,83 4,64 1,83 1,45 2,65 1,83 1,45 2,65

LD - - - - - - - - - 
LO 1,83 1,45 2,65 - - - - - - 

Total: 0,57 - 1,29 0,70 - 1,59 0,70 - 1,59 
 Delområde j Delområde k Delområde l 
Fel i*: λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) λ(fel/år) r (h) U(h/år) 

F 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 0,02 0,5 0,01 
N 0,68 2,33 1,58 0,38 2,33 0,89 0,38 2,33 0,89 
L 1,83 1,45 2,65 1,91 1,82 3,48 1,91 1,82 3,48

LD - - - - - - - - - 
LO - - - 1,83 1,00 2,65 1,83 1,00 2,65

Total: 0,70 - 1,59 0,40 - 0,90 0,40 - 0,90 
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Sammanställning: 
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Figur 8,4; avbrottskostnaden, med NNMs antagande om perfekt isolation av fel, blir 35 % 
jämfört med nuvarande isolation i F6 Hille. 

8.1.6 Andel nedgrävd kabel 
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Figur 8,5; SAIFI och SAIDI för de olika beräkningarna 
 
Som framgår av diagrammen är det stor skillnad mellan att ha alla kablar nedgrävda mot att 
ha endast luftledning. Hille, som har 59 % luftledning, ligger närmare det sämsta fallet än det 
bästa.  
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Den ljusblåa stapeln (NNM) är 100 % kabel, enligt NNMs tillförlitlighetsindata för kabel. 
Tydligt är att NNM räknar med att kabel går sönder oftare och att avbrotten varar längre, än 
för de tillförlitlighetsindata som är framtagna för Hille; kan eventuellt ses som en 
kompensation för det icke-sanna antagandet om total kablifiering av alla 10 kV-nät. Men det 
resultatet får tillsvidare ses som en parantes, då endast skillnad orsakad av antagandet skall 
analyseras här, medan skillnader p.g.a. tillförlitlighetsdata analyseras för sig i ett annat 
avsnitt.  
 
 Sammanställning: 
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Figur 8,6; avbrottskostnaden, med NNMs antagande om perfekt isolation av fel, blir 39 % av 
avbrottskostnaden med egna antaganden. 
 
I det sämsta fallet, 0 % nedgrävd kabel, är avbrottskostnaden 4 366 878 kr och sjunker till 27 
% av detta värde om antagandet om 100 % nedgrävd kabel införes. Således varierar bidraget 
från detta antagande från 27 till 100 % (Hille 39 %) beroende på hur pass mycket luftledning 
nätet har. 

8.1.7 Betydelsen av de olika nätens struktur och uppbyggnad 
 
Att göra en modell av ett verkligt nät och att göra en modell av ett referensnät baserat på 
endast ett urval av objektiva indata är två helt olika tankesätt. Tidigare har mer konkreta 
skillnader utvärderats. Det som återstår är sådant som beror på andra orsaker, exempelvis att 
nätets struktur och uppbyggnad är annorlunda p.g.a. ett helt annat tankesätt. Betydelsen är 
dock svårtestad. Ett rimligt antagande är att om utdata från den egna modellen ställs mot 
utdata från NNM så kan differenserna förklaras med identifierade skillnader. Utdata från 
modellerna och påverkan av identifierade skillnader är kända, förutom den kvarstående som 
skall räknas fram här. Alltså kan de skillnader som kvarstår, förklaras av nätets struktur och 
uppbyggnad. Eftersom avbrottskostnaden, med NNMs studerade antagande, mätt i procent av 
grundförutsättningarna, tagits med i alla sammanställningar, efter att respektive delanalys 
(markerade i fet stil) har gjorts; kan avbrottskostnaden orsakade av övriga faktorer, beräknas 
direkt från utifrån detta: 
 
Tyvärr kan det finnas andra orsaker till övriga skillnader än dem som kan hänföras till olika 
struktur och uppbyggnad. En del är orsakad av beroenden mellan tidigare studerade 
skillnader: Exempelvis torde mätningen av skillnaden i redundans ha givit ett större utslag än 
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vad som är det riktiga p.g.a. antagandet om sektionering och tvärtom. Låt x vara bidraget för 
nätens olika struktur och y en kompensation för beroenden mellan tidigare delanalyser samt 
andra eventuella osäkerhetsmoment. Då kan dessa faktorer beräknas på följande sätt: 
 

Tabell 8,4 – beräkning av övriga faktorers betydelse genom en sammanställning 
2 850 990 kr Avbrottskostnad – egen modell 
*2,65 Olika indata till modellerna 
*0,12 Olika redundans i modellerna 
*0,35 Olika isolation i modellerna 
*0,39 Olika andel nedgrävd kabel i de två modellerna 
*x Övriga skillnader mellan modellerna 
*y Hänsyn till beroenden mellan skillnader 
= 232 671 kr Förväntad avbrottskostnad – utdata Netben 
Från tabellen ovan kan faktorn x*y brytas ut och beräknas 

 x*y = 1,88. 
 
Både x och y borde vara högre än 1,00: x, eftersom STEM vid osäkerhet, ofta räknat till 
nätbolagens fördel i övriga faktorer och y eftersom många av de andra bidragen troligtvis är 
för låga på grund av beroende dem emellan. x borde vara ganska nära 1,00, antag 1,25; då blir 
y ca 1,50. 
 
Sammanställning: 
Avbrottskostnaden, med NNMs skillnader i struktur och uppbyggnad, blir ca 125 % av 
avbrottskostnaden med den egna modellens struktur och uppbyggnad – dock en, i jämförelse 
osäker siffra. Andra skillnader, som kan vara brister i genomförd analys utgör gissningsvis i 
storleksordning 150 %. Tillsammans blir denna faktor 188 %. 

8.1.8 Sammanställning av alla skillnader 
 

Tabell 8,5 – sammanställning av skillnader 
Skillnad mellan metod i 
NNM och egen modell 

Påverkan (*) Kommentarer. 

1. Olika redundans 12 % Så hög avbrottskostnad har NNM, jämfört 
med Hille. 

2. Olika tillförlitlighetsindata 265 % Möjligen något lågt skattad 
 

3. Isolation av fel 35 % (42,9 %) 
(**) 

Torde vara högre, samtidigt som 
kompensation för brister togs bort. 

4. Andel nedgrävd kabel 39 % (47,8 %) 
(**) 

Som ovan. 

5. Struktur och liknande Ca 125 % - 
 

6. Kompensation för brister Ca 150 % (0 %) Beroenden mellan analyser (främst 
tillförlitlighet och sektionering). 

(*) Värde på avbrottskostnaden med egna antaganden utom för den skillnad som skall testas, i 
procent av avbrottskostnaden med endast egna antaganden.  
(**) Värdena inom parantes är efter att ”kompensation för brister” fördelats jämt på ”isolation 
av fel” och ”andel nedgrävd kabel”. 
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Tabell 8,5 ger en översikt över skillnaderna. Punkt 1, kan ses som en annan kategori, den 
faktiska skillnaden på tillförlitlighet, medan 2 är skillnad i indata till modellen och 3-6 är 
modellskillnader: 
 
Skillnad i redundans: 
NNM har 12 % avbrottskostnad jämfört med Hille, beroende på Hilles sämre redundans.  
 
Skillnader i indata: 
Eftersom Hilles verkliga komponenter i snitt fungerar bättre och felen åtgärdas snabbare, än 
vad NNM antager, ger NNM 265 % högre avbrottskostnad. Detta kompenserar ganska väl, de 
övriga antagandena som tillsammans försämrar företagens möjligheter att uppnå målen. 
 
Modellskillnader: 
Den totala ”modellskillnaden” – skillnader på grund av olika modeller, ger i detta fall ett 
förhöjt kvalitetsavdrag för företaget: Antagandena om nedgrävd kabel och om perfekt 
sektionering. Till detta får läggas kompensation för brister, trots att denna faktor verkar åt 
motsatt håll, då denna faktor kompenserar brister i just dessa faktorer. Summan av detta blir: 
0,35*0,39*1,50 =  20,48 %.   
 
Det totala bidraget, från det som underlättar för företaget att klara kraven kommer från övriga 
faktorer i modellen, såsom struktur och mindre antaganden. Totalt bidrar det med: 125 %  
 
Totalt ger tillförlitlighetsmodellen i NNM 1,25*0,2048 = 25,6 % (ca en fjärdedel) lägre 
avbrottskostnad än vad det verkliga nätet egentligen har. 
   
Modellskillnader inklusive skillnad i indata: 
Den totala påverkan av modellantaganden och pga. indata är 0,256*2,65 = 67,84 %. I Hilles 
fall betyder det att modellen med dess antaganden, i sig, gör det svårare att uppfylla kraven. 
Detta kan dock vara det omvända för andra sorters nät, exempelvis stadsnät. Detta illustreras 
nedan genom några exempel. 
 
Olika andra aspekter: 
Ett nät med endast nedgrävd kabel (kompensationsfaktorn ej med) – i övrigt som Hille:  
1,25*0,35*2,65 = 116 % 
Ett nät med endast nedgrävd kabel och perfekt isolation (kompensationsfaktorn ej med) – i 
övrigt som Hille:  
1,25*2,65 = 331 % 
Ett nät med endast nedgrävd kabel och perfekt isolation men med samma indata som NNM 
(kompensationsfaktorn ej med) – detta är påverkan från endast rent modelltekniska faktorer:  
125 % 
Ett likadant nät som Hille, men med 100 % luftledning: 
1,25*1,5*0,35*0,27*2,65= 47,0 % (stor skillnad mot det Hille har). 
Ett likadant nät som Hille, men med samma indata som NNM: 
1,25*1,5*0,35*0,39= 25,6 % 
 
Resultatet bearbetas mer i avsnitt 9.2.3 och slutsatserna och de viktigaste resultaten 
presenteras i avsnitt 9.1.1. 



En jämförande studie av tillförlitlighetsmetoder för elnät, Carl Johan Wallnerström  104(121) 

8.2 Kvalitativ analys av skillnader 
 
För det första är det intressant att titta på en total jämförelse mellan tillförlitlighetsmetoden i 
NNM och traditionella metoder för tillförlitlighet. För detta beräknas tillförlitlighetsutdata 
(SAIDI, SAIFI etc.) för de olika modellerna och jämföres; dels genom att använda Hille som 
indata i NNM och dels genom att använda den egna modellen av Hille, implementera den på 
tillförlitlighetsmetoder och därefter beräkna tillförlitligheten. Utöver detta är det intressant att 
studera olika skillnader var för sig, metoderna emellan – nedan har därför en uppdelning 
gjorts, var och en separat, i kommande avsnitt:  

8.2.1 Olika tillförlitlighetsindata 
 
Bakgrund: Att använda olika tillförlitlighetsindata är inte ovanligt, ofta används indata som 
är representativt för specifikt system. NNM har dock valt tillförlitlighetsindata som är 
desamma för alla företag. Andra värden har tagits fram för Hille – även synen på vilka fel 
som har approximerats bort kan variera, men inte så mycket i detta fall. 
 
Jämförelse: Ungefär samma komponentsorter att räkna på har tagits med på 10 kV-sidan för 
de båda modellerna: Fördelningsstation/transformator, nätstation/transformator och 
ledning/kabel.  En skillnad är att NNM endast har kablar och att NNM endast räknar på 
transformatorfel i nät- och fördelningsstation. En viktig skillnad är felfrekvensen i 
nätstationerna som är högre i den egna modellen; anledningen är att de flesta av felet beror på 
andra orsaker än fel i transformator. Däremot har de egna måtten, å sin sida lägre felfrekvens 
och kortare avbrottstid för andra komponenter. 
 
Hypotes: Den egna modellen har lägre felfrekvens för nedgrävda kablar, men samtidigt högre 
felfrekvens för nätstationer. De flesta av felen i Hille beror på fel i ledning/kabel, så Hilles 
tillförlitlighetsindata kommer troligtvis att ge bättre tillförlitlighetsutdata än NNMs.  
 
Hur betydelsen kan testas: Båda modellerna kan testas med respektive tillförlitlighetsindata. 
Detta ger två skilda jämförelser och bättre validitet – en enkel och rättfram undersökning. Ett 
problem är dock att NNM inte har tillförlitlighetsindata för luftledning. Ett sätt att jämföra är 
att ta det egna nätet, antaga att nätet har 100 % nedgrävd kabel och sedan jämföra procentuell 
skillnad i utdata mellan NNMs tillförlitlighetsindata och egna indata. Således jämföres 
beräkning 5 med beräkning 6 och beräkning 8 med beräkning 9 (se tabell 7,2). 

8.2.2 Sätt att ta hänsyn till redundans 
 
Bakgrund: NNM bygger upp ett radiellt nät och tar hänsyn till redundans genom att öka 
ledningslängden med en kvot som erhålles från en schablonfunktion. Även hur stor sänkning 
av utdata redundansen ger erhålles från schablonfunktion. Ett verkligt nät å sin sida, har en 
fysisk struktur som förbättrar redundansen, vilken även den egna modellen försöker ta hänsyn 
till så gott det går. 
 
Jämförelse: NNMs schablonfunktioner är byggda på genomsnitt från testkörningar på 
verkliga nät eller på testnät. Därför torde verkligheten ibland ha bättre redundans, men det 
klassiska sättet att göra en modell på torde oftast ligga närmare det verkliga resultatet, dvs. ha 
lägre varians.      
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Hypotes: Det kan finnas stora skillnader åt båda hållen, mellan hur pass väl klassiska 
modellers resultat och NNMs matchar varandra. De klassiska modellerna borde ligga närmast 
sanningen och i Hilles fall är nog redundansen sämre än NNMs, då det är ett av de sämre av 
GEABs fördelningsområden.  
 
Hur betydelsen kan testas: Först kan NNMs nät jämföras innan och efter att hänsyn tagits 
till redundans – vilket ger en procentvärde. Hur stor förbättringen blir p.g.a. redundans kan 
uppskattas på olika sätt, totalt tre olika sätt skall användas här: Först kan den givna 
procentsatsen av extra ledning i systemet användas för att diskutera fram hur stor förbättring 
den extra ledningslängden kan ge. Detta ger en mycket grov uppskattning. Den andra 
metoden är att använda avbrottskostnaden från Netben och jämföra den med vad 
avbrottskostnaden blir efter körningen av Nätnyttomodellens radiella nät i RADPOW. Det 
som skiljer systemet i RADPOW från det i Netben är att det i RADPOW inte har redundans 
alls. Det tredje sättet är att köra Hille i NETBEN, men ändra indata för SAIDI och SAIFI till 
extremt dåliga. Då blir avbrottskostnaden lika med sämsta tänkbara. Denna jämföres sedan 
direkt med den förväntade avbrottskostnaden.   
 
Sedan kan den andra modellen testas med och utan redundans, detta genom att exempelvis ta 
bort slingmatningen i modellen genom att ändra positionen för normalt öppna punkter och att 
höja felfrekvensen på vissa ställen – även detta ger ett procentvärde över redundansens 
betydelse. Dessa två procentvärden ger varsitt mått på hur hög redundansen är jämfört med ett 
rent radiellt nät, vilka kan jämföras med varandra. Nedan återfinns en figur över hur nätet ser 
ut efter ovan beskrivna ändringar.  
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Figur 8,7; hur egna modellen skall modifieras 
 
Den modell över Hille som togs fram i kapitel 6, men med ändrade normalt öppna punkter för 
att ta bort reservmatningsalternativ. Således blir även område 2, 4 och 6 radiellt matade. De 
ledningar som inte längre används är sträckande. 
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8.2.3 Isolation av fel 
 
Bakgrund: NNM som bygger upp ett radiellt nät, räknar på att det finns automatiska brytare 
vid varje nätstation – dvs. felen drabbar blott kunder nedströms sett från felkällan. I 
verkligheten påverkar felen större delar av systemet, tills att isolation sker, antingen av en 
öppen punkt, eller av en automatisk brytare. Detta kan tyckas likna analysen med hänsyn till 
redundans, skillnaden är att redundans är nätets fysiska struktur (slingmatning etc.), medan 
isolation av fel är en annan sak. 
 
Jämförelse: Med en del öppna punkter på slingmatningar och en del automatiska brytare 
undviks att hela det verkliga nätet drabbas vid fel. Denna isolering finns dock i långt mindre 
omfattning än den NNM antager. Genom omkoppling, kan dock felen isoleras, till att endast 
drabba kunder nedströms – eller om slingmatat, inte drabba någon alls. För fel i nätstationer, 
drabbas endast kunder på lågspänningssidan i båda modellerna. 
 
Hypotes: Trots att det finns en del brytare och andra åtgärder mot att fel skall ge en större 
systempåverkan i det verkliga nätet, ger NNMs antagande bättre tillförlitlighetsmått än vad 
det egentligen är. Detta ger en sämre tillförlitlighet till företagen i verkligheten, jämfört med 
NNM, men samtidigt ger NNM företagen betalt för att ha brytare de inte har – så om NNMs 
antagande om brytare är goda för företagen ekonomiskt är svårt att svara på.  
 
Hur betydelsen kan testas: Den egna modellen testas dels med sina ursprungsantaganden 
och dels med perfekt isolation av felen, vilket ger ett mått på hur pass mycket isolationen av 
fel genom brytare hjälper. 
 
Ett problem uppstår dock eftersom den egna modellen av Hille är konstruerad så att flera 
nätstationer är modellerade som en komponent i modellen. Detta gör att det inte går att 
beräkna perfekt isolation direkt (antingen drabbas en nätstation eller ej). Problemet löses på 
följande sätt: 
Antag att varje fel inträffar i genomsnitt halvvägs (geografiskt och belastningsmässigt) ut till 
abonnent längst från fördelningsstation. För de radiella delarna drabbas endast den yttre 
halvan, så bidraget, orsakat av fel i ledning/kabel, från det närmaste delområdet strykes helt 
enkelt. Dessutom drabbas inga kunder i slingmatade områden, för fel uppkomna i ledning. 
Dessa kan beräknas genom att modifiera implementeringen för hand av metoden RADPOW.  

8.2.4 Andel nedgrävd kabel 
 
Bakgrund: NNM har som grundidé att nätet byggdes idag från start och antager att nya nät 
skall vara nedgrävda till 100 %. Verkliga nät ser inte alltid ut så – åtminstone inte om det helt 
eller delvis har landsbyggdskaraktär som i fallet Hille. Ledningar ovan jord utsätts för 
betydligt större påverkan av väder och vind – givandes en direkt ökning av felfrekvensen. 
 
Jämförelse: NNM räknar med 100 % nedgrävd kabel, beroende på var i Hille, varierar den 
siffran, men ligger i storleksordningen omkring 50 %.  
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Hypotes: Antagandet att nedgrävd kabel har 10 gånger lägre felfrekvens gör att det räcker 
med blott ca 10 % luftledning i ett elsystem för att fördubbla antalet fel per år orsakade av 
antingen nedgrävd kabel eller luftledning. Med tanke på detta har den här faktorn troligtvis 
stor påverkan på verklighetens nät, jämfört med NNMs synsätt. 
 
Hur betydelsen kan testas: Enklast är att testa den egna modellen, med verklig andel 
luftledning, med 0 % luftledning och med 100 % luftledning för att se skillnaden. Sämsta 
tänkbara alternativ och det bästa (samma som NNM) samt hur det faktiska nätet ligger till.  
 

8.2.5 Betydelsen av de olika nätens struktur och uppbyggnad 
 
Bakgrund: Den klassiska metoden för att göra en modell av ett system är att utgå från det 
verkliga systemet och sedan göra de förenklingar som krävs; en avvägning mellan att göra 
förenklingar för att kunna få fram resultatet på ett rimligt sätt och att inte göra för stora 
inskränkningar som kan påverka resultatet – en sådan modell av Hille har tagits fram. NNM 
använder en helt annan grundidé – att inte alls se till det faktiska nätet, utan att titta på 
förutsättningarna för att skapa ett helt nytt nät, som om det verkliga nätet icke funnes.  
 
Jämförelse: Det är två helt olika nät – vad som de har gemensamt är att de har vissa objektiva 
förutsättningar som överensstämmer med det verkliga nätets. Det verkliga nätet kan ha 
utvecklats över hundra år; nyinvesteringar har hela tiden skett successivt, med helt olika 
förutsättningar under årens lopp. Det ger ofta ett nät som å ena sidan icke är optimerat för 
idag, men som å andra sidan till stora delar ekonomiskt är avskrivet och fungerande. 
Dessutom är NNMs nät radiellt, men detta tas upp för sig i ett eget avsnitt. 
 
Hur betydelsen kan testas: Ett sätt vore att helt enkelt implementera nätet på de två olika 
modellerna och sedan jämföra. Problemet är att det är svårt att veta i detalj vad skillnader 
beror på – exempelvis vad som beror på hur nätet ser ut och vad som beror på andra faktorer. 
Därför är det lämpligt att ta med flera jämförelser för att få reda på vad som beror på vad; 
förslagsvis kan resultatet från de andra delanalyserna användas. De skillnader som kvarstår, 
som icke förklaras av de andra skillnaderna, kan hänföras hit. 

8.2.6 Sammanställning av alla skillnader 
 
Bakgrund: Först har varje skillnad för sig analyserats. Det som är intressant är helheten, hur 
stor del varje sak bidrar till. Därför avslutas analysen med att göra en sammanställning, 
koppla ihop delanalyser med varandra; för att helt enkelt få en helhetsbild över skillnaden 
mellan NNMs tillförlitlighetsmetod och de traditionella. En stor del av slutsatserna kommer 
att bygga på resultatet från denna sammanställning.  
 
Jämförelse: Alla skillnader mellan modellerna analyseras och sammanställs tillsammans. 
Skillnaderna har beskrivits tidigare. 
 
Hypotes: Skillnaderna i tillförlitlighetsindata bidrager till att sänka företagens 
kvalitetsavdrag. De flesta eller möjligtvis alla andra skillnader, har motsatt inverkan på 
företagen – åtminstone för nät som i likhet med Hille har mycket landsbygd.   
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9 Slutsatser och diskussion 

9.1 Slutsatser  

9.1.1 Jämförelse mellan tillförlitlighetsmetoder 
 
Skillnaderna mellan tillförlitlighetsmetoden i NNM och generella tillförlitlighetsmetoder har 
identifierats och beräknats numeriskt. I tabell 9,1 pressenteras skillnaderna dem emellan med 
tillhörande resultat. Den mellersta kolumnen uppger resultatet för det studerade nätet –  
F6 Hille. De andra två kolumnerna bygger på kvalificerade uppskattningar utifrån teori och 
analys om hur skillnaderna påverkar nät generellt (genom två extremfall). 
Enheten som användes i tabell 9,1: Hur många gånger högre avbrottskostnad nätet erhåller 
enligt NNM på grund av att NNMs tillförlitlighetsmetod skiljer sig från traditionella 
tillförlitlighetsmetoder (under 1,00 ger en lägre avbrottskostnad). 
 
Viktiga resultat:   
Tabell 9,1 - identifierade skillnader mellan tillförlitlighetsmetod i NNM och traditionella 

tillförlitlighetsmetoder 
Påverkan detta har på olika nät Skillnad i NNMs 

metod För de ”bästa” näten För F6 Hille För de ”sämsta” näten 
Olika indata 0,25 0,38 0,5 
Sektionering 1,25 2,34 4,00 
Nedgrävd kabel 1,00 2,09 3,02 
Övriga skillnader 0,67 0,80 1,00 
Total skillnad: 0,21 1,63 6,04 
Övre/undre gräns (*) Negativ effekt  –   Oklar effekt 
(*) Företag med lägre avbrottskostnad än den förväntade erhåller inte någon kompensation för 
att ha det (därav ”negativ effekt” på nät med god tillgänglighet). Att ha en övre gräns för 
kvalitetsavdraget begränsar å ena sidan de sämre nätens kvalitetsavdrag, samtidigt som de å 
andra sidan riskerar andra åtgärder från STEM (därav ”oklar effekt”). 
 
Slutsatser: 

• De bästa näten kan ha ca fem gånger sämre tillgänglighet i verkligheten än den av 
NNM förväntade och samtidigt slippa kvalitetsavdrag eftersom de gynnas av NNMs 
andra antaganden när beräkningar görs på nätet enligt NNM. 

• De sämsta näten måste ha ca sex gånger bättre tillgänglighet i verkligheten än den av 
NNM förväntade för att slippa kvalitetsavdrag eftersom de missgynnas av NNMs 
andra antaganden när beräkningar görs på nätet enligt NNM. 

• Om F6 Hille vore ett nät som analyserades separat av NNM, skulle de behöva ha 1,63 
gånger bättre tillgänglighet i verkligheten än den NNM förväntar för att slippa 
kvalitetsavdrag (Hille har t o m sämre tillgänglighet än NNMs förväntade).  

• Trots stora skillnader mellan studerade tillförlitlighetsmodeller, kan god eller dålig 
tillgänglighet i nätet avgöra mer än modellskillnaderna när kvalitetsavdraget bestäms. 

• Det modellantagande i NNM som är mest till företagens nackdel är perfekt 
sektionering; även andelen nedgrävd kabel kan ha betydlig negativ effekt i vissa nät. 

• Det som är mest till företagens fördel är antagna indata till modellen.  
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9.1.2 Generella incitament som tillförlitlighetsmetoden i NNM ger 
 
Vilka incitament NNMs tillförlitlighetsmetod kan tänkas ha på nätföretagen – det vill säga 
vad företagen gynnas/tvingas till att göra på grund av den nya regleringen. Vilka sorters nät 
där det lönar sig att förbättra tillgängligheten i, vilka sorters förändringar i näten som lönar sig 
mest etc.  
 
Incitament till förbättring av nät: 

• Nät som har betydligt lägre avbrottskostnad än den förväntade, har inga incitament att 
förbättra nätet ur ett tillförlitlighetsperspektiv.  

• Nät som har en avbrottskostnad omkring förväntad, omkring maximal eller däremellan 
har incitament att förbättra nätet ur ett tillförlitlighetsperspektiv. 

o De delarna av nätet som har hög kundtäthet, har stora incitament. 
o De delarna av nätet som har låg kundtäthet, har små incitament. 

• Nät med en avbrottskostnad betydligt högre än maximal avbrottskostnad, har inga 
incitament från tillförlitlighetsmetoden i NNM att förbättra nätet. Företaget riskerar 
dock ett föreläggande eller annan åtgärd från STEM vilket ger krav på förbättring.  

 
Incitament till olika sorters förbättringar: 

• Det finns stor förbättringspotential i att öka sektioneringen i nätet (fler automatiska 
brytare). Risk för stora kostnader och en ökning av sekundära fel samt fler potentiella 
felkällor gör att det inte är värt det för alla nät – medelhöga incitament. 

• Luftledning är i många nät den dominerande felkällan. Därför finns det stor 
förbättringspotential i att gräva ned kabel – medelhöga eller höga incitament. 

o Nät som består av mycket luftledning, måste gräva ned en relativ stor andel 
innan det sker en stor minskning av felen – att höja andelen nedgrävd kabel 
från 0 % till 20 % minskar antalet fel i ledning/kabel med 18,0 %. 

o Det ger som störst effekt i förhållande till vad det kostar att gräva ned kabel i 
nät som består av en liten andel luftledning – att höja andelen nedgrävd kabel 
från 80 % till 100 % minskar antalet fel i ledning/kabel med 63,4 %. 

• Att förbättra rutiner, mer personal i jour, ger direkt inverkan på SAIDI och därmed 
sänker det avbrottskostnaden betydligt – höga incitament. 

• Nät- och fördelningsstationer bidrar till betydligt färre fel än ledningar. Dessutom har 
fördelningsstationer i dagsläget redan god redundans – låga incitamenten. 

• Förutsättningarna för att öka redundansen genom ytterligare slingmatning varierar 
mycket från nät till nät, vilka förutsättningar nätet har och hur pass slingmatat det 
redan är – varierande incitament, som kan vara höga. 
 

Övriga incitament: 
• Sammanslagning av nät i Sverige; från många små till få stora – dvs. uppköp mellan 

företag. Detta leder även till mer enhetliga tariffer. 
• Nät med lägre avbrottskostnad än den förväntade kan dra ned på nyinvesteringar, 

underhåll etc. 
• Generellt en tariffsänkning om debiteringsgraden helt finge styra detta, enligt den 

första skarpa körningen av NNM [hems. 2]. 
• Se över kostnaderna inom företagen betydligt noggrannare än med tidigare modell. 
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9.1.3 Övriga generella slutsatser 
 
Vilken effekt NNMs tillförlitlighetsmetod har på abonnenterna i näten: 
Beror till stor del på om kunden bor i gles- eller tätbebyggt område.  
Storstadsabonnent: 

• Mer enhetliga tariffer talar för en höjning, generellt lägre för en sänkning – 
oförändrade eller något höjda tariffer. 

• Är lönsammast att förbättra näten i tätbebyggda områden, förutsatt att nätet har högre 
avbrottskostnad än förväntad – mer tillförlitliga nät. 

Medelabonnent: 
• Chans till lägre tariffer. 
• I genomsnitt inga större förändringar av tillförlitligheten. 

Landsbygdsabonnent: 
• Chans till betydligt lägre tariffer. 
• Risk för försämring av tillförlitligheten. 

Industrikund: 
• NNM ger samma avbrottskostnad för ett avbrott i en storindustri som för en abonnent 

med låg förbrukning – metod i NNM gynnar inte industrikunder. 
 
Övriga slutsatser: 

• Att Hilles avbrottskostnad är högre än den förväntade säger inget om GEABs nät 
totalt. Tvärtom verkar GEAB klara STEMs mål ganska väl i jämförelse. [int. 2][10] 

• Idag använder företagen inte traditionella tillförlitlighetsmetoder, utan baserar 
nyinvesteringar, underhåll och kontinuerlig drift på egen erfarenhet och statistik. 

• Kvalitetsavdraget kan mycket väl vara betydelsefullt trots att det endast är en av alla 
delar i NNM. Ett företag riskerar en höjning med 33 % av debiteringsgraden om nätet 
erhåller maximalt kvalitetsavdrag istället för att slippa kvalitetsavdrag. 

• SAIDI värderas uppemot 5 gånger högre än SAIFI i beräkningen av avbrottskostnad. 
• NNM tar inte hänsyn till verklig förlorad ”energi per avbrott”. Avbrottskostnaden 

baseras endast på ”den årliga energiförbrukningen”, SAIDI och SAIFI (ett skattat 
snittvärde av förlorad energi/abonnent tas fram ur detta). Oavsett om alla avbrott råkar 
drabba kunder med låg eller hög förbrukning blir avbrottskostnaden densamma. 

• Avbrottskostnaden är direkt proportionell mot antalet drabbade abonnenter. 
• De två punkterna ovan ger tillsammans att 100 drabbade sommargäster ger 100 gånger 

så hög avbrottskostnad som en drabbad storindustri. 
• Om ett likadant avbrott (exakt samma tid och exakt lika många drabbade) inträffar, 

dels för ett tätbebyggt område och dels ett glesbefolkat område, värderas avbrottet i 
det glesa området till 60 % av avbrottskostnaden i det tätbebyggda området. 

• Till sist är det värt att påpeka att ett företags brist på god leverenskvalitet kan få fler 
följder än dem som NNM ger, se avsnitt 9.2.  

 
Potentiella möjligheter och risker med användning av NNMs metod presenteras mer i 
diskussionsdelen, avsnitt 9.2. 
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9.2 Diskussion 

9.2.1 Tillförlitlighetsarbete på företag 
 
Tillförlitlighetsarbete idag: 
Hur ser tillförlitlighetsarbetet ut idag? 
På GEAB och på de flesta eldistributionsföretag sker nyinvesteringar av redundanshöjande 
åtgärder utifrån intern erfarenhet. Personer som arbetat länge i branschen besitter kunskap 
byggt på erfarenhet av det egna nätet. Dokumentation av avbrott och beräkning av 
tillförlitlighetsutdata måste bedrivas enligt STEMs krav. [int. 2] 
 
Utför branschen ett väl fungerande tillförlitlighetsarbete idag? 
Det som talar för det är dels att tillförlitlighetsarbetet i alla år har fungerat och att kunskap 
förvärvad genom erfarenhet många gånger kan vara mycket god och ovärderlig. Kostnaderna 
för att ta hänsyn till tillförlitligheten ytterligare är ytterliggare en aspekt, speciellt då 
incitamenten för att jaga kostnader har ökat sedan NNMs införande. Det som talar emot det är 
att införandet av NNM har ändrat förutsättningarna. Förr varken straffades eller belönades 
företagen för god tillförlitlighet. Dessutom kanske NNM belönar annan sorts 
tillförlitlighet/redundans, än vad som prioriterades när gammal erfarenhet användes. 
Rapporten kan inte med säkerhet ge ett svar på om tillförlitlighetsarbetet fungerar väl idag, 
men det finns två hypoteser: 

1. Det bästa är att fortsätta som vanligt. 
2. Det bästa är att ändra synsättet något när det gäller tillförlitlighet.  

Om 1 vore sant, är stora delar av resultatet i rapporten ointressant sett ur ett företagsperspektiv 
och kan möjligtvis ses som en del i utvärderingen av tillförlitlighetsmetod i NNM. Det blir 
därför upp till var och en att uppskatta sanningen i påstående 2 och utifrån det använda 
resultatet i den beskrivande analysen. Vad som är bäst, kan troligtvis skilja sig mellan företag. 
 
När ändring av tillförlitlighet kan vara av nytta: 
Hur god tillförlitlighet elnätet har, kan påverka företaget på tre sätt, med hänsyn till hur 
reglerna ser ut idag: 

1. Kan förändra företagets ”goodwill” i ett kund- och samhällsperspektiv. Har ingen 
direkt ekonomisk påverkan p.g.a. monopolställningen, men kan mycket väl ha en 
indirekt påverkan. Exempelvis om företaget bedriver icke-monopolverksamhet 
parallellt eller att lagstiftningen i framtiden ändras.   

2. För riktigt dåliga nät kan STEM lägga in ett föreläggande om förbättring, vilket är en 
direkt påverkan, dock svår att mäta. 

3. Inom ett visst område påverkas NNMs kvalitetsavdrag, vilket ger en direkt och mätbar 
påverkan.   

Det är förändringarna p.g.a. punkt 3 som här skall diskuteras och uppskattas, de två första 
ligger utanför rapportens ram, eftersom de är svåra att uppskatta. 
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Justering för bristande 
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Figur 9,1; hur pass mycket företaget får betala i kvalitetsavdrag i förhållande till den 
avbrottskostnad företaget har (45 graders lutning mellan b och d). [4][int. 1] 
 
Figuren ovan illustrerar hur det ser ut idag när det gäller kvalitetsavdrag för näten. Ett företag 
som har samma avbrottskostnad som den förväntade, får inget kvalitetsavdrag och ligger 
således på punkt b i diagrammet. En nyinvestering som förbättrar tillförlitligheten i nätet 
ytterligare (punkt a), ger ingen extra kompensation för nyinvesteringen. På samma sätt får ett 
företag som ligger på punkt d maximalt kvalitetsavdrag. Ännu sämre nät (punkt e) ger inga 
ytterliga avdrag från modellen (dock risk för andra sanktioner av STEM).  Nät som ligger 
mellan b och d påverkas således direkt av ändringar i tillförlitligheten. Ur detta uppkommer 
några frågeställningar: 
 
Är det lönsamt att förbättra redundansen om nätet ligger mellan punkt b och d? 
Det skall det vara, enligt NNMs grundidé, se kapitel 5. Om det verkligen alltid är så – det kan 
ju tänkas att det kostar mer att förbättra än vad det ger – har inte undersökts. Dock ger lika 
stor minskning av avbrotten alltid samma minskning av kvalitetsavdraget, oavsett vad som 
har föranlett förbättringen. Detta ger incitament för företagen att hitta så prisvärda 
förbättringslösningar som möjligt. Enligt grundidén är det mer lönsamt att förbättra nätet, om 
företaget befinner sig till höger om c, än om företaget befinner sig till vänster om densamma 
(förutsatt att företaget håller marginal till gränspunkterna då den stokastiska spridningen i 
dessa fall skulle spela in).  Kostnaden i förhållande till förbättring, minskar ju längre till 
vänster i figuren företaget är, se figur 5,2 och 5,3. Den årliga avbrottskostnaden är stokastisk, 
med ett väntevärde och en varians, så de till synes omedelbara effekterna av gränspunkterna b 
och d är inte helt exakta.  
 
Vad kan ett företag som har ett bättre nät än punkt b göra för att få betalt för all sin 
reservmatning? 
Dels kan företaget se det som en marginal för framtiden, nätet slits och företaget kan kanske 
vänta ytterligare några år med nyinvesteringar. En annan möjlighet är kanske att det finns 
utrymme att spara in på rutiner, såsom kontinuerligt underhåll, antal personal i jour osv. En 
helt annan typ av alternativ är att köpa och slå ihop nätet med ett sämre nät som ligger mellan 
b och d; eventuellt även med nät ännu sämre än d, men då utan 100 % kompensation för all 
tillförlitlighet. Om näten tillsammans ligger under punkt b, har företaget nu helt plötsligt fått 
betalt för all redundans! 
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Utgör kvalitetsavdraget en betydelsefull del av den totala nätprestationen? 

Förenklat beräknas debiteringsgraden som: 
vdragkvalitetsa - ionnätprestat

intäkt Total  

 Naturligtvis är det viktigare att lägga ned mer energi på tillförlitlighet om kvalitetsavdraget är 
relativt stort i jämförelse med nätprestation i ekvationen ovan. I Hilles fall är det maximala 
kvalitetsavdraget ca 2 230 000 kr [i] och totala nätprestationen ca 8 640 000 kr [i], vilket 
betyder att kvalitetsavdraget kan vara så mycket som drygt en fjärdedel av nätprestationen. 
Om debiteringsgraden är 1,00 utan kvalitetsavdrag, blir debiteringsgraden med maximalt 
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x . Kvalitetsavdraget utgör således en 

väsenlig del, värd att ta i beaktning. 
 
Hänsyn till fast och rörlig avbrottskostnad: 
Är avbrottens varaktighet (rörlig kostnad) eller det totala antalet avbrott (fast kostnad) 
viktigast? 
NNM räknar tillförlitlighet i avbrottskostnad, se avsnitt 5.3.4. Den upplevda 
avbrottskostnaden antas högre per förlorad kWh (rörlig del) än för varje kW/avbrott (fast del). 
Antag att både SAIFI och SAIFI är 1,0 för oaviserade avbrott, men att det utöver det är 
samma förutsättningar som för Hille; då blir formeln för förväntade avbrott:  
121 000*(SAIFI + 4,77*SAIDI) = 698 170 kr.  
Antag först en fördubbling och sedan en halvering av ursprungliga SAIFI respektive SAIDI. 
Minskningen, respektive ökningen av avbrottskostnaden presenteras nedan i en tabell, angivet 
i procent av ursprungligt värde: 
 

Tabell 9,2 – avbrottskostnadens beroende av SAIDI och SAIFI 
Ändring av  Halvering till 0,5  Fördubbling till 2,0 
SAIFI 91,33 % 117,33 % 
SAIDI 58,67 % 182,67 % 
 
Det är således betydligt kostsammare att ha ett högt värde på SAIDI än att ha ett högt SAIFI. 
Det är nog ganska olika mellan abonnenter vad de tycker är värst: Att ofta ha korta avbrott 
eller ha ett riktigt långt – den gjorda prioriteringen är på intet sätt självklar. Det finns många 
argument för båda fallen, exempelvis kan mat i kyl och frys förstöras endast vid längre 
avbrott medan vissa andra processer kan ta lika stor skada oavsett avbrottets längd. En sak 
som inte tas hänsyn till alls är förväntad icke-levererad energi till kund eftersom effekt och 
energi bygger på medelvärden i beräkningen. Att lägga ned resurser på att snabbt åtgärda eller 
koppla bort fel manuellt (SAIDI sänkande åtgärder) blir mer lönsamt än åtgärder som 
förhindrar att fel inträffar (SAIFI sänkande åtgärder), automatisk brytning, trädfällning, bättre 
kvalitet etc. Ett avbrott i en liten sommarstuga som knappt används kostar lika mycket som 
om avbrottet drabbar en storkonsument. En lösning hade varit att ha med AENS i beräkningen 
av avbrottskostnaden istället för att räkna på medelvärden av energi – AENS är på intet sätt 
strikt beroende av SAIDI (AENS är viktat efter energi per lastpunkt, SAIDI med kunder per 
lastpunkt).  
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Bidrar avbrott med många småkonsumenter eller avbrott med få storkonsumenter av elektrisk 
energi mest till kvalitetsavdraget? 
Som nämnt i ovan, tar inte beräkningen av avbrottskostnaden hänsyn till kundstorlek. Det 
kostar nätföretaget 100 gånger mer om ett villaområde om 100 abonnenter drabbas än om en 
stor industri med endast ett abonnemang gör det. Kanske rättvist ur konsumentsynpunkt – 
skydd för enskild konsument, men inte med hänsyn till vad avbrottet i praktiken har för 
kostnad för samhället.  
 
Till vilken grad lönar det sig att satsa på de delar av nätet som har landsortskaraktär? 
Dels värderas upplevd kostnad/avbrott lägre för landsort och dels hjälps färre abonnenter per 
reservmatningsåtgärd i glesa områden (  lägre påverkan på SAIDI och SAIFI per åtgärd  
lägre påverkan på avbrottskostnad per åtgärd). Ett extremt glest område har en värderad 
avbrottskostnad på ca 60 % per abonnent jämfört med en abonnent i ett stadsnät som drabbas 
av motsvarande avbrott (samma mängd drabbade och lika långt). Antag dessutom att 10 
gånger fler drabbas i stadsnätet (vilket skulle kunna vara ännu högre); då blir 
avbrottskostnaden i det glesa området endast 6 % av avbrottskostnaden för ett motsvarande 
avbrott i ett stadsnät (0,1 * 0,6 = 0,06). NNM uppmuntrar inte redundanshöjningar i glesa 
områden speciellt mycket, vilket nog är rätt ur en rent ekonomisk synvinkel, men kanske inte 
ur en regionalpolitisk.     
 
Eventuella risker med att använda tillförlitlighetsmetod i NNM på andra sätt än den är 
ämnad för – exempelvis investeringsanalyser: 

• NNM är skarpt i drift, men har inte varit det länge. Det finns en viss öppenhet för 
framtida justeringar i modellen [int. 1][hems. 2] om den skulle visa sig ge fel 
incitament till företagen, om den på andra sätt skulle visa sig inkorrekt på någon punkt 
eller om lagändringar görs (i EU eller i Sverige). Nyinvesteringar i elnät är å sin sida 
kostsamma och långsiktiga, så att helt styra dessa efter hur det ser ut idag vore 
riskfyllt. 

• Avbrottskostnaden är en av parametrarna för att beräkna debiteringsgraden, som i sin 
tur är ett bedömningsverktyg för STEM [hems. 2]. Vid en hög debiteringsgrad, 
granskas företaget, men då finns det utrymme för STEM att ta in andra argument från 
företaget. Så om företaget har ett annorlunda nät (exempelvis extremt 
säsongsbettingat) kanske en dialog med STEM är bättre än påtvingade nyinvesteringar 
skräddarsydda för NNM. 

• Resonemangen bygger endast på en del av tillförlitlighetens betydelse, se tidigare i 
avsnittet under: ”När ändring av tillförlitlighet kan vara av nytta”. 

• Endast för att NNM säger att det är lönsamt att ändra tillförlitligheten, behöver det inte 
vara så för det verkliga systemet, då NNM bygger på referensnät och 
tillförlitlighetsdata ett medelnät. Kan vara så att redundanshöjande åtgärder är dyrare 
att införa i nätet än vad det sänker kvalitetsavdraget. 

Summering: 
De viktigaste resultaten från diskussionen/analysen ovan summeras och presenteras i avsnitt 
9.1 – slutsatser. 
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9.2.2 Tillförlitlighet ur ett kundperspektiv 
 
I avsnitt 9.2.1 diskuteras NNMs påverkan på nätföretagen ur ett tillförlitlighetsperspektiv. 
Införandet av NNM kan å ena sidan tänkas tvinga nätföretagen att förbättra sig gentemot kund 
(sänkta tariffer och färre avbrott), men kan å andra sidan tvinga företagen att pressa 
kostnaderna då det går vilket kan gå ut över abonnenterna. Därför har även kundperspektivet 
valts att tas upp: 
 
Generellt bättre eller sämre nät: 
Vad talar för att näten kommer att förbättras ur ett kundperspektiv? 

1. Kundperspektivet och däribland leveranskvaliteten är en del i STEMs granskning, en 
granskning som inte tidigare fanns.  

2. Inom vissa gränser ger tillförlitligheten påverkan direkt på kvalitetsavdraget i 
modellen.  

3. Extrema väderförhållanden med långa avbrott till följd, har inträffat och 
uppmärksammats under senare tid, speciellt det i Sydsverige (”Gudrun”) under vintern 
2004/2005. Det har ökat fokus, politiskt och opinionsmässigt, på leverenssäkerhet. 
Oavsett om det är rimligt eller ej, kan det komma att öka kraven på förbättringar av 
dåliga nät.  

4. NNM antar nedgrävd kabel och perfekt sektionering, vilket på längre sikt kanske gör 
att de befintliga näten anpassar sig i viss mån – åtminstone till att öka andelen 
nedgrävd kabel.  

5. Sedan torde teknik och erfarenhet bli bättre samt att priser på ny teknik torde sjunka 
med tiden, vilket kan förbättra näten oberoende av NNM.  

 
Vad talar för att näten kommer att bli sämre ur ett kundperspektiv? 

1. Tidigare fanns det inga uppenbara risker med att bygga för mycket reservkapacitet – 
hällre bygga för mycket än för litet, vilket gjort att en del befintliga nät kostar mer än 
vad NNM anser att nätägarna får ta betalt för. 

2. NNM kan tvinga företagen att ”jaga kostnader” generellt, vilket kan gå ut över 
underhåll och nyinvesteringar, därmed leveranskvaliteten. 

3. NNM ger endast incitament at förbättra vissa nät, nät som ligger bättre än optimum 
finns det utrymme att dra ned investeringar och underhåll på och för andra typer av nät 
kanske incitamenten är väldigt låga, exempelvis nät med låg kundtäthet.   

 
Blir näten generellt bättre eller sämre? 
Det varierar troligen, vissa nät ger NNM incitament att förbättra, medan andra inte lönar sig 
alls. Det viktiga att ta i beaktning är att det finns många riskmoment till försämringar i de 
svenska elnäten efter NNMs införande och att de framtida effekterna är mycket oklara.  
 
Kunder som gynnas respektive missgynnas av NNMS införande: 
De som i en första anblick gynnas ur tillförlitlighetsperspektiv är nät med hög abonnenttäthet, 
typiska stadsnät. Därutöver kanske landsortsnäten gynnas på andra sätt, exempelvis genom 
lägre tariffer, då målet är att utjämna dessa mellan stad och landsbygd. Å andra sidan lönar sig 
inte alla nät med hög abonnenttäthet att förbättra i praktiken, eftersom de ofta redan har en så 
god tillförlitlighet, att de inte kan sänka kvalitetsavdraget. De som missgynnas är dem i 
glesbebyggt område, de som har hög förbrukning eller där flera abonnenter slår ihop sig till 
att vara en. Samtidigt är det just landsortsnät som ofta kan sänka avbrottskostnaden mer (de 
brukar inte ha bättre än optimal tillförlitlighet), för att påverka resultatet i modellen.  
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9.2.3 Skillnader mellan tillförlitlighetsmetoderna 
 
Identifierade skillnader mellan tillförlitlighetsmetod i NNM och mer traditionella 
tillförlitlighetsmetoder och resultatet av deras påverkan tas upp och diskuteras här. Detta kan 
ses som en diskussion kring slutsatserna och resultatet som presenteras i avsnitt 9.1.1. 
 
Största och minsta värde för modellen: Den verkliga avbrottskostnaden kan aldrig sättas 
lägre, än den av NNM framräknade förväntade avbrottskostnaden eller högre än vald maximal 
avbrottskostnad. Konsekvensen är att vissa nät får en avbrottskostnad som bestäms av 
gränsvärdena istället för av den faktiska tillförlitligheten. NNMs förväntade avbrottskostnad 
varierar därför från 100 % till ca 9 % (i Hilles fall) av den verkliga.   
 
Olika redundans: Alla nät har olika redundans. NNMs förväntade redundans är helt 
oberoende av det verkliga nätets redundans, så skillnaden mellan verklig och förväntad 
redundans kan både vara liten och stor. Om modellerna som jämföres vore identiska, skulle 
förväntad redundans i ett verkligt elnät, ge förväntad avbrottskostnad. I Hilles fall sjönk 
avbrottskostnaden till 12 % av den verkliga med NNMs redundans. 
 
Olika indata: Även om modellerna vore identiska, skulle olika indata naturligtvis ge olika 
resultat. Skillnaden i indata skulle därför rent teoretiskt kunna bidraga hur mycket som helst, 
förutsatt att slutresultatet ligger inom gränserna. En ökning med 265 % med NNMs indata, 
jämfört med verkliga, tyder på att NNMs antaganden när det gäller felfrekvens och avbrottstid 
är högt satta. 
 
Isolation av fel: Perfekt isolation ger en avbrottskostnad på ca 43 % mot vad den verkliga 
isolationen ger i Hille. Hille har dock en del isolation, visserligen inte perfekt, vilket tyder på 
att denna siffra kan vara ännu lägre i andra system.  
 
Andel nedgrävd kabel: NNMs antagande om endast nedgrävd kabel ger en avbrottskostnad 
på ca 33 %, jämfört med ett nät med endast luftledning (Hille med 59 % luftledning blir 
motsvarande siffra ca 48 %). Denna siffra varierar således mellan 33 % och 100 %. 
 
Övriga skillnader: I Hilles fall är NNMs avbrottskostnad 125 % av den verkliga pga övriga 
skillnader, som nätets struktur och mindre antaganden. Övriga antaganden är således till 
nätbolagens fördel, åtminstone i Hilles fall.  
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9.2.4 Utvärdering av NEPLAN 
 
NEPLAN har använts under arbetets gång. Beräkningarna som har gjorts i programmet har 
inte använts i utvärderingen av tillförlitlighetsmetoden i NNM, men har varit till nytta i form 
av validering av andra gjorda beräkningar. Programmet har delvis beskrivits i avsnitt 4.2; det 
som skall göras här är en kort utvärdering mot bakgrund av att institutionen i dagsläget inte 
har bestämt om programmet skall köpas in. 
 
Argument för att programmet skall införskaffas av institutionen:   

• Har många användningsområden utöver tillförlitlighet (dessa har dock inte testats) 
• Är grafiskt pedagogiskt, ger en god överblick över systemet när det väl har 

implementerats, till skillnad mot exempelvis RADPOW. 
• Programmet är spritt; det finns kompetens på annat håll att anlita vid frågor. 
• Lättare att förstå och köra för personer utan tidigare vana, om systemet är 

implementerat. Därför lämpligt att använda i kortare kurser, där tid saknas att sätta sig 
in. Program som RADPOW är rörigt att sätta sig in i och förstå, vid exempelvis en 
laboration där inte mycket tid ges eftersom både in- och utdata endast är angivet i 
siffror. 

• Finns fler funktioner än RADPOW, som dels gör det svårare att lära sig, men 
samtidigt ger fler potentiella möjligheter.  

 
Argument för att programmet inte skall införskaffas av institutionen:   

• Befintliga program (RADPOW) kan analytiskt beräkna de tillförlitlighetsutdata som 
brukar efterfrågas.  

• Programmet är inte öppet, går inte att med 100 % säkerhet veta vilka 
tillförlitlighetsmetoder som ligger bakom programmet. 

• Trots det grafiska gränssnittet tar det ungefär lika lång tid att implementera ett system 
i NEPLAN som i RADPOW. 

• Lätt att komponenter inte kopplas ihop som tänkt, det kan se grafiskt rätt ut, men 
samtidigt vara fel någonstans. 

• Går inte att på egen hand utveckla eller anpassa programmet från institutionens sida 
för att använda till särskilda projekt/ändamål. 

• Fler men förvirrande utdata, än traditionellt använt. Finns risk för missförstånd. Ett 
exempel är vanliga CAIDI och ett annat mått för medellängd av fel, men med annan 
sorts viktning.  
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9.3 Validitet av resultatet 
 

Tabell 9,4 - riskanalys över giltigheten 
Risk Förklaring Åtgärd 
Endast ett nät har analyserats Resultatet gäller Hille; kan 

tänkas att resultatet skulle 
skilja sig mycket om andra 
nät valdes istället.  

Egna rimlighetsbedömningar 
och att andra läser igenom 
resultaten och gör en 
bedömning. Utifrån teorin 
uppskatta hur andra nät kan 
vara jämfört med Hille. 

Den egna modellen speglar 
inte verkligheten väl 

Olika antaganden och 
förenklingar gör att den 
framtagna modellen över 
Hille ger en missvisande bild. 

En uppskattning av 
verklighetens SAIFI, SAIDI 
etc. har gjorts, vilka jämföres 
med modellens.  

Fel i RADPOW när egna 
modellen implementeras. 

Dels kan RADPOW 
innehålla direkta fel i 
programvaran och dels kan 
fel ha gjorts när modellen 
matades in. 

RADPOW har validerats för 
UNIX. Beräkningar har gjorts 
parallellt för hand som i 
RADPOW med likadana 
utdata. 

Fel i RADPOW när NNMs 
nät implementeras 

Samma som ovan. Samma som ovan att 
RADPOW fungerar korrekt. 
RADPOW torde ge högre 
avbrottskostnad som den 
maximala i Netben – vilket är 
fallet 

Dålig analysmetod, 
alternativt fel under analysen 

Fel i analysen, leder till fel i 
resultatet, eller till andra 
slutsatser än vad som 
efterfrågas.  

Vara öppen för kritik utifrån, 
främst från de tre 
handledarna vid KTH som 
granskar. Naturligtvis vara så 
noggrann och självkritisk 
som möjligt – kontrollräkna, 
rimlighetsbedöm resultatet 
(hitta orsak till eventuella 
ologiska resultat). 

 
Reliabilitet: 
Med reliabilitet menas möjligheten att återskapa analyserna och pröva att de är rätt utförda. 
Genom beskrivning av teori, är teorin bakom beräkningarna tydliggjord och beräkningarna 
som har gjorts för hand kan reproduceras. Även hur RADPOW fungerar har beskrivits, så 
även resultatet därifrån skulle i praktiken kunna prövas. Även indatafilerna till RADPOW har 
tagits med som bilagor, så det går att kontrollera exakt hur detta gjordes och om det gjordes 
rätt. Dessutom har det genomgående gjorts tydligt varifrån siffror är hämtade och vad 
antaganden bygger på samt vilka antaganden som har gjorts.   
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Bilaga 3 - Indatafiler till RADPOW 

Bilaga 3.1 - Exempelnät använt i beskrivningen av RADPOW 
 
Indata till main.cc: 
  int b_len = 3;      // Total number of branches. 
  int bcv_len = 19;   // The length of branch comp vector. 
  int nsp = 1;        // Total number of supply points. 
  int nlpa = 2;       // Total number of load points analyzed. 
  int nnop = 1;       // The length of n/o points vector. (0 för b)) 
  int tnlp = 2;       // Total number of load points. 
  int tnc = 10;       // Total number of components. 
  int tnct = 6;       // Total number of component's type 
 
Indata till ”bend”: 
Brno SE RE Unid 
1 1 5  0 
2 1 7  0 
3 5 7  0 
 
Indata till ”crelia”: 
tno     tc     frp      fra      frte frtr  frm  trep  tmain  trec  tswi  trepl  sprob 
 
Nstn    Bus    1.00000  1.00000  0    0     0    2.00      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Fstn    Bus    1.00000  1.00000  0    0     0    1.00      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Brytare Break  0.00000  0.00000  0    0     0    0         0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Fskilj  Break  0.00000  0.00000  0    0     0    0         0    1.000 1.0   0.0  0.0 
Kabel1  Cable  1.00000  1.00000  0    0     0    1.00      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel2  Cable  2.00000  2.00000  0    0     0    1.00      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
 

Indata till ”pfrx”: 
Brno SE RE R(pu)  X(pu) Max_current(pu) 
1 1 5  0.01  0.1     0.8 
2 1 7  0.01  0.1     0.8 
3 5 7  0.01  0.1     0.8 
   
Indata till ”ctype”: 
Idno         Typeno 
1 Fstn 
2 Brytare 
3 Kabel1 
4 Brytare 
5 Fstn 
6 Fskilj 
7 Fstn 
8 Brytare 
9 Kabel2 
10 Brytare 

 
Indata till ”ncuspow”: 
lpno  tnc   icp  rcp  ccp   tappc  iapp  rapp  capp  trppc  irpp  rrpp  crpp 
5 100   0.25 0.5  0.25  2.0000 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
7 200   0.25 0.5  0.25  2.0000 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 

 
Indata till ”nlp”: 
Load points to be analysed 
5 7 

 
Indata till ”nnop”: 
Idno of normally open points 
243 245 443 643 645   
 
 
 



Indata till ”nsp”: 
Idno of supply points 
1 
Indata till ”pflo”: 
lpno lapc(pu)   lrpc(pu) ldcu 
5 0.4     0.2         1 
7 0.4     0.2         1 
 
 
 

Indata till ”bcomp”: 
Brno Real components in branch EOB 
1 1 2 3 4 5  -1 
2 1 10 9 8 7      -1 
3  5 6 7           -1 



Bilaga 3.2 - Egen modell av Hille 
Indata till main.cc: 
  int b_len = 29;      // Total number of branches. 
  int bcv_len = 179;   // The length of branch comp vector. 
  int nsp = 1;         // Total number of supply points. 
  int nlpa = 12;       // Total number of load points analyzed. 
  int nnop = 5;        // The length of n/o points vector. 
  int tnlp = 12;       // Total number of load points. 
  int tnc = 88;        // Total number of components. 
  int tnct = 17;       // Total number of component's type.   
 
Indata till ”bend”: 
Brno SE RE Unid 
1 101 251  0 
2 251 451  0 
3 251 211  0 
4 251 252  0 
5 101 252  0 
6 252 212  0 
7 252 253  0 
8 101 253  0 
9 253 452  0 
10 253 213  0 
11 253 351  0  
12 451 411  0 
13 451 452  0 
14 452 412  0 
15 351 311  0 
16 351 352  0 
17 352 312  0 
18 101 651  0 
19 651 652  0 
20 651 611  0 
21 101 652  0 
22 652 612  0 
23 652 653  0 
24 101 653  0 
25 653 613  0 
26 101 551  0 
27 551 511  0 
28 551 552  0 
29 552 512  0 
 

Indata till ”crelia”: 
tno     tc     frp      fra      frte frtr  frm  trep  tmain  trec  tswi  trepl  sprob 
 
Bus      Bus    0.00000  0.00000  0    0     0    2.33      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Nstn2    Bus    0.68000  0.68000  0    0     0    2.33      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Nstn3    Bus    0.55000  0.55000  0    0     0    2.33      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Nstn4    Bus    0.38000  0.38000  0    0     0    2.33      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Nstn5    Bus    0.53000  0.53000  0    0     0    2.33      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Nstn6    Bus    0.40000  0.40000  0    0     0    2.33      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Fstn     Bus    0.02000  0.02000  0    0     0    0.50      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Brytare  Break  0.00000  0.00000  0    0     0    0         0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Fskiljare  Bus  0.00000  0.00000  0    0     0    5         0    5.000 5.0   0.0  0.0 
Kabel0   Cable  0.00000  0.00000  0    0     0    0         0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel2   Cable  1.83000  1.83000  0    0     0    1.45      0    1.450 1.45  0.0  0.0 
Kabel3f  Cable  1.64000  1.64000  0    0     0    2.83      0    2.830 2.83  0.0  0.0 
Kabel3g  Cable  1.64000  1.64000  0    0     0    3.63      0    3.630 3.63  0.0  0.0 
Kabel4   Cable  1.91000  1.91000  0    0     0    1.82      0    1.820 1.82  0.0  0.0 
Kabel5a  Cable  2.02000  2.02000  0    0     0    2.67      0    2.670 2.67  0.0  0.0 
Kabel5b  Cable  2.02000  2.02000  0    0     0    3.48      0    3.480 3.48  0.0  0.0 
Kabel6   Cable  0.20000  0.20000  0    0     0    1.83      0    1.830 1.83  0.0  0.0 

 
Indata till ”pfrx”: 
Brno SE RE R(pu)  X(pu) Max_current(pu) 
1 101 251  0.01  0.1     0.8 
2 251 451  0.01  0.1     0.8 
3 251 211  0.01  0.1     0.8 
4 251 252  0.01  0.1     0.8 
5 101 252  0.01  0.1     0.8 



6 252 212  0.01  0.1     0.8 
7 252 253  0.01  0.1     0.8 
8 101 253  0.01  0.1     0.8 
9 253 452  0.01  0.1     0.8 
10 253 213  0.01  0.1     0.8 
11 253 351  0.01  0.1     0.8 
12 451 411  0.01  0.1     0.8 
13 451 452  0.01  0.1     0.8 
14 452 412  0.01  0.1     0.8 
15 351 311  0.01  0.1     0.8 
16 351 352  0.01  0.1     0.8 
17 352 312  0.01  0.1     0.8 
18 101 651  0.01  0.1     0.8 
19 651 652  0.01  0.1     0.8 
20 651 611  0.01  0.1     0.8 
21 101 652  0.01  0.1     0.8 
22 652 212  0.01  0.1     0.8 
23 652 653  0.01  0.1     0.8 
24 101 653  0.01  0.1     0.8 
25 653 613  0.01  0.1     0.8 
26 101 551  0.01  0.1     0.8 
27 551 511  0.01  0.1     0.8 
28 551 552  0.01  0.1     0.8 
29 552 512  0.01  0.1     0.8 
 
Indata till ”ctype”: 
Idno Typeno 
101 Fstn 
131 Brytare 
132 Brytare 
133 Brytare 
134 Brytare 
135 Brytare 
136 Brytare 
137 Brytare 
211 Nstn2 
212 Nstn2 
213 Nstn2 
221 Kabel2 
222 Kabel2 
223 Kabel2 
224 Kabel0 
225 Kabel0 
231 Brytare 
232 Brytare 
233 Brytare 
234 Brytare 
235 Brytare 
236 Brytare 
241 fskiljare 
242 fskiljare 
243 fskiljare 
244 fskiljare 
245 fskiljare 
246 fskiljare 
247 fskiljare 
251 Bus 
252 Bus 
253 Bus 
311 Nstn3 
312 Nstn3 
321 Kabel3f 
322 Kabel3g 
331 Brytare 
332 Brytare 
341 fskiljare 
342 fskiljare 
343 fskiljare 
351 Bus 
352 Bus 
411 Nstn4 
412 Nstn4 
421 Kabel4 
422 Kabel4 
423 Kabel0 
431 Brytare 



432 Brytare 
441 fskiljare 
442 fskiljare 
443 fskiljare 
444 fskiljare 
451 Bus 
452 Bus 
511 Nstn5 
512 Nstn5 
521 Kabel5a 
522 Kabel5b 
531 Brytare 
532 Brytare 
541 fskiljare 
542 fskiljare 
543 fskiljare 
551 Bus 
552 Bus 
611 Nstn6 
612 Nstn6 
613 Nstn6 
621 Kabel6 
622 Kabel6 
623 Kabel6 
624 Kabel0 
625 Kabel0 
631 Brytare 
632 Brytare 
633 Brytare 
641 fskiljare 
642 fskiljare 
643 fskiljare 
644 fskiljare 
645 fskiljare 
646 fskiljare 
647 fskiljare 
651 Bus 
652 Bus 
653 Bus 

Indata till ”ncuspow”: 
lpno  tnc   icp  rcp  ccp   tappc  iapp  rapp  capp  trppc  irpp  rrpp  crpp 
211 260   0.25 0.5  0.25  2.1000 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
212 260   0.25 0.5  0.25  2.1000 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
213 260   0.25 0.5  0.25  2.1000 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
311 187   0.25 0.5  0.25  1.0000 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
312 187   0.25 0.5  0.25  1.0000 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
411 190   0.25 0.5  0.25  1.1900 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
412 190   0.25 0.5  0.25  1.1900 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
511 192   0.25 0.5  0.25  1.4100 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
512 192   0.25 0.5  0.25  1.4100 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
611 483   0.25 0.5  0.25  1.7500 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
612 483   0.25 0.5  0.25  1.7500 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0  
613 483   0.25 0.5  0.25  1.7500 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 

 
Indata till ”nlp”: 
Load points to be analysed 
211 212 213 311 312 411 412 511 512 611 612 613 

 
Indata till ”nnop”: 
Idno of supply points 
101 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indata till ”pflo”: 
lpno lapc(pu)   lrpc(pu) ldcu 
211   0.4     0.2         1 
212   0.4     0.2         1 
213   0.4     0.2         1 
311   0.4     0.2         1 
312   0.4     0.2         1 
411   0.4     0.2         1 
412   0.4     0.2         1 
511   0.4     0.2         1 
512   0.4     0.2         1 
611   0.4     0.2         1 
612   0.4     0.2         1 
613   0.4     0.2         1 

 
Indata till ”bcomp”: 
Brno Real components in branch EOB 
1     101 131 221 241 251  -1 
2     251 234 421 441 451            -1 
3     251 231 211         -1 
4     251 242 224 243 252          -1 
5     101 132 222 244 252  -1 
6     252 232 212         -1   
7     252 245 225 246 253          -1 
8     101 133 223 247 253  -1 
9     253 235 422 444 452           -1 
10    253 233 213                -1 
11    253 236 321 341 351             -1 
12    451 431 411         -1 
13    451 442 423 443 452          -1 
14    452 432 412         -1 
15    351 331 311         -1 
16    351 342 322 343 352          -1 
17    352 332 312         -1 
18    101 134 621 641 651  -1 
19    651 642 624 643 652          -1 
20    651 631 611         -1 
21    101 135 622 644 652  -1 
22    652 632 612         -1 
23    652 645 625 646 653          -1 
24    101 136 623 647 653  -1 
25    653 633 613         -1 
26    101 137 521 541 551  -1 
27    551 531 511         -1 
28    551 542 522 543 552          -1 
29    552 532 512         -1 

 



Bilaga 3.3 - Nätnyttomodellen föreslagna nät av Hille    
 
Indata till main.cc: 
  int b_len = 188;      // Total number of branches. 
  int bcv_len = 1032;   // The length of branch comp vector.  
  int nsp = 2;         // Total number of supply points. 
  int nlpa = 43;       // Total number of load points analyzed.  
  int nnop = 0;        // The length of n/o points vector. 
  int tnlp = 94;       // Total number of load points.  
  int tnc = 470;       // Total number of components. 
  int tnct = 96;       // Total number of component's type.  
 
Indata till ”bend”: 
Brno SE RE Unid 
1 1  4 0 
2 4  7 0 
144  7  10 0 
3 10  13 0 
4  13  16 0 
5 13  19 0 
6 4  22 0 
145 22  25 0 
7      25  28  0 
8      25  31 0 
9      1  34 0 
146 34  37 0 
147 37  40 0 
148 40  43 0 
149 43  46 0 
10     46  49 0 
150 49  52 0 
151 52  55  0 
11     46  58 0 
152 58  61 0 
153 61  64 0 
12     65  125 0 
13     125  128 0 
14     128  131  0 
15     128  134  0 
16     134  137 0 
154 137  140 0 
17     134  143 0 
155 143  146  0 
156 146  149 0 
18    125  152 0 
19 152  155 0 
20 152  158 0 
157 158  161 0 
21 161  164 0 
22 161  167 0 
23 167  170 0 
158 170  173 0 
24 173  176 0 
25    173  179 0 
26     167  182 0 
27     182  185 0 
159 185  188  0 
28     182  191 0 
160 191  194 0 
161 194  197 0 
162 197  200 0 
163 200  203  0 
29     65  68 0 
164 68  71  0 
165 71  74 0 
30 74  77  0 
31     74  83  0 
32     83  80 0 
33     83  86  0 
166 86  89 0 
34     89  92 0 
167 92  95 0 



35     89  98 0 
168 98  101 0 
169 101  104 0 
170 104  107 0 
171 107  110 0 
172 110  113 0 
173 113  116 0 
174 116  119 0 
175 119  122 0 
36     65  206 0 
37 206  209 0 
176 209  212 0 
38 206  215 0 
177 215  218 0 
178 218  278 0 
39 206  221 0 
179 221  224 0 
180 224  230 0 
40 230  227 0 
41 230  233  0 
181 233  236   0 
42 236  239  0 
182 239  242  0 
183 242  245  0 
43  236  248 0 
184 248  251 0 
44 251  254 0 
45     251  257 0 
185 257  260 0 
186 260  263 0 
187 263  266 0 
46     266  269 0 
47     266  272  0 
188 272  275   0 
48 776 1 0 
49 777 65 0 
50 1 991 0 
51 4 994 0 
52 7 997 0 
53 10 9910 0 
54 13 9913 0 
55 16 9916 0 
56 19 9919 0 
57 22 9922 0 
58 25 9925 0 
59 28 9928 0 
60 31 9931 0 
61  34 9934 0 
62 37 9937 0 
63 40 9940 0 
64 43 9943 0 
65 46 9946 0 
66 49 9949 0 
67 52 9952 0 
68 55 9955 0 
69 58 9958 0 
70 61 9961 0 
71 64 9964 0 
72 65 9965 0 
73 68 9968 0 
74 71 9971 0 
75 74 9974 0 
76 77 9977 0 
77 80 9980 0 
78 83 9983 0 
79 86 9986 0 
80 89 9989 0 
81 92 9992 0 
82 95 9995 0 
83 98 9998 0 
84 101 99101 0 
85 104 99104 0 
86 107 99107 0 
87 110 99110 0 
88 113 99113 0 
89 116 99116 0 
90 119 99119 0 



91 122 99122 0 
92 125 99125 0 
93 128 99128 0 
94 131 99131 0 
95 134 99134 0 
96 137 99137 0 
97 140 99140 0 
98 143 99143 0 
99  146 99146 0 
100 149 99149 0 
101 152 99152 0 
102 155 99155 0 
103 158 99158 0 
104 161 99161 0 
105 164 99164 0 
106 167 99167 0 
107 170 99179 0 
108 173 99173 0 
119 176 99176 0 
110 179 99179 0 
111 182 99182 0 
112 185 99185 0 
113 188 99188 0 
114 191 99191 0 
115 194 99194 0 
116 197 99197 0 
117 200 99200 0 
118 203 99203 0 
119 206 99206 0 
120 209 99209 0 
121 212 99212 0 
122 215 99215 0 
123 218 99218 0 
124 221 99221 0 
125 224 99224 0 
126 227 99227 0 
127 230 99230 0 
128 233 99233 0 
129 236 99236 0 
130 239 99239 0 
131 242 99242 0 
132 245 99245 0 
133 248 99248 0 
134 251 99251 0 
135 254 99254 0 
136 257 99257 0 
137 260 99260 0 
138 263 99263 0 
139 266 99266 0 
140 269 99269 0 
141 272 99272 0 
142 275 99275 0 
143 278 99278 0 
 

Indata till ”crelia”: 
tno     tc     frp      fra      frte frtr  frm  trep  tmain  trec  tswi  trepl  sprob 
 
Nstn    Bus    0.01300  0.01300  0    0     0    3.83     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Bus0    Bus    0.00000  0.00000  0    0     0    0        0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Fstn    Bus    0.05000  0.05000  0    0     0    28.0      0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Brytare Break  0.00000  0.00000  0    0     0    0        0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel2  Cable  0.28000  0.28000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel5  Cable  0.13000  0.13000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel8  Cable  0.06000  0.06000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel11 Cable  0.09000  0.09000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel14 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel17 Cable  0.09000  0.09000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel20 Cable  0.11000  0.11000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel23 Cable  0.07000  0.07000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel26 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel29 Cable  0.13000  0.13000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel32 Cable  0.13000  0.13000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel35 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel38 Cable  0.13000  0.13000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel41 Cable  0.33000  0.33000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel44 Cable  0.08000  0.08000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 



Kabel47 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel50 Cable  0.07400  0.07400  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel53 Cable  0.09000  0.09000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel56 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel59 Cable  0.23000  0.23000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel62 Cable  0.11000  0.11000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel66 Cable  0.19000  0.19000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel69 Cable  0.09000  0.09000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel72 Cable  0.07000  0.07000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel75 Cable  0.07000  0.07000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel78 Cable  0.07000  0.07000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel81 Cable  0.11000  0.11000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel84 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel87 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel90 Cable  0.11000  0.11000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel93 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel96 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel99 Cable  0.23000  0.23000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel102 Cable  0.27000  0.27000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel105 Cable  0.15000  0.15000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel108 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel111 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel114 Cable  0.02000  0.02000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel117 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel120 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel123 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel126 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel129 Cable  0.01000  0.01000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel132 Cable  0.07000  0.07000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel135 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel138 Cable  0.14000  0.14000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel141 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel145 Cable  0.12000  0.12000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel147 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel150 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel153 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel156 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel159 Cable  0.02000  0.02000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel162 Cable  0.02000  0.02000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel165 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel168 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel171 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel174 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel177 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel180 Cable  0.11000  0.11000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel183 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel186 Cable  0.02000  0.02000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel189 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel192 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel195 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel198 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel201 Cable  0.03000  0.03000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel204 Cable  0.14000  0.14000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel207 Cable  0.07000  0.07000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel210 Cable  0.20000  0.20000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel213 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel216 Cable  0.08000  0.08000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel219 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel222 Cable  0.06000  0.06000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel225 Cable  0.16000  0.16000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel228 Cable  0.06000  0.06000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel231 Cable  0.05000  0.05000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel234 Cable  0.09000  0.09000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel237 Cable  0.33000  0.33000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel240 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel243 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel246 Cable  0.07000  0.07000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel249 Cable  0.30000  0.30000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel252 Cable  0.18000  0.18000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel255 Cable  0.36000  0.36000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel258 Cable  0.18000  0.18000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel261 Cable  0.04000  0.04000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel264 Cable  0.21000  0.21000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel267 Cable  0.17000  0.17000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel270 Cable  0.32000  0.32000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel273 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 
Kabel276 Cable  0.10000  0.10000  0    0     0    4.00     0    0.033 1.0   0.0  0.0 



 
Indata till ”pfrx”: 
Brno SE RE R(pu)              X(pu)  Max_current(pu) 
1 1  4 0.01  0.1     0.8 
2 4  7 0.01  0.1     0.8 
144  7  10 0.01  0.1     0.8 
3 10  13 0.01  0.1     0.8 
4  13  16 0.01  0.1     0.8 
5 13  19 0.01  0.1     0.8 
6 4  22 0.01  0.1     0.8 
145 22  25 0.01  0.1     0.8 
7      25  28  0.01  0.1     0.8 
8      25  31 0.01  0.1     0.8 
9      1  34 0.01  0.1     0.8 
146 34  37 0.01  0.1     0.8 
147 37  40 0.01  0.1     0.8 
148 40  43 0.01  0.1     0.8 
149 43  46 0.01  0.1     0.8 
10     46  49 0.01  0.1     0.8 
150 49  52 0.01  0.1     0.8 
151 52  55  0.01  0.1     0.8 
11     46  58 0.01  0.1     0.8 
152 58  61 0.01  0.1     0.8 
153 61  64 0.01  0.1     0.8 
12     65  125 0.01  0.1     0.8 
13     125  128 0.01  0.1     0.8 
14     128  131  0.01  0.1     0.8 
15     128  134  0.01  0.1     0.8 
16     134  137 0.01  0.1     0.8 
154 137  140 0.01  0.1     0.8 
17     134  143 0.01  0.1     0.8 
155 143  146  0.01  0.1     0.8 
156 146  149 0.01  0.1     0.8 
18     125  152 0.01  0.1     0.8 
19 152  155 0.01  0.1     0.8 
20 152  158 0.01  0.1     0.8 
157 158  161 0.01  0.1     0.8 
21 161  164 0.01  0.1     0.8 
22 161  167 0.01  0.1     0.8 
23 167  170 0.01  0.1     0.8 
158 170  173 0.01  0.1     0.8 
24 173  176 0.01  0.1     0.8 
25     173  179 0.01  0.1     0.8 
26     167  182 0.01  0.1     0.8 
27     182  185 0.01  0.1     0.8 
159 185  188  0.01  0.1     0.8 
28     182  191 0.01  0.1     0.8 
160 191  194 0.01  0.1     0.8 
161 194  197 0.01  0.1     0.8 
162 197  200 0.01  0.1     0.8 
163 200  203  0.01  0.1     0.8 
29     65  68 0.01  0.1     0.8 
164 68  71  0.01  0.1     0.8 
165 71  74 0.01  0.1     0.8 
30     74  77  0.01  0.1     0.8 
31     74  83  0.01  0.1     0.8 
32     83  80 0.01  0.1     0.8 
33     83  86  0.01  0.1     0.8 
166 86  89 0.01  0.1     0.8 
34     89  92 0.01  0.1     0.8 
167 92  95 0.01  0.1     0.8 
35     89  98 0.01  0.1     0.8 
168 98  101 0.01  0.1     0.8 
169 101  104 0.01  0.1     0.8 
170 104  107 0.01  0.1     0.8 
171 107  110 0.01  0.1     0.8 
172 110  113 0.01  0.1     0.8 
173 113  116 0.01  0.1     0.8 
174 116  119 0.01  0.1     0.8 
175 119  122 0.01  0.1     0.8 
36     65  206 0.01  0.1     0.8 
37 206  209 0.01  0.1     0.8 
176 209  212 0.01  0.1     0.8 
38 206  215 0.01  0.1     0.8 
177 215  218 0.01  0.1     0.8 
178 218  278 0.01  0.1     0.8 



39 206  221 0.01  0.1     0.8 
179 221  224 0.01  0.1     0.8 
180 224  230 0.01  0.1     0.8 
40 230  227 0.01  0.1     0.8 
41     230  233  0.01  0.1     0.8 
181 233  236   0.01  0.1     0.8 
42     236  239  0.01  0.1     0.8 
182 239  242  0.01  0.1     0.8 
183 242  245  0.01  0.1     0.8 
43     236  248 0.01  0.1     0.8 
184 248  251 0.01  0.1     0.8 
44     251  254 0.01  0.1     0.8 
45     251  257 0.01  0.1     0.8 
185 257  260 0.01  0.1     0.8 
186 260  263 0.01  0.1     0.8 
187 263  266 0.01  0.1     0.8 
46     266  269 0.01  0.1     0.8 
47     266  272  0.01  0.1     0.8 
188 272  275   0.01  0.1     0.8 
48 776 1 0.01  0.1     0.8 
49 777 65 0.01  0.1     0.8 
50 1 991 0.01  0.1     0.8 
51 4 994 0.01  0.1     0.8 
52 7 997 0.01  0.1     0.8 
53 10 9910 0.01  0.1     0.8 
54 13 9913 0.01  0.1     0.8 
55 16 9916 0.01  0.1     0.8 
56 19 9919 0.01  0.1     0.8 
57 22 9922 0.01  0.1     0.8 
58 25 9925 0.01  0.1     0.8 
59 28 9928 0.01  0.1     0.8 
60 31 9931 0.01  0.1     0.8 
61  34 9934 0.01  0.1     0.8 
62 37 9937 0.01  0.1     0.8 
63 40 9940 0.01  0.1     0.8 
64 43 9943 0.01  0.1     0.8 
65 46 9946 0.01  0.1     0.8 
66 49 9949 0.01  0.1     0.8 
67 52 9952 0.01  0.1     0.8 
68 55 9955 0.01  0.1     0.8 
69 58 9958 0.01  0.1     0.8 
70 61 9961 0.01  0.1     0.8 
71 64 9964 0.01  0.1     0.8 
72 65 9965 0.01  0.1     0.8 
73 68 9968 0.01  0.1     0.8 
74 71 9971 0.01  0.1     0.8 
75 74 9974 0.01  0.1     0.8 
76 77 9977 0.01  0.1     0.8 
77 80 9980 0.01  0.1     0.8 
78 83 9983 0.01  0.1     0.8 
79 86 9986 0.01  0.1     0.8 
80 89 9989 0.01  0.1     0.8 
81 92 9992 0.01  0.1     0.8 
82 95 9995 0.01  0.1     0.8 
83 98 9998 0.01  0.1     0.8 
84 101 99101 0.01  0.1     0.8 
85 104 99104 0.01  0.1     0.8 
86 107 99107 0.01  0.1     0.8 
87 110 99110 0.01  0.1     0.8 
88 113 99113 0.01  0.1     0.8 
89 116 99116 0.01  0.1     0.8 
90 119 99119 0.01  0.1     0.8 
91 122 99122 0.01  0.1     0.8 
92 125 99125 0.01  0.1     0.8 
93 128 99128 0.01  0.1     0.8 
94 131 99131 0.01  0.1     0.8 
95 134 99134 0.01  0.1     0.8 
96 137 99137 0.01  0.1     0.8 
97 140 99140 0.01  0.1     0.8 
98 143 99143 0.01  0.1     0.8 
99  146 99146 0.01  0.1     0.8 
100 149 99149 0.01  0.1     0.8 
101 152 99152 0.01  0.1     0.8 
102 155 99155 0.01  0.1     0.8 
103 158 99158 0.01  0.1     0.8 
104 161 99161 0.01  0.1     0.8 
105 164 99164 0.01  0.1     0.8 



106 167 99167 0.01  0.1     0.8 
107 170 99170 0.01  0.1     0.8 
108 173 99173 0.01  0.1     0.8 
109 176 99176 0.01  0.1     0.8 
110 179 99179 0.01  0.1     0.8 
111 182 99182 0.01  0.1     0.8 
112 185 99185 0.01  0.1     0.8 
113 188 99188 0.01  0.1     0.8 
114 191 99191 0.01  0.1     0.8 
115 194 99194 0.01  0.1     0.8 
116 197 99197 0.01  0.1     0.8 
117 200 99200 0.01  0.1     0.8 
118 203 99203 0.01  0.1     0.8 
119 206 99206 0.01  0.1     0.8 
120 209 99209 0.01  0.1     0.8 
121 212 99212 0.01  0.1     0.8 
122 215 99215 0.01  0.1     0.8 
123 218 99218 0.01  0.1     0.8 
124 221 99221 0.01  0.1     0.8 
125 224 99224 0.01  0.1     0.8 
126 227 99227 0.01  0.1     0.8 
127 230 99230 0.01  0.1     0.8 
128 233 99233 0.01  0.1     0.8 
129 236 99236 0.01  0.1     0.8 
130 239 99239 0.01  0.1     0.8 
131 242 99242 0.01  0.1     0.8 
132 245 99245 0.01  0.1     0.8 
133 248 99248 0.01  0.1     0.8 
134 251 99251 0.01  0.1     0.8 
135 254 99254 0.01  0.1     0.8 
136 257 99257 0.01  0.1     0.8 
137 260 99260 0.01  0.1     0.8 
138 263 99263 0.01  0.1     0.8 
139 266 99266 0.01  0.1     0.8 
140 269 99269 0.01  0.1     0.8 
141 272 99272 0.01  0.1     0.8 
142 275 99275 0.01  0.1     0.8 
143 278 99278 0.01  0.1     0.8 
 
Indata till ”ctype”: 
Idno Typeno 
776 Fstn 
777 Fstn 
778 Brytare 
779 Brytare 
1 Bus0 
881 Brytare 
991 Nstn 
2 Kabel2 
3 Brytare 
4 Bus0 
884 Brytare 
994 Nstn 
5 Kabel5 
6 Brytare 
7 Bus0 
887 Brytare 
997 Nstn 
8 Kabel8 
9 Brytare 
10 Bus0 
8810 Brytare 
9910 Nstn 
11 Kabel11 
12 Brytare 
13 Bus0 
8813 Brytare 
9913 Nstn 
14 Kabel14 
15 Brytare 
16 Bus0 
8816 Brytare 
9916 Nstn 
17 Kabel17 
18 Brytare 
19 Bus0 



8819 Brytare 
9919 Nstn 
20 Kabel20 
21 Brytare 
22 Bus0 
8822 Brytare 
9922 Nstn 
23 Kabel23 
24 Brytare 
25 Bus0 
8825 Brytare 
9925 Nstn 
26 Kabel26 
27 Brytare 
28 Bus0 
8828 Brytare 
9928 Nstn 
29 Kabel29 
30 Brytare 
31 Bus0 
8831 Brytare 
9931 Nstn 
32 Kabel32 
33 Brytare 
34 Bus0 
8834 Brytare 
9934 Nstn 
35 Kabel35 
36 Brytare 
37 Bus0 
8837 Brytare 
9937 Nstn 
38 Kabel38 
39 Brytare 
40 Bus0 
8840 Brytare 
9940 Nstn 
41 Kabel41 
42 Brytare 
43 Bus0 
8843 Brytare 
9943 Nstn 
44 Kabel44 
45 Brytare 
46 Bus0 
8846 Brytare 
9946 Nstn 
47 Kabel47 
48 Brytare 
49 Bus0 
8849 Brytare 
9949 Nstn 
50 Kabel50 
51 Brytare 
52 Bus0 
8852 Brytare 
9952 Nstn 
53 Kabel53 
54 Brytare 
55 Bus0 
8855 Brytare 
9955 Nstn 
56 Kabel56 
57 Brytare 
58 Bus0 
8858 Brytare 
9958 Nstn 
59 Kabel59 
60 Brytare 
61 Bus0 
8861 Brytare 
9961 Nstn 
62 Kabel62 
63 Brytare 
64 Bus0 
8864 Brytare 
9964 Nstn 



65  Bus0 
8865 Brytare 
9965 Nstn 
66 Kabel66 
67 Brytare 
68 Bus0 
8868 Brytare 
9968 Nstn 
69 Kabel69 
70 Brytare 
71 Bus0 
8871 Brytare 
9971 Nstn 
72 Kabel72 
73 Brytare 
74 Bus0 
8874 Brytare 
9974 Nstn 
75 Kabel75 
76 Brytare 
77 Bus0 
8877 Brytare 
9977 Nstn 
78 Kabel78 
79 Brytare 
80 Bus0 
8880 Brytare 
9980 Nstn 
81 Kabel81 
82 Brytare 
83 Bus0 
8883 Brytare 
9983 Nstn 
84 Kabel84 
85 Brytare 
86 Bus0 
8886 Brytare 
9986 Nstn 
87 Kabel87 
88 Brytare 
89 Bus0 
8889 Brytare 
9989 Nstn 
90 Kabel90 
91 Brytare 
92 Bus0 
8892 Brytare 
9992 Nstn 
93 Kabel93 
94 Brytare 
95 Bus0 
8895 Brytare 
9995 Nstn 
96 Kabel96 
97 Brytare 
98 Bus0 
8898 Brytare 
9998 Nstn 
99 Kabel99 
100 Brytare 
101 Bus0 
88101 Brytare 
99101 Nstn 
102 Kabel102 
103 Brytare 
104 Bus0 
88104 Brytare 
99104 Nstn 
105 Kabel105 
106 Brytare 
107 Bus0 
88107 Brytare 
99107 Nstn 
108 Kabel108 
109 Brytare 
110 Bus0 
88110 Brytare 



99110 Nstn 
111 Kabel111 
112 Brytare 
113 Bus0 
88113 Brytare 
99113 Nstn 
114 Kabel114 
115 Brytare 
116 Bus0 
88116 Brytare 
99116 Nstn 
117 Kabel117 
118 Brytare 
119 Bus0 
88119 Brytare 
99119 Nstn 
120 Kabel120 
121 Brytare 
122 Bus0 
88122 Brytare 
99122 Nstn 
123 Kabel123 
124 Brytare 
125 Bus0 
88125 Brytare 
99125 Nstn 
126 Kabel126 
127 Brytare 
128 Bus0 
88128 Brytare 
99128 Nstn 
129 Kabel129 
130 Brytare 
131 Bus0 
88131 Brytare 
99131 Nstn 
132 Kabel132 
133 Brytare 
134 Bus0 
88134 Brytare 
99134 Nstn 
135 Kabel135 
136 Brytare 
137 Bus0 
88137 Brytare 
99137 Nstn 
138 Kabel138 
139 Brytare 
140 Bus0 
88140 Brytare 
99140 Nstn 
141 Kabel141 
142 Brytare 
143 Bus0 
88143 Brytare 
99143 Nstn 
144 Kabel144 
145 Brytare 
146 Bus0 
88146 Brytare 
99146 Nstn 
147 Kabel147 
148 Brytare 
149 Bus0 
88149 Brytare 
99149 Nstn 
150 Kabel150 
151 Brytare 
152 Bus0 
88152 Brytare 
99152 Nstn 
153 Kabel153 
154 Brytare 
155 Bus0 
88155 Brytare 
99155 Nstn 
156 Kabel156 



157 Brytare 
158 Bus0 
88158 Brytare 
99158 Nstn 
159 Kabel159 
160 Brytare 
161 Bus0 
88161 Brytare 
99161 Nstn 
162 Kabel162 
163 Brytare 
164 Bus0 
88164 Brytare 
99164 Nstn 
165 Kabel165 
166 Brytare 
167 Bus0 
88167 Brytare 
99167 Nstn 
168 Kabel168 
169 Brytare 
170 Bus0 
88170 Brytare 
99170 Nstn 
171 Kabel171 
172 Brytare 
173 Bus0 
88173 Brytare 
99173 Nstn 
174 Kabel174 
175 Brytare 
176 Bus0 
88176 Brytare 
99176 Nstn 
177 Kabel177 
178 Brytare 
179 Bus0 
88179 Brytare 
99179 Nstn 
180 Kabel180 
181 Brytare 
182 Bus0 
88182 Brytare 
99182 Nstn 
183 Kabel183 
184 Brytare 
185 Bus0 
88185 Brytare 
99185 Nstn 
186 Kabel186 
187 Brytare 
188 Bus0 
88188 Brytare 
99188 Nstn 
189 Kabel189 
190 Brytare 
191 Bus0 
88191 Brytare 
99191 Nstn 
192 Kabel192 
193 Brytare 
194 Bus0 
88194 Brytare 
99194 Nstn 
195 Kabel195 
196 Brytare 
197 Bus0 
88197 Brytare 
99197 Nstn 
198 Kabel198 
199 Brytare 
200 Bus0 
88200 Brytare 
99200 Nstn 
201 Kabel201 
202 Brytare 
203 Bus0 



88203 Brytare 
99203 Nstn 
204 Kabel204 
205 Brytare 
206 Bus0 
88206 Brytare 
99206 Nstn 
207 Kabel207 
208 Brytare 
209 Bus0 
88209 Brytare 
99209 Nstn 
210 Kabel210 
211 Brytare 
212 Bus0 
88212 Brytare 
99212 Nstn 
213 Kabel213 
214 Brytare 
215 Bus0 
88215 Brytare 
99215 Nstn 
216 Kabel216 
217 Brytare 
218 Bus0 
88218 Brytare 
99218 Nstn 
219 Kabel219 
220 Brytare 
221 Bus0 
88221 Brytare 
99221 Nstn 
222 Kabel222 
223 Brytare 
224 Bus0 
88224 Brytare 
99224 Nstn 
225 Kabel225 
226 Brytare 
227 Bus0 
88227 Brytare 
99227 Nstn 
228 Kabel228 
229 Brytare 
230 Bus0 
88230 Brytare 
99230 Nstn 
231 Kabel231 
232 Brytare 
233 Bus0 
88233 Brytare 
99233 Nstn 
234 Kabel234 
235 Brytare 
236 Bus0 
88236 Brytare 
99236 Nstn 
237 Kabel237 
238 Brytare 
239 Bus0 
88239 Brytare 
99239 Nstn 
240 Kabel240 
241 Brytare 
242 Bus0 
88242 Brytare 
99242 Nstn 
243 Kabel243 
244 Brytare 
245 Bus0 
88245 Brytare 
99245 Nstn 
246 Kabel246 
247 Brytare 
248 Bus0 
88248 Brytare 
99248 Nstn 



249 Kabel249 
250 Brytare 
251 Bus0 
88251 Brytare 
99251 Nstn 
252 Kabel252 
253 Brytare 
254 Bus0 
88254 Brytare 
99254 Nstn 
255 Kabel255 
256 Brytare 
257 Bus0 
88257 Brytare 
99257 Nstn 
258 Kabel258 
259 Brytare 
260 Bus0 
88260 Brytare 
99260 Nstn 
261 Kabel261 
262 Brytare 
263 Bus0 
88263 Brytare 
99263 Nstn 
264 Kabel264 
265 Brytare 
266 Bus0 
88266 Brytare 
99266 Nstn 
267 Kabel267 
268 Brytare 
269 Bus0 
88269 Brytare 
99269 Nstn 
270 Kabel270 
271 Brytare 
272 Bus0 
88272 Brytare 
99272 Nstn 
273 Kabel273 
274 Brytare 
275 Bus0 
88275 Brytare 
99275 Nstn 
276 Kabel276 
277 Brytare 
278 Bus0 
88278 Brytare 
99278 Nstn 
 
Indata till ”ncuspow”: 
lpno  tnc   icp  rcp  ccp   tappc  iapp  rapp  capp  trppc  irpp  rrpp  crpp 
991 14     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
994  6      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0    
997 16     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9910  6      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9913  17     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9916  32     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9919  10     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9922  7      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9925  48     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9928  22     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9931  17     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9934  61     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9937  23     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9940  51     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9943  35     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9946  69     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9949  20     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9952  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9955  13     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9958  35     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9961  49     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9964  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9965 11     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 



9968  46     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9971  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9974  50     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9977  3      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9980  50     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9983  22     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9986  58     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9989  23     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9992  21     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9995  27     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
9998  33     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99101 1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99104  12     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99107  4      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99110  30     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99113  34     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99116   25     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99119  44     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99122  18     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99125  6      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99128  79     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99131  44     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99134  28     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99137  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99140  11     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99143  34     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99146  13     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99149  36     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99152  43     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99155  91     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99158  51     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99161  45     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99164  33     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99167  30     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99170  118    0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99173  51     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99176  12     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99179  76     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99182  34     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99185  29     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99188  43     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99191  19     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99194  46     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99197  57     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99200  29     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99203  111    0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99206  32     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99209  26     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99212  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99215  27     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99218  52     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99221  18     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99224  51     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99227  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99230  44     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99233  50     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99236  41     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99239  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99242  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99245  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99248  15     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99251  4      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99254  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99257  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99260  16     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99263  34     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99266  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99269  2      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99272  1      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99275  2      0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
99278 40     0.25 0.5  0.25  1.5800 0.4   0.4   0.2    0.0    0.0   0.0   0.0 
 
 
 
 



Indata till ”nlp”: 
Load points to be analysed 
991 994 997 9910 9913 9916 9919 9922 9925 9928 9931 9934 9937 9940 9943 9946 9949 9952 9955 
9958 9961 9964 9965 9968 9971 9974 9977 9980 9983 9986 9989 9992 9995 9998 99101 99104 99107 
99110 99113 99116 99119 99122 99125 99128 99131 99134 99137 99140 99143 99146 99149 99152 
99155 99158 99161 99164 99167 99170 99173 99176 99179 99182 99185 99188 99191 99194 99197 
99200 99203 99206 99209 99212 99215 99218 99221 99224 99227 99230 99233 99236 99239 99242 
99245 99248 99251 99254 99257 99260 99263 99266 99269 99272 99275 99278 

 
Indata till ”nnop”: 
Idno of supply points 

 
Indata till ”pflo”: 
lpno lapc(pu)   lrpc(pu) ldcu 
991   0.4     0.2         1 
994   0.4     0.2         1 
997  0.4     0.2         1 
9910   0.4     0.2         1 
9913   0.4     0.2         1 
9916   0.4     0.2         1 
9919   0.4     0.2         1 
9922   0.4     0.2         1 
9925   0.4     0.2         1 
9928   0.4     0.2         1 
9931   0.4     0.2         1 
9934   0.4     0.2         1 
9937   0.4     0.2         1 
9940   0.4     0.2         1 
9943   0.4     0.2         1 
9946   0.4     0.2         1 
9949   0.4     0.2         1 
9952   0.4     0.2         1 
9955   0.4     0.2         1 
9958   0.4     0.2         1 
9961   0.4     0.2         1 
9964   0.4     0.2         1 
9965   0.4     0.2         1 
9968   0.4     0.2         1 
9971   0.4     0.2         1 
9974   0.4     0.2         1 
9977   0.4     0.2         1 
9980   0.4     0.2         1 
9983   0.4     0.2         1 
9986   0.4     0.2         1 
9989   0.4     0.2         1 
9992   0.4     0.2         1 
9995   0.4     0.2         1 
9998   0.4     0.2         1 
99101  0.4     0.2         1 
99104    0.4     0.2         1 
99107    0.4     0.2         1 
99110    0.4     0.2         1 
99113   0.4     0.2         1 
99116   0.4     0.2         1 
99119   0.4     0.2         1 
99122   0.4     0.2         1 
99125   0.4     0.2         1 
99128   0.4     0.2         1 
99131   0.4     0.2         1 
99134   0.4     0.2         1 
99137   0.4     0.2         1 
99140   0.4     0.2         1 
99143   0.4     0.2         1 
99146   0.4     0.2         1 
99149   0.4     0.2         1 
99152   0.4     0.2         1 
99155   0.4     0.2         1 
99158   0.4     0.2         1 
99161   0.4     0.2         1 
99164   0.4     0.2         1 
99167   0.4     0.2         1 
99170   0.4     0.2         1 
99173   0.4     0.2         1 
99176   0.4     0.2         1 



99179   0.4     0.2         1 
99182   0.4     0.2         1 
99185   0.4     0.2         1 
99188   0.4     0.2         1 
99191   0.4     0.2         1 
99194   0.4     0.2         1 
99197   0.4     0.2         1 
99200   0.4     0.2         1 
99203   0.4     0.2         1 
99206   0.4     0.2         1 
99209   0.4     0.2         1 
99212   0.4     0.2         1 
99215   0.4     0.2         1 
99218   0.4     0.2         1 
99221   0.4     0.2         1 
99224   0.4     0.2         1 
99227   0.4     0.2         1 
99230   0.4     0.2         1 
99233   0.4     0.2         1 
99236   0.4     0.2         1 
99239   0.4     0.2         1 
99242   0.4     0.2         1 
99245   0.4     0.2         1 
99248   0.4     0.2         1 
99251   0.4     0.2         1 
99254   0.4     0.2         1 
99257   0.4     0.2         1 
99260   0.4     0.2         1 
99263   0.4     0.2         1 
99266   0.4     0.2         1 
99269   0.4     0.2         1 
99272   0.4     0.2         1 
99275   0.4     0.2         1 
99278 0.4     0.2         1 
 
Indata till ”bcomp”: 
Brno Real components in branch EOB 
1 1 2 3 4   -1 
2 4 5 6 7   -1 
144  7 8 9 10  -1  
3 10 11 12 13       -1 
4  13 14 15 16          -1 
5 13 17 18 19  -1 
6 4 20 21 22  -1  
145 22 23 24 25  -1 
7      25 26 27 28           -1 
8      25 29 30 31           -1 
9      1 32 33 34  -1  
146 34 35 36 37  -1  
147 37 38 39 40  -1  
148 40 41 42 43  -1  
149 43 44 45 46           -1 
10     46 47 48 49  -1  
150 49 50 51 52   -1 
151 52 53 54 55           -1 
11     46 56 57 58   -1 
152 58 59 60 61   -1 
153 61 62 63 64            -1 
12     65 123 124 125         -1 
13     125 126 127 128        -1 
14     128 129 130 131        -1 
15     128 132 133 134        -1 
16     134 135 136 137  -1 
154 137 138 139 140        -1 
17     134 141 142 143  -1 
155 143 144 145 146  -1 
156 146 147 148 149       -1 
18     125 150 151 152       -1 
19 152 153 154 155 -1 
20 152 156 157 158  -1 
157 158 159 160 161 -1 
21 161 162 163 164 -1 
22 161 165 166 167       -1 
23 167 168 169 170  -1 
158 170 171 172 173 -1 
24 173 174 175 176   -1 



25     173 177 178 179        -1 
26     167 180 181 182       -1 
27     182 183 184 185  -1 
159 185 186 187 188       -1 
28     182 189 190 191  -1 
160 191 192 193 194  -1 
161 194 195 196 197  -1 
162 197 198 199 200  -1 
163 200 201 202 203       -1 
29     65 66 67 68   -1 
164 68 69 70 71   -1 
165 71 72 73 74           -1 
30     74 75 76 77           -1 
31     77 81 82 83           -1 
32     83 78 79 80           -1 
33     83 84 85 86   -1 
166 86 87 88 89           -1 
34     89 90 91 92   -1 
167 92 93 94 95           -1 
35     89 96 97 98   -1 
168 98 99 100 101   -1 
169 101 102 103 104  -1 
170 104 105 106 107  -1 
171 107 108 109 110  -1 
172 110 111 112 113  -1 
173 113 114 115 116  -1 
174 116 117 118 119  -1 
175 119 120 121 122       -1 
36     65 204 205 206        -1 
37 206 207 208 209  -1 
176 209 210 211 212 -1 
38 206 213 214 215  -1 
177 215 216 217 218  -1 
178 218 276 277 278      -1 
39 206 219 220 221  -1 
179 221 222 223 224  -1 
180 224 228 229 230 -1 
40 230 225 226 227   -1 
41     230 231 232 233  -1 
181 233 234 235 236       -1 
42     236 237 238 239  -1 
182 239 240 241 242  -1 
183 242 243 244 245       -1 
43     236 246 247 248  -1 
184 248 249 250 251        -1 
44     251 252 253 254        -1 
45     251 255 256 257  -1 
185 257 258 259 260  -1 
186 260 261 262 263  -1 
187 263 264 265 266        -1 
46     266 267 268 269        -1 
47     266 270 271 272  -1 
188 272 273 274 275        -1 
48 776 778 1  -1 
49 777 779 65  -1 
50 1 881 991  -1 
51 4 884 994  -1 
52 7 887 997  -1 
53 10 8810 9910  -1 
54 13 8813 9913  -1 
55 16 8816 9916  -1 
56 19 8819 9919  -1 
57 22 8822 9922  -1 
58 25 8825 9925  -1 
59 28 8828 9928  -1 
60 31 8831 9931  -1 
61  34 8834 9934  -1 
62 37 8837 9937  -1 
63 40 8840 9940  -1 
64 43 8843 9943  -1 
65 46 8846 9946  -1 
66 49 8849 9949  -1 
67 52 8852 9952  -1 
68 55 8855 9955  -1 
69 58 8858 9958  -1 
70 61 8861 9961  -1 
71 64 8864 9964  -1 



72 65 8865 9965  -1 
73 68 8868 9968  -1 
74 71 8871 9971  -1 
75 74 8874 9974  -1 
76 77 8877 9977  -1 
77 80 8880 9980  -1 
78 83 8883 9983  -1 
79 86 8886 9986  -1 
80 89 8889 9989  -1 
81 92 8892 9992  -1 
82 95 8895 9995  -1 
83 98 8898 9998  -1 
84 101 88101 99101 -1 
85 104 88104 99104 -1 
86 107 88107 99107 -1 
87 110 88110 99110 -1 
88 113 88113 99113 -1 
89 116 88116 99116 -1 
90 119 88119 99119 -1 
91 122 88122 99122 -1 
92 125 88125 99125 -1 
93 128 88128 99128 -1 
94 131 88131 99131 -1 
95 134 88134 99134 -1 
96 137 88137 99137 -1 
97 140 88140 99140 -1 
98 143 88143 99143 -1 
99  146 88146 99146 -1 
100 149 88149 99149 -1 
101 152 88152 99152 -1 
102 155 88155 99155 -1 
103 158 88158 99158 -1 
104 161 88161 99161 -1 
105 164 88164 99164 -1 
106 167 88167 99167 -1 
107 170 88170 99170 -1 
108 173 88173 99173 -1 
109 176 88176 99176 -1 
110 179 88179 99179 -1 
111 182 88182 99182 -1 
112 185 88185 99185 -1 
113 188 88188 99188 -1 
114 191 88191 99191 -1 
115 194 88194 99194 -1 
116 197 88197 99197 -1 
117 200 88200 99200 -1 
118 203 88203 99203 -1 
119 206 88206 99206 -1 
120 209 88209 99209 -1 
121 212 88112 99212 -1 
122 215 88215 99215 -1 
123 218 88218 99218 -1 
124 221 88221 99221 -1 
125 224 88224 99224 -1 
126 227 88227 99227 -1 
127 230 88230 99230 -1 
128 233 88233 99233 -1 
129 236 88236 99236 -1 
130 239 88239 99239 -1 
131 242 88242 99242 -1 
132 245 88245 99245 -1 
133 248 88248 99248 -1 
134 251 88251 99251 -1 
135 254 88254 99254 -1 
136 257 88257 99257 -1 
137 260 88260 99260 -1 
138 263 88263 99263 -1 
139 266 88266 99266 -1 
140 269 88269 99269 -1 
141 272 88272 99272 -1 
142 275 88275 99275 -1 
143 278 88278 99278 -1 
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