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Sammanfattning 
 

Norra Djurgårdsstaden, en ny stadsdel i Stockholms innerstad, utvecklas av Fortum 

och ABB till ett ”smart elnät”. Det smarta elnätet i Norra Djurgårdsstaden kommer 

att bestå av den samling integrerade tekniska lösningar som ska möjliggöra att elnätet 

och dess abonnenter kan bidra till en hållbar utveckling samt anpassa elmarknaden 

till människors liv och ett optimalt utnyttjande av energi. Tillförlitlighet, 

energieffektivitet, förnybar elproduktion från vindkraft och solceller samt integration 

av elfordon är fokusområden för det smarta elnätet i Norra Djurgårdsstaden. 

 

Drift- och underhållskostnader för Fortum i Stockholms elnät är uppskattningsvis 

cirka 38 miljoner SEK. Det ligger därför ett stort intresse hos energibolag som 

Fortum att optimera och effektivisera underhållet av elnätet. Med hjälp av smarta 

övervakningssystem blir det följaktligen möjligt att proaktivt upptäcka fel hos 

komponenter i det smarta elnätet. Således kan underhållskostnader minska, 

tillgängligheten och tillförlitligheten öka samt avbrott och avbrottstider minimeras. 

 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Fortum och ABB i samarbete med 

KTH och syftar till att med hjälp av en kvantitativ metod, RCAM, Reliability-

Centered Asset Management, optimera underhållet i det smarta nätet. RCAM är en 

metod där systemets tillförlitlighet och kostnad relateras till effekten av underhållet 

på komponenterna i nätet. I examensarbetet har två områden på lokalnätsnivå i 

Norra Djurgårdsstaden studerats ur ett tillförlitlighetsperspektiv. Elnätets 

komponenter har beskrivits och modellerats. Tillförlitlighetsindata för systemet har 

tagits fram. Tillförlitlighetsberäkningar på de studerade områdena har utförts och 

systemindex såsom SAIFI och SAIDI har presenterats. I studien presenteras ett 

förslag till en underhållsmodell som syftar till att resultera i en kostnadseffektiv 

underhållsplan. Kritiska komponenter i lokalnätet har identifierats och föreslagna 

investeringsalternativ för de kritiska komponenterna har tagits fram. 

Investeringsalternativen är smarta övervakningssystem som syftar till att proaktiv 

upptäcka begynnande fel hos komponenterna. En känslighetsanalys har utförts för 

att simulera inverkan av de olika investeringsalternativen på systemets tillförlitlighet 

och kritiska komponenter har således identifierats i det modellerade systemet. 

 

Analysen indikerar att brytare och jordkablar är de mest kritiska komponenterna i det 

modellerade nätet. Genom att i analysen anta att olika komponenters inverkan på 

nätet kan reduceras till noll har det framkommit att jordkablar förväntas stå för cirka 

2/3 av avbrottstiden (SAIDI) i det norra området och cirka 3/5 av avbrottstiden i 

det västra området. För norra området står jordkablarnas andel av SAIDI, ENS och 

AENS för 67 % och cirka 20 % av SAIFI. För västra området står jordkablar för 61 

% av SAIDI, ENS och AENS medan jordkablarnas andel av SAIFI stod för 14 %. 

Vidare ur resultaten framgick det att brytare förväntas stå för cirka ¾ av avbrotten 
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(SAIFI). För det norra området står brytarnas andel av SAIFI för 73 % och 30 % av 

SAIDI, ENS och AENS. För västra området står brytare för 78 % av SAIFI och 35 

% av SAIDI, ENS och AENS. Dessa höga värden bör inte tolkas som att andelen 

brytare och kablar bör minskas, snarare att systemet är väl designat med avseende på 

tillförlitlighet men att de komponenter som är mest aktuella för diagnostik är just 

brytare och jordkablar. Nästa kategori i prioriteringen var kabelskåp följt av 

transformatorer.  

 

Att jordkablar inte hade så stor inverkan på antalet avbrott beror dels på dubbla 

kablar förväntas användas och i många fall även tre parallellkopplade kablar och 

därmed har redundans antagits i modelleringen. Att kablarna påverkar avbrottstiden 

till störst del kan rimligtvis bero på att när ett fel inträffar på en matande kabel så tar 

det tid att lokalisera felet och eftersom kabeln är nergrävd i schakt måste den grävas 

upp innan man kan reparera den felande kabeln, vilket är tidskrävande.  

 

Illustration av SAIFI och SAIDI för norra området i Norra Djurgårdstaden: 

 

 

 

SAIFI Norra området

Brytare [73%]

Transformator [0%]

Jordkabel [20%]

Kabelskåp [7%]

SAIDI Norra området

Brytare [30%]

Transformator [0%]

Jordkabel [67%]

Kabelskåp [3%]
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Abstract 
 

Stockholm Royal Seaport, a new district in Stockholm, developed by Fortum and 

ABB to become a “Smart Grid”. The smart grid in Stockholm Royal Seaport will 

consist of the collection of integrated technology solutions that will enable the power 

grid with its consumers to contribute to sustainable development and to adapt the 

electricity market to people’s lives and the optimal use of energy. Reliability, energy 

efficiency, renewable electricity from wind power and solar cells and the integration 

of electric vehicles is the area of focus for the smart grid in the Stockholm Royal 

Seaport project.  

 

Operating and maintenance costs for Fortum in Stockholm are estimated to around 

38 million SEK. It is therefore of great interest among power companies like Fortum 

to optimize and streamline the maintenance of the power grid. Smart monitoring 

systems make it possible to proactively detect faults in the components of the Smart 

Grid. Thus, reducing maintenance costs, increasing availability and reliability and 

minimizing outages and downtime. 

 

This master thesis have been commissioned by Fortum and ABB in collaboration 

with KTH and aims to use a quantitative approach RCAM, Reliability-Centered 

Asset Management, to optimize the maintenance of the smart grid. RCAM is a 

method where the system reliability and cost is related to the impact of maintenance 

on the components of the network. In the thesis, two areas of the Stockholm Royal 

Seaport have been studied from a reliability perspective. The components in the grid 

have been described and modeled. Reliability input data for the system have been 

retrieved. Reliability calculations for the studied areas have been conducted and the 

system indices SAIFI and SAIDI have been presented in the report. The study 

presents a suggested maintenance model, which aims to result in a cost-effective 

maintenance plan. Critical components of the grid have been identified and proposed 

investment alternative for the critical components have been studied. Investment 

alternatives are smart monitoring systems designed to proactively detect incipient 

failure of the components. A sensitivity analysis has been performed to simulate 

the impact of the various investment alternatives on the system’s reliability and 

critical components have consequently been identified in the modeled system.  

 

The analysis indicates that circuit breakers and earth cables are the most critical 

components in the modeled network. In the analysis it is assumed that the different 

components impact on the grid can be reduced to zero, it has emerged that the 

cables accounted for around 2/3 of the downtime (SAIDI) in the northern area and 

approximately 3/5 of the outage time in the western area. In the northern area the 

cables accounted for 67% of SAIDI, ENS and AENS and about 20% of SAIFI. For 

the western area the cables accounted for 61% of SAIDI, ENS and AENS while only 
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14% of SAIFI was accounted for. Furthermore, the results showed that the circuit 

breakers accounted for ¾ of the interruptions (SAIFI). In the northern area the 

breakers accounted for 73% of SAIFI and 30% of SAIDI, ENS and AENS. For the 

western area the breakers accounted for 78% of SAIFI and 35% of SAIDI, ENS and 

AENS. These high values should not be interpreted as the proportion of breakers 

and cables should be reduced, rather that the system is well designed with respect to 

reliability and that the components that are most relevant for diagnostics is circuit 

breakers and cables. The next category of priority was the cable cabinets followed by 

the transformers.  

 

That the cables did not have any significant impact on the number of interruptions 

were part due to double parallel cables expected to be used and in many cases by 

three parallel cables and thus the redundancy were adopted in modeling of the 

system. The cables affecting outage time for the greatest part can reasonably be that 

when an error occurs on a feeding cable, it takes time to locate the fault, and because 

the cable is buried in pits it must be dug up before reparations can be done on the 

faulty cable, which is time consuming. 

  

Illustration of SAIFI and SAIDI for the North Area of Stockholm Royal Seaport:  

 

 

 

SAIFI North area

Circuit breaker [73%]

Transformer [0%]

Cable [20%]

Cable cabinet [7%]

SAIDI North area

Circuit breaker [30%]

Transformer [0%]

Cable [67%]

Cable cabinet [3%]
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händelser eller för att simulera framtida scenarier. 
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ABB för krafttransformatorer som övervakar och diagnostiserar transformatorns 

tillstånd. 
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 
 

Den 23 januari 2008 sammanträdde Europaparlamentet och presenterade ett klimat- 

och energipaket innehållandes lösningar på den rådande klimatfrågan. Klimat- och 

energipaket, även kallat 20-20-20-paketet, har som målsättning att reducera 

växthusgaserna med 20 % till år 2020, 20 % av den producerade energin ska vara 

förnybar och att energieffektiviteten ska ökas med 20 % [1]. 

 

Utvecklandet av Norra Djurgårdsstaden, en ny stadsdel i Stockholms innerstad, följer 

till viss del de mål som EU:s klimat- och energipaket tagit fram. I miljöprogrammet 

2008 - 2011 beslutade kommunfullmäktige i Stockholm stad att Norra 

Djurgårdsstaden ska tilldelas en tydlig miljöprofil. Syftet med Norra Djurgårdsstaden 

är inte bara att stärka Stockholms samhällsställning i det pågående klimatarbetet utan 

att utveckla stadsdelen till en levande och hållbar hamnstad i världsklass som bidrar 

till nyutvecklandet av teknik samt stödjer marknadsföringen av svensk miljöteknik 

[2]. 

 

Efter stormen Gudrun insåg svenskarna att tillförlitligheten i svenska region- och 

lokalnät spelar en viktig roll i planering, drift och underhåll av elkraftssystemet. Det 

är därför väldigt viktigt att analysera tillförlitligheten hos elsystemet för att kunna 

hantera och i viss mån undvika risker vid planering, drift och underhåll av nätet. Med 

nya smart grid-lösningar ökar betydelsen av denna analys för att på ett 

kostnadseffektivt sätt kunna hantera tillförlitligheten i elkraftssystemet.    

 

I maj 2009 under klimatkonferensen C40 i Seoul, Sydkorea beslutades det att Norra 

Djurgårdsstaden skulle ingå i det så kallade Climate Positive Development Program. 

Norra Djurgårdsstaden är ett av 16 projekt i världen som stödjs av programmet för 

att visa hur intelligenta metoder kan utveckla en stadsdel på ett framgångsrikt 

ekonomiskt och miljömässigt sätt.  I och med detta beslut har ett samarbete med 

bland annat Fortum, ABB och KTH skapats i forsknings - och utvecklingssyfte för 

att skapa ett storskaligt smart elnät i en hållbar stadsmiljö. 

 

Ett av huvudområdena inom projekt Norra Djurgårdsstaden och också syftet med 

denna förstudie är att utreda och analysera inverkan av aktiva och passiva 

komponenter i det smarta nätet och hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan 

reducera drift- och underhållskostnader i nätet med hjälp av tillståndsövervakning på 

kritiska komponenter. 
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1.2. Organisation 
 

Examensarbetet initierades av Fortum och ABB i samarbete med KTH. 

Examensarbetet utfördes på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på 

avdelningen för Elektroteknisk teori och konstruktion med god interaktion med 

företagen. Examinator från KTH var Patrik Hilber och huvudhandledare var Carl 

Johan Wallnerström. På Fortum Distribution AB hades god kontakt med 

projektledare Robert Käck och nätplanerare Bo Lindgren.  

 

1.3. Projektmål 
 

Det huvudsakliga målet med denna förstudie är att beskriva en övervaknings- och 

underhållsmodell som med hjälp av övervakningssystem för proaktivt underhåll kan 

minimera bland annat avbrott och avbrottstiden i elnätet. Således kommer 

möjligheten att utföra ett kostnadseffektivt underhåll att undersökas genom att 

utreda följande frågor: 

 

- Vilka komponenter bör diagnostiseras online för bästa prestanda och hur 

samt var bör dessa övervakas?  

- Vilka komponenter är viktigast för lokalnätet och hur påverkas denna 

betydelse med och utan det smarta nätet? 

- Kan nätet kostnadseffektiviseras med en liknande tillförlitlighetsprestanda 

givet en viss ”smart grid” konfiguration?          

 

I framtida arbete eftersträvas en utökad analys även med en mer ingående nätanalys, 

identifiering av kritiska komponenter och optimeringsalgoritmer för antal och 

placering av diagnostikutrustning.   

1.4. Tillvägagångssätt 
 

Examensarbetet har utgått från redan planerade nät, komponenter och nätstruktur 

inom norra och västra Hjorthagen. De nätstationer som har studerats är följande: 

 

- Västra, fristående platsbyggd nätstation i betong, utomhusmanövrerad, två 

transformatorer på 800 kVA vardera och dubbelkabelsystem. 

- Norra 1, fristående platsbyggd nätstation i betong, inomhusmanövrerad, två 

transformatorer på 800 kVA vardera och dubbelkabelsystem. 

 

Inledningsvis måste kritiska komponenterna i elnätet identifieras utifrån 

datainsamling och intervjuer med kompetenta personer i branschen. När de kritiska 

komponenterna lokaliserats utvärderas vanliga felorsaker för komponenterna. I nästa 

steg analyseras de eventuella övervakningssystem eller investeringsalternativ som i ett 
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proaktivt underhållssyfte ska identifiera och lokalisera begynnande fel hos 

komponenterna. Det proaktiva underhållet syftar till att minimera antalet avbrott, 

avbrottstiden och minimera kostsamma underhållsåtgärder.  

 

För att få beslutsunderlag till ett kostnadseffektivt underhåll kommer en 

underhållsmodell att tas fram. I modellen kommer identifiering av kritiska 

komponenter att ingå samt tillförlitlighetsberäkningar på det givna systemet i Norra 

Djurgårdstaden. I tillförlitlighetsdelen kommer stokastiska modeller att göras på 

ovanstående nämnda nätstationer samt övriga komponenter i nätet för att kunna 

beräkna och analysera sökta systemmått, SAIFI och SAIDI. Dessa systemindex - 

kundorienterande tillförlitlighetsmått - kommer att fås fram genom 

tillförlitlighetsberäkningar utifrån uppmätta felfrekvenser, antal kunder vid 

lastpunkter, reparationstider samt den årliga otillgängligheten.  

 

1.5. Förväntade resultat 
 

Vid examensarbetets slut förväntas det ha uppnåtts en fullständig analys av 

förutsättningar för införandet av diagnostik, svar på vilka kritiska komponenter som 

ska diagnostisera online för bästa prestanda och hur samt var dessa bör övervakas. 

Det förväntas även att ge förslag till fortsatt utveckling efter examensarbetets slut. 

  

1.6. Huvuddrag i rapporten 
 

Det här avsnittet presenterar en kortfattad kapitelindelning av rapporten. 

 

Kapitel 2 är en teoridel som kortfattat beskriver elsystemets uppbyggnad i Sverige, 

dels beskriver befintligt lokalnät i Stockholm samt grundläggande teori om 

underhållsmetoder och tillförlitlighetsanalys i ett eldistributionsnät. 

 

Kapitel 3 beskriver kortfattat den RCAM metod som tagits fram till examensarbetet 

som syftar till att erhålla ett beslut om en kostnadseffektiv underhållsplan. 

 

Kapitel 4 beskriver RCAM metodens första fas, tillförlitlighetsanalys av systemet. 

 

Kapitel 5 beskriver RCAM metodens andra fas, känslighetsanalys av systemet med 

fokus på kritiska komponenterna i lokalnät samt vilka investeringsalternativ som kan 

komma bli aktuella.    

 

Kapitel 6 redovisar resultat och diskussion från tillförlitlighets- och 

känslighetsanalysen. 
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Kapitel 7 redovisar slutsatserna om detta arbete och presenterar kortfattat framtida 

studier som kan göras med detta projekt som utgångspunkt. 
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2. Teori 
 

I det här avsnittet presenteras teorin bakom examensarbetet. Kapitlet beskriver 

elsystemets uppbyggnad i Sverige, hur befintligt lokalnät i Stockholm är uppbyggt 

samt grundläggande teori om underhållsmetoder och tillförlitlighetsanalys för ett 

eldistributionsnät.  

 

2.1. Elsystemets uppbyggnad 
 

Det svenska elnätet är indelat i tre nivåer, bestående av transmissionsnät/stamnät, 

regionnät och lokalnät. Beroende på sammanhang definieras dessa nivåer olika, men 

generellt definieras nivåerna med avseende på spänningsnivå. Nivåerna illustreras i 

Tabell 2.1. Spänningsnivåer i elnätet [34] [35] 

 

. De olika nivåerna spelar stor roll för överföringen av elektriciteten från 

produktionsområdena till konsumenterna [3]. I Figur 2.1 illustreras elektricitetens väg 

från stamnät till lokalnät. 

 

 Nominell 

spänning 

[kV] 

Generaliserad 

spänning 

[kV] 

Stamnät: 

 

Regionnät: 

 

 

Lokalnät: 

400 

220 

130 

66 

45 

33 

22 

11 

6,6 

3,3 

1 

0,4 

400 

200 

130 

70 

50 

30 

20 

10 

6 

3 

1 

0,4 
Tabell 2.1. Spänningsnivåer i elnätet [34] [35] 

 

2.1.1. Stamnät 

 

Stamnät, även kallat transmissionsnät, överför elektricitet från produktionsområden i 

hela landet till konsumtionsområden och används även för att importera och 

exportera el till och från grannländer. Överföringssträckorna är väldigt långa och 
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spänningsnivåerna ligger mellan 220 - 400 kV. Svenska kraftnät äger stamnätet i 

Sverige och är systemansvarig för att bibehålla balans mellan produktion och 

konsumtion av el samt att bibehålla elsystemets frekvens vid 50 Hz±0.1 [3] [34] [35].    

 

2.1.2. Regionnät 

 

Regionnät, även kallat subtransmissionsnät, distribuerar el inom en region från 

anslutningspunkter i transmissionsnätet till lokalnät. Regionnät har till skillnad från 

stamnät kortare överföringssträckor samt lägre spänningsnivå. Spänningsnivåerna 

ligger vanligast mellan 40 - 170 kV. Regionnäten överför el till lokalnäten via 

fördelningsstationer som transformerar ner spänningen. Regionnäten kan även förse 

kunder med högre energibehov, såsom industrier [3] [34] [35].  

 

2.1.3. Lokalnät 

 

I lokalnät skiljer det sig på låg- och mellanspänningsnivå. På mellanspänningsnivån är 

det vanligast med 11 kV eller 22 kV och där ansluts det vanligtvis 

mellanspänningskunder inom till exempel industrin. Av slutanvändarna är 

majoriteten dock lågspänningskunder, därför måste spänningen omvandlas i lokala 

nätstationer från 11 kV till 0,4 kV [3] [34] [35].  

 

 
Figur 2.1.  Översikt av eldistributionen från kraftstationer till slutanvändare (IVA, 2004).  
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2.2. Beskrivning av befintligt lokalnät i Stockholm 

och området Norra Djurgårdstaden  
 

Elnätet som studerats i detta examensarbete skiljer sig från de typiska landsbygds- 

respektive tätortsnäten. I lokalnät finns det komponenter som jordkabel, 

transformatorer, brytare, frånskiljare, säkringar osv. Det här avsnittet syftar till att 

beskriva nätstrukturen för befintligt lokalnät i Stockholm samt området Norra 

Djurgårdstaden.  

 

2.2.1. Fördelningsstation 

 

Den fördelningsstation som fördelar ut elen till Norra Djurgårdsstaden är 

fördelningsstation Gärdet, med 56 utgående fack. Här transformeras spänningen ner 

från 200 kV till 11 kV via två trelindade krafttransformatorer som är oljeisolerade 

med en märkeffekt på 2 (80/40/40) MVA. Krafttransformatorerna är utrustade 

med lindningskopplare (OLTC) med automatisk kontroll för spänningsreglering. 

 

2.2.2. Mellanspänningsnät 

 

I storstäder som Stockholm förekommer det dubbelkabelsystem som har mycket hög 

tillförlitlighet, se Figur 2.2 och Figur 2.3. De svarta prickarna i Figur 2.2 representerar 

nätstationer. I stadsmiljöer förekommer det väldigt sällan luftledningar, utan 

jordkabel förläggs i schakt. Matningen till nätstationerna fås från två parallella 

jordkablar (11 kV kabel 1 och 2 i Figur 2.3). Eldistributionssystemet på lokalnätsnivå 

drivs radiellt eller maskat. Utgående 11 kV kablar på mellanspänningssidan går 

således vidare till en nätstation. Om ett fel skulle inträffa på en av de matande 

kablarna i ett dubbelkabelsystem finns det en spänningstransformator som känner av 

att kabeln inte är spänningssatt och den felande kabeln kopplas bort med hjälp av ett 

automatiskt omkopplingssystem och matning fås istället från den andra kabeln. I och 

med detta sker omkopplingen omedelbart och avbrottstiden för felet blir i regel 

mindre än en sekund. Kunden kan uppleva detta avbrott som en flimrande effekt i 

ljuset.  

 
Figur 2.2. Dubbelkabelsystem i Fortums elnät Stockholm (Fortum Distribution AB, 2004) 
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2.2.3. Nätstation 

 

I nätstationer finns det vanligtvis en eller två distributionstransformatorer vars syfte 

är att transformera ner trefas mellanspänning 11 kV till lågspänning 0,4 kV. I Norra 

Djurgårdsstaden är de aktuella nätstationerna utrustade med två parallellkopplade 

och redundanta torrisolerade distributionstransformatorer med en märkeffekt på 2

800 kVA av dubbelkabelstruktur.  

Omkopplingsautomatik

Motormanöverdon

11 kV kabel 1

11 kV kabel 2

11 kV 

0.4 kV 

11/0.4 kV 

Säkring

Frånskiljare

Brytare

T1 T2

 
Figur 2.3. Dubbelkabelstruktur med omkopplingsautomatik i Fortums nätstationer 

 

2.2.4. Lågspänningsnät 

 

Utgående lågspänningskablar från nätstationen är i regel utrustade med säkringar. I 

Norra Djurgårdsstaden kommer det istället för säkringar att finnas isolerkapslade 

effektbrytare, se avsnitt 5.5. Lågspänningsnätet består till största del av jordkabel. 

Jordkabeln är av typ PEX 240 Al som är en treledarkabel av aluminium med en 

tvärsnittsarea på 240 mm2, även kallad matarkabel. Det får maximalt ledas en ström 

på 315 A genom kabeln. PEX är en förkortning för plastmaterialet 

tvärbunden polyeten, ett material som används främst som isolationsmaterial i 

elektriska kraftkablar  

 

2.2.5. Kabelskåp 

 

Alla in- och utgående kablar till och från kabelskåpet är säkrade med 

säkringslastbrytare. Från kabelskåpet går det serviskablar till abonnenterna som 

maximalt får leda en ström på 250 A.  
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2.3. Underhållsmetoder för lokalnätet 
 

Definition av underhåll enligt [4]:  

 

”Kombination av tekniska och administrativa åtgärder, inklusive övervakning, avsedda att 

bibehålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra en krävd funktion, def. 

ur SS 441 05 05”. 

 

Systemansvarig för distributionssystemet (DSO) har ansvaret för drift, underhåll och 

utveckling av lokalnät. Underhåll är därför en viktig fråga för den systemansvarige, 

både i samband med nyanskaffandet av komponenter och när det kommer till hur 

man på bästa möjliga sätt ska utnyttja redan befintliga komponenter i ett lokalnät. 

Det är viktigt att studera underhållet och dess effekter på komponentens livslängd, då 

kostnaden för underhåll och felkonsekvenser kan vara betydligt högre än kostnaden 

för komponenten. Underhållsåtgärder utförs på basis av komponenternas 

nedbrytning, sannolikhet för fel, konsekvens och egenskap.  

 

Underhållet i distributionssystemet kan vanligtvis delas upp i två typer av underhåll: 

förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. I det här projektet tillkommer 

även proaktivt underhåll, se 2.3.3. 

 

Det här kapitlet syftar till att förklara de olika underhållsmetoderna, se Figur 2.4. 

 

Underhåll

Förebyggande 

underhåll

Avhjälpande 

underhåll

Tillståndsbaserat 

underhåll

Periodiskt 

underhåll

Felsökning

Åtgärd

-Reparation

-Ersätt

RCAM Proaktivt 

underhåll

 
Figur 2.4. Klassificering av underhållsmetoder 

 

2.3.1. Avhjälpande underhåll 

 

Definition av avhjälpande underhåll enligt [4]:  
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”Underhåll som utförs efter felupptäckt och avser att återställa en enhet till ett tillstånd där den kan 

utföra krävd funktion, def. ur SS 441 05 05”. 

 

Avhjälpande underhåll, eller på engelska corrective maintenance (CM), utförs efter 

att ett fel har uppstått. Vid underhållstillfället byts den felande komponenten ut eller 

repareras. Eftersom en komponents tid till fel inte är känd på förhand utförs därför 

avhjälpande underhåll med oförutsägbara intervall. Huvudsyftet med avhjälpande 

underhåll är att på kortaste möjliga tid återställa det felande systemet till ett 

fungerande system. Avhjälpande underhåll kan utföras i tre steg [5]: 

 

1. Felsökning. Det första steget bygger på att diagnostisera problemet för att 

kunna identifiera den komponent som orsakade felet. När komponenten 

identifierats bestäms lämplig åtgärd. 

2. Reparation och/eller byte av felande komponent. Efter felsökning och 

diagnostik reparerar man eller byter ut den komponent som orsakade felet 

för att återställa anläggningsdelen till ett driftdugligt skick. 

3. Verifikation av underhållsåtgärden. I det här steget testar man systemet för 

att försäkra sig att anläggningsdelen är i ett väl fungerande skick. 

 

Att enbart utföra avhjälpande underhåll är sällan en bra lösning, därför bör även 

förebyggande underhåll utnyttjas. 

 

2.3.2. Förebyggande underhåll  

 

Definition av förebyggande underhåll enligt [4]:  

 

”Underhåll som utförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier i avsikt att 

minska felsannolikheten eller förhindra funktionsförsämring hos en enhet, def. ur SS 441 05 05.” 

 

Förebyggande underhåll, eller på engelska preventive maintenance (PM), utförs 

genom att reparera eller byta ut en komponent innan felet inträffat. Målet med 

förebyggande underhåll är att undvika kostnader för avhjälpande underhåll och 

kostnader relaterade med plötsliga och slumpmässiga systemfel. Det finns två olika 

typer av förebyggande underhåll; periodiskt/förutbestämt och tillståndsbaserat 

underhåll. Det som skiljer de olika underhållsmetoderna åt är sättet att besluta när 

man ska utföra förebyggande underhåll. 

 

Periodiskt underhåll utförs vid förutbestämda/schemalagda och regelbundna 

intervall för att minska sannolikheten för fel. Detta är en väldigt användbar metod 

om komponentens åldringsprocess är välkänd. Tidsintervallen mellan 

underhållstillfällena bör vara baserade på den förväntade tiden till fel, dock bör tiden 

till underhållet rimligtvis vara kortare än förväntad tid till fel. Det är vanligt att det 

periodiska underhållet är baserat på tidsintervall från tillverkarens specifikationer eller 
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från starkströmsföreskrifterna. Vid underhållstillfället inspekteras anläggningen och 

de komponenter som först visar tecken på slitage och trötthet kommer att 

underhållas och bytas ut eller repareras. Med denna typ av underhållsstrategi innebär 

det att komponenter som utsätts för slitage kommer regelbundet att ersättas även om 

de inte är i slutet av sin livstid. 

 

Tillståndsbaserat underhåll, eller på engelska condition based maintenance (CBM), 

definieras enligt [4]: 

 

“Underhåll för att bibehålla önskade funktioner genom systematisk tillämpning av analysteknik 

och användande av övervakningsutrustning och/eller stickprov för att minimera förebyggande 

underhåll och att reducera avhjälpande underhåll, def. ur SS 441 05 05”. 

 

Tillståndsbaserat underhåll är en typ av förebyggande underhåll som är baserat på 

prestanda och övervakning av parametrar från systemet. Genom att kontinuerligt 

övervaka de parametrar som erhålls från övervakningsutrustningen kan man få 

indikationer om underhållsbehovet på kritiska komponenter. Metoden är mer 

kostnadseffektiv än det periodiska underhållet eftersom underhåll endast utförs när 

det är nödvändigt. När en komponents tillståndsvärde närmar eller passerar ett visst 

tröskelvärde skickas ett larm från övervakningsenheten och underhållsåtgärden 

initieras. Man kan då välja att antingen reparera eller byta ut den felande 

komponenten. Tillståndsvariabler som övervakas kan vara exempelvis temperatur, 

spänning, ström osv.   

 

2.3.3. Proaktivt underhåll 

 

I det här projektet kommer ett nytt begrepp att tillämpas, proaktivt underhåll. 

Underhållsmetoden är väldigt lik den förebyggande underhållsmetoden, fast med 

vissa skillnader. Huvudprincipen är densamma som tidigare nämnd underhållsmetod, 

att i förebyggande syfte kunna identifiera ett begynnande fel och att i god tid innan 

kunna åtgärda felet för att minimera avbrottstiden och antalet avbrott i nätet. När 

man tillämpar den proaktiva underhållsmetoden behöver man inte utföra periodisk 

tillsyn av anläggningen. Syftet är att anläggningen ska vara självövervakande. 

Övervakningssystemet utvärderar alla händelser, larm och trippningar i realtid som 

sedan skickas till en driftcentral där de analyseras och lämpliga åtgärder beslutas. Det 

proaktiva underhållet bidrar därför till en effektiv anläggningstillgänglighet. 

 

2.3.4. Reliability Centered Maintenance (RCM) 

 

RCM heter på svenska funktionssäkerhetsinriktat underhåll och är enligt [4] 

definierat som: 
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”Underhåll baserat på systematisk övervakning för att kunna avgöra lämplig omfattning och 

tidpunkt för underhållsåtgärder, def. ur SS 441 05 05”.  

 

Vid utvecklandet av flygplanet Boeing 747 på 1970-talet utvecklades RCM av den 

civila flygindustrin i USA. Man hade tidigare använt sig av ett traditionellt 

förebyggande underhållsprogram som inte tar hänsyn till funktionella krav. Det 

visade sig att för ett avancerat flygplan som Boeing 747 att det förebyggande 

underhållsprogrammet skulle bli för kostsamt. I och med detta utvecklades en ny 

underhållsstrategi, RCM, som syftade till att optimera underhållet [6].    

 

Ett sätt att minska bland annat avbrottskostnader och öka kostnadseffektiviteten är 

att tillämpa en RCM-analys. RCM är en kvalitativ riskbaserad metod som syftar till en 

ökad grad av systematisering och att optimera underhållet av elsystemet. Det 

generella syftet med att utföra en RCM-analys är att analysen resulterar i en 

kostnadseffektiv underhållsplan och man kan i sin tur förbättra planeringen av 

underhållet.  

 

För att maximera systemets och komponenternas tillförlitlighet över deras livscykel 

med minimalt antal underhållstillfällen och driftstopp kombineras både avhjälpande, 

förebyggande och proaktivt underhåll i RCM- samt RCAM metoden, illustreras i 

figur 2.3 ovan. Målet med att integrera underhållsstrategierna på ett optimalt sätt gör 

det möjligt att utnyttja deras respektive styrkor för att maximera anläggningens och 

komponenternas tillförlitlighet och samtidigt minimera livscykelkostnaderna [7].  

 

Enligt [8] definieras och karaktäriseras RCM metoden enligt följande egenskaper. 

RCM metoden underlättar bevaringen av de viktigaste systemfunktionerna, 

identifieringen av felmoder, prioriteringen av funktionsbehov och urvalet av de mest 

applicerbara och effektiva underhållsmetoder.  

 

2.3.5. Reliability-Centered Asset Management (RCAM) 

 

Till skillnad från RCM som är en kvalitativ metod som syftar till att optimera 

underhållet är RCAM en kvantitativ metod där systemets tillförlitlighet och kostnad 

kopplas till effekten av underhållet på komponenten. RCAM är i princip en 

vidareutveckling av RCM.  

 

Analysens fokus ligger på att relatera systemets tillförlitlighet med proaktivt underhåll 

för komponenter i lokalnätet. I det här tillvägagångssättet antas det att effekten av 

underhåll resulterar i en procentuell reduktion av orsakerna till komponentfel. 

 

RCAM approachen innefattar tre huvudsteg och är enligt [6] följande: 
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Steg 1: Tillförlitlighetsanalys av systemet: systemet definieras och utvärdering av de 

kritiska komponenter som påverkar systemet tillförlitlighet. 

 

Steg 2: Tillförlitlighetsmodellering av komponenterna: komponenterna analyseras I 

detalj med hjälp av indata, det kvantitativa förhållandet mellan tillförlitlighet och det 

proaktiva underhållet definieras. 

 

Steg 3: Systemets tillförlitlighet och kostnads- och nyttoanalys: resultaten från Steg 2 

används för att utvärdera effekten av komponentunderhåll på systemets tillförlitlighet 

och olika underhållsstrategiers inverkan på kostnaderna. 

 

Mer om den RCAM approach som används i detta projekt återfinns i kapitel 3. 

 

2.4. Tillförlitlighetsteori 
 

För att få beslutsunderlag för exempelvis underhållsplanering av elkraftsystemet 

måste man ha kvantitativa mått på tillförlitligheten. Dessa mått kan erhållas genom 

att utföra en tillförlitlighetsanalys. Genom att studera systemindex, kundorienterade 

tillförlitlighetsmått, som SAIFI och SAIDI kan man simulera framtida tillförlitlighets 

scenarier och beskriva den tillförlitlighet ett system haft. Syftet med att beskriva den 

tillförlitlighet ett system haft är för att kunna fastställa successiva avvikelser för 

systemet vilket i sig underlättar identifiering av kritiska områden i nätet som vid 

planering kan vara i behov av förstärkning. Man kan utifrån resultaten exempelvis 

jämföra olika investeringsalternativ, alternativ för allokering av underhållsresurser, 

alternativ för förbättringar i underhållspolicy och alternativa driftsätt. 

Tillförlitlighetsteorin är till största del hämtad från kursmaterial i 

”Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem” [9] samt Rausand’s bok ”System Reliability 

Theory, Models and Statistical Methods” [32]. 

 

2.4.1. Tillförlitlighetsanalys på komponentnivå 

 

2.4.1.1. Tid till fel 

 

Tid till fel för en komponent är den tid från det att komponenten sätts igång vid 

startpunkten t = 0 tills första felinträffandet vid t = T. Felinträffandet är en 

slumpmässig händelse där T är en stokastisk variabel. Komponentens tillstånd vid 

tiden t beskrivs av den stokastiska variabeln  X t  enligt följande [9]: 

 

 
1          

          (2.1)
0          

om enheten är i funktion vid tiden t
X t

om enheten är i feltillstånd vid tiden t
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Vidare betraktas den stokastiska variabeln T vara kontinuerligt fördelad med 

täthetsfunktionen  f t  och fördelningsfunktion  F t  enligt följande [9]: 

 

     
0

     0          (2.2)

t

F t P T t f u du för t   
 

 

Sannolikheten för att en komponent felar inom tidsintervallet  0, t  beskrivs av 

fördelningsfunktionen  F t . Täthetsfunktionen  f t  definieras enligt följande [9]: 

 

   
     

0 0
lim lim           (2.3)

t t

F t t F t P t T t td
f t F t

dt t t   

    
  

   
 

för små t  får man då följande samband 

 

              (2.4)P t T t t f t t    
 

 

2.4.1.2. Överlevnadsfunktionen 

 

Sannolikheten för att en komponent inte felar inom tidsintervallet  0, t  beskrivs av 

överlevnadsfunktionen  R t  och definieras som, [9] 

 

     1      0          (2.5)R t F t P T t för t    
 

 

2.4.1.3. Felintensitet 

 

Sannolikheten för att en komponent felar inom tidsintervallet  0,t t  givet att 

komponenten var i funktion vid tiden t beskrivs enligt följande, [9] 

  

 
 

 

   

 
|           (2.6)

P t T t t F t t F t
P t T t t T t

P t T R t

    
     


 

 

Genom att dividera (2.6) med t  och låta 0t   erhålls felintensiteten  z t  [9]  

 

 
     

 

 

 0 0

| 1
lim lim           (2.7)

t t

P t T t t T t F t t F t f t
z t

t t R t R t   
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Badkarskurvan är ett av flera sätt att beskriva hur felintensiteten för en komponent i 

ett distributionssystem förändras under en livscykel, se Figur 2.5. I början av 

komponentens livstid har man en inkörningsperiod med många ”barnsjukdomar” 

vilket medför en hög felintensitet. I användningsperioden inträffar det relativt få fel 

och felintensiteten antas därför vara konstant. I slutet av komponentens livstid 

kommer det återigen en period med hög felintensitet, utnötningsperioden.   

 

Inkörnings- 

period Användningsperiod

Utnötnings-

peiod

 z t

t
 

Figur 2.5. Badkarskurvan som beskriver en komponents felintensitet under en livscykel 

 

Det finns dock väldigt få belägg som visar på att en komponents felintensitet beter 

sig enligt badkarskurvan. Enligt tre separata studier som utförts av United Airlines 

1968, Bromberg 1973 och U.S. Navy 1982 visade det sig att en komponents 

felintensitet över tiden har större sannolikhet att bete sig enligt nedre figuren i Figur 

2.6. I början av komponentens livstid har man likt badkarskurvan en inkörningsperiod 

med många barnsjukdomar vilket medför en hög felintensitet. Barnsjukdomarna följs 

sedan av en konstant eller långsamt ökande felintensitet [22].  

  

 
Figur 2.6. Badkarskurvan jämfört med mer vanligt förekommande kurva 

 

Felintensiteten behöver nödvändigtvis inte beräknas som i (2.7). Gör man antagandet 

att tiden till fel för en komponent är exponentialfördelad med parametern   så blir 

fördelningsfunktionen   1 tF t e   . Dess täthetsfunktion kommer då att beskrivas 

enligt följande, [9] 
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     0,  0

          (2.8)
0          

te för t
f t

annars

   
 
  

 

Överlevnadsfunktionen kan då beskrivas som, [9] 

 

     
0

=      0          (2.9)tR t P T t f u du e för t



   
 

 

Genom att integrera överlevnadsfunktion med avseende på tiden kan medeltiden till 

fel erhållas enligt följande samband, [9] 

 

     
0 0 0

1
          (2.10)tMTTF E T tf t dt R t dt e dt



  

      
 

 

Medeltiden till fel är den genomsnittliga tiden tills ett fel inträffar hos en komponent.  

 

Felintensiteten kan då fås enligt följande samband, [9] 

 

 
 

 
          (2.11)

t

t

f t e
z t

R t e











  

 
 

Genom att anta att tiden till fel är exponentialfördelad gäller därmed för livstiden att 

felintensiteten inte är beroende av tiden utan är konstant, exponentialfördelningen 

har inget minne, dvs. så länge en komponent fungerar och uppträder som as good as 

new lönar det sig inte att byta ut den och vid uppskattning av tillförlitlighetsmått, så 

som medeltid till fel, räcker det med indata för antal observerade timmar i drift och 

antal fel. 

 

Vidare går det även att anta att tiden till fel är weibullfördelad, normalfördelad, 

lognormalfördelad osv. 

 

2.4.2. Tillförlitlighetsanalys av ett system av komponenter 

 

Ett eldistributionssystem består av flera system av komponenter, därför räcker det 

inte att titta på enskilda komponenters tillstånd utan man bör ha bra förståelse om 

hur komponenterna i systemet är kopplade och beroende av varandra. I serie- och 

parallellsystem kan varje komponent i systemet illustreras som ett block. För att ett 

system av seriell struktur ska fungera krävs det att alla komponenter ska vara i 

funktion, dvs. endast om alla komponenter är ur funktion är hela systemet ur 

funktion. Däremot i ett system av parallell struktur kan systemet fungera trots att en 
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eller flera komponenter är ur funktion, dvs. endast om alla komponenter är ur 

funktion är hela systemet ur funktion. För att underlätta beräkningar i ett system 

definieras en strukturfunktion enligt följande. 

 

Anta ett system med n stycken komponenter där tillståndet för komponent 

1,2,...,i n , kan beskrivas av den binära variabeln ix  enligt, [9] 

 

1
(2.12)

0
i

    om komponent är i funktion
x           

    om komponent är i feltillstånd


 
  

 

Vidare antas att med en känd tillståndsvektor  1 2, ,..., nx x x x  är det känt om 

systemet är i funktion eller i feltillstånd och systemets tillstånd kan på samma sätt 

beskrivas av en binär funktion    1 2, ,..., nx x x x   där 

 

 
1

(2.13)
0

    om systemet är i funktion
x           

    om systemet är i feltillstånd



 
  

 

där  x  är systemets strukturfunktion som är en funktion av tillståndvariablerna ix  

 

De två fundamentala strukturfunktionerna av intresse är serie- och parallellstruktur 

och deras strukturfunktioner definieras enligt, [9] 

 

Seriestruktur:   1 2

1

          (2.14)
n

n i

i

x x x x x


      

Parallellstruktur:          1 2

1

1 1 1 1 1 1         (2.15)
n

n n

i

x x x x x


            

 

För att bestämma strukturfunktionen för ett system finns det tre fundamentala 

metoder. Parallellkoppling av minimala vägar för komponenter i serie, seriekoppling 

av minimala snitt för parallellkopplade komponenter och pivoteringsmetod. 

 

En uppsättning av komponenter som kan garantera systemets funktion kallas för en 

väg (stig, path). Om uppsättningen av komponenterna inte kan reduceras och förbli 

en väg kallas det då för en minimal väg. 

 

En uppsättning av komponenter vars komponenter är ur funktion som medför att 

systemet är ur funktion kallas för ett snitt (brott, avbrott, cut). Om uppsättningen 

av komponenterna inte kan reduceras och förbli ett snitt kallas det då för ett 

minimalt snitt.  
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I Figur 2.7 visas ett exempel på ett system med tre komponenter där komponent 1x  är 

seriekopplat med ett redundant system bestående av två parallellkopplade 

komponenter 2x  och 3x . I Tabell 2.2 visas systemets vägar, minimala vägar, snitt och 

minimala snitt [9] [32] [33]. 

2x

3x

1xa b

 
Figur 2.7. System med seriell- och parallellstruktur 

 

Vägar Minimala  

vägar 

Snitt Minimala 

snitt 

 1 2,x x
 

 1 3,x x
 

 1 2 3, ,x x x
 

 1 2,x x
 

 1 3,x x
 

 1x
 

 1 2,x x
 

 1 3,x x
 

 2 3,x x
 

 1 2 3, ,x x x
 

 1x
 

 2 3,x x
 

Tabell 2.2. Vägar, minimala vägar, snitt och minimala snitt 

 

Givet att strukturfunktionen är i grundform kan ett samband härledas som visar att 

strukturfunktionen kan användas för att beräkna systemets funktionssannolikhet. 

 

    ...           (2.16)   sp E x p   
 

 

2.4.3. Reparerbara system 

 

Tidigare delar har behandlat icke reparerbara system, dvs. när en komponent felar så 

går den inte att reparera. Man studerar alltså bara tiden fram tills ett fel inträffar. I det 

här projektet kommer reparerbara system att studeras. Distributionssystemet är ett 

reparerbart system eftersom att efter ett fel inträffat kan man återställa systemet 

genom att antingen koppla förbi felet, reparera eller byta ut den felande 

komponenten [9] [32] [33]. I Figur 2.8 illustreras olika tillstånd för reparerbara 

komponenter enligt den så kallade förnyelseprocessen (alternating renewal process).  
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1

0

MTTF

MTBF

MDT

MTTR

 X t

t

1T 2T 3T

1D 2D
 

Figur 2.8. Tillstånd för reparerbara enheter (alternating renewal process) 

 

Införandet av denna stokastiska process medför att tiden till fel för komponenterna 

blir 1 2, ,..., nT T T  och antas vara oberoende av varandra och identiskt fördelade med 

fördelningsfunktionen    i iF t P T t   där 1,2,...,i n . Det förväntade värdet för 

livstiden blir då  E T MTTF . När det är fel på en eller flera komponent hamnar 

systemet i ett feltillstånd och systemet är otillgängligt under en viss tid, dvs. den tid 

det tar att reparera en komponent. Reparationstiden för komponenterna blir 

1 2, ,..., nD D D  och antas även vara oberoende av varandra och identiskt fördelade 

med fördelningsfunktionen    i iD t P D t   där 1,2,...,i n . Det förväntade 

värdet för reparationstiden blir då  E D MDT [9] [32].  

 

En komponents tillgänglighet  A t  definieras som sannolikheten för att den 

reparerbara komponenten är funktionsduglig vid en tidpunkt t .  

     

    1           (2.17)A t P X t 
 

 

En komponents otillgänglighet  U t  definieras som sannolikheten för att den 

reparerbara komponenten är i feltillstånd vid en tidpunkt t .  

 

      1 0           (2.18)U t A t P X t   
 

     

Stora talens lag medför att 
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1

1

1
            (2.19)

1
            (2.20)

n

i

i

n

i

i

T E T MTTF då n
n

D E D MDT då n
n





  

  




 

 

Den tid som komponenten varit funktionsduglig, dvs. medeltillgängligheten avA  kan 

då fås enligt följande, när n  [9] [32] [33] 

 

 
 

   
1

1 1

1

        (2.21)
1 1

n

i

i
av n n

i i

i i

T
E T MTTFn

A n
E T D T MTTF MDT

T D
n n



 

    
 





 
 

 

Den tid som komponenten varit i feltillstånd, dvs. medelotillgängligheten avU  kan då 

fås på samma sätt som ovan, när n  [9] [32] [33] 

 

 

   
          (2.22)av

E D MDT
U

E T D T MTTF MDT
 

 
 

 

MTTF – Medeltid till fel är den genomsnittliga tiden tills ett fel inträffar hos en 

komponent. 

 

MDT – Medel hindertid är den genomsnittliga tid då systemet är ur drift på grund av 

underhåll. 

 

MTBF – Medeltid mellan fel är den genomsnittliga tiden mellan fel och kan fås 

genom att addera MTTF med MDT. För korta hindertider (MDT<<MTTF) ges att 

MTBF är ungefär lika med MTTF. 

 

Felintensitet – fås genom att dividera antal drabbade fel under tidsperioden med 

den totala tiden i funktionstillstånd [9] [32] 

 

    1
          (2.23)

   

antal drabbade fel under tidsperioden

total tid i funktionstillstånd MTTF
  

 
 

Reparationsintensitet – fås genom att dividera antal reparationer under 

tidsperioden med den totala tiden i reparationstillstånd [9] [32] 

 

   1
          (2.24)

   

antal reparationer under tidsperioden

total tid i reparationsstillstånd MDT
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Felfrekvens – fås genom att dividera antal drabbade fel under tidsperioden med den 

totala tiden [9] [32] 

 

    1
          (2.25)

 

antal drabbade fel under tidsperioden
f

total tid MTTF MDT
 

  
 

Observera att felintensiteten och felfrekvensen inte är densamma, men för korta 

hindertider (MDT<<MTTF) är skillnaden försumbar och f  [9] [32]. 

 

2.4.4. Approximativa metoder för system av komponenter 

 

I de tidigare avsnitten har de introducerade metoderna för systemanalys varit exakta 

och utgått från ett blockdiagram med antingen serie- eller parallellkopplade 

komponenter. När det kommer till mer komplicerade system så som 

eldistributionssystem måste vissa approximationer göras för att förenkla 

beräkningarna [9] [32] [33].  

 

Approximativa ekvationer för ett seriesystem (givet att MDT<<MTTF) [9] [32]:  

 

Felfrekvens [fel/år]:     

1

          (2.26)
n

s i

i

 


  

 

Otillgänglighet [h/år]:    

1

          (2.27)
n

s i i

i

U r


  

Genomsnittlig åtgärdstid [h/fel]:  
 

1

 
 

1

          (2.28)

n

i i

s i
s n

s
i

i

r
U

r










 



 

 

Approximativa ekvationer för ett parallellsystem med två komponenter (givet att 

MDT<<MTTF) [9] [32]: 

 

Felfrekvens [fel/år]:   
 

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 1 2 2

  (2.29)
1

p

r r
r r

r r

 
  

 


  

 

    

Otillgänglighet [h/år]:    1 2  1  2 1 2           (2.30)p p pU r U U rr    
      

 

Genomsnittlig åtgärdstid [h/fel]:  1 2

1 2

          (2.31)p

r r
r

r r
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Approximativa ekvationer för ett parallellsystem med tre komponenter (givet att 

MDT<<MTTF) [32]: 

 

Felfrekvens [fel/år]:    1 2 3 1 2 1 3 2 3           (2.32)p rr rr r r     

    

Otillgänglighet [h/år]:     1  2  3 1 2 3           (2.23)p p pU r rr r      
     

 

Genomsnittlig åtgärdstid [h/fel]:  1 2 3

1 2 1 3 2 3

          (2.34)p

r r r
r

r r r r r r


 
 

 

För andra och tredje ordningens snitt, dvs. parallellsystem med två eller tre 

komponenter är det nödvändigt att ta hänsyn till de olika enheterna för felfrekvens 

och åtgärdstid. På ett år finns det 365 dagar och går 24 timmar på en dag, vilket 

resulterar i 8760 timmar per år. För andra ordningens snitt bör felfrekvensen samt 

otillgängligheten divideras med 8760 för att kompensera enhetsskillnaden [13]. För 

tredje ordningens snitt bör felfrekvensen och otillgängligheten divideras med 87602. 

  

Systemets tillförlitlighet kan beskrivas med mått som felfrekvensen, otillgängligheten 

och den genomsnittliga åtgärdstiden. Dessa mått beskriver dock inte signifikansen 

för ett fel, utan anger endast medelvärden för en sannolikhetsfördelning. För att ta 

hänsyn till denna signifikans för fel måste så kallade systemindex, kundorienterade 

tillförlitlighetsmått, beräknas [9] [13] [32].   

 

SAIFI [fel/år och kund] = Hur många avbrott varje abonnent får i genomsnitt per 

år. 

 
1

1

  
          (2.25)

  

n

i i

i

n

i

i

N
totalt antal kundavbrott

SAIFI
totalt antal kunder

N








 



 

 

SAIDI [h/år och kund] = Hur många strömlösa timmar varje abonnent i genomsnitt 

har på ett år. 

 
1

1

   
          (2.26)

  

n

i i

i

n

i

i

N U
summan av kundernas avbrottstider

SAIDI
totalt antal kunder

N







 



 

 

ENS [kWh/år] = Ett tillförlitlighetsmått på icke levererad energi per år för ett 

system. 

 
1

               (2.27)
n

ia i
i

ENS total icke levererad energi för systemet L U
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AENS [kWh/år och kund] = Ett tillförlitlighetsmått på genomsnittlig icke levererad 

energi per år och kund för ett system. 

 

 
1

1

     
          (2.28)

    

n

ia i
i

n

i

i

L U
total icke levererad energi för systemet

AENS
total antal kunder i service

N





 



 

 

Där i  är felfrekvensen vid lastpunkt i, iN  är antalet kunder vid lastpunkt i, iU  är 

årliga otillgängligheten vid lastpunk i och 
 a i

L  är medellasten för lastpunkt i. 
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3. RCAM metoden 
 

Detta kapitel syftar till att beskriva det tillvägagångssätt som tagits fram för 

examensarbetet. Metoden bygger på fyra fundamentala steg som alla syftar till att 

resultera i en kostnadseffektiv underhållsplan för ett elkraftsystem. Notera att alla 

steg i förfarandet inte är utförda på grund av bristande underlag, komplexitet och tid. 

 

3.1. Generellt om RCAM approachen     
 

En RCM-analys resulterar i en kostnadseffektiv underhållsplan. Målet med RCM-

analysen är att få svar på frågor som: Hur påverkar proaktiv underhåll systemets 

tillförlitlighet och hur kan ett kostnadseffektivt underhåll uppnås? Vilka 

komponenter bör övervakas, när och hur? Analysens fokus ligger på att relatera 

systemets tillförlitlighet med proaktivt underhåll för komponenter i lokalnätet. I det 

här tillvägagångssättet antas det att effekten av underhåll resulterar i en procentuell 

reduktion av orsakerna till komponentfel. De generella kraven på RCAM metoden är 

att erhålla en kostnadseffektiv och tillförlitlig underhållsplan. 

 

3.2. RCAM metodens fyra olika faser 
 

I den första fasen, ”Tillförlitlighetsanalys av systemet”, definieras systemets struktur 

med avseende på gränssnitt mot angränsande nät, viktiga funktioner och ingående 

komponenter. Följaktligen definieras en tillförlitlighetsmodell för systemet med 

väsentliga avgränsningar gällande komplexitet och antal komponenter för att i sin tur 

underlätta tillförlitlighetsberäkningar. För att utföra tillförlitlighetsanalyser måste 

nödvändig indata samlas in och sammanställas med hänsyn till systemets struktur, 

antal abonnenter, kostnader för avbrott samt ingående komponenters tillförlitlighet. 

Slutligen utförs en tillförlitlighetsanalys för att få ett mått på hur systemets 

tillförlitlighet ser ut. Tillförlitlighetsmått såsom SAIDI och SAIFI erhålls genom att 

beräkna systemets totala felfrekvens och otillgänglighet.     

 

I den andra fasen, ”Känslighetsanalys av systemet”, identifieras kritiska komponenter 

i systemet till en början utifrån litteraturstudier och intervjuer med kompetenta 

personer inom elbranschen. När kritiska komponenter identifierats, definieras 

investeringsalternativ i form av övervakningssystem som syftar till att proaktivt 

upptäcka fel hos komponenterna i tidigt skede. De proaktiva underhållsåtgärderna 

leder följaktligen till minskat antal avbrott och avbrottstider i elnätet. Därefter 

analyseras investeringsalternativen med avseende på precision, kostnad och 

konsekvensreducering för att få en uppskattning huruvida övervakningssystemen är 

tillförlitliga och kan upptäcka alla tänkbara felscenarier hos komponenterna. Detta 
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moment är väldigt komplicerat och i brist på underlag och tid har den önskade 

analysen inte utförts. Slutligen utförs en känslighetsanalys för att simulera inverkan av 

de olika investeringsalternativen på systemets tillförlitlighet. Således kan kritiska 

komponenter identifieras i det modellerade systemet. 

 

I den tredje fasen, ”Kostnads- och nyttoanalys”, värderas nyttan av respektive 

investeringsalternativ genom att ställa upp sannolikheten att upptäcka ett fel i 

förhållande till nyttan. Därefter genomförs kostnadsanalyser på systemet och de mest 

kostnadseffektiva underhållsmetoderna väljs. En jämförelse mellan tidigare utförda 

underhållsåtgärder och de investeringsalternativ som analyserna rekommenderar visar 

oftast på skillnader som exempelvis är intressanta ur kostnadsmässig synvinkel. 

 

I den fjärde och sista fasen, ”Beslut”, har föregående faser gett en god bild om vilket 

eller vilka beslut som leder till en kostnadseffektiv underhållsplan. Det här steget 

syftar till att ge beslutsunderlag huruvida avvägning och prioritering av 

underhållsinsatser bör ske för det modellerade systemet med fokus på tillförlitlighet.  

 

Nedan illustreras kortfattat de faser som beskrivits ovan följt av Figur 3.1 som 

illustrerar en bild av de fyra faserna i RCAM metoden. 

 

Steg 1: Tillförlitlighetsanalys av systemet 

 

1. Definiera systemet som ska analyseras 

(a) Välj det system som ska analyseras 

(b) Definiera det system som ska analyseras, genom att först definiera: 

i. gränssnitt, och  

ii. ingående komponenter 

(c) Definiera en tillförlitlighetsmodell för systemet 

(d) Definiera nödvändig indata till systemmodellen, inkluderande: 

i. data för systemet, 

ii. kund- och effektdata,  

iii. avbrottskostnadsdata, samt 

iv. komponenternas tillförlitlighetsdata 

 

2. Utför en tillförlitlighetsanalys av systemet genom att: 

(a) beräkna systemets felfrekvens och otillgänglighet,  

(b) beräkna systemindex (SAIFI, SAIDI, ENS, AENS), samt 

(c) värdera kostnaden för avbrott 

 

Steg 2: Känslighetsanalys av systemet 

 

Utför följande steg för varje identifierad kritisk komponent. 
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3. Identifiera kritiska komponenter som är i behov av tillståndsövervakning. 

 

4. Definiera investeringsalternativ i form av övervakningssystem för ovan 

identifierade komponenter. 

 

5. Analysera investeringsalternativen med avseende på: 

(a) precision, 

(b) kostnad, och 

(c) konsekvensreducering 

 

6. Är investeringsalternativen effektiva? 

(a) Utför känslighetsanalys för att se hur SAIDI och SAIFI påverkas av 

investeringsalternativen, reduceras avbrottstiden och antalet avbrott? 

 

Steg 3: Kostnads- och nyttoanalys 

 

7. Utvärdera och analysera nyttan av respektive underhållsåtgärd. 

(a) Ställ upp sannolikheter för att upptäcka fel i förhållande till nyttan. 

 

8. Utför en kostnadsanalys för att utvärdera hur kostnadseffektivt underhållet 

är. 

 

Steg 4: Beslut 

 

9. Beslutsunderlag för kostnadseffektiv underhållsplan 
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Figur 3.1. Illustration av RCAM processen med dess fyra steg 
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4. Tillförlitlighetsanalys av systemet 
 

Detta kapitel motsvarar den första fasen i den föreslagna RCAM metoden som 

beskrivits i kapitel 3. Kapitlet syftar till att förklara tillförlitlighetsanalysen för det 

modellerade systemet. 

4.1. Definition av systemet 
 

Det analyserade systemet bestod av två områden, norra och västra Hjorthagen och 

beskrevs noggrannare i avsnitt 2.2. Det antas att överliggande regionnät är 100 % 

tillförlitligt och modellen beskriver endast tillförlitligheten från respektive nätstation 

till lastpunkt. I norra och västra området har två fristående platsbyggda nätstationer i 

betong studeras. Nätstationen i västra området är utomhusmanövrerad, medan den i 

norra området är inomhusmanövrerad. I båda nätstationerna är det två 

parallellkopplade redundanta transformatorer på 800 kVA vardera och 

dubbelkabelsystem. Utöver transformatorer har komponenter som brytare, jordkabel 

och kabelskåp studerats. Studien behandlar inte luftledningar då det inte förekommer 

i Norra Djurgårdsstaden. 

 

I modellen har nätstationerna modellerats som två parallellkopplade transformatorer 

med fyra frånskiljbara effektbrytare, en på vardera sida av transformatorerna. I 

nätstationen finns en lågspänningsskena som alla utgående kablar är kopplade till. 

Varje utgående matarkabel är säkrad med en smart lågspänningsbrytare Tmax XT 

som syftar till att bryta strömmen om ett fel uppstår. Befintligt system i Stockholm 

har säkringar på utgående kablar som används som överströmsskydd. I de flesta 

fallen går matarkablarna via ett kabelskåp innan kabeln når lastpunkten. Varje in- och 

utgående kabel till kabelskåpet är säkrad med en säkringslastbrytare. I vissa fall går 

det en eller flera serviskablar direkt mellan nätstationen och lastpunkten. I de flesta 

fallen har man valt att lägga två eller tre matarkablar mellan nätstationen och 

kabelskåpet samt mellan kabelskåpet och lastpunkten. Anledningen till att man har 

flera kablar är att man utnyttjar kablarnas belastningsförmåga bättre samt att antalet 

kablar på sträckan blir mindre [24]. Skulle ett fel inträffa på en av matarkablarna 

resulterar det i att lågspänningsbrytaren samt ingående säkringslastbrytaren till 

kabelskåpet löser ut och kunden kan fortfarande få elektricitet beroende på hur 

många Ampere de drar.  

         

I Appendix A finns nätstrukturen för norra och västra området i Norra 

Djurgårdsstaden. 

 

4.1.1. Kund- och effektdata 
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I Tabell 4.1 och Tabell 4.2 presenteras kund- och effektdata för respektive område. 

Informationen är hämtad från ritningarna över området Norra Djurgårdsstaden och 

återfinns i Appendix A. Varje hushåll beräknas ha en medellast på 1,5 kW. 

 

Kund- och effektdata för Västra Hjorthagen: 

 

Lastpunkt Antal kunder Medellast 
(kW) 

Övrigt Kabellängd 
(km) 

SvB 1 144 228,5  0,113968 

JM 1 62 105,5  0,10761 

HSB 78 129,5  0,0592839 

BoRätt 79 171,5 En restaurang 0,146347 

JM 2 82 135,5  0,078521 

Primula 87 327,5 Två förskolor 0,158688 

Byggvesta 190 297,5  0,14796 

SKB 93 192,5 En restaurang 0,1055351 

Folkhem 33 62  0,116871 

Einar Mattson 65 110  0,096396 

SvB 2 82 135,5  0,281297 

Pump 1 62  0,132339 

200 kW 1 200  0,149408 

Stockholmshem 140 222,5  0,08642 

Totalt 1137 2380  1,663772 
Tabell 4.1. Kund- och effektdata för västra området 

Kund- och effektdata för Norra Hjorthagen: 

 

Lastpunkt Antal 
kunder 

Medellast 
(kW) 

Övrigt Kabellängd (km) 

NCC 120 180  0,182513 

Seniorgården 60 90  0,186119 

Svenska hus 200 300  0,067674 

Restaurang 1 100  0,101125 

Kiosk 1 20  0,136794 

SBC 70 105 Två förskolor 0,097755 

Familjebostäder 120 180  0,054834 

Järntorget 41 130 En förskola 0,202226 

Wallin 40 60  0,192727 

Victor Hansson 40 60  0,207801 

Reinhold G 40 60  0,187553 

Lennart E 40 60  0,334556 

SvB 82 221,5 En förskola 0,237425 

Gemensamhetsanl. 1 40  0,270084 

Tvättstugan 1 12,5  0,123886 

Portvaktsstugan 1 12,5  0,125452 

Soppsug 1 367  0,0428973 

Totalt 858 1561,5  2,708525 
Tabell 4.2. Kund- och effektdata för norra området 
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4.1.2. Tillförlitlighetsindata 

 

För att kunna göra tillförlitlighetsberäkningar på ett system måste man ha tillgång till 

information som beskriver systemets eller komponenternas egenskaper med 

avseende på driftstörningar, dvs. tillförlitlighetsindata. Tillförlitlighetsindata kan vara 

en komponents sannolikhet att fela eller den sannolika tid det tar att åtgärda felet. 

För att förenkla beräkningar av systemets tillförlitlighet antas komponenterna ha en 

konstant felfrekvens [antal fel/år] samt en konstant åtgärdstid [antal timmar/fel]. För 

vissa komponenter tar man även hänsyn till omkopplingstiden, dvs. tiden det tar att 

sektionera bort det felande området och i sin tur skapa nya matningsvägar i nätet. 

 

Varje år rapporterar elnätsföretag in sin avbrottsstatistik till Svensk Energi. År 2009 

rapporterade 116 elnätsföretag in avbrottsstatistik på lokalnätsnivå till Svensk Energis 

databas DARWin. Felorsakerna som tas med i driftstörningsstatistiken är åska, övrigt 

väder, åverkan, material/metod, personal, överlast, återvändande last, säkringsbrott 

och okänd. Driftstörningarna fördelas sedan på anläggningsdel bestående av 

transformatorstation, stolpstation, nätstation, oisolerad och isolerad luftledning, 

annan ledning, jordkabel, avgrenings- eller kabelskåp, säkrings- eller apparatlåda samt 

okänd. Ungefär 28 % av driftstörningarna på lokalnätet år 2009 hade felorsak 

”okänd” [10]. Detta medför problemet att det inte går att ta fram vilken komponent 

som felat och är således en tydlig indikation på något som elnätsbolagen bör arbeta 

med i framtiden. 

4.1.3. Sammanställning av tillförlitlighetsindata 

 

Det har varit ett stort problem att ta fram tillförlitlig data då en stor del av antal fel i 

lokalnät ligger under kategorin okänd. Framtagning av tillförlitlighetsindatan har 

således hämtats från rapporter, intervjuer och samtal med erfarna personer i 

branschen. Eftersom det nät som ska byggas i Norra Djurgårdsstaden är nytt finns 

således ingen driftstörningsstatistik att hämta. En nackdel med detta är att nya 

komponenters tillförlitlighet blir svåra att uppskatta. De data som presenteras nedan 

är tagna från nät som kan ha väldigt annorlunda förutsättningar, vilket kan ses som 

en nackdel.  
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Spänningsnivå Komponent Källa Felfrekvens 
(fel/år, km) 

Genomsnittlig 
åtgärdstid (h/f) 

Otillgänglighet 
(h/år, km) 

0,4 – 1 kV Jordkabel 
 
 
Common cause 
failure 

[11] 0,03 6,15 0,1845 

0,043 5,7 0,2451 

[12] 0,117*  8-10** 0,936-1,17 

[23] 0,2  0,117 20  

Brytare [11] 
 

0,006 2-4  

0,02 4  

Lastfrånskiljare [11] 0,002 - - 

Kabelskåp [11] 0,0016*** 2** - 

[14] 0,002 1,69 0,0032 
Tabell 4.3. Tillförlitlighetsindata för lågspänningsnivå 

 

Spänningsnivå Komponent Källa Felfrekvens 
(fel/år, km) 

Genomsnittlig 
åtgärdstid (h/f) 

Otillgänglighet 
(h/år, km) 

10 – 20 kV Jordkabel [11] 
 

0,019 4,64 0,08816 

0,025 8,8 0,22 

0,026 9,8 0,2548 

[12] 0,043* 8-10** 0,344-0,43 

[13] 0,02 3,3 0,067 

Fördelningsstat
ion 

[13] 0,02 0,5 0,01 

Distributionstr
ansformator 

[15] 0,01 5 0,05 

Krafttransform
ator 

[15] 0,002 1,7  

Tabell 4.4. Tillförlitlighetsindata för mellanspänningsnivå 

* Avbrottsstatistik från fördelningsstation Gärdet visade att det var 36 fel på 

jordkabel år 2010. Approximativt finns det 307 km lågspänningskabel. Felfrekvensen 

för jordkabel på lågspänningsnivå blir således 36 fel/år dividerat med 307 km, dvs. 

0,117 fel/år och km. Samma statistik visade för mellanspänningskabel 7 fel på ett år 

och det dividerat med 163 km ger en felfrekvens på 0,043 fel/år och km. 

** Uppskattade åtgärdstider utifrån intervju med Bo Lindgren på Fortum 

Distribution AB.   

***  Genomsnittlig felfrekvens utifrån fem referenser [11].     

 

I tillförlitlighetsberäkningarna har tillförlitlighetsindata på lågspänningsnivå använts 

till största del, dvs. från Tabell 4.3. På mellanspänningsnivån, Tabell 4.4, användes 

enbart indata för distributionstransformatorn [15]. För jordkabel användes den 

felfrekvens som hade mest relevans till det studerade systemet, i det här fallet var det 

från avbrottsstatistiken från fördelningsstation Gärdet [12]. För brytarna i systemet 

användes de tillgängliga tillförlitlighetsindata från [11] för att få en uppfattning om 

vilken som representerade ett mer realistiskt fall. För kabelskåpen i systemet 

användes en genomsnittlig felfrekvens utifrån [11].     
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4.1.4. Sammanställning av avbrottskostnadsdata 

 

I Tabell 4.5 redovisas de normaliserade avbrottskostnaderna utan hänsyn till 

uppdelning av kundkategorier såsom hushåll, jordbruk, offentlig verksamhet, handel 

och tjänster och industri. Alla kunder värderas således lika gällande avbrottstid och 

avbrottsfrekvens, i samma redovisningsområde. Detta innebär att alla kunder i 

samma redovisningsområde bedöms ha genomsnittskundens årsförbrukning, dvs. 

ingen skillnad mellan stora och små kunder. Notera att i beräkningarna kommer 

endast oaviserade avbrott tas hänsyn till.  

 

Kostnad för oaviserade 
avbrott 

Avbrottskostnad för år 2009 
 

Enhet SEK/kW SEK/kWh 

Hela landet 19 54 

Stockholm 9,5 27 
Tabell 4.5. Kostnad för icke-levererad kWh och kW 

 

4.2. Tillförlitlighetsberäkningar 
 

Tillförlitlighetsberäkningarna är till stor del baserade på den teori presenterad i 

kapitel 2.4. Norra och Västra områdets nätstrukturer ligger till grund för 

beräkningarna. I avsnitt 4.1 finns information om vilka komponenter som ingår i 

nätet. De aktuella områdena är analyserade var för sig och beräkningarna är gjorda 

från nätstation fram till lastpunkt. I framtiden kan en mer realistisk analys utföras 

med tillförlitlighetsberäkningar från fördelningsstation till lastpunkt samt med hänsyn 

till att nätstationerna är kopplade till varandra. Tillförlitlighetsindatan avgör hur ofta 

komponenterna i systemet felar under simuleringarna samt den tid det tar att åtgärda 

felen. Kund- och effektdata anger för varje lastpunkt hur stor del av den uttagna 

effekten skulle varit vid de tillfällen de drabbats av avbrott. För varje fel beräknas den 

icke-levererade energin för varje lastpunkt. Med hjälp av avbrottskostnadsdata 

beräknas sedan kostnaden för den icke-levererade energin. Slutligen beräknas 

tillförlitlighetsindex såsom SAIFI, SAIDI och AENS. 

 

Exempel på tre parallellkopplade komponenters felfrekvens och otillgänglighet 

 

För två eller tre parallellkopplade komponenter i nätet görs vissa approximationer för 

att förenkla beräkningar, se avsnitt 2.4.4. Ett exempel på tre parallellkopplade kablar 

med sex brytares felfrekvens och otillgänglighet kan se ut enligt följande: 
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Där jf  och jr  är jordkabelns felfrekvens respektive åtgärdstid, ccff  är felfrekvensen 

att fler än en av jordkablarna går sönder samtidigt. Enligt [23] kallas sådana fel för 

common cause failures och kan orsakas av grävning, brand osv. Felfrekvensen för ett 

sådant fel har valts till 20 % av jordkabelns felfrekvens då det kan tänkas att ett fel 

som drabbar alla matande kablar samtidigt inte är så vanligt. Brytarna ses däremot 

som de vore i serie vilket förklarar utseendet i ekvation (4.1). För att ta hänsyn till att 

inte alla fel på brytaren fortplantar sig uppåt i nätet har en tiondel multiplicerats till 

felen på brytarna.  

 

Generellt så brukar bidragen från andra och tredje ordningens snitt vara så pass litet 

att de försummas, men har i dessa beräkningar tagits hänsyn till. För tredje 

ordningens snitt, dvs. parallellsystem med tre komponenter, är det nödvändigt att ta 

hänsyn till de olika enheterna för felfrekvens och åtgärdstid. På ett år finns det 365 

dagar och går 24 timmar på en dag, vilket resulterar i 8760 timmar per år. För tredje 

ordningens snitt divideras felfrekvensen och otillgängligheten med 87602 för att 

kompensera enhetsskillnaden. Således fås enheten fel/år för felfrekvensen och h/år 

för otillgängligheten. 

 

I Appendix B återfinns MATLAB kod för utförda tillförlitlighetsberäkningar till 

respektive område i Norra Djurgårdsstaden. I kapitel 6 presenteras resultaten från 

tillförlitlighetsanalysen. 
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5. Identifiering av kritiska 

komponenter i lokalnätet 
 

 

Detta kapitel är en del av känslighetsanalys av systemet som är den andra fasen i 

RCAM metoden. I detta kapitel har kritiska komponenter tagits fram utifrån 

litteraturstudier och intervjuer med kompetenta personer inom elbranschen. Olika fel 

och felorsaker hos komponenterna har analyserats för att tydliggöra valet av olika 

investeringsalternativ. Investeringsalternativen syftar till att upptäcka fel i tidigt skede 

för att således minska antalet avbrott och avbrottsminuter i elnätet. Själva 

känslighetsanalysen återfinns i kapitel 6.  

5.1. Fördelningsstation 
 

Den fördelningsstation som fördelar ut elen till Norra Djurgårdsstaden är 

fördelningsstation Gärdet, med 56 utgående fack. Här transformeras spänningen ner 

från 200 kV till 11 kV via två trelindade krafttransformatorer som är oljeisolerade 

med en märkeffekt på 2 (80/40/40) MVA. Krafttransformatorerna är utrustade 

med lindningskopplare (OLTC) med automatisk kontroll för spänningsreglering. 

 

5.1.1. Fel i krafttransformator  

 

Temperaturhöjningar i samband med överlast har identifierats som en felorsak för 

oljeisolerade transformatorer. Dessa temperaturhöjningar kan upphov till bubblor i 

oljan som leder till att den dielektriska hållfastheten i oljan reduceras. Pågår dessa 

höga temperaturer under en längre tidsperiod leder det till påfrestningar och därmed 

nedbrytning av isolationen [18]. 

 

Transformatorns oljekvalité är väldigt viktig ur isolations- och kylförmåga. Skulle det 

uppstå fukt eller gas i oljan kan ström gå genom oljan som ger upphov till 

urladdningar och ljusbågar i transformatorn, så kallade glimningar [18]. Glimning, 

små partiella urladdningar, beskrivs mer djupgående i 5.2.1. Mätning och lokalisering 

av glimningsfenomen hos transformatorn kan vara av intresse för 

tillståndsövervakning. Enligt Mikael Böös på ABB är det däremot väldigt svårt att 

mäta partiella urladdningar när transformatorn är i drift. Av den orsaken utförs 

mätningar av partiella urladdningar i fabrik när transformatorn systemtestas. 

 

5.1.2. Investeringsalternativ för krafttransformator 
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TEC (Transformer Electronic Control) är ett intelligent övervakningssystem för 

krafttransformatorer som övervakar och diagnostiserar transformatorns tillstånd [25]. 

Till TEC kan man ansluta i princip alla typer av sensorer som finns på marknaden. 

Sensorer som gassensorer (Hydran, HydroTEC), PD-mätning, fiberoptisk 

lindningstemperatur m.m. Således är TEC i sig väldigt flexibelt och vad den klarar av 

att övervaka är helt beroende på vilka sensorer man väljer att koppla in. 

  

För en transformatorstorlek som den i fördelningsstation Gärdet rekommenderar 

Mikael Böös på ABB att använda TEC tillsammans med gassensor. Man kan med 

fördel välja en betydligt billigare ”summagas”-sensor, som istället för att mäta många 

individuella gaser ger ett mätvärde som är en uppskattning av totala gashalten av ett 

antal viktiga gaser. ABB erbjuder en egenutvecklad sensor, HydroTEC som gör det 

möjligt att övervaka tillstånd som kylarnas funktion, temperaturutveckling samt 

beräknande temperaturer i lindningar, gasutveckling och lindningskopplarens 

tillstånd. 

 

Till TEC kan man även ansluta sensorer för onlinemätning av partiella urladdningar 

(PD) och individuella gaser (Dissolved Gas Analysis).  Fel som ger utslag på PD och 

DGA kommer med mycket stor sannolikhet att detekteras av övervakningen 

föreslagen ovan. Det som blir konsekvensen av att inte ha denna utrustning online är 

att man då gör samma analyser offline med portabel utrustning i de fall 

övervakningen indikerar att det behövs. 

 

För distributionstransformatorer är denna lösning inte ekonomiskt försvarbar då 

själva kontrollsystemet är dyrare än transformatorn. Däremot för större 

krafttransformatorer som de som finns i fördelningsstation Gärdet skulle detta 

investeringsalternativ kunna vara ekonomiskt försvarbart.  

 

Övertonsmätningar sker vanligtvis på ström- och spänningstransformatorn på 

mellanspänningssidan i anläggningen. Med de nya Tmax XT skydden från ABB kan 

man mäta THD (Total Harmonic Distortion), som är den totala övertonshalten. Läs 

mer om Tmax XT skydden i avsnitt 5.5.2. 

 

Vibrationsanalys har efter samtal med Mikael Böös på ABB visat sig vara en inte så 

tillämpbar metod då det kan vara svårt att upptäcka och mäta vibrationerna på grund 

av att det finns många störningar som påverkar mätningarna. I intervjun framgick det 

dock inte om det gäller rent generellt eller i Stockholmsområdet.  

 

5.2. Jordkabel 
 

Från fördelningsstationen har vi jordkabel av typ PEX 240 Al som är en 

treledarkabel av aluminium med en tvärsnittsarea på 240 mm2, även kallad 
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matarkabel. Den maximalt tillåtna drifttemperaturen för kabeln är 60º C vilket 

medför att det maximalt får ledas en ström på 315 A genom kabeln.  

 

5.2.1. Fel i jordkabel 

 

En del av felen på jordkablar beror på överbelastning, yttre åverkan, materialfel eller 

felaktigt montage. Felen som uppstår beror bland annat på korrosion och 

nedbrytning av elektrisk isolation och hör ihop med anläggningens stigande ålder. Är 

kablarna hårt belastade mot märkströmmen åldras kablarna snabbare och ”torkar ut”. 

I en fördelningsstation finns det en skyddsutrustning som larmar när kabeln blir 80 

% belastad och som sedan bryter vid 100 % belastning.  

 

Innan jordkabeln kommer in i nätstationen skarvas den i regel med en krympslang 

(krympskarv) för att sedan ha kommit till ett ändavslut. Vid avsluten ska kontakterna 

vara hårt pressade för att minska riskerna för fel. Typiskt fel på ändavslut kan vara 

montagefel som i sin tur skadat PEX-kabeln.  

 

I jordkablar, kabelskarvar och kabelavslut kan det uppstå glimningsfenomen även 

kallat partiella urladdningar. Partiella urladdningar är små överslag som inte direkt 

leder till genomslag, haveri, men kan med tiden erodera kabelns isolationsmaterial 

och leda till en elektrisk kortslutning [18]. Det kan därför vara av intresse att 

detektera progressiv nedbrytning av kabelns isolation för att upptäcka begynnande fel 

genom att mäta och övervaka partiella urladdningar i kabeln. Enligt [18] är metoden 

endast tillämpbar på pappersisolerade kablar och fungerar inte på PEX-isolerade 

kablar då de i praktiken ses som glimningsfria, dvs. glimurladdningen är så låg att den 

inte går att mäta.   

 

Progressiv nedbrytning av kabelns isolation är emellertid inte den enda felorsak i en 

kabel som kan leda till haveri. Temperaturhöjningar som uppstår från de dielektriska 

förlusterna i isolationsmaterialet kan också leda till haveri. Med hjälp av dielektrisk 

responsteknik kan man studera egenskaper hos förlusterna i olika isolationsmaterial. 

En användbar metod för att detektera mätbara förändringar i kapacitans och 

dielektriska förluster hos PEX-kablar är dielektrisk spektroskopi, även kallad 

vattenträdsdiagnostik. Metoden går generellt ut på att mäta kabelns kapacitans och 

förluster som funktion av frekvensen vid ett antal olika spänningsnivåer. Enligt [18] 

måste den kabel som ska diagnostiseras tas ur drift. Därför är kanske inte metoden 

tillämpbar i ett syfte för online tillståndsövervakning av jordkabel. Eftersom det i 

elnätet oftast är flera parallella kablar mellan olika noder skulle ett alternativ kunna 

vara att vid schemalagda tillfällen koppla bort en kabel i taget och utföra dielektrisk 

spektroskopi, dock om resterande kablar klarar av den belastningen. I detta 

examensarbete har alltså ingen fokus lagts på denna diagnostikmetod, men kan vara 

intressant att i framtiden utvärdera detta. 
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5.2.2. Investeringsalternativ för jordkabel 

 

För att undvika fel som uppstår av överhettning i kraftkablar kan man med hjälp av 

Fibre Optic Distributed Temperature Sensor system kontinuerligt övervaka 

temperaturen och detektera hot-spots längs kraftkablar och i kabelskarvar. DTS är 

även applicerbart för temperaturmätning hos transformatorlindningar och ställverk. 

DTS systemet gör mätningar genom att detektera och analysera Stokes-Raman 

bakåtstrålning från en laserljuskälla inom en fiberoptisk kabel. Intensiteten för vissa 

reflekterade frekvenser är temperaturberoende och restiden för den returnerande 

signalen motsvarar avståndet längs fibern [21].  

 

Fiberoptiken kan appliceras i kraftkabeln på två olika sätt. Antingen byggs fibern in i 

kraftkabeln när den tillverkas eller så kan man fästa fibern externt på kraftkabeln vid 

schaktningstillfället. Metoden kanske inte ses så kostnadseffektiv då ändutrustningen 

för att kunna mäta temperaturen längs kraftkabeln är relativt dyr. Ur ett långsiktigt 

perspektiv kan man till en start lägga ut fiberoptiken i kraftkabeln när man ändå 

schaktar nya kabelsträckor för att i framtiden undvika extra kostnader för bland 

annat upprivning av mark.. Tillfälligt kan man använda sig av portabla 

ändutrustningar och om några år har kanske priset på ändutrustningen gått ner och 

man tycker det är lönsamt att investera i stationära ändutrustningar.  

 

I Norra Djurgårdsstaden planeras der att mäta temperaturen längs en 800 meters 

kabelsträcka mellan två nätstationer på 10 kV nivå. Syftet med detta är för att kunna 

mäta hur pass mycket kabelskarvarna påverkar temperaturen och kunna identifiera 

om det finns passager som genererar markvärme. Kabelskarvarna är ganska korta på 

längden och det krävs därför särskild omsorg för att övervaka temperaturen. Ett krav 

är att ha en DTS med god optisk upplösning, dvs. den dynamiska prestandan hos 

DTS:en, som i sin tur avgör förmågan att korrekt mäta temperaturen hos en hot-

spot. Ett annat krav är att vid förläggning av fiberoptiken inkludera extra fiberoptik 

runt kabelskarven. Värt att tänka på vid förläggning av fiberoptiken är att använda 

lika mycket fiber som kabelsträckans längd plus ett bidrag för kabelskarvar samt ett 

bidrag för övergången av kabeln till DTS:en. 

 

Generellt behövs endast ett DTS system för att göra mätningar mellan två 

nätstationer. Fiberoptiken kan kopplas till DTS systemet på två sätt. Antingen genom 

att använda sig av en fiberkabel kopplad till DTS:en i ett så kallat ”single ended 

measurement” eller alternativt att skarva fiberkabeln så att den bildar en slinga, så 

kallat ”double ended measurement”. För en kabelsträcka på 800 meter är det andra 

alternativet att föredra då mätningen blir noggrannare.     

 

Informationen från DTS:en skickas som ett Modbus protokoll via ett 

programmerbart styrsystem, PLC, till SCADA-övervakningssystemet. DTS 

leverantörer är bland annat Sensa, Hitachi, Sensornet, SensorStran, och NK. 



40 

 

 

Fel som uppstår på distributionsnäten kan generera transienta fenomen som 

fortplantar sig längs kabelns längd, både upp- och nedströms från den ursprungliga 

felkällan. De transienta vågorna har kraftiga svängningar och ett betydande 

frekvensinnehåll, upp till flera MHz, och har en utbredningshastighet jämförbart med 

ljusets hastighet. Genom att mäta tiden det tar för dessa transienta vågor att nå en 

viss detekteringspunkt i kabeländen är det möjligt att bestämma avståndet till den 

ursprungliga felkällan, givet att kabelns parametrar är kända. I varje 

detekteringspunkt finns det spänningssensorer och en datainsamlingsenhet där 

sistnämnda kan via ett mobilt trådlöst nätverk skicka den erhållna informationen om 

hur lång tid det tog för den transienta vågen att nå detekteringspunkten. 

Informationen skickas till ett SCADA-övervakningssystem som analyserar och 

beräknar var på ledningen felet har lokaliserats och avståndet från 

detekteringspunkten [28].   

 

Med hjälp av jordfelsdetektering EFD20 från Trench Austria kan man detektera och 

lokalisera selektiva låg- och högohmiga jordfel [26] [27].  

 

Övertoner är ett resultat av att ha olinjära laster i elsystemet. För höga 

övertonsströmmar kan orsaka överhettning och ökade förluster hos kablar och i sin 

tur reducera kabelns livstid. Man kan med en övertonsanalys mäta 

övertonsströmmen och identifiera felkällan [29]. 

 

Varje utgående matarkabel från nätstationerna i Norra Djurgårdstaden kommer att 

vara säkrad med smarta lågspänningsbrytare Tmax XT med skyddsfunktionalitet. 

Genom intilliggande RTU (Remote Terminal Unit) skickas effektdata samt 

information om överströmsutlösningar till ett Smart Grid Lab, vilket gör det möjligt 

att exakt lokalisera en felaktig lågspänningskabel i nätet.    

 

5.3. Nätstation 
 

Från fördelningsstationen leds strömmen genom parallella jordkablar till flera 

nätstationer. I nätstationen använder man sig av kopplingsbleck för att slippa flera 

fack. Vid onormala förhållanden som kortslutning kan man under en viss tid 

överföra ström med en jordningskopplare.  

 

5.4. Distributionstransformator 
 

I nätstationen finns distributionstransformatorer vars syfte är att transformera ner 

trefas högspänning 11 kV till lågspänning 0,4 kV. I Norra Djurgårdsstaden används 
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två parallellkopplade redundanta torrisolerade distributionstransformatorer med en 

märkeffekt på 2800 kVA av dubbelkabelstruktur. 

 

5.4.1. Fel i distributionstransformator 

 

Fel som vanligtvis leder till underhållsåtgärder på distributionstransformatorer är 

varmgång. Detta kan dels bero på åldring och överlast. Andra vanligt förekommande 

problem är rostangrepp på transformatorn, smuts och damm på transformatorlocket 

[18].    

 

I torrisolerade (luftisolerade) transformatorer har förhöjd lindningstemperatur 

identifierats som en felorsak på grund av bland annat överlast.  Med tiden har dessa 

temperaturökningar orsakat en svaghet i isoleringen som kan ge upphov till 

sprickbildningar i isoleringen och kan leda till kort- eller jordslutning [18].    

 

Temperaturhöjningar som gör att transformatorn går varm kan leda till åldrande av 

isolationspapper i lindningarna. Åldras isolationspappret för mycket försvinner dess 

funktion att isolera lindningarna och det kan uppstå kortslutningar. Åldrande 

isolationspapper på grund av värmeutvecklingar kan mätas i form av en lastprofil 

över realtid som i sin tur kan indikera om fenomenet uppstår [18].  

 

5.4.2. Investeringsalternativ för distributionstransformator 

 

En viktig underhållsåtgärd i förebyggande underhållssyfte är att kontrollera 

temperaturen och anslutningarna i transformatorn när den är i drift. 

Temperaturmätningar med någon form av kontinuerlig termografering för att 

detektera hot-spots, dvs. lokala temperaturhöjningar kan vara en lönsam 

underhållsåtgärd. Genom att inspektera transformatorns låda med termografi blir 

lokala temperaturhöjningar synbara för ögat. Termografi är en användbar metod för 

att hitta lokala överhettningsfenomen i anslutning till tanken eller i genomföringarna. 

Företaget FLIR erbjuder avancerade värmekameror såsom FLIR A310 för att 

övervaka temperaturen hos kritiska komponenter i en anläggning. Fördelarna med att 

ha en värmekamera är att man kan mäta temperaturen, identifiera och lokalisera 

problem och i sin tur få ett larm om pågående värmeutvecklingar. Larmet skickas 

som ett Modbus TCP protokoll till det programmerbara styrsystemet PLC [30]. 

 

Övertonsströmmar leder till överhettning av transformatorn och enligt [16] påverkas 

cirka 15 % av transformatorns kapacitet. Övertonerna kan även orsaka oönskade 

utlösningar av brytare. Det kan därför vara av intresse att ha någon form av 

övertonsmätning för att mäta överbelastningen av transformatorn. Enligt [16] sker 

mätningen däremot i brytaren ovanför transformatorn. I de nya Tmax brytarna från 

ABB kan man övervaka bland annat den totala övertonshalten, THD, dvs. Total 
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Harmonic Distortion. Enligt IEEE standard 519-1992 specificeras maximal 

övertonshalt och för eldistributionsnätet kan en övertonshalt på 5 % få en betydande 

effekt på övertonerna [29].   

 

Transformatorn kan utsättas för överlast, dvs. för stora strömmar under en viss tid 

och kan leda till temperaturökningar i transformatorn. En indikator för 

tillståndsövervaknings skulle således kunna vara att ha högupplösta ström-, 

spännings- och temperaturmätningar. Enligt [16] mäter man detta i brytaren ovanför 

transformatorn. 

 

Termisk överbelastning kan orsakas av höga omgivningstemperaturer, dålig kylning 

och överlast. Man kan därför utrusta ABB:s Resibloc transformatorer, alltså 

torrisolerade distributionstransformatorer med temperaturövervakning från Ziehl. 

TR600 är ett temperaturrelä som har sex inbyggda Pt100 givare för att kunna 

övervaka temperaturen i transformatorn.       

 

Intelligent mätning för att detektera smuts och damm på transformatorlocket och 

lådan. På OEM Automatic AB diskuteras en applikation för att detektera damm på 

transformatorn. En idé som studeras är att ha en analog fotocell mot en plåt. Tester 

utförs för att se om metoden är tillämpbar för syftet att detektera smuts och damm.  

5.5. Brytare 
 

En effektbrytares vanligaste funktioner är att under normal drift sluta, föra och bryta 

strömmen samt att bibehålla spänningsnivån. Effektbrytaren ska även bryta 

förekommande felströmmar, hantera kortslutningsspänningar och transienta 

överspänningar [31].   

 

De brytare som är aktuella i Norra Djurgårdstaden är så kallade isolerkapslade 

effektbrytare (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) av typen Tmax XT [17]. En 

isolerkapslad effektbrytare är en brytare som är kapslad i ett isolerat hölje. Det 

innebär i sin tur att delar av huvudströmbanan såsom fasta och rörliga kontakter inte 

är åtkomliga. Den nya teknologi och design som används för ljudbågskamrarna och 

kontakternas snabbhet garanterar att brytaren är snabb, ström- och 

energibegränsande. Designen begränsar i sin tur överhettning och dynamisk 

påverkan. Brytarna av modellen Tmax håller sig i strömområden mellan 10A-1600A. 

För att kunna fjärrmanövrera brytare som Tmax XT behövs ett motordon som 

monteras på brytarens front som i sin tur påverkar manövervippan för till- och 

frånslag. 

 

5.5.1. Fel i brytare 

 



43 

 

En mellan- och högspänningsbrytare består dels av en brytkammare och ett 

manöverdon. Manöverdonet består i sin tur av mekaniska delar som till- och 

frånslagsfjädrar, spärrar för att hålla fjädrarna i spänt tillstånd och elektroniska delar 

som styr mekaniken i manöverdonet. Brytarens ålder och miljöpåverkan är faktorer 

som kan leda till att de mekaniska delarna fallerar. Internationella undersökningar 

visar att 80-90 % av alla fel på brytare är relaterade till dess manöverdon [18]. Därför 

bör fokus vid utveckling av metoder för tillståndskontroll och diagnostik ligga på de 

mekaniska funktionerna hos brytare och inte på den elektroniska styrningen.   

 

Brytkammaren kan i vissa fall vara fylld med brytmedium som gas, olja eller vakuum. 

I Norra Djurgårdsstaden kommer det enligt [16] inte att förekomma några 

oljeminimumbrytare då de anses vara farliga och kan orsaka brand i nätstationen. 

Enligt Fortums SF6-policy ska man försöka undvika användning av SF6 utrustning 

när det är ekonomiskt genomförbart och motiverat [19]. I brytkammaren finns det 

två kontakter som normalt ligger mot varandra som sedan vid en manöver dras isär 

och bryter strömmen. Vid kortslutningar ökar brytströmmen och det kan uppstå 

ljusbågar när kontakterna dras isär som i sin tur sliter på kontakterna. En indikation 

på kontaktslitage kan därför vara att mäta brytströmmen. En indikation på 

kontakternas skick kan vara att mäta antal genomförda manöver.  

 

5.5.2. Investeringsalternativ för brytare 

 

För att få en komplett bild av brytarens tillstånd och vilka indikatorer som kan vara 

av intresse att ha tillståndsövervakning på bör följande tillstånd hos brytaren mätas, 

kontrolleras och övervakas: 

 

- Mätning av brytarens till- och frånslagstider  

- Övergångsresistans  

- Kontaktslitage  

- Brytarens drifttider (funktionstider)  

- Rörelsen  

- Funktion vid minimal manöverspänning  

- Temperatur på strömavtagare 

- Kontinuerlig övervakning av tätheten/gastryck hos en gasbrytare 

- Antal genomförda manöver (antal till- och frånslag) och brytström 

- Tid sedan senaste manöver (finns att hämta i styrsystemet, PLC) 

 

Kontaktslitaget går att mätas genom att kontinuerligt övervaka och registrera 

brytarens antal till- och frånslag och dess brytström, fasström och överslagstid. Enligt 

[16] slits inte brytare ut i Fortums elnät eftersom brytarna manövreras väldigt sällan. 

Däremot kan det hända att de fastnar. Genom att mäta antal till- och frånslag, alltså 

brytarens antal genomförda manöver kan man få en indikation om vilka brytare som 



44 

 

kan vara i riskzonen för att fastna och man kan i förebyggande syfte underhålla 

brytaren.     

 

Det kan även vara viktigt att mäta brytpolernas övergångsresistans och isolation. 

Indikationer för detta kan vara att kontinuerligt övervaka och registrera avvikelser 

hos kontakthastigheterna, till- och frånslagstider, fjäderspänntid, antal genomförda 

manöver och tid sedan senaste manöver [18]. Enligt [20] är det tekniskt möjligt att 

övervaka övergångsresistansen med extern utrustning, men det data man 

tillhandahåller är osäker. 

 

Med hjälp av temperatursensorer på samlingsskenan eller via termografering med 

värmekamera kan man kontinuerligt övervaka temperaturen eller varmgångsfenomen 

i en brytare. Övervakningen borde rimligtvis ske på brytarens strömavtagare, 

kabelanslutningar till samlingsskenan och övriga strömförande skenor i facket [18].  

 

Övertoner kan leda till överbelastning av brytare och skensystem vilket i sin tur kan 

leda till oönskade utlösningar av säkringsapparater. Det kan därför vara av intresse att 

ha någon form av övertonsmätning hos brytaren.  

 

Idag kan man övervaka och mäta följande parametrar i Tmax XT: ström, spänning, 

effekt, energi, frekvens, effektfaktor och total övertonshalt (THD). Skyddet kan 

generera larm såsom skyddsfunktioner mot överlast, kort- och jordslutning. För 

indikation om underhåll bör man övervaka totalt antal genomförda manöver (antal 

till- och frånslag), antal utlösningar (trips), antal utlösningstest och register över 

senaste utlösning. För fellokalisering bör man titta på registret över senaste 

utlösningar [20]. Viktiga parametrar att övervaka hos en Tmax XT brytare är antal 

genomförda manöver och utlösningar.  

 

5.6. Frånskiljare  
 

Frånskiljaren är väldigt lik brytaren. Frånskiljaren används huvudsakligen för att 

kunna sektionera ledningsnätet vid fel eller underhållsarbete. Frånskiljaren ska 

tillhandahålla ett synligt brytställe, klara av förekommande kortslutningsströmmar, 

oavbrutet föra markström och tillhandahålla en säker frånskiljning av spänning [31]. 

 

5.6.1. Fel i frånskiljare 

 

Precis som brytaren består frånskiljaren av ett manöverdon som i sin tur består av 

mekaniska och elektriska delar. I frånskiljaren finns däremot ingen brytkammare. 

Precis som hos brytaren är ålder och miljöpåverkan faktorer som kan leda till att de 

mekaniska delarna hos frånskiljaren fallerar. Genom att studera hur lång tid som 
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förflutit sedan senaste manöver utfördes kan man få en indikation om frånskiljarens 

tillstånd [18].    

 

Inga investeringsalternativ har tagit fram för komponenttyp frånskiljare. 

5.7. Reläskyddssystem 
 

I nätstationen finns det ett reläskyddssystem som kontinuerligt övervakar och 

kontrollerar de strömmar och spänningar som går genom komponenterna. Via 

spännings- och strömtransformatorer, så kallade mättransformatorer, samlas 

information om strömmar och spänningar in. Vid onormala förhållanden, så som 

överström ger reläskyddet kommando att slå från brytaren och för att testa om felet 

kvarstår slår återinkopplingsautomatik till brytaren.   

 

Inga investeringsalternativ har tagit fram för komponenttyp reläskyddssystem. 

 

5.8. Samlingsskensystem 
 

På lågspänningssidan i nätstationen finner man en lågspänningsskena. 

Samlingsskenan är en elektrisk kontaktpunkt utan impedans vars syfte är att 

sammankoppla flera komponenter. Dess funktion är att överföra och fördela 

effekten i en nätstation [31]. 

 

Inga investeringsalternativ har tagit fram för komponenttyp samlingsskensystem. 

 

5.9. Säkringar 
 

På lågspänningssidan återfinns även säkringar för överströmsbegränsningar vars syfte 

är att bryta höga strömmar [31]. Fel på säkringar kan ha orsakats av ren utmattning, 

överbelastning och på grund av kyla. 

 

Inga investeringsalternativ har tagit fram för komponenttyp säkring. 

 

5.10. Kabelskåp 
 

I kabelskåpet fördelas elen ut separat till de olika fastigheternas elmätarskåp. Från 

kabelskåpet går det alltså en separat ledning till abonnentens elmätare. Serviskabeln 

som går ut från kabelskåpet kan maximalt belastas med en ström på 250 A på grund 

av att man tar hänsyn till att dom går in i byggnader. Varje in- och utgående kabel i 
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kabelskåpet är säkrad med en säkringslastbrytare. I kabelskåpet kopplas kablarna 

samman i ett samlingsskensystem.  

 

Inga investeringsalternativ har tagit fram för komponenttyp kabelskåp. 

 

5.11. Kommunikations komponenter 
 

Till kommunikations komponenter ingår allt från fjärrterminalenheter, styrsystem, 

routrar, switchar, fiberterminaler osv.  

 

En fjärrterminalenhet RTU, Remote Terminal Unit, finns utplacerad i nätstationen 

och via denna terminal är det möjligt att övervaka och styra nätet. Det är i denna 

enhet som olika larm- och styrsignaler definieras. I Figur 5.1 kan man se hur RTU:n 

hämtar information och övervakar komponenter som brytare och transformator 

genom reläskyddet. Informationen från fjärrterminalenheten går via fiberoptik till en 

processkommunikationsenhet PCU400 som utgör ett kommunikationsgränssnitt mot 

nätverket. 

 

Nätstation

Brytare

Transformator

Reläskydd

Mättransformator

RTU

Optiskfiber

PCU400

Router, 

Gateway, 

Modem

SCADA

DMS?

 
Figur 5.1. Exempelbild på integrerad RTU i nätstation 

 

I brist på material och tid har investeringsalternativ för kommunikations 

komponenter inte kunnat analyseras.  

 

5.12. UPS/Reservkraft 
 

UPS står för Uninterruptible Power Supply eller på svenska avbrottsfri 

kraftförsörjning. UPS:ens primära uppgift är att tillhandahålla tillfällig reservkraft då 

den primära matningskällan fallerar. Åsknedslag, transienter och tillfälliga 

överbelastningar är störningskällor som kan leda till mer eller mindre långa avbrott i 

ett distributionsnät, dvs. bortfall av den primära matningskällan.  
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I UPS:en finns det alltid ett batteri, en batteriladdare, en likriktare och en växelriktare. 

Eftersom batteriet per definition drivs av likspänning måste spänningen omvandlas 

till växelspänning via en växelriktare då eldistributionssystemet drivs med 

växelspänning. När ett strömavbrott sker kommer batteriet tillfälligt att tillföra den 

spänning som lasten kräver. När linjeströmmen kommer tillbaka måste den effekt 

som förbrukats från batteriet återställas. För att återställa den förbrukade effekten 

används en batteriladdare. Laddaren är i huvudsak en AC till DC-omvandlare. 

Laddaren får en växelström och omvandla det till en likström med hjälp av en 

likriktare. Vid normal drift laddas batteriet kontinuerligt med batteriladdaren från den 

vanliga nätspänningen.  

 

5.12.1. Investeringsalternativ för UPS/Reservkraft 

 

Den UPS som är aktuell i Norra Djurgårdsstaden är en UPS RT 19” från Elrond. RT 

serien har en intelligent batteriövervakning som analyserar batteriernas urladdning för 

att justera batteriets avstängningsnivå och förlänga batteriernas livslängd. Ett vanligt 

fel är att man inte stänger av UPS:en på rätt sätt, dvs. man bara rycker ur kontakten 

när den är igång. Det leder till att batteriet sakta laddas ur och låter man det gå någon 

vecka så går batteriet sönder. Den intelligenta batteriövervakningen kan detektera 

långsamma urladdningar hos batterierna och således stänga av systemet för att 

skydda blybatterierna som är känsliga för långsamma urladdningar. Ett annat vanligt 

fel är att kullagren i fläktarna går sönder då de används väldig frekvent. 

 

Regelbundna batteritester utförs på plats cirka en gång i månaden via UPS:ens display 

som tar cirka 10 sekunder. Via displayen kan man bland annat se batteriets spänning.  

Batteritester kan även utföras via en installerad PC bredvid UPS:en som kopplas in 

via en USB kabel. Man kan då få ett larm när matning från nätet kopplats bort och 

batterierna driver systemet. Ett mail kan skickas till berörda personer om att servern 

går på batterier och att det kan vara hög tid att spara sitt arbete. Ett tillval är att ha ett 

nätverkskort installerat i UPS:en.   

  

Batterierna har vanligtvis 3-5 års livstid beroende på temperatur, men man kan vid 

första batteribyte byta till batterier som har en livslängd på 10 år. Det kan vara bra att 

göra det då batterierna är väldigt känsliga för temperatur. En temperatur ökning på 

10 grader halverar livslängden på batterierna. 

 

Ett batteriövervakningssystem kan ha flera betydelser, från enkel batteriövervakning 

till kritisk redundansövervakning när batteriet använd i standbyläge.  

 

Ett enkelt batteriövervakningssystem håller koll på de viktigaste operativa 

parametrarna vid upp- och urladdning, såsom spänning, ström, konduktans och 

temperatur. När parametrar såsom spänning, ström och temperatur är utanför 
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toleransen tenderar övervakningskretsen att antingen koppla bort batteriet från 

källan, ändra laddnings- och urladdningscykler eller generera ett larm för att skydda 

batteriet. 

 

När batteriet används i standbyläge tillhandahåller batteriets ledningssystem kritisk 

redundans med nätet som ett sista försvar mot strömavbrott. Batteriövervaknings- 

systemets funktion är inte bara att övervaka och skydda för batteriet, den fungerar 

också för att förlänga batteriets livslängd och hålla batteriet vid nästan full kapacitet 

då elektriciteten behövs. 
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6. Resultat och diskussion 
 

 

I detta kapitel presenteras resultaten från tillförlitlighetsanalysen samt en analys på 

huruvida de olika investeringsalternativen påverkar det analyserade systemets 

tillförlitlighet. Syftet med känslighetsanalysen är att få en uppfattning om vilka 

komponenter som är mest kritiska i det analyserade systemet. 

 

6.1. Resultat från tillförlitlighetsberäkningar på 

systemet 
 

Resultaten från tillförlitlighetsberäkningarna har delats upp i två delar. Den första 

delen som presenteras i 6.1.1 beskriver resultatet från tillförlitlighetsanalysen med 

avseende på indata enligt Tabell 6.1. I den andra delen som presenteras i 6.1.2 har en 

djupare utredning av brytarnas felfrekvens och genomsnittliga åtgärdstid utförts för 

att representerar ett mer realistisk fall. Tillförlitlighetsindata för det andra fallet 

återfinns i Tabell 6.2.   

 

Komponent Felfrekvens  
(fel/år), (fel/år, km) 

Genomsnittlig åtgärdstid 
(h/f) 

Jordkabel 0,117 9 

Common Cause Failure 0,2  0,117 20 

Brytare 0,02 4 

Kabelskåp 0,0016 2 

Transformator 0,01 6 
Tabell 6.1. Tillförlitlighetsindata för första tillförlitlighetsberäkningar 

 

Komponent Felfrekvens  
(fel/år), (fel/år, km) 

Genomsnittlig åtgärdstid 
(h/f) 

Jordkabel 0,117 9 

Common Cause Failure 0,2  0,117 20 

Brytare 0,006 2 

Kabelskåp 0,0016 2 

Transformator 0,01 6 
Tabell 6.2. Tillförlitlighetsindata för det mer realistiska fallet 

6.1.1. Resultat från första tillförlitlighetsberäkningar 

 

Från de första tillförlitlighetsberäkningarna på respektive område erhölls följande 

tillförlitlighetsmått, se avsnitt 2.4.4 för utförligare beskrivning av 

tillförlitlighetsindexen. 
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Område SAIFI  
[fel/år, kund] 

SAIDI  
[min/år, kund] 

ENS  
[kWh/år] 

AENS  
[kWh/år, kund] 

Norra  0,0664 19,2203 517,7914 0,6035 

Västra 0,0626 17,4550 701,8695 0,6173 
Tabell 6.3. Resultat från första tillförlitlighetsberäkningar 

 

Resultaten från Tabell 6.3 visar att det är ungefär lika mycket fel i bägge områdena 

per år och kund vilket ger en tydlig indikation på att nätet är proportionerligt och har 

en god design. Däremot enligt Svensk Energis driftstörningsstatistik DARWin [10] 

var det år 2009 på 0,4 kV nivån en avbrottsfrekvens, SAIFI, på 0,03 fel/år och en 

kundavbrottstid, SAIDI, på 4,45 min/år, och kund. Skillnaden i resultat kan bland 

annat bero på att tillförlitlighetsindatan är tagna från nät med väldigt annorlunda 

förutsättningar, vilket i sin tur kan förklara skillnaderna i resultatet.  

 

Värdet på avbrott, som presenteras i Tabell 6.4, erhölls genom att multiplicera 

systemets totala icke-levererade energi med de normaliserade avbrottskostnaderna för 

icke-levererad energi per kWh från Tabell 4.5. Avbrottskostnaden för hela landet är 

54 SEK/kWh och för Stockholm 27 SEK/kWh. I fortsatta analyser kommer enbart 

avbrottskostnaden för hela landet att användas i syfte att representera ett ”worst-case 

scenario” för hela systemet.    

 

Område Avbrottskostnad hela landet 
[SEK/år] 

Avbrottskostnad Stockholm 
[SEK/år] 

Norra  27961 13980 

Västra 37901 18950 
Tabell 6.4. Avbrottskostnader för norra respektive västra området 

6.1.2. Resultat från andra tillförlitlighetsberäkningar 

 

Från de andra tillförlitlighetsberäkningarna på respektive område erhölls följande 

tillförlitlighetsmått, se avsnitt 2.4.4 för utförligare beskrivning av 

tillförlitlighetsindexen. 

 

Område SAIFI  
[fel/år, kund] 

SAIDI  
[min/år, kund] 

ENS  
[kWh/år] 

AENS  
[kWh/år, kund] 

Norra  0,0244 7,0079 190,7930 0,2224 

Västra 0,0222 5,6826 234,5599 0,2063 
Tabell 6.5. Resultat från mer realistiska tillförlitlighetsberäkningar 

 

Resultaten från Tabell 6.5 visar att det är ungefär lika mycket fel i bägge områdena 

per år och kund vilket ger en tydlig indikation på att nätet är proportionerligt och har 

en god design. Resultatet från det andra fallet resulterade i mer realistiska 

tillförlitlighetsindex om man jämför med Svensk Energis driftstörningsstatistik 

DARWin [10]. Där rapporterades det för år 2009 på 0,4 kV nivån en 
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avbrottsfrekvens, SAIFI, på 0,03 fel/år och en kundavbrottstid, SAIDI, på 4,45 

min/år, och kund. Resultaten indikerar på att brytarna spelar en stor roll i systemet 

och att brytarnas felfrekvens och genomsnittliga åtgärdstid verkar representera 

ganska realistiska tillförlitlighetsvärden.  

 

Värdet på avbrott, presenteras i Tabell 6.6, erhölls på samma sätt som i 6.1.1 och blev 

för de mer ”realistiska” tillförlitlighetsberäkningarna följande. 

  

Område Avbrottskostnad hela landet 
[SEK/år] 

Avbrottskostnad Stockholm 
[SEK/år] 

Norra  10303 5151 

Västra 12666 6333 
Tabell 6.6. Avbrottskostnader för norra respektive västra området 

 

6.2. Känslighetsanalys av det analyserade systemet 
 

Systemets tillförlitlighet påverkas olika mycket av modellens tillförlitlighetsindata. För 

att ge en god bild av modellens funktion redovisas därför känslighetsanalyser för 

några olika fall. Känslighetsanalysen har utförts för att simulera inverkan av de olika 

investeringsalternativen på systemets tillförlitlighet. I simuleringarna har detta utförts 

genom att anta att olika komponenters inverkan på nätet kan reduceras till noll, dvs. 

ändra ingående komponenters felfrekvens, för att således få en uppskattning om 

vilka komponenter som är mest kritiska i systemet. Resultaten jämförs med Tabell 

6.5 och Tabell 6.6 då dessa värden ansågs mer realistiska. Följande resultat från 

känslighetsanalysen erhölls.  

 

Norra området: 

 

Komponent SAIFI  
[fel/år, kund] 

SAIDI  
[min/år, kund] 

ENS  
[kWh/år] 

AENS  
[kWh/år, kund] 

Avbrottskostnad 
[SEK/år] 
 

Brytare 0,0065 4,8527 133,0874 0,1551 7186,7 

Procentuell 
förändring 

-73 % -30 % -30 % -30 % -30 % 

Jordkabel 0,0196 2,3478 63,1558 0,0736 3410,4 

Procentuell 
förändring 

-20 % -67 % -67 % -67 % -67 % 

Transformator 0,0244 7,0078 190,7924 0,2224 10303 

Procentuell 
förändring 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Kabelskåp 0,0228 6,8152 185,3434 0,2160 10009 

Procentuell 
förändring 

-7 % -3 % -3 % -3 % -3 % 

Tabell 6.7. Känslighetsanalys på norra området 
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Västra området: 

 

Komponent SAIFI  
[fel/år, kund] 

SAIDI  
[min/år, kund] 

ENS  
[kWh/år] 

AENS  
[kWh/år, kund] 

Avbrottskostnad 
[SEK/år] 
 

Brytare 0,0048 3,6051 152,0935 0,1338 8213 

Procentuell 
förändring 

-78 % -35 % -35 % -35 % -35 % 

Jordkabel 0,0191 2,2683 89,9202 0,0791 4855,7 

Procentuell 
förändring 

-14 % -61 % -61 % -61 % -61 % 

Transformator 0,0220 5,6826 234,5589 0,2063 12666 

Procentuell 
förändring 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Kabelskåp 0,0206 5,4918 227,1071 0,1997 12264 

Procentuell 
förändring 

-7 % -3 % -3 % -3 % -3 % 

Tabell 6.8. Känslighetsanalys på västra området 

 

Det framgår tydligt ur Tabell 6.7 och Tabell 6.8 att brytare och jordkablar i det 

modellerade systemet har störst inverkan på tillförlitlighetsmåtten. Resultaten 

diskuteras mer noggrant i 6.2.1 nedan. 

 

6.2.1. Diskussion av resultaten från känslighetsanalyserna 

 

I Figur 6.1 nedan illustreras respektive områdes komponenter procentuella andel av 

tillförlitlighetsmåtten SAIFI och SAIDI. 

 

 
Figur 6.1. Illustration av respektive områdes komponenters procentuella andel av SAIFI och SAIDI 
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Analysen indikerar att brytare och jordkablar är de mest kritiska komponenterna i det 

modellerade nätet. Genom att i analysen anta att olika komponenters inverkan på 

nätet kan reduceras till noll har det framkommit att brytare förväntas stå för cirka ¾ 

av avbrotten. För det norra området står brytarnas andel av SAIFI för 73 % och 30 

% av SAIDI, ENS och AENS. För västra området står brytare för 78 % av SAIFI 

och 35 % av SAIDI, ENS och AENS. Ur analysen framkom det även att jordkablar 

stod för cirka 2/3 av avbrottstiden i det norra området och cirka 3/5 av 

avbrottstiden i det västra området. För det norra området står jordkablarnas andel av 

SAIDI, ENS och AENS för 67 % och cirka 20 % av SAIFI. För västra området står 

jordkablar för 61 % av SAIDI, ENS och AENS medan jordkablarnas andel av SAIFI 

stod för 14 %. Dessa höga värden bör inte tolkas som att andelen brytare och 

jordkablar bör minskas, snarare att systemet är väl designat med avseende på 

tillförlitlighet men att de komponenter som är mest aktuella för diagnostik är just 

brytare och jordkablar.  

 

Att jordkablar inte hade så stor inverkan på antalet avbrott beror dels på dubbla 

jordkablar förväntas användas och i de flesta fall tre parallellkopplade kablar och 

därmed har redundans antagits i modelleringen. Det kan även bero på relativt korta 

sträckor jordkabel med kombination att de i tillförlitlighetsberäkningarna har 

modellerats som högre ordningens snitt och dess bidrag till systemets tillförlitlighet 

har således blivit relativt lågt. Det kan finnas anledning att studera jordkablar mer 

ingående, då vissa felhändelser eventuellt slår ut redundansen. Att kablar påverkar 

avbrottstiden till störst del kan rimligtvis bero på att när ett fel inträffar på en 

matande kabel så tar det tid att lokalisera felet och eftersom kabeln är nergrävd i 

schakt måste den grävas upp innan man kan reparera den felande kabeln, vilket är 

tidskrävande. 

 

Nästa kategori i prioriteringen var kabelskåp följt av transformatorer. Kabelskåpen 

visade sig vara de komponenter som kom på tredje plats i termer av kritiska. De hade 

en procentuell förändring på cirka 7 % i SAIFI för bägge områdena samt cirka 3 % 

minskning för resterande tillförlitlighetsmått, SAIDI, ENS och AENS.  

   

Vid känslighetsanalys på transformatorerna i systemet visade det sig att det inte blev 

någon procentuell förändring i systemets tillförlitlighet. En möjlig orsak till detta kan 

vara att transformatorernas modellerade felfrekvens är så pass låg att en förändring i 

felfrekvens inte bidrar till en signifikant procentuell förändring av systemets 

tillförlitlighet.  

 

6.3. Investeringsalternativ och underhållspotential 
 

I Tabell 6.9 återfinns de investeringsalternativ, underhållsindikatorer och 

underhållspotential som valdes att analyseras. Kolumnen underhållspotential 
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representerar hur mycket det finns att spara i tillförlighetstermer för respektive 

komponenttyp vid införandet av olika diagnostikmetoder. Underhållspotentialen har 

valts till enheten SEK/år för att visa på hur mycket pengar man sparar varje år på 

grund av investeringsalternativen. Utifrån det modellerade systemet visar resultaten 

tydligt att mest pengar sparas vid investering av diagnostik på jordkabel följt av 

brytare. Det handlar inte om stora summor pengar, men tittar man däremot på hur 

många avbrott och hur många strömlösa minuter varje abonnent får i genomsnitt per 

år kan man se att för norra området har 20 % av avbrotten och 67 % av 

avbrottsminuterna minskat hos komponenttyp jordkabel och för västra området har 

14 % av avbrotten och 61 % av avbrottsminuterna minskat. För brytare skedde en 

minskning i norra området på 73 % av avbrotten och 30 % av avbrottsminuterna 

samt för västra området minskade 78 % av avbrotten och 36 % av 

avbrottsminuterna. 

 

Komponent Underhållsindikatorer Investeringsalternativ Underhållspotential 
Norra        Västra 
       [SEK/år] 

Krafttransformator 
(oljeisolerad) 

Temperatur 
Övertoner (THD) 
Smuts och damm 

TEC 
Tmax XT skydd 
Analog fotocell 

 
- 

 
- 

Distributions- 
transformator 
(torrisolerad) 

Temperatur 
Övertoner (THD) 
Smuts och damm 

TR600 (Ziehl) 
Tmax XT skydd 
Analoga fotoceller 

 
0  

 
0  
 

Jordkabel PEX Temperatur 
Jordfelsdetektering 
Övertoner 

DTS 
EFD20 
Tmax XT skydd 

 
6893 

 
7810 

Brytare Antal genomförda manöver 
Antal utlösningar/trips 
Tid sedan senaste manöver 
Temperatur på strömavtagare 

Tmax XT skydd 
Tmax XT skydd 
Styrsystemet (PLC) 
Termografering 

 
3116  

 
4453 

Frånskiljare Antal genomförda manöver 
Tid sedan senaste manöver 

- - - 

Kabelskåp - - 294 402 

UPS Upp- och urladdning 
Spänning 
Ström 
Impedans 
Konduktans 

Batteriövervaknings- 
system 

- - 

Tabell 6.9. Sammanfattning av investeringsalternativ 
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7. Slutsatser och framtida arbete 
 
Syftet med denna förstudie har varit att svara på frågor som: 

 

- Vilka komponenter bör diagnostiseras online för bästa prestanda och hur 

samt var bör dessa övervakas?  

- Vilka komponenter är viktigast för lokalnätet och hur påverkas denna 

betydelse med och utan det smarta nätet? 

- Kan nätet kostnadseffektiviseras med en liknande tillförlitlighetsprestanda 

givet en viss ”smart grid” konfiguration?          

 

I examensarbetet har två områden på lokalnätsnivå i Norra Djurgårdsstaden 

studerats ur ett tillförlitlighetsperspektiv. Elnätets komponenter har beskrivits och 

modellerats. Tillförlitlighetsindata för systemet har tagits fram. 

Tillförlitlighetsberäkningar på de studerade områdena har utförts och systemindex 

såsom SAIFI och SAIDI har presenterats. I studien presenteras ett förslag till en 

underhållsmodell som syftar till att resultera i en kostnadseffektiv underhållsplan. 

Kritiska komponenter i lokalnätet har identifierats och föreslagna 

investeringsalternativ för de kritiska komponenterna har tagits fram. 

Investeringsalternativen är smarta övervakningssystem som syftar till att proaktiv 

upptäcka begynnande fel hos komponenterna. En känslighetsanalys har utförts för 

att simulera inverkan av de olika investeringsalternativen på systemets tillförlitlighet 

och kritiska komponenter har således identifierats i det modellerade systemet. 

 

7.1. Tillförlitlighets- och känslighetsanalys 
 

Analysen indikerar att brytare och jordkablar är de mest kritiska komponenterna i det 

modellerade nätet. Genom att i analysen anta att olika komponenters inverkan på 

nätet kan reduceras till noll har det framkommit att jordkablar förväntas stå för cirka 

2/3 av avbrottstiden (SAIDI) i det norra området och cirka 3/5 av avbrottstiden i 

det västra området. För norra området står jordkablarnas andel av SAIDI, ENS och 

AENS för 67 % och cirka 20 % av SAIFI. För västra området står jordkablar för 61 

% av SAIDI, ENS och AENS medan jordkablarnas andel av SAIFI stod för 14 %. 

Vidare ur resultaten framgick det att brytare förväntas stå för cirka ¾ av avbrotten 

(SAIFI). För det norra området står brytarnas andel av SAIFI för 73 % och 30 % av 

SAIDI, ENS och AENS. För västra området står brytare för 78 % av SAIFI och 35 

% av SAIDI, ENS och AENS. Dessa höga värden bör inte tolkas som att andelen 

brytare och kablar bör minskas, snarare att systemet är väl designat med avseende på 

tillförlitlighet men att de komponenter som är mest aktuella för diagnostik är just 

brytare och jordkablar. Nästa kategori i prioriteringen var kabelskåp följt av 

transformatorer. 
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Att jordkablar inte hade så stor inverkan på antalet avbrott beror dels på dubbla 

kablar förväntas användas och i många fall även tre parallellkopplade kablar och 

därmed har redundans antagits i modelleringen. Det kan även bero på relativt korta 

sträckor jordkabel med kombination att de i tillförlitlighetsberäkningarna har 

modellerats som högre ordningens snitt och dess bidrag till systemets tillförlitlighet 

har således blivit relativt lågt, nästan försumbart. Det kan finnas anledning att studera 

kablarna mer ingående, då vissa felhändelser eventuellt slår ut redundansen. Att 

kablarna påverkar avbrottstiden till störst del kan rimligtvis bero på att när ett fel 

inträffar på en matande kabel så tar det tid att lokalisera felet och eftersom kabeln är 

nergrävd i schakt måste den grävas upp innan man kan reparera den felande kabeln, 

vilket är tidskrävande. 

 

Kabelskåpen visade sig vara de komponenter som kom på tredje plats i termer av 

kritiska. De hade en procentuell förändring på cirka 7 % i SAIFI för bägge områdena 

samt cirka 3 % minskning för resterande tillförlitlighetsmått, SAIDI, ENS och 

AENS.  

   

Vid känslighetsanalys på transformatorerna i systemet visade det sig att det inte blev 

någon procentuell förändring i systemets tillförlitlighet. En möjlig orsak till detta kan 

vara att transformatorernas modellerade felfrekvens är så pass låg att en förändring i 

felfrekvens inte bidrar till en signifikant procentuell förändring av systemets 

tillförlitlighet. Syftet med att ha dubbla transformatorer i en anläggning är   

 

Common cause felen spelar även en stor roll i resultaten. Beroende på hur man 

definierar hur stor sannolikhet det är att ett common cause fel inträffar fås väldigt 

varierande resultat. Generellt kan skulle man kunna säga att 20-40 % är 

åldersrelaterade fel och att common cause felen kan i värsta fall vara 70 %. I det här 

examensarbetet användes dock enbart en common cause failure på 20 % för att visa 

på att sannolikheten för sådana fel är relativt små. I framtida studier kan däremot 

detta fenomen studeras djupare för att utreda om det finns en brytpunkt med att ha 

flera parallella kablar mot bara en kabel. Utreda nyttan hos flera parallella kablar mot 

endast en kabel då vissa felorsaker så som common cause failures kan leda till att alla 

kablar havererar och det blir således högre kostnader samt att reparationstiden blir 

längre.  

 

7.2. Underhållspotential 
 

Underhållspotential representerar hur mycket det finns att spara i tillförlighetstermer 

för respektive komponenttyp vid införandet av olika diagnostikmetoder, enheten 

valdes till SEK/år. Utifrån det modellerade systemet visar resultaten tydligt att mest 

underhållspotential finns vid investering av diagnostik på komponenttyperna 

jordkabel följt av brytare. För att få en mer detaljerad bild över nyttan hos respektive 
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investeringsalternativ måste investeringsalternativens kostnader analyseras mot både 

precision och konsekvensreducering. I det här examensarbetet har denna analys inte 

utförts på grund av bristfälligt underlag och tid.  

 

7.3. Investeringsalternativens tillförlitlighet 
 

Att svara på frågan med hur stor precision eller sannolikhet ett övervakningssystem 

upptäcker ett begynnande fel är mycket svårt att svara på. Det gäller för samtliga 

monitoringsystem att ingen leverantör tvärsäkert kan säga att man kommer att 

detektera alla begynnande fel. Dels finns det många felkällor i form av felande 

utrustning, felaktig installation, störningar osv. Även om dessa källor inte utgör 

någon stor risk så är systemen för komplexa för att man skall kunna föra i bevis att 

det är 100 % tillförlitligt.  

 

För TEC som var det föreslagna investeringsalternativet för krafttransformatorer, 

som återfinns i kaptitel 5.1.2, kan man uppskattningsvis med den utrustning som 

föreslagit ha förutsättningar att detektera >95 % (räknad per inträffade fel, inte per 

feltyp) av de felen som kan drabba transformatorn. Generellt kan man säga att de 

allra flesta fel kommer orsaka antingen gasning eller att transformatorn blir för varm 

(vilket i sin tur brukar resultera i gasning). Den ytterligare ”säkerhet” man får med de 

extra metoderna som listats i kaptitel 5.1.2 täcker inte hela spannet upp till 100 %, 

utan täcker ytterligare några procent.  

 

Hur verkligheten sedan spelar in i detta kan man se om man tittar på en felstatistik 

från en forskningsrapport (CIGRE). Där konstateras det att sannolikheten för 

katastrofalt haveri halveras med monitoring. Man kan tycka att det låter lite med en 

halvering, men det handlar om sannolikheter på promillenivå. Lägg därtill att de flesta 

av felen som monitoring upptäcker inte skulle leda till katastrofalt haveri även utan 

monitoring. Traditionella skydd på transformatorn skyddar mot kraftig gasning eller 

överhettning. Det handlar mer om att kunna upptäcka felen i ett tidigare skede, för 

att därmed minimera kostnader och konsekvenser. Monitoring handlar om mycket 

mer än att upptäcka fel, det kan också vara ett verktyg för att minimera stillestånd 

(planerat underhåll) samt att planera överlast.   

 

7.4. Diskussion kring brytare som kritisk komponent 
 

Enligt Fortum förekommer det inte så många fel hos deras brytare i det verkliga 

elnätet, cirka 1 % av haverierna i systemet är på grund av brytare och säkringsbrott 

som orsakats av bland annat överlast. Resultatet att brytarna står för majoriteten av 

avbrotten i det modellerade systemet kan enligt Fortum således bero på att kabelfel 

och överlast inträffat som i sin tur resulterat i att brytarna löser ut. Det kan därför 
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finnas anledning att studera brytarna mer ingående, då vissa felhändelser på kablar 

leder till att brytarna löser ut. 

 

7.5. Driftstörningsstatistik 
 

En väsentlig slutsats är att antalet okända fel i driftstörningsstatistiken som elbolagen 

skickar in till Svensk Energi måste reduceras. Ett av syftena med att ha 

tillståndsövervakning på komponenter är att man kan få mer detaljerade felrapporter 

för att se exakt vad som gick fel eller vad för begynnande fel som inträffar. 

Tillförlitlighetsberäkningar skulle bli mer noggranna då tillförlitlighetsindatan är 

tillförlitligare och således får man en mer realistisk modellering av det verkliga nätet. 

 

I Svensk Energis drifthändelsestatistik DARWin inkluderas inte 

komponentkategorierna brytare och frånskiljare, det finns därför ingen specifik 

avbrottsstatistik relaterade till dessa komponenttyper. Avbrott som skett i 

nätstationer innehåller felorsaker som förekommit på grund av fel hos brytare och 

frånskiljare, men olyckligtvis finns det ingen tillgänglig information om vilken 

komponent i stationen som felade och därför kunde inte brytarfel identifieras från 

statistiken. Felfrekvensen och åtgärdstiden för brytare på lokalnätsnivå har därför 

tagits från litteraturstudier och kompletterats med intervjuer från kompetenta 

personer i branschen.  

 

7.6. Nätstruktur 
 

Gällande nätstrukturen i Norra Djurgårdsstaden så är det planerat att den 

fördelningsstation som ska distribuera elen till områdena även kommer att distribuera 

el till nätstationer som inte kommer ingå i det smarta nätet. Detta kan ses som en 

mindre bra idé då fel kan fortplanta sig till Norra Djurgårdsstaden. Optimalt skulle 

vara att ha en egen fördelningsstation för att undvika störningar från övriga områden 

och för att få ett så ”isolerat” system som möjligt för att testa nya smart grid 

lösningar. Alternativet att bygga en egen fördelningsstation till området är dock 

kostsamt och således genom att använda sig av det befintliga nätet sparar elbolagen 

resurser. Det kan vara intressant att göra en noggrannare analys av inverkan av 

störningar från ”andra nät” på det smarta nätet. 

 

I framtiden kan en mer realistisk analys utföras med tillförlitlighetsberäkningar från 

fördelningsstation till lastpunkt samt med hänsyn till att nätstationerna är kopplade 

till varandra. Mer detaljerad modellering av nätstationer med hänsyn till ställverk, 

frånskiljare, reservkraft och alternativa driftsätt. Ta med smarta komponenter i 

elnätet så som energilager, solceller, kommunikationskomponenter osv.  
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7.7. Fortum 
 

För att få noggrannare tillförlitlighetsberäkningar behöver Fortum arbeta med att 

föra bättre statistik på de felorsaker som sker i elnätet för att minimera de fel som 

fortfarande står under kategorin ”okänd”.  

 

Fortum har som nätägare under en tid arbetat för att bygga bort batterier i 

stationerna och man vill inte ha tillbaka de. Smarta komponenter kommer att behöva 

viss backup för att fungera vid elavbrott. Så att det behöver någon form av 

fjärrdiagnostik på UPS-system råder det ingen tvekan om. I förstudien kunde dock 

inget lämpligt investeringsalternativ identifieras för en UPS och bör därför utredas 

mer i en separat studie om vilket det mest optimala sättet är att bibehålla 

funktionaliteten i moderna aktiva komponenter och vilka som är kritiska att bibehålla 

i drift (inbördes viktning). 

 

Vibrationsanalys på transformatorer har visat sig vara en intressant diagnostikmetod 

men har inte studerats djupare då underlag saknats. I förstudien kunde dock inget 

lämpligt investeringsalternativ identifieras för vibrationsanalys och bör således 

utredas i en separat studie.  
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Appendix A 
 

Nätstrukturen för respektive området i Norra Djurgårdsstaden presenteras i Figur 

A.0.1 och Figur A.0.2. 

 
Figur A.0.1. Nätstruktur för västra området 
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Figur A.0.2. Nätstruktur för norra området 
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Appendix B 
 
%Norra området i NDS 

  
%Känslighetsanalys 
%f=[0; 0.01; 36/307; 0.0016; 0.2*36/307]; %brytare perfekt f(1)=0 
%f=[0.006; 0; 36/307; 0.0016; 0.2*36/307]; %trafo perfekt f(2)=0 
%f=[0.006; 0.01; 0; 0.0016; 0]; %jordkabel perfekt f(3)=0 
%f=[0.006; 0.01; 36/307; 0; 0.2*36/307]; %kabelskåp perfekt f(4)=0 

  
f=[0.006; 0.01; 36/307; 0.0016; 0.2*36/307]; % felfrekvens för 

[brytare, trafo, jordkabel, kabelskåp, common cause] 
r=[2; 6; 9; 2; 20];%/8760; %åtgärdstid för [brytare, trafo, 

jordkabel, kabelskåp, common cause] 
SEKperkWh=[54; 27]; 
SEKperkW=[19; 9.5]; 

  
%Kabellängd i km 
l1=[0.0643979; 0.0333572; 0.0594885; 0.061054; 0.1518228; 

0.021204]; %[nätstation - kabelskåp 1, sbc, tvättstuga, portvakt, 

1-6, 6-svb] 
l2=[0.1436003; 0.0425186; 0.038913; 0.0642008; 0.0586256]; % 

[nätst. - kabelskåp 2, seniorgården, ncc, victorh, järntorget]  
l3=[0.0512315; 0.0164424; 0.0498938; 0.0855626]; % [nätst. - 

kabelskåp 3, svenska hus, restaurang, kiosk] 
l4=[0.160089; 0.0326378; 0.0274642; 0.0969974; 0.0774697; 

0.0129977]; % [nätst.-kabelskåp 4, wallin, reinhold, 4-5, lennart, 

gemensamanl.] 
lnat=[0.0548339]; % mellan nätstation och familjebostäder 

  
%Abonnenter 
kund=[70; 1; 1; 81+1; 120; 60; 40; 40+1; 200; 1; 1; 40; 40; 40; 1; 

120];  
last=[105; 12.5; 12.5; 221.5; 180; 90; 60; 60; 300; 100; 20; 60; 

60; 60; 40; 180];%*10^3; 
% [sbc, tvättstuga, portvakt, svb, ncc, senior, victor, 

järntorget, svenska hus, restaurang, kiosk, wallin, reinhold, 

lennart, gemensamanl., familjebostäder] 
tot_kund=sum(kund); 

  
%Kabelskåp 1 
U_sbc=f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+f(1)*r(1)+((f(3)*r(3)*l1(1))^3)

/(8760^2)+f(5)*r(5)*l1(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l1(

2))^2/8760+f(5)*r(5)*l1(2)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_sbc=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l1(1))^3)*3*r(3)^2/(8760

^2)+f(5)*l1(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l1(2))^2)*2*r(3)/8760+f(5)*l

1(2)+2*f(1)*0.1; 

  
U_tvattstuga=f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+f(1)*r(1)+(f(3)*r(3)*l1(

1))^3/(8760^2)+f(5)*r(5)*l1(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)

+f(3)*r(3)*l1(3); %en servis 
f_tvattstuga=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l1(1))^3)*3*r(3)^

2/(8760^2)+f(5)*l1(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l1(3); 
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U_portvakt=f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+f(1)*r(1)+(f(3)*r(3)*l1(1)

)^3/(8760^2)+f(5)*r(5)*l1(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f

(3)*r(3)*l1(4); %en servis 
f_portvakt=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l1(1))^3)*3*r(3)^2/

(8760^2)+f(5)*l1(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l1(4); 

  
U_svb=f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+f(1)*r(1)+(f(3)*r(3)*l1(1))^3/(

8760^2)+f(5)*r(5)*l1(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+2*f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l1(

5))^2/8760+f(5)*r(5)*(l1(5)+l1(6))+(f(3)*r(3)*l1(6))^2/8760+6*f(1)

*r(1)*0.1; %två servis 
f_svb=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l1(1))^3)*3*r(3)^2/(8760

^2)+f(5)*l1(1)+6*f(1)*0.1+2*f(4)+f(5)*(l1(5)+l1(6))+6*f(1)*0.1+((f

(3)*l1(5))^2)*2*r(3)/8760+((f(3)*l1(6))^2)*2*r(3)/8760; 

  
%Kabelskåp 2 
U_ncc=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l2(1))^3/(8760^2)+

f(5)*r(5)*l2(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l2(3))^2/8760

+f(5)*r(5)*l2(3)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_ncc=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l2(1))^3)*3*r(3)^2/(8760

^2)+f(5)*l2(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l2(3))^2)*2*r(3)/8760+f(5)*l

2(3)+2*f(1)*0.1; 

  
U_senior=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l2(1))^3/(8760^

2)+f(5)*r(5)*l2(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*l

2(2); %en servis 
f_senior=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l2(1))^3)*3*r(3)^2/(8

760^2)+f(5)*l2(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l2(2); 

  
U_victor=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l2(1))^3/(8760^

2)+f(5)*r(5)*l2(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*l

2(4); %en servis 
f_victor=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l2(1))^3)*3*r(3)^2/(8

760^2)+f(5)*l2(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l2(4); 

  
U_jarntorget=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l2(1))^3/(8

760^2)+f(5)*r(5)*l2(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(

3)*l2(5); %en servis 
f_jarntorget=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l2(1))^3)*3*r(3)^

2/(8760^2)+f(5)*l2(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l2(5); 

  
%Kabelskåp 3 
U_svenska=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l3(1))^3/(8760

^2)+f(5)*r(5)*l3(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l3(2))^2/

8760+f(5)*r(5)*l3(2)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_svenska=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l3(1))^3)*3*r(3)^2/(

8760^2)+f(5)*l3(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l3(2))^2)*2*r(3)/8760+f(

5)*l3(2)+2*f(1)*0.1; 

  
U_restaurang=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l3(1))^3/(8

760^2)+f(5)*r(5)*l3(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(

3)*l3(3); %en servis 
f_restaurang=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l3(1))^3)*3*r(3)^

2/(8760^2)+f(5)*l3(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l3(3); 

  
U_kiosk=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l3(1))^3/(8760^2

)+f(5)*r(5)*l3(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*l3

(4); %en servis 
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f_kiosk=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l3(1))^3)*3*r(3)^2/(87

60^2)+f(5)*l3(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l3(4); 

  
%Kabelskåp 4 & 5 
U_wallin=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l4(1))^2/8760+f

(5)*r(5)*l4(1)+4*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*l4(2)

; %en servis 
f_wallin=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l4(1))^2)*2*r(3)/8760

+f(5)*l4(1)+4*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l4(2); 

  
U_reinhold=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l4(1))^2/8760

+f(5)*r(5)*l4(1)+4*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*l4(

3); %en servis 
f_reinhold=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l4(1))^2)*2*r(3)/87

60+f(5)*l4(1)+4*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*l4(3); 

  
U_lennart=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l4(1))^2/8760+

f(5)*r(5)*l4(1)+4*f(1)*r(1)*0.1+2*f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l4(4))^2/87

60+f(5)*r(5)*l4(4)+1.4*f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*l4(5);  
f_lennart=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l4(1))^2)*2*r(3)/876

0+f(5)*l4(1)+4*f(1)*0.1+2*f(4)+((f(3)*l4(4))^2)*2*r(3)/8760+f(5)*l

4(4)+1.4*f(1)+f(3)*l4(5); 

  
U_gemensam=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l4(1))^2/8760

+f(5)*r(5)*l4(1)+4*f(1)*r(1)*0.1+2*f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l4(4))^2/8

760+f(5)*r(5)*l4(4)+1.4*f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*l4(6);  
f_gemensam=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l4(1))^2)*2*r(3)/87

60+f(5)*l4(1)+4*f(1)*0.1+2*f(4)+((f(3)*l4(4))^2)*2*r(3)/8760+f(5)*

l4(4)+1.4*f(1)+f(3)*l4(6); 

  
%Nätstation - lastpunkt 
U_familj=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*lnat(1))^2/8760

+f(5)*r(5)*lnat(1)+2*0.1*f(1)*r(1); %en servis 
f_familj=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*lnat(1))^2)*2*r(3)/87

60+f(5)*lnat(1)+2*0.1*f(1); 

  
%Systemindex Norra 
SAIFI_norra=((kund(1)*f_sbc)+(kund(2)*f_tvattstuga)+(kund(3)*f_por

tvakt)+(kund(4)*f_svb)+(kund(5)*f_ncc)+(kund(6)*f_senior)+(kund(7)

*f_victor)+(kund(8)*f_jarntorget)+(kund(9)*f_svenska)+(kund(10)*f_

restaurang)+(kund(11)*f_kiosk)+(kund(12)*f_wallin)+(kund(13)*f_rei

nhold)+(kund(14)*f_lennart)+(kund(15)*f_gemensam)+(kund(16)*f_fami

lj))/tot_kund 
SAIDI_norra=60*((kund(1)*U_sbc)+(kund(2)*U_tvattstuga)+(kund(3)*U_

portvakt)+(kund(4)*U_svb)+(kund(5)*U_ncc)+(kund(6)*U_senior)+(kund

(7)*U_victor)+(kund(8)*U_jarntorget)+(kund(9)*U_svenska)+(kund(10)

*U_restaurang)+(kund(11)*U_kiosk)+(kund(12)*U_wallin)+(kund(13)*U_

reinhold)+(kund(14)*U_lennart)+(kund(15)*U_gemensam)+(kund(16)*U_f

amilj))/tot_kund 

  
ENS_norra=(last(1)*U_sbc)+(last(2)*U_tvattstuga)+(last(3)*U_portva

kt)+(last(4)*U_svb)+(last(5)*U_ncc)+(last(6)*U_senior)+(last(7)*U_

victor)+(last(8)*U_jarntorget)+(last(9)*U_svenska)+(last(10)*U_res

taurang)+(last(11)*U_kiosk)+(last(12)*U_wallin)+(last(13)*U_reinho

ld)+(last(14)*U_lennart)+(last(15)*U_gemensam)+(last(16)*U_familj) 
AENS_norra=ENS_norra/tot_kund 

  
kostnad=SEKperkWh*ENS_norra 
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%Västra området i NDS 

  
%Känslighetsanalys 
%f=[0; 0.01; 36/307; 0.0016; 0.2*36/307]; %brytare perfekt f(1)=0 
%f=[0.006; 0; 36/307; 0.0016; 0.2*36/307]; %trafo perfekt f(2)=0 
%f=[0.006; 0.01; 0; 0.0016; 0]; %jordkabel perfekt f(3)=0 
f=[0.006; 0.01; 36/307; 0; 0.2*36/307]; %kabelskåp perfekt f(4)=0 

  
%f=[0.006; 0.01; 36/307; 0.0016; 0.2*36/307]; % felfrekvens 

[fel/år, och km] för [brytare, trafo, jordkabel, kabelskåp, common 

cause] 
r=[2; 6; 9; 2; 20];%/8760; %åtgärdstid [h/fel] för [brytare, 

trafo, jordkabel, kabelskåp, common cause] 
SEKperkWh=[54; 27]; 
SEKperkW=[19; 9.5]; 

  
%Kabellängd i km 
lx=[0.06667; 0.0501938; 0.0297188; 0.0656615; 0.0827311]; 

%[nätstation - kabelskåp X, folkhem, einar, pump, 200kW]  
l4=[0.0749995; 0.0389681; 0.0326101]; %[nätstation - kabelskåp 4, 

svb1, jm1] 
l5=[0.0507367; 0.0277846; 0.0386836; 0.0078025]; %[nätstation - 

kabelskåp 5, jm2, byggvesta1, byggvesta2] 
l6=[0.1158483; 0.0304991; 0.0428396]; %[nätstation - kabelskåp 6, 

borätt, primula] 
l10=[0.0786511; 0.0294548; 0.0077691; 0.1036534; 0.0628037; 

0.0361884]; %[nätstation - kabelskåp 10, svb1, stockholmshem, 10-

11, 11-12, 12-svb2] 
lnat=[0.0592839; 0.1055351]; %[nätstation - hsb, nätst. - skb] 

  
%Abonnenter 
kund=[33; 65; 1; 1; 144; 62; 82; 190; 78+1; 85+2; 140; 82; 78; 

92+1];  
last=[62; 110; 62; 200; 228.5; 105.5; 135.5; 297.5; 171.5; 327.5; 

222.5; 135.5; 129.5; 192.5];%*10^3; %kW 
%[folkhem, einar, pump, 200kW, svb1, jm1, jm2, byggvesta, borätt & 

pizza, primula & 2 förskolor, stockholmshem, svb2, hsb, skb & 

pizza] 
tot_kund=sum(kund); 

  
%Kabelskåp X 
U_folkhem=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*lx(1))^3/(8760

^2)+f(5)*r(5)*lx(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*

lx(2); %en servis 
f_folkhem=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*lx(1))^3)*3*r(3)^2/(

8760^2)+f(5)*lx(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*lx(2); 

  
U_einar=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*lx(1))^3/(8760^2

)+f(5)*r(5)*lx(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*lx

(3); %en servis 
f_einar=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*lx(1))^3)*3*r(3)^2/(87

60^2)+f(5)*lx(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*lx(3); 

  
U_pump=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*lx(1))^3/(8760^2)

+f(5)*r(5)*lx(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+f(1)*r(1)+f(3)*r(3)*lx(

4); %en servis 
f_pump=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*lx(1))^3)*3*r(3)^2/(876

0^2)+f(5)*lx(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+f(1)+f(3)*lx(4); 
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U_200kW=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*lx(1))^3/(8760^2

)+f(5)*r(5)*lx(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*lx(5))^2/87

60+f(5)*r(5)*lx(5)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_200kW=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*lx(1))^3)*3*r(3)^2/(87

60^2)+f(5)*lx(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*lx(5))^2)*2*r(3)/8760+f(5)

*lx(5)+2*f(1)*0.1; 

  
%Kabelskåp 4 
U_svb1=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l4(1))^3/(8760^2)

+f(5)*r(5)*l4(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l4(2))^2/876

0+f(5)*r(5)*l4(2)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_svb1=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l4(1))^3)*3*r(3)^2/(876

0^2)+f(5)*l4(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l4(2))^2)*2*r(3)/8760+f(5)*

l4(2)+2*f(1)*0.1; 

  
U_jm1=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l4(1))^3/(8760^2)+

f(5)*r(5)*l4(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l4(3))^2/8760

+f(5)*r(5)*l4(3)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_jm1=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l4(1))^3)*3*r(3)^2/(8760

^2)+f(5)*l4(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l4(3))^2)*2*r(3)/8760+f(5)*l

4(3)+2*f(1)*0.1; 

  
%Kabelskåp 5 
U_jm2=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l5(1))^3/(8760^2)+

f(5)*r(5)*l5(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l5(2))^2/8760

+f(5)*r(5)*l5(2)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_jm2=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l5(1))^3)*3*r(3)^2/(8760

^2)+f(5)*l5(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l5(2))^2)*2*r(3)/8760+f(5)*l

5(2)+2*f(1)*0.1; 

  
U_byggvesta=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l5(1))^3/(87

60^2)+f(5)*r(5)*l5(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+((f(3)*r(3))^4)*l5

(3)*l5(3)*l5(4)*l5(4)+f(5)*r(5)*l5(3)+f(5)*r(5)*l5(4)+4*f(1)*r(1)*

0.1; %fyra servis 
f_byggvesta=f(1)+f(2)*f(2)*(r(2)+r(2))+f(1)+((f(3)*l5(1))^3)*3*r(3

)+f(5)*l5(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+(f(3)^4)*4*r(3)*l5(3)*l5(3)*l5(4)*l5(

4)+f(5)*l5(3)+f(5)*l5(4)+4*f(1)*0.1; 

  
%Kabelskåp 6 
U_boratt=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l6(1))^3/(8760^

2)+f(5)*r(5)*l6(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l6(2))^2/8

760+f(5)*r(5)*l6(2)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_boratt=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l6(1))^3)*3*r(3)^2/(8

760^2)+f(5)*l6(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l6(2))^2)*2*r(3)/8760+f(5

)*l6(2)+2*f(1)*0.1; 

     
U_primula=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l6(1))^3/(8760

^2)+f(5)*r(5)*l6(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l6(3))^3/

(8760^2)+f(5)*r(5)*l6(3)+3*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_primula=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l6(1))^3)*3*r(3)^2/(

8760^2)+f(5)*l6(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l6(3))^3)*3*r(3)^2/(8760

^2)+f(5)*l6(3)+3*f(1)*0.1; 

  
%Kabelskåp 10, 11, 12 
U_stockholmshem=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l10(1))^

3/(8760^2)+f(5)*r(5)*l10(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l

10(3))^2/8760+f(5)*r(5)*l10(3)+2*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
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f_stockholmshem=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l10(1))^3)*3*r

(3)^2/(8760^2)+f(5)*l10(1)+6*f(1)*0.1+f(4)+((f(3)*l10(3))^2)*2*r(3

)/8760+f(5)*l10(3)+2*f(1)*0.1; 

  
U_svb2=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*l10(1))^3/(8760^2

)+f(5)*r(5)*l10(1)+6*f(1)*r(1)*0.1+3*f(4)*r(4)+(f(3)*r(3)*l10(4))^

2/8760+f(5)*r(5)*(l10(4)+l10(5)+l10(6))+(f(3)*r(3)*l10(5))^2/8760+

(f(3)*r(3)*l10(6))^3/(8760^2)+11*f(1)*r(1)*0.1; %två servis 
f_svb2=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*l10(1))^3)*3*r(3)^2/(87

60^2)+f(5)*l10(1)+6*f(1)*0.1+3*f(4)+f(5)*(l10(4)+l10(5)+l10(6))+11

*f(1)*0.1+((f(3)*l10(4))^2)*2*r(3)/8760+((f(3)*l10(5))^2)*2*r(3)/8

760+((f(3)*l10(6))^3)*3*r(3)^2/(8760^2); 

  
%Nätstation - lastpunkt 
U_hsb=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*lnat(1))^2/8760+f(

5)*r(5)*lnat(1)+2*0.1*f(1)*r(1); %två servis 
f_hsb=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*lnat(1))^2)*2*r(3)/8760+

f(5)*lnat(1)+2*0.1*f(1); 

  
U_skb=2*f(1)*r(1)+(f(2)*r(2))^2/8760+(f(3)*r(3)*lnat(2))^2/8760+f(

5)*r(5)*lnat(2)+2*0.1*f(1)*r(1); %två servis 
f_skb=2*f(1)+f(2)*f(2)*2*r(2)/8760+((f(3)*lnat(2))^2)*2*r(3)/8760+

f(5)*lnat(2)+2*0.1*f(1); 

  
%Systemindex Västra 
SAIFI_vastra=((kund(1)*f_folkhem)+(kund(2)*f_einar)+(kund(3)*f_pum

p)+(kund(4)*f_200kW)+(kund(5)*f_svb1)+(kund(6)*f_jm1)+(kund(7)*f_j

m2)+(kund(8)*f_byggvesta)+(kund(9)*f_boratt)+(kund(10)*f_primula)+

(kund(11)*f_stockholmshem)+(kund(12)*f_svb2)+(kund(13)*f_hsb)+(kun

d(14)*f_skb))/tot_kund 
SAIDI_vastra=60*((kund(1)*U_folkhem)+(kund(2)*U_einar)+(kund(3)*U_

pump)+(kund(4)*U_200kW)+(kund(5)*U_svb1)+(kund(6)*U_jm1)+(kund(7)*

U_jm2)+(kund(8)*U_byggvesta)+(kund(9)*U_boratt)+(kund(10)*U_primul

a)+(kund(11)*U_stockholmshem)+(kund(12)*U_svb2)+(kund(13)*U_hsb)+(

kund(14)*U_skb))/tot_kund 

  
ENS_vastra=(last(1)*U_folkhem)+(last(2)*U_einar)+(last(3)*U_pump)+

(last(4)*U_200kW)+(last(5)*U_svb1)+(last(6)*U_jm1)+(last(7)*U_jm2)

+(last(8)*U_byggvesta)+(last(9)*U_boratt)+(last(10)*U_primula)+(la

st(11)*U_stockholmshem)+(last(12)*U_svb2)+(last(13)*U_hsb)+(last(1

4)*U_skb) 
AENS_vastra=ENS_vastra/tot_kund 

  
kostnad=SEKperkWh*ENS_vastra 

 

 


