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Sammanfattning

I detta examensarbete har en tillförlitlighetsmetod tagits fram som väger
samman kostnadsp̊averkande faktorer för investeringar och underh̊all i el-
distributionssystem med kostnader förknippade med avbrott. Syftet med
metoden är att möjliggöra för nätplanerare och projektörer att jämföra oli-
ka investeringsalternativ för att kunna kostnadseffektivisera investeringar-
na i eldistributionssystem. Med tillförlitlighetsanalys kan den förväntade
avbrottstiden i systemets uttagspunkter beräknas. Kopplas en kostnad till
den förväntade avbrottstiden i uttagspunkterna kan den förväntade avbrotts-
kostnaden för distributionssystemet beräknas.

Syftet med simuleringarna har varit att undersöka om det g̊ar att minimera
den totala kostnaden, investeringskostnader samt förväntade avbrottskost-
nad, genom slumpvisa investeringar i systemets ledningssektioner. Simuler-
ingarna har genomförts p̊a ett fiktivt mindre system. Systemet möjliggör
analys av resultaten, men är änd̊a tillräckligt komplext för att p̊avisa prob-
lematik som kan uppst̊a. Simuleringarna visar att den framtagna metoden är
robust och fungerar p̊a önskat vis. Det visade sig ocks̊a att simuleringstiden,
även med ett stort antal slumpvisa investeringstillfällen, är kort vilket gör
att modellen även kan användas för mer komplexa nät.

Nyckelord: [Optimering, Elektriska distributionssystem, Avbrottskostnad,
Tillförlitlighetsanalys ]
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Abstract

This MSc project develops a method that combines factors that affect the
investment and maintenance costs in electrical power systems with costs asso-
ciated with outage. This gives the system planner an opportunity to compare
different alternatives for investments to receive a low total cost. Using system
reliability analysis the outage time for the load points in the system can be
decided. If the expected outage time is associated with a cost, it is possible
to calculate the expected outage cost for the system.

The purpose of the simulations has been to examine if it is possible to mi-
nimize the total cost by doing randomized investments on power lines in the
system. The simulations is carried out on a fictional, small system. Because
of the specific design, it is easy to analyze results but also complex enough to
show problems that can occur in the system. The simulations show that the
model is robust and the expected results were accomplished. The simulations
also showed that, even for a large amount of events, the time for the simula-
tion is short. This shows that the model is suitable also for larger systems.

Keywords: [Optimization, Electrical Power Systems, Outage costs, System
Reliability Analysis ]
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Förord

Att ta fram en modell för kostnadseffektiva investerings- och underh̊allsplaner
i eldistributionssystem är idé som kommer ifr̊an Stefan Svensson och Pär
Lydén p̊a Sweco Energuide. Idén utmynnade i ett förslag p̊a examensarbete
och kontakt togs med RCAM-gruppen p̊a KTH som anammade förslaget och
ans̊ag det lämpligt att bedriva arbetet p̊a institutionen.

Först och främst vill jag framföra ett stort tack till Pär Lydén och Ste-
fan Svensson p̊a Sweco Energuide för ovärderlig hjälp, givande diskussioner
och uppmuntran. Jag vill ocks̊a framföra ett stort tack till min examinator,
Patrik Hilber, och mina handledare, Carl Johan Wallnerström och Johan
Setréus, p̊a KTH för inspiration och hjälp med att genomföra detta arbete.
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Definitioner och terminologi

I detta avsnitt presenteras definitioner och centrala begrepp som används i
arbetet.

Definitioner

Tillförlitlighet (eng. Reliability) Definieras enligt standarden ISO 8402
som [1]:

The ability of an item to perform a required function, under given
environmental and operational conditions and for a stated period
of time.

Investeringskostnad är den kostnad som uppst̊ar för nätägaren d̊a un-
derh̊all eller nyinvestering görs p̊a en ledningssektion i systemet.

Förväntad avbrottskostnad är den kostnad som uppst̊ar för nätägaren
om ett förväntat avbrott i systemet uppst̊ar.

Total kostnad är summan av förväntade avbrottskostnaden och invester-
ingskostnaden för systemet

Terminologi

� Felintensitet: λ [1/h]

� Reparationsintensitet: µ [1/h]

� Medeltid till fel: MTTF [h]

� Medeltid för reparation: MTTR [h]

� Otillgänglighet: Us
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� Ledningssektion: Li

� Uttagspunkt: Ni
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Kapitel 1

Introduktion

Bakgrund

Stormen Gudrun i januari 2005 visade sig vara den utlösande faktorn som
p̊a allvar satte offentligt fokus p̊a tillförlitligheten i de svenska region- och
lokalnäten [2]. Drygt ett sekel efter att Sverige började elektrifieras har be-
tydelsen av säkra elleveranser för viktiga samhällsfunktioner, industrier och
hush̊all blivit allt viktigare. I och med stormen Gudrun s̊a väcktes fr̊agan om
förnyelse och förbättringar av elnätet har följt med samhällets ökade krav p̊a
tillförlitliga elleveranser.

Kritiken mot nätägarna efter stormen Gudrun var omfattande. Hade avre-
gleringen nästan tio år tidigare varit felaktig eller hade nätägarna eftersatt
underh̊allet för ekonomisk vinnings skull eller berodde det p̊a inkompetens.
Politikerna agerade genom att införa h̊ardare krav för nätägarna genom
ny lagstiftning - nu skulle det kosta nätägarna pengar om deras nät hade
avbrott längre än 12 timmar [3]. Nätägarna agerade och satte ig̊ang en av de
största nätupprustningarna sedan Sverige elektrifierades [4]. Befintliga blan-
kledningsnät skulle bytas ut mot jordkabel eller åtminstonde belagd luftled-
ning. Även nät utan alternativ matning skulle i allt väsentligt kompletteras
med reservmatning.

Men hur mycket f̊ar ett modernt elnät kosta och vad är det värt? Ett flertal
utredningar har därför fokuserat p̊a att ta reda p̊a vad ett avbrott kostar [5].
I vissa fall är det lätt att ta reda p̊a vad ett avbrott kostar, som till exempel
vad ett avbrott kostar en industri. För andra kundgrupper s̊a som vanliga
hush̊all har det visat sig sv̊arare att ta reda p̊a dessa kostnader. I och med
sv̊arigheterna att bestämma dessa avbrottskostnader har lagstiftarna skapat
en lagstadgad avbrottsersättning som åläggs nätägare som drabbas av längre
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2 Kapitel 1. Introduktion

avbrott [6]. Men avbrottskostnaden best̊ar b̊ade av lagstadgad ersättning till
abonnenter och av felavhjälpningskostnad. Uppgiften att ställa samman al-
la kostnadsfaktorer och ställa dessa mot nyttoeffekterna kom att hamna p̊a
nätägarnas planerare och projektörers bord.

Syfte

Upprinnelsen och den första idén till det här examensarbetet var att fokusera
p̊a de fr̊ageställningar som en nätplanerare eller projektör ställs inför. Finna
en metod att väga samman faktorer som p̊averkar kostnaden för en elnäts-
investering och ställa dessa mot kostnader förknippade med avbrott. Tanken
har fr̊an början varit att fokusera p̊a kostnadsp̊averkande faktorer under en
livscykel och p̊a ett enkelt sätt, uttryckt i kronor, skapa en plattform att
jämföra olika investeringsalternativ p̊a [7]. Skapa principer till ett robust
verktyg. Användbart för en projektör att i en verklig situation jämföra al-
ternativ och utifr̊an objektiv fakta välja en nätkonstruktion som bäst svarar
mot de krav som ett modernt samhälle ställer.

Genomförande

Första steget i detta arbete var att matematiskt beskriva hur felintensiteten
p̊a de olika ledningssektionerna, i ett specificerat nät, förändrades med tiden.
När uttryck för felintensiteten erh̊allits s̊a kunde uttryck som beskriver av-
brottskostnaden för ett specificerat system erh̊allas. När dessa ekvationer
erh̊allits simulerades systemet med olika investeringsalternativ för att se
hur investeringar ska göras i systemet för att erh̊alla en s̊a l̊ag förväntad
avbrottskostnad som möjligt.

Avgränsningar

I arbetet har följande avgränsningar satts:

� Systemkonfigurationen är konstant under hela livscykeln.

� Arbetet begränsar sig till att studera investeringsalternativ inom en
och samma systemkonfiguration i taget.

� I det här arbetet antas kalkylräntan för samtliga investeringar och kost-
nader till 0%.

� Arbetet inriktas p̊a själva modellen för beslutstödssystemet och be-
handlar inte felintensiteter, investeringskostnader och avbrottskostnad-
er.
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Huvuddrag i rapporten

Rapporten kan delas in i tre olika delar, den första delen behandlar teori
och hur simuleringar genomfördes. Den andra delen presenterar resultat och
analys av dessa samt validering av modellen. I det tredje avsnittet presenteras
slutsatser, en diskussion kring resultaten och framtida studier. Rapportens
kapitelindelning presenteras kortfattat nedan.

Kapitel 2 beskriver teorin bakom modellen, dels tillförlitlighetsanalys och
dels hur system och komponenter kan beskrivas p̊a tillst̊andsform.

Kapitel 3 beskriver hur simuleringarna av systemet genomfördes samt hur
algoritmen som beräknar avbrottskostnaderna i systemet fungerar.

Kapitel 4 redovisar resultaten av simuleringarna.

Kapitel 5 analyserar resultaten som erh̊allits i föreg̊aende kapitel.

Kapitel 6 validerar den framtagna modellen i detta arbete.

Kapitel 7 redovisar slutsatser om detta arbete.

Kapitel 8 presenterar framtida studier som kan göras med detta arbete
som utg̊angspunkt samt diskuterar kring resultaten.





Kapitel 2

Teori

I detta arbete ska en lämplig matematisk metod för beräkningar av den
förväntade avbrottskostnaden under en given tidsperiod för elektriska distri-
butionssystem studeras. Metoden beskriver den totala avbrottskostnaden för
systemet beroende p̊a tiden. Eftersom avbrottskostnaden beror p̊a längden
p̊a avbrotten i distributionssystemet är det viktigt att finna sätt att beskriva
sannolikheten att elektricitet inte levereras till en specifik uttagspunkt. Med
andra ord, sannolikheten att fel uppst̊ar i en eller flera komponenter som är
kopplade p̊a s̊a sätt att elektricitet inte levereras till uttagspunkten.

2.1 Tillförlitlighetsanalys av komponenter

Tillförlitlighetsanalys är ett verktyg som kan användas när system ska kon-
strueras och studeras [1]. Med hjälp av tillförlitlighetsanalys kan approxima-
tioner göras p̊a sannolikheter att fel inträffar i systemet. Beroende p̊a om sys-
temet är ett reparerbart system eller inte kan ocks̊a den sannolika tiden som
ett system kommer att vara otillgängligt, förväntade avbrottstiden, ocks̊a
approximeras.

2.1.1 Tid till fel

Tid till fel för en komponent eller ett system är tiden fr̊an att komponenten
eller systemet startas, tidpunkten t = 0, och tiden fram till att första felet
inträffar, tidpunkten t = T . T är en stokastisk variabel och komponenten
eller systemet betecknas som X(t) och är binär

x(t) =

{
1 om enheten fungerar vid tidpunkten t
0 om enheten inte fungerar vid tidpunkten t

(2.1)
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6 Kapitel 2. Teori

Tiden till fel, T , är kontinuerligt fördelad med täthetsfunktionen f(t) och
fördelningsfunktionen F (t) där

F (t) = P (T ≤ t) =
∫ t

0
f(u)du för t > 0 (2.2)

Sannolikheten att systemet eller komponenten fallerar i tidsintervallet (0, t]
beskrivs av F (t) och täthetsfunktionen f(t) definieras enligt följande

f(t) =
d

dt
F (t) = lim

∆t→0

F (t+∆t)− F (t)

∆t
= lim

∆t→0

P (t < T ≤ t+∆t)

∆t
(2.3)

vilket leder till att när ∆t är litet

P (t < T ≤ t+∆t) ≈ f(t) ·∆t (2.4)

2.1.2 Överlevnadsfunktionen

Överlevnadsfunktionen (tillförlitlighetsfunktionen) R(t) beskriver sannolik-
heten att systemet eller komponenten inte fallerar inom tidsintervallet (0, t]
och definieras som

R(t) = 1− F (t) = P (T > 1) för t > 0 (2.5)

2.1.3 Felintensitet

Felintensiteten, z(t), talar om hur många sannolika fel som kommer att up-
pst̊a fr̊an tidpunkten t till tidpunkten t+∆t. Sannolikheten att ett fel kommer
att uppst̊a i ett vid tidpunkten t fungerande system eller komponent i tidsin-
tervallet (t, t+∆t] är

P (t < T ≤ t+∆t | T > t) =
P (t < T ≤ t+∆t)

P (T > t)
=

F (t+∆t)− F (t)

R(t)
(2.6)

Felintensiteten z(t) erh̊alles genom att dividera ekvation (2.6) med längden
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av tidsintervallet ∆t och l̊ata tiden ∆t → 0

z(t) = lim
∆t→0

P (t < T ≤ t+∆t | T > t)

∆t
=

= lim
∆t→0

F (t+∆t)− F (t)

∆t

1

R(t)
=

f(t)

R(t)
(2.7)

Ett vanligt sätt att beskriva hur felintensiteten förändras över tiden för
distributionssystem och dess komponenter är att beskriva felintensiteten i
form av en badkarskurva, se figur (2.1). Badkarskurvan har precis som det

Figur 2.1: Felintensiteten för en komponent eller system under dess livstid

l̊ater utseende som ett badkar, i början av ett systems eller komponents liv,
inkörningsperioden, uppst̊ar fel ofta för att sedan avta för att nästan plana ut
helt en viss period, användningsperioden, för att sedan återigen f̊a en ökande
felintensitet, utnötningsperioden. Eftersom det under användningsperioden
inträffar relativt f̊a fel i systemet eller komponenten kan z(t) under denna
period ansättas som en konstant [1]. I detta arbete antas det att felinten-
siteten i komponenterna har samma beteende som z(t) i figur 2.1 men med
tv̊a undantag. Komponenterna saknar inkörningsperiod och felintensiteten
under användningsperioden är ej konstant.
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Felintensiteten kan ocks̊a beräknas p̊a följande sätt. Om tiden till fel, T , för
en enhet eller komponent är exponentialfördelad, med parametern λ s̊a är
dess fördelningsfunktion [8]:

x(t) =

{
λe−λt för t > 0, λ > 0
0 annars

(2.8)

Överlevnadsfunktionen blir d̊a

R(t) = P (T > t) =
∫∞
t

f(u)du = e−λt för t > 0 (2.9)

Överlevnadsfunktionen R(t) ger medeltiden till fel genom integration med
avseende p̊a tiden

MTTF =

∫ ∞

0

R(t)dt =

∫ ∞

0

e−λtdt =
1

λ
(2.10)

Felintensiteten z(t) ges av följande samband

z(t) =
f(t)

R(t)
=

λe−λt

e−λt
= λ (2.11)

2.1.4 Medeltid till fel

Medeltid till fel, (MTTF), anger hur l̊ang tid det är i genomsnitt till ett fel, är
reparationstiden för systemet eller komponenten mycket kort s̊a kan MTTF
ocks̊a ange hur l̊ang tid det är mellan fel men i detta arbete s̊a används inte
detta. Definitionen av MTTF ges av följande formel:

MTTF = E(T ) =

∫ ∞

0

tf(t)dt (2.12)
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Eftersom f(t) = −R′(t) s̊a kan MTTF uttryckas p̊a följande sätt:

MTTF = −
∫ ∞

0

tR′(t)dt (2.13)

genom partiell integration f̊as följande uttryck

MTTF = −[tR(t)]∞0 +

∫ ∞

0

R(t)dt (2.14)

Om MTTF < ∞ s̊a gäller att

MTTF =

∫ ∞

0

R(t)dt (2.15)

MTTF kan ocks̊a beräknas genom att Laplacetransformera överlevnadsfunktionen
R(t)

R∗(s) =

∫ ∞

0

R(t)e−stdt (2.16)

Genom att sätta s = 0 erh̊alles

R∗(0) =

∫ ∞

0

R(t)dt = MTTF (2.17)

Ekvation 2.17 visar att MTTF relativt enkelt kan erh̊allas om överlevnads-
funktionen för systemet eller komponenten finns tillgänglig. Vilket sällan är
fallet i verkligheten.
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2.2 Tillförlitlighetsanalys av system

2.2.1 Tillförlitlighetsdiagram

För att kunna beräkna systems tillförlitlighet räcker det inte bara att titta
p̊a komponenterna i systemet var för sig utan en god vetskap om hur sys-
temets komponenter är kopplade och beroende av varandra behövs ocks̊a. Ett
hjälpmedel för att studera systems tillförlitlighet är tillförlitlighetsdiagram.
Eftersom ett system kan ha flera än en funktion kan det behöva konstrueras
tillförlitlighetsdiagram för varje funktion som systemet har. Varje komponent
i systemet illustreras som ett block enligt figur 2.2. När det finns koppling

Xia b

Figur 2.2: Komponent i system

mellan punkt a och b fungerar en specificerad funktion i komponenten, det
kan dock vara andra funktioner i komponenten som inte fungerar. Hur olika
komponenter fungerar ihop illustreras i ett blockdiagram; systemet har olika
utseende beroende p̊a strukturen i systemet. Om systemet endast fungerar
om alla separata komponenter fungerar samtidigt sägs systemet ha en seriell
struktur och komponenterna seriekopplas enligt figur 2.3. Fungerar systemet

X1a b
X2 Xn

Figur 2.3: System av seriell struktur med n st komponentblock

trots att en eller flera komponenter inte fungerar sägs systemet ha parallell
struktur, och har utseende enligt figur 2.4. Systemen kan givetvis vara av b̊ade
seriell och parallell struktur samtidigt och vara mer eller mindre komplicer-
ade beroende p̊a vad för sorts system som ska beskrivas. Varje komponent,
i, i systemet kan beskrivas med en binär variabel xi där

xi =

{
1 om komponent i fungerar
0 om komponent i inte fungerar

(2.18)
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De olika komponenterna lagras i en vektor x = (x1, . . . , xn) eftersom tillst̊andet
för alla komponenter i systemet är känt s̊a är det ocks̊a känt om systemet
fungerar eller inte. Systemets tillst̊and kan ocks̊a beskrivas av en binär funk-
tion

ϕ(x) = ϕ(x1, . . . , xn) (2.19)

där

ϕ(x) =

{
1 om systemet fungerar
0 om systemet inte fungerar

(2.20)

och ϕ(x) kallas för systemets strukturfunktion. Strukturfunktionen beskrivs
p̊a samma sätt som strukturen för olika system.

a b

X1

X2

Xn

Figur 2.4: System av parallell struktur med n st komponentblock
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Ett system som fungerar endast om alla komponenter i systemet fungerar
kallas för en seriell struktur och har följande funktion

ϕ(x) = x1 · x2 · . . . · xn =
n∏

i=1

xi (2.21)

Parallella strukturer har system som fungerar om minst en av dess kom-
ponenter fungerar, en parallell strukturfunktion ser ut p̊a följande sätt

ϕ(x) = 1− (1− x1)(1− x2) . . . (1− xn) = 1−
n∏

i=1

(1− xi) =
n⨿

i=1

xi (2.22)

Systemets strukturfunktion kan ocks̊a beskrivas med hjälp av vägar och brott
och definieras enligt följande [9]:

Väg (stig,path) är en uppsättning komponenter s̊adana att deras funk-
tion garanterar systemets funktion.

Minimal väg är en väg som inte kan reduceras och förbli en väg.

Brott (avbrott, snitt, cut) är en uppsättning komponenter vars icke-
funktion säkert medför systemets icke-funktion.

Minimalt brott är ett brott som inte kan reduceras och förbli ett brott.

I figur 2.5 visas ett exempel p̊a ett system och i tabell dess vägar och mini-
mala vägar samt brott och minimala brott.

X1

X2

X3

a b

Figur 2.5: System med seriell och parallell struktur
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2.2.2 Systemets tillförlitlighet

I detta avsnitt visas hur systemets tillförlitlighet erh̊alles med hjälp av teorin
som tidigare visats. I avsnittet 2.2.1 beskrivs hur sambanden mellan de olika
komponenterna i ett system tas fram. Vad som inte erh̊alles är sannolikheten
att systemet kommer att vara trasigt efter ett visst antal tidsenheter, t.
Tillst̊andet för en komponent är givet enligt tillst̊andsvariabeln

X(t) =

{
1 om komponenten fungerar
0 om komponenten inte fungerar

(2.23)

och komponent i beskrivs i en tillst̊andsvektor

X(t) = (X1(t), . . . , Xn(t)) (2.24)

Det antas att komponenterna (elledningarna) är oberoende 1 av varandra
och fel i de olika komponenterna sker stokastiskt oberoende av varandra.
Strukturfunktionen kan skrivas som ϕ(X(t)) och sannolikheten att kompo-
nent i fungerar kan skrivas som

P (Xi(t) = 1) = pi(t) för i = 1, 2, . . . , n (2.25)

1I verkligheten är inte fallet s̊a d̊a t.ex fel i elledningar ofta uppst̊ar p̊a grund av
väderförh̊allanden. Ofta inträffar d̊a fel p̊a flera sektioner samtidigt

Tabell 2.1: Vägar, brott och komponentdelmängd för systemet i figur 2.5

Vägar
Minimala

Brott
Minimala Komponent-

vägar brott delmängd
{X1, X2} {X1, X2} {X1} {X1} C = {X1, X2, X3}
{X1, X3} {X1, X3} {X2, X3} {X2, X3}
{X1, X2, X3} {X1, X2}

{X1, X3}
{X1, X2, X3}
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och sannolikheten att systemet fungerar har följande utseende

P (ϕ(X(t)) = 1) = ps(t) (2.26)

Eftersom tillst̊andsvariabelnXi(t) är binär s̊a är komponenten i’s, i = 1, . . . , n,
tillförlitlighet enligt följande

E[Xi(t)] = 0 · P (Xi(t) = 0) + 1 · P (Xi(t) = 1) = pi(t) (2.27)

och systemets tillförlitlighet ges analogt p̊a samma sätt av

ps(t) = E(ϕ(X(t))) (2.28)

Om systemets komponenter är oberoende s̊a kan tillförlitligheten ps(t) ut-
tryckas med hjälp av tillförlitligheten p̊a komponenterna

ps(t) = h(p1(t), p2(t), . . . , pn(t)) = h(p(t)) (2.29)

P̊a liknande sätt som strukturfunktionen 2.21 beskrevs för seriella strukturer
s̊a kan tillförlitligheten för seriella strukturer beskrivas p̊a liknande sätt och
ges av följande ekvationer.

h(p(t)) = E(ϕ(X(t))) = E(
n∏

i=1

Xi(t)) =
n∏

i=1

E(Xi(t)) =
n∏

i=1

pi(t) (2.30)

Strukturfunktionen för parallellkopplade system 2.22 används p̊a liknande
sätt för att bestämma seriekopplade systems tillförlitlighet och ges av följande



2.2. Tillförlitlighetsanalys av system 15

ekvation

h(p(t)) = E(ϕ(X(t)))1−
n∏

i=1

(1− E(Xi(t))) = 1−
n∏

i=1

(1− pi(t)) =
n⨿

i=1

pi(t)

(2.31)

2.2.3 Ickereparerbara system

Ickereparerbara system är system som efter att en eller flera komponenter
slutat fungera inte g̊ar att reparera. Detta innebär dock inte att systemet
inte g̊ar att reparera utan att systemet endast är intressant fram tills ett fel
inträffat. Som tidigare visats s̊a är komponenternas tillförlitlighet och dess
överlevnadsfunktion lika med varandra, allts̊a är

pi(t) = Ri(t) för i = 1, 2, . . . , n (2.32)

och system med seriell struktur har en överlevnadsfunktion enligt följande

Rs(t) =
n∏

i=1

Ri(t) (2.33)

Genom integration kan MTTF för det ickereparerbara seriella systemet erh̊allas

MTTF =

∫ ∞

0

Rs(t)dt (2.34)

För parallellkopplade system erh̊alles dess överlevnadsfunktion enligt följande

Rs(t) = 1−
n∏

i=1

(1−Ri(t)) (2.35)
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och MTTF för det parallellkopplade systemet erh̊alles p̊a samma sätt som i
ekvation 2.34. I det här examensarbetet studeras reparerbara system.

2.2.4 Reparerbara system

Eftersom systemen i verkligheten oftast är möjliga att använda igen efter att
fel uppst̊att genom att ersätta eller reparera en eller flera komponenter s̊a
finns det verktyg för att använda sig av tillförlitlighetsanalys för reparerbara
system. När dessa systems komponenter repareras eller ersätts s̊a antas dessa
komponenter fungera likvärdigt med nya komponenter. Detta gör att för re-
parerbara system s̊a kommer systemets komponenter att ha en sekvens med
olika ”tid till fel” värden, T1, T2, . . . , Tn. Tiderna kan antas vara oberoende av
varandra. När systemet g̊ar sönder p̊a grund av att en eller flera komponenter
g̊ar sönder s̊a kommer systemet att vara otillgängligt under en viss tid, här
kallad reparationstiden, när dessa repareras. Tillst̊andet för en komponent
ges av tillst̊andsvariabeln (2.23). Tillgängligheten A(t) vid tidpunkten t för
en reparerbar komponent är likvärdig med sannolikheten att komponenten
fungerar vid tidpunkten t

A(t) = P (X(t) = 1) (2.36)

Komponentens otillgänglighet U(t) vid tidpunkten t för en reparerbar kom-
ponent är likvärdig med sannolikheten att komponenten inte fungerar vid
tidpunkten t

U(t) = 1− A(t) = P (X(t) = 0) (2.37)

Medeltiden det tar för att reparera en komponent ges av följande formel

MTTR =

∫ ∞

0

t · fD(t)dt =
∫ ∞

0

(1− FD(t))dt (2.38)

DärD anger reparationstiden. Tiden komponenten är otillgänglig är oberoende
och antas vara exponentialfördelad. P̊a samma sätt som i avsnitt 2.1.3 där
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MTTF ges av ekvation (2.10) s̊a kan MTTR uttryckas som

MTTR =
1

µ
(2.39)

där µ anger reparationsintensiteten. Tillgängligheten A(t) för en komponent
är följande

A(t) =
µ

λ+ µ
+

λ

λ+ µ
e−(λ+µ)t (2.40)

G̊ar tiden mot oändligheten s̊a kommer tillgängligheten för en komponent
att bli en konstant

lim
t→∞

A(t) =
µ

λ+ µ
=

1
λ

1
λ
+ 1

µ

=
MTTF

MTTF + MTTR
(2.41)

Eftersom MTTR <<MTTF oftast s̊a kan otillgängligheten för en komponent
approximeras. Approximationen ger att otillgängligheten för komponenten
kan uttryckas p̊a följande sätt

U =
MTTR

MTTF + MTTR
=

λ ·MTTR

1 + λ ·MTTR
≈ λ ·MTTR (2.42)

2.2.5 Systemets tillgänglighet

Systemets tillgänglighet för ett reparerbart system beräknas p̊a samma sätt
som tillförlitligheten, avsnitt 2.2.2, i ett system. Ett system med n stycken
komponenter med strukturfunktionen ϕ(X(t)) och med oberoende slump-
mässiga tillst̊andsvariabler X1(t), X2(t), . . . , Xn(t). Tillgängligheten för ett
system, As(t) beräknas p̊a följande sätt

As(t) = E(ϕ(X(t)) (2.43)
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Systemets otillgänglighet Us beräknas p̊a följande sätt

Us = 1− As (2.44)

2.2.6 Approximationer av systemet

Ett bra sätt som förenklar framtagandet av systemets otillgänglighet är
att använda sig av approximationer d̊a uttryck som beskriver systemets
otillgänglighet kan bli väldigt komplicerade om systemen best̊ar av många oli-
ka parallella strukturer. Genom att studera systemets minimala snitt kan san-
nolikheten att alla komponenter i den parallella strukturen fallerar beräknas.
Tillst̊andet beskrivs här som Q̌j(t) där j är en parallell struktur (j = 1, 2, . . . , k).
Om Q̌j(t) är litet kan Us(t) (systemets otillgänglighet) approximeras enligt :

Us(t) ≈
k∑

j=1

Q̌j(t) (2.45)

där Q̌j(t) ges av följande ekvation;

Q̌j ≈
∏
i∈Kj

λi ·MTTRi (2.46)

där Kj (j = 1, 2, . . . , k) är minimala snitt med parallell struktur [1]. Med
approximationen som gjorts i ekvation (2.46) s̊a kan systemets otillgänglighet
approximeras enligt följande formel:

Us ≈
k∑

j=1

∏
i∈Kj

λi ·MTTRi (2.47)

Ekvation (2.47) bygger p̊a att systemet ses som ett system av parallelkop-
plade minimala snitt som är seriekopplade, med denna approximation un-
derlättas framtagandet av otillgängligheten av systemet d̊a redan mycket
små system kan f̊a mycket stora uttryck om inte approximationer görs. Skulle
otillgänglighetstalet Us beräknas för systemet i figur 2.5 skulle följande ut-
seende p̊a ekvationen erh̊allas:

Us = MTTR1 · λ1 +MTTR2 ·MTTR3 · λ2 · λ3 (2.48)
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2.3 Differentialekvationer

2.3.1 Ordinär differentialekvation (ODE)

Differentialekvationer kan beskrivas som förh̊allandet mellan en okänd funk-
tion och dess derivator. I detta arbete används första ordningens differen-
tialekvationer för att beskriva felintensiteten λ. En första ordningens differ-
entialekvation är en funktion som endast har först ordningens derivator. Det
kanske vanligaste sättet att beskriva en första ordningens differentialekvation
är exemplet med bakterietillväxt i en lösning. D̊a bakterierna delar sig med
en viss hastighet är tillväxten proportionell med antalet bakterier i lösningen.
Om x är antalet bakterier vid tidpunkten t kan förändringen av antalet bak-
terier uttryckas p̊a följande sätt:

x′(t) = k · x(t) (2.49)

Lösningen p̊a denna funktion är en exponentialfunktion eftersom funktio-
nens derivata är proportionell mot funktionen.

2.3.2 Tillst̊andsform

Ett sätt att beskriva ett system eller komponent och dess förändring över
tiden är att beskriva komponenten p̊a tillst̊andsform. Tillst̊andsekvationerna
[10] erh̊alles genom att först välja ett antal tillst̊andsvariabler, till dessa väljs
ofta variabler som p̊a n̊agot sätt har ett ”minne”. Ofta är det exempelvis
hastighet eller laddning hos en kondensator som väljs som tillst̊andsvariabel,
x(t). Därefter uttrycks tidsderivatan för varje tillst̊andsvariabel, ẋ(t), med
hjälp av tillst̊andsvariabler och insignaler, u(t). Utsignalerna, y(t), uttrycks
som en funktion utav tillst̊andsvariabler och insignaler. Komponenten kan
allts̊a beskrivas p̊a tillst̊andsformen

ẋ = Ax+Bu
y = Cx+Du
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Metod

I detta avsnitt presenteras metoden som använts vid simuleringarna. Avsnit-
tet behandlar även hur Matlabprogramet fungerar samt beskriver testnätet
och hur startvärden valts.

3.1 Generell metod

För att f̊a fram eftersökta resultat genomförs följande steg. Felintensiteten,
avsnitt 2.1.3, tas fram för sektionerna i systemet. Felintensiteten p̊a en sektion
beskrivs som första ordningens differentialekvation:

λ̇ = A · λ (3.1)

Denna ekvation kan sedan skrivas om p̊a tillst̊andsform;

λ̇ = Aλ
y = λ

Anledningen till att ekvation 3.1 skrivs om p̊a tillst̊andsform är att inbyggda
funktioner i Matlab kan användas för att studera hur λ förändrats med tiden.
I figur 3.1 visas hur en sektions felintensitet förändras med tiden. Eftersom
investeringar i ledningssektioner p̊averkar λ krävs det simuleringar som vis-
ar hur felintensiteten p̊averkas när investeringar görs. I detta arbete antas
det att en gjord investering i en ledningssektion gör att felintensiteten för
ledningssektionen återg̊ar till ursprungsvärdet vid tiden t0. Exempel p̊a hur
felintensiteten varierar med tiden vid tv̊a slumpmässiga investeringar illustr-
eras i figur 3.2. Investeringstillfällena för de olika ledningssektionerna slumpas
fram. Anledningen till att investeringstillfällena är helt slumpmässiga är för
att modellen ska fungera bra oavsett systemets utseende. En bra gissning
när investeringar ska ske i ett system behöver inte vara en bra gissning för

21
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Figur 3.1: Felintensitet över tiden
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Figur 3.2: Felintensitet över tiden med investeringar



3.1. Generell metod 23

ett annat system. Vid genereringen av investeringstillfällena har tv̊a villkor
satts, det första är att ingen investering kan ske år 0 och det andra är att
investeringar ej kan ske flera g̊anger vid samma tidpunkt. Anledningen till
att dessa villkor satts är p̊a grund av att investeringar vid tidpunkten 0 eller
vid samma tillfälle ej ger n̊agon minskning av felintensiteten i den aktuella
ledningssektionen. För simuleringarna tas det fram 1 000 000 olika invester-
ingskombinationer för de olika ledningssektionerna. Otillgänglighetstalen för
de olika uttagspunkterna beräknas för de olika investeringskombinationerna.
När s̊a otillgänglighetstalen är beräknade s̊a kan den förväntade avbrottskost-
naden för hela systemet tas fram samt den totala kostnaden för systemet. I
den första simuleringen studeras hur den förväntade avbrottskostnaden vari-
erar när ledningssektionerna har ett förutbestämt antal investeringstillfällen
och vid vilket antal investeringstillfällen den lägsta totala kostnaden erh̊alls.
I simulering 2 studeras om det g̊ar att f̊a en lägre total kostnad genom att
ha olika antal investeringar i de olika ledningssektionerna.
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3.2 Algoritm

I detta avsnitt presenteras en algoritm som beskriver hur Matlabprogramet
som används vid simuleringarna arbetar. För den läsare som är intresserad
presenteras Matlabkoden i dess helhet i appendix A.

Beräkning av λ för
de olika

ledningssektionerna

Funktion som tar fram λ för 
de olika ledningssektionerna

Slumpar fram antalet 
investeringar i varje 
ledningssektion

Investeringstillfällen för 
varje ledningssektion 

slumpas fram

Funktion som slumpar fram 
investeringstillfällena

λ för 
ledningssektionerna 

när investeringar gjorts

Icketillgängligheten för 
uttagspunkter i 

systemet beräknas

Beräknar total kostnad 
i systemet

Är kostnaden lägre än 
den hitintills lägsta 
totala kostnaden ?

Ersätter den före detta 
lägsta avbrottskostnaden 
med den nya, samt sparar 

investeringstillfällena

Iterationer kvar?
Sparar den totala 

kostnaden

Den minimerade totala 
kostnaden samt 

investeringstillfällen 
erhålls

Ja Nej

Nej

Ja

Figur 3.3: Algoritm som beskriver hur Matlabprogramet arbetar
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3.3 Testnät

Distributionssystemet som används i simuleringarna är ett fiktivt system, se
figur 3.4. Systemet matas fr̊an ett h̊all och best̊ar av fyra ledningssektioner
samt tre uttagspunkter. Uttagspunkt N1 och N2 är uttagspunkter med re-
dundans medan uttagspunkt N3 saknar redundans om ett fel skulle uppst̊a
i ledningssektion L4. I praktiken innebär detta att exempelvis uttagspunkt
N1 kan matas antingen via L1 eller via L2 och L3. I detta arbete studeras
endast ledningssektionerna, alla andra komponenter antas vara ideala. Led-
ningssektionerna kan best̊a av olika ledningstyper eller av samma ledningstyp.
Uttagspunkterna i systemet kan antingen vara ett mindre samhälle eller en
industri.

L1

L2

L3

L4

N1

N2

N3

Figur 3.4: System som används vid simuleringar
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3.4 Val av startvärden

Valet av startvärden för ledningssektionernas felintensitet samt uttagspunk-
ternas avbrottskostnad har gjorts s̊a att genomförda simuleringar p̊a ett ty-
dligt vis illustrerar/p̊avisar modellens beteende. Med utg̊angspunkt i detta
har även startvärden ansatts för att kunna efterlikna vad som skulle kunna
uppträda i en verklig driftssituation. Tiden för att reparera en ledningssektion
har i grundutförandet antagits ta 24 timmar för samtliga ledningssektioner.
Anledningen att tiden 24 timmar har valts är de nya funktionskraven och
som säger att Inga elavbrott f̊ar överstiga 24 timmar (inom kontrollansvaret).
Dessa funktionskrav kommer att gälla fr̊an och med första januari 2011 [6].
I begreppet avbrottskostnad är kostnaden för reparation av ledningssek-
tionen inkluderad. I avbrottskostnaden ing̊ar inte reparationskostnader för
brott som inträffar i ledningssektioner som inte p̊averkar tillgängligheten i
uttagspunkterna. Investeringskostnaden i samtliga ledningssektioner är satt
till 500 kSEK för varje ledningssektion. Tidsspannet har satts till 100 år för
att en hel livscykel för varje ledningskomponent ska kunna studeras.
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Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten av simuleringarna. Eftersom detta ar-
bete har g̊att ut p̊a att undersöka om det g̊ar att finna ett verktyg som kan
användas för att finna optimala investeringstillfällen för ett specificerat elnät
(se fig. 3.3) har simuleringarna gjorts med detta syfte. Simuleringarna har
gjorts dels med ett lika stort antal investeringar i alla ledningssektioner och
dels med varierande antal i de olika ledningssektionerna. Vid studier av plot-
tarna bör läsaren ha i åtanke att de kostnader som visas för investeringarna
i plottarna inte är det verkliga värdet p̊a dessa. Kostnaden för en investering
är alltid 500 000 kr.

27
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4.1 Simulering 1 - Statiskt antal investeringstillfällen

I simulering 1 undersöks hur antalet investeringstillfällen, n, p̊averkar sys-
temets totala kostnad och hur nätets utseende p̊averkar denna kostnad. I
simuleringen ökas n s̊a länge den totala kostnaden sjunker.

Tabell 4.1: Startvärden för ledningssektionerna, simulering 1

Ledningssektion Li λi [1/h] MTTRi [h]
L1

1
70 080

24
L2

1
43 800

24
L3

1
113 880

24
L4

1
87 600

24

Tabell 4.2: Avbrottskostnad för uttagspunkterna, simulering 1

Uttagspunkt Ni kSEK
N1 4 400
N2 11 000
N3 44
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4.1.1 Tv̊a investeringstillfällen
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Figur 4.1: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, simulering
4.1.1. Observera att investering sker b̊ade i L2 och L4 vid år 36.

Tabell 4.3: Resultat, simulering 1, n = 2

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 23 408
Investeringskostnad 4 000
Total kostnad 27 408

Simuleringen gav en total kostnad p̊a 27 408 kSEK. Ett resultat som ensamt
är ganska intetsägande, dock visar det sig att investeringar i ledningssek-
tion L4, som är en radiell ledningssektion, gjorde en stor inverkan p̊a den
förväntade avbrottskostnaden. Detta syns tydligast p̊a investeringen i L4

efter 66 år som ger en stor p̊averkan p̊a den förväntade avbrottskostnaden.
Investeringar i ledningssektionerna med redundans, L1 L2 L3, p̊averkar ocks̊a
den förväntade avbrottskostnaden men i mindre grad.
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4.1.2 Tre investeringstillfällen
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Figur 4.2: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, simulering
4.1.2

Tabell 4.4: Resultat, simulering 1, n = 3

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 20 992
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 26 992

Simulering med ytterligare ett investeringstillfälle gav en lägre total kost-
nad (26 876 kSEK) än i simulering 4.1.1. Det visar sig ocks̊a att antalet
investeringar inte förändrar hur investeringar i de olika ledningssektionerna
inverkar p̊a den förväntade avbrottskostnaden. Investeringar i L4 ger fort-
farande störst p̊averkan p̊a den förväntade avbrottskostnaden.



4.1. Simulering 1 - Statiskt antal investeringstillfällen 31

4.1.3 Fyra investeringstillfällen
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Figur 4.3: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, simulering
4.1.3

Tabell 4.5: Resultat, simulering 1, n = 4

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 19 764
Investeringskostnad 8 000
Total kostnad 27 764

Även med fyra investeringstillfällen erh̊alles en lägre förväntad avbrottskost-
nad än i simulering 4.1.1 och 4.1.2. Det visar sig dock att med fyra invester-
ingstillfällen ökar investeringskostnaden mer än den förväntade avbrottskost-
naden vilket ger en högre total kostnad. För att verifiera att den totala kost-
naden ökar genomförs ocks̊a en simulering med fem investeringstillfällen för
varje ledningssektion.



32 Kapitel 4. Resultat

4.1.4 Fem investeringstillfällen
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Figur 4.4: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, simulering
4.1.4

Tabell 4.6: Resultat, simulering 1, n = 5

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 18 704
Investeringskostnad 10 000
Total kostnad 28 704

Som förväntat gav även fem investeringstillfällen en ökad total kostnad. Det
var heller ingen skillnad p̊a de olika ledningssektionernas inverkan p̊a den
förväntade avbrottskostnaden.
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4.1.5 Kommentarer simulering 1

En sammanfattning av resultaten i simulering 1 presenteras dels i tabell-
form i tabell 4.7 och dels i grafisk form i figur 4.5. Simulering 1 visade att
optimalt antal investeringar i varje ledningssektion är tre g̊anger. För att

Tabell 4.7: Sammanställning av resultat, simulering 1

Antal investeringar (n) 2 3 4 5
Förväntad avbrottskostnad (kSEK) 23 408 20 992 19 764 18 704
Investeringskostnad (kSEK) 4 000 6 000 8 000 10 000
Total kostnad (kSEK) 27 408 26 992 27 764 28 704
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Figur 4.5: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4 med n in-
vesteringar i varje ledningssektion

minimera den totala kostnaden bör man ha i åtanke att det optimala antalet
investeringstillfällen inte behöver vara lika många i varje ledningssektion.
De ledningssektioner med redundans kräver förmodligen ett färre antal in-
vesteringstillfällen d̊a sannolikheten att en uttagspunkt kopplad till dessa blir
otillgänglig är mycket l̊ag.
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4.2 Simulering 2 - Dynamiskt antal invester-

ingstillfällen

I simulering 2 är antalet investeringstillfällen i de olika ledningssektionerna
inte statiskt utan kan variera emellan varandra. Antalet investeringar i de oli-
ka ledningssektionerna kan variera mellan ett och fem och väljs slumpmässigt.
Startvärdena för ledningssektionerna presenteras i tabell 4.8 och avbrottskost-
naderna för uttagspunkterna i tabell 4.9. I simulering 2 undersöks ocks̊a hur
robust modellen är genom att studera de 100 lägsta totala kostnaderna som
simulerats fram.

Tabell 4.8: Startvärden för ledningssektionerna, simulering 2

Ledningssektion Li λi [1/h] MTTRi [h]
L1

1
70 080

24
L2

1
43 800

24
L3

1
113 880

24
L4

1
87 600

24

Tabell 4.9: Avbrottskostnad för uttagspunkterna, simulering 2

Uttagspunkt Ni kSEK
N1 4 400
N2 11 000
N3 44

Simulering 2 visade att det det g̊ar att finna en lägre total sannolik avbrotts-
kostnad än den som erhölls i 4.1.2 genom att variera antalet investerings-
tillfällen i de olika ledningssektionerna, se tabell 4.11. Antalet investeringar
som görs i de olika ledningssektionerna presenteras i tabell 4.10 och invester-
ingstillfällen och förväntad avbrottskostnad i figur 4.6. Som väntat s̊a krävs
det färre investeringar i de ledningssektioner som är anslutna till uttagspunk-
ter med redundans. Tiden det tog för att genomföra denna simulering, med
1 000 000 investeringskombinationer, var cirka 18 minuter (1087 sekunder).
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Tabell 4.10: Antalet investeringstillfällen i ledningssektionerna samt invester-
ingskostnaden för dessa.

Ledningssektion L1 L2 L3 L4

Antal investeringar (st) 3 2 2 4
Investeringskostnad (kSEK) 1 500 1 000 1 000 2 000
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Figur 4.6: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4 med n in-
vesteringar i varje ledningssektion. Observera att investering sker b̊ade i L2

och L4 vid år 37.

Tabell 4.11: Resultat, simulering 2

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 20 769
Investeringskostnad 5 500
Total kostnad 26 269
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Figur 4.7 visar de 100 lägsta totala kostnaderna av 1 000 000 st. Plottning
av de 100 lägsta totala kostnaderna visar att modellen är robust. Skillnaden
mellan den lägsta och högsta totala kostnaden av de 100 bästa erh̊allna re-
sultaten är 2.4%.
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Figur 4.7: De 100 lägsta totala kostnaderna i simulering 2.
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Analys

I detta avsnitt presenteras analyser av modellen samt analyser av simuler-
ingsresultaten.

5.1 Robust verktyg

För att verktyget ska vara praktiskt användbart krävs att verktyget är robust.
Ett robust verktyg innebär att det inte är känsligt för faktorer som är sv̊ara
att bestämma eller känsligt för små förändringar i indatan. Modellen som
tagits fram i detta arbete uppfyllde kraven, vilket visas i figur 4.7.

5.2 Tillförlitlighet

Tillförlitliga resultat vid användning av verktyget är ett problem d̊a tillförlitlig
data för ledningssektioners felintensitet (λ), förändring av felintensiteten
samt MTTR för ledningssektionen i många fall saknas. Även information
om avbrottskostnaderna för uttagspunkter i nätet är ofta bristfällig vilket
ocks̊a p̊averkar hur verklighetsanknutet resultatet är.

Används verktyget för att jämföra olika alternativ s̊a blir det mindre känsligt
för tillförlitligheten p̊a parametervärdena s̊a länge förh̊allandet mellan de oli-
ka komponenttyperna är korrekt. Är förh̊allandet mellan de olika kompo-
nenttyperna korrekt erh̊alles ett mer tillförlitligt resultat och kan därmed
användas som ett stöd i beslutsprocessen.
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5.3 Analys av modellen

I detta avsnitt kommer en analys av modellen, dess fördelar och nackdelar,
att presenteras.

Investeringsekonomiskt perspektiv

Modellen är konstruerad utifr̊an ett investeringsekonomiskt perspektiv. Genom
att undersöka de faktorer som p̊averkar avbrottskostnaden i ett system under
en förutbestämd tidsperiod kan systemets livscykelkostnad erh̊allas. För att
göra detta har en investeringsdriven modell tagits fram. Modellen tar hänsyn
till de stora kostnadsfaktorerna för ett distributionsnät. En av målsättningarna
var att kunna undersöka vid vilka tillfällen och hur många g̊anger investeringar
ska göras i systemet för att minimera den totala kostnaden i detsamma.
I avsnitt 4.1 och 4.2 s̊a presenteras resultatet av optimering av invester-
ingstillfällen.

Känslighetsanalys

Modellen är användbar när det gäller analyser av till exempelvis nätstruktur
kontra tillförlitlighet. Faktorer som kan studeras är hur felintensiteten och
reparationstiden p̊a de olika ledningssektionerna p̊averkar den totala kost-
naden. Även inverkan av de olika uttagspunkternas avbrottskostnader p̊a
den totala kostnaden kan studeras. Känslighetsanalys av systemet genomförs
i kapitel 6.

Fördelar och begränsningar

En begränsning i den framtagna modellen är att det är sv̊art förändra sys-
temets utseende, det vill säga lägga till eller ta bort ledningssektioner och
uttagspunkter, under simuleringen. Detta medför att endast en konfigura-
tion kan användas under hela livscykeln. I dagsläget kräver modellen en del
handp̊aläggning för att undersöka olika nätstrukturer. För att underlätta
undersökning av olika nätstrukturer krävs en del arbete vilket inte kunnat
genomföras inom tidsramen för detta examensarbetet. Samtidigt är mod-
ellen väldigt flexibel d̊a olika konfigurationer av distributionssystemet kan un-
dersökas och jämföras. Simuleringar i modellen riskerar att bli beräkningstunga
om systemet är mycket stort eller mycket komplext. Ytterligare en begränsning
med modellen är att alla fel som inträffar i systemet antas vara oberoende
utav varandra. Vilket det i många fall inte är, exempelvis vid stormar in-
träffar fel ofta p̊a flera ledningssektioner samtidigt.



5.4. Analys av simuleringar 39

5.4 Analys av simuleringar

Trots modellens begränsningar s̊a erh̊alles de efterfr̊agade resultaten. Parame-
trarna, som användes i simuleringarna, till de olika ledningssektionerna och
uttagspunkterna valdes s̊a verklighetstroget som möjligt, men för att förbättra
resultaten behövs ytterligare studier med fokus p̊a parametervärdena göras.

Simuleringarna i avsnitt 4.1 och 4.2 visar att det g̊ar att optimera antalet in-
vesteringstillfällen för ett definierat distributionsnät. Simuleringarna visade
ocks̊a att den lägsta kostnaden erhölls när antalet investeringstillfällen i de
olika ledningssektionerna varierade. Som förväntat visade det sig att det
krävs färre investeringar i de redundanta ledningssektionerna än i den radiella
ledningssektionen.





Kapitel 6

Validering av modell

6.1 Inverkan av antalet investeringsalterna-

tiv i simuleringarna

En praktiskt användbar modell kräver att simuleringarna inte är för tid-
skrävande. Tiden det tar att beräkna den totala kostnaden för 1 000 000
olika investeringsalternativ för systemet i figur 3.4 är rimligt l̊ang, ca 18 min-
uter. Simuleringstiden kan däremot bli ett problem om näten som studeras
best̊ar av ett par hundra olika komponenter. Det kan därför vara intressant
att studera hur resultaten varierar, jämfört med resultatet i simulering 4.2,
vid olika antal investeringsalternativ. Den totala kostnaden i simulering 2
uppgick till 26 269 kSEK. Resultatet av jämförelsen presenteras i tabell: 6.1
Resultaten visar att redan med 100 investeringsalternativ erh̊alls ett resultat

Tabell 6.1: Systemets totala kostnad i validering 6.1 jämfört med resultatet
i simulering 4.2

Antal investerings-
Total kostnad (kSEK) Avikelse i %

Simulerings-
alternativ (st) tid (s)

100 29 183 +11% 2.10
1 000 27 744 +6% 3.07
10 000 27 032 +3% 12.92
100 000 26 923 +2.5% 115.16

1 000 000 26 317 +0.2% 1123.78

som procentuellt inte skiljer sig mycket jämfört med 1 000 000 invester-
ingsalternativ.
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6.2 Avbrottskostnadens inverkan p̊a modellen

Hur p̊averkar avbrottskostnaden i de olika uttagspunkterna den totala kost-
naden? Vad händer om avbrottskostnaden i uttagspunkter, som matas av det
redundanta nätet, ökar? Kommer investeringar i de redundanta ledningssek-
tionerna p̊averka den förväntade avbrottskostnaden i högre grad. Om mod-
ellen stämmer kommer en höjning av avbrottskostnaden i uttagspunkt K1

eller K2 att medföra att den förväntade avbrottskostnaden i systemet ökar.
Investeringar i de redundanta ledningssektionerna bör ocks̊a p̊averka den to-
tala kostnaden i högre grad .

Valideringarna i appendix B visar att den radiella delen av nätet har en
stor inverkan p̊a den förväntade avbrottskostnaden d̊a avbrottskostnaden är
lika stor i samtliga uttagspunkter. Genom att höja avbrottskostnaderna i i
uttagspunkterna som matas av det redundanta nätet undersöks hur dessa
punkter p̊averkar den förväntade avbrottskostnaden. Det visade sig att även
stora förändringar av avbrottskostnaden ger relativt små förändringar av den
förväntade avbrottskostnaden för systemet.

6.3 Reparationstidens inverkan p̊a modellen

Hur p̊averkas den totala kostnaden om en förändring av reparationstiden
(MTTR) i en ledningssektion sker? Vad sker med den totala kostnaden vid
en liten eller stor förändring av MTTR i en ledningssektion i den redundanta
delen?

Valideringen i appendix C visar att en liten förändring av MTTR i en led-
ningssektion i den redundanta delen av nätet inte p̊averkar den förväntade
avbrottskostnaden märkbart. Den radiella ledningssektionens p̊averkan p̊a
den förväntade avbrottskostnaden är stor. En större förändring av MTTR
i en ledningssektion i den redundanta nätdelen p̊averkar den förväntade
avbrottskostnaden mer märkbart.
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Slutsats

I detta arbete har en metod tagits fram för att studera hur investeringar i dis-
tributionssystem ska effektiviseras. Metoden bygger p̊a tillförlitlighetsanalys
och beräknar distributionssystemets förväntade avbrottskostnad samt in-
vesteringskostnad. Beräknas den förväntade avbrottstiden för uttagspunk-
ter i distributionssystemet kan kostnaden för avbrott i distributionssystemet
uppskattas p̊a årsbasis. Genom att slumpmässigt ta fram ett stort antal in-
vesteringsscenarion kan kostnadseffektiva investeringsplaner för distribution-
ssystemet tas fram. Simuleringarna visade att det g̊ar att minimera den totala
kostnaden för systemet. Resultaten av simuleringarna visar ocks̊a att mod-
ellen är robust, mellan det bästa resultatet och det hundrade bästa resultatet
skilde det endast 2.4%. Valideringar med olika antal investeringskombination-
er visade att vid 100 olika investeringskombinationer erhölls en total kostnad
som var 11% högre än den totala kostnaden som erhölls efter 1 000 000 simu-
leringar. Detta visar att modellen skulle kunna användas p̊a mer komplexa
distributionssystem d̊a dessa inte riskerar bli beräkningstunga p̊a grund utav
att många investeringskombinationer krävs för att erh̊alla ett användbart
resultat.
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Diskussion och framtida studier

8.1 Diskussion

Ett problem när investeringsplaner för elektriska distributionsnät tas fram, är
att det idag finns f̊a beräkningsverktyg som beräknar den totala livscykelkost-
naden. Med avsaknad av livscykelkostnad kan det vara sv̊art att motivera
vilka åtgärder som är ekonomiskt lönsamma. Ska enklare underh̊alls̊atgärder
där vissa komponenter eller ledningssektioner byts ut genomföras, eller ska
nätet designas om fr̊an grunden, reinvesteras, eller saknas åtgärder som är
ekonomiskt motiverade att genomföra i systemet.

Eftersom antalet åtgärder i ett nätavsnitt begränsas av yttre faktorer, främst
geografiska, s̊a är antalet alternativ för nätdragningen begränsat. Modellen
som tagits fram är ett verktyg som beräknar ett befintligt eller tänkbart sys-
tems förväntade livscykelkostnad. Erh̊allna resultat tillsammans med planer-
arens/projektörens kompetens och erfarenhet kan underlätta för beslutsfattare
hur investeringarna ska göras. Beslutet fattas inte enbart utifr̊an projektörens
erfarenhet utan det finns ett ekonomiskt underlag till beslutet. Modellen ger
inte en bestämd lösning p̊a hur det ska investeras men en fingervisning till hur
investeringarna ska göras. En fördel med det framtagna verktyget är att det
tar hänsyn till planerarens/projektörens erfarenhet och l̊ater denna p̊averka
hur simuleringarna ska genomföras.
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8.2 Framtida studier

Allteftersom examensarbetet fortskrider s̊a väcks en mängd nya fr̊ageställ-
ningar. Alla fr̊agor kan inte besvaras inom ramen för examensarbetet, men
kan leda till intressanta framtida studier. Nedan presenteras n̊agra förslag p̊a
framtida studier.

� För att förbättra resultaten bör studier göras p̊a hur optimeringen av in-
vesteringar kan förbättras. Exempelvis skulle genetiska algoritmer eller
n̊agon form av particle swarm optimization teknik studeras.

� Modellen i detta arbete behandlar endast avbrottskostnader för avbrott
som gör att el inte levereras till uttagspunkterna. För att utveckla mod-
ellen bör det studeras om det g̊ar att även inkludera avbrott som inte
är minimala snitt i den förväntade avbrottskostnaden.

� För att resultaten ska bli mer tillförlitliga krävs ocks̊a att studier görs
p̊a att f̊a fram tillförlitlig data p̊a felintensiteten för olika ledningssek-
tioner och hur dessa förändras med tiden.

� För att underlätta för projektören och nätplaneraren bör programmet
förbättras s̊a att det automatiskt kan beräkna exempelvis strukturfunk-
tionen för systemet vilket underlättar vid studier av större system.

� För att ytterligare undersöka om modellen är praktiskt användbar bör
studier p̊a större system genomföras.

� Modellen bör ocks̊a studeras ytterligare i ett investeringsekonomiskt
perspektiv för att bättre kunna användas som beslutsunderlag vid in-
vesteringar.
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Bilaga A

Matlabkod

I detta avsnitt presenteras programkoden för simuleringen samt funktioner
som används av huvudprogrammet.

A.1 Huvudprogram för simuleringar

% Program för beräkning av avbrottskostnader i elnät
close all;
clear all;
clc;

rand('state',sum(100*clock))

tic; %Startar tidtagning

%Antalet simuleringar
x = 1000000;
zz = 1;

%Antal år som simuleringen ska ske över
endyear = 101;

%Antalet komponenter i systemet

comp = 4;

%Investeringar i kronor för komponent i år n

investment K1 = 500000;
investment K2 = 500000;
investment K3 = 500000;
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investment K4 = 500000;

investment K = [investment K1 investment K2 investment K3 investment K4];

% Modellering av Lambda utan investeringar för komponent K1, K2, K3 & K4

% Ledningssektion 1 har fel vart åttonde år

MTTF1 = 365*8*24;
lambda0 1 = 1/MTTF1;

% Ledningssektion 2 har fel vart femte år

MTTF2 = 365*5*24;
lambda0 2 = 1/MTTF2;

% Ledningssektion 3 har fel vart trettonde år

MTTF3 = 365*13*24;
lambda0 3 = 1/MTTF3;

% Ledningssektion 4 har fel vart tionde år

MTTF4 = 365*10*24;
lambda0 4 = 1/MTTF4;

%Reparationstiden för komponenterna

MTTR 1 = 24;
MTTR 2 = 24;
MTTR 3 = 24;
MTTR 4 = 24;

%Livstiden på komponenterna

L 1 = 50;
L 2 = 50;
L 3 = 50;
L 4 = 50;

%Konstanter som funktionen Lambdanoinv behöver

g 1 = 0;
g 2 = 0;
g 3 = 0;
g 4 = 0;

K 1 = 1;
K 2 = 1;
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K 3 = 1;
K 4 = 1;

% Felintensiteten för de olika komponenterna utan investeringar
% anropar funktionen lambdanoinv

[Y1,T,X 1] = lambdanoinv(lambda0 1,L 1,MTTR 1,g 1,K 1);
[Y2,T,X 2] = lambdanoinv(lambda0 2,L 2,MTTR 2,g 2,K 2);
[Y3,T,X 3] = lambdanoinv(lambda0 3,L 3,MTTR 3,g 3,K 3);
[Y4,T,X 4] = lambdanoinv(lambda0 4,L 4,MTTR 4,g 4,K 4);

YY = [Y1, Y2, Y3, Y4];
Ytot test = [x,zz];

%Preallokering av celler och matriser

repairyear K = cell(x,comp);
lambda K = zeros(comp,endyear);
u K = zeros(comp,endyear);
u save K = zeros(comp,endyear);
Ytot save = zeros(x,1);

for mc=1:1:x

%Slumpar fram antalet investeringstillfällen

nr inv K1 = round(rand(1)*5);
nr inv K2 = round(rand(1)*5);
nr inv K3 = round(rand(1)*5);
nr inv K4 = round(rand(1)*5);

nr inv K = [nr inv K1, nr inv K2, nr inv K3, nr inv K4];

%Slumpar fram investeringstillfällena

for com=1:1:comp

n = nr inv K(1,com);
com;
if n ̸=0

repairyear K{mc,com} = {slumpmatris(zz,n)};
repairyear = cell2mat(repairyear K{mc,com}(1,:));
repairyear = repairyear+1;
lambda K(com,:) = lambdamatris v2(1,n,endyear,YY(:,com),...

repairyear,1); %Felintensiteten med investeringar

else

repairyear K{mc,com} = {0};
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lambda K(com,:) = YY(:,com)';

end
end

% Icketillgänglighet för varje uttagspunkt

Q01 = MTTR 1*MTTR 2*lambda K(1,:).*lambda K(2,:)+MTTR 1*MTTR 3*...
lambda K(1,:).*lambda K(3,:);

Q02 = MTTR 1*MTTR 2*lambda K(1,:).*lambda K(2,:)+MTTR 2*MTTR 3*...
lambda K(2,:).*lambda K(3,:);

Q03 = MTTR 4*lambda K(4,:)+MTTR 1*MTTR 2*lambda K(1,:).*...
lambda K(2,:)+MTTR 2*MTTR 3*lambda K(2,:).*lambda K(3,:);

% Avbrottskostnad för uttagspunkterna

K1 = (2200)*2000;
K2 = (2200)*5000;
K3 = (2200)*20;

%Skapar matris med investeringar
u K(:,:) = zeros;

for com=1:1:comp

number = nr inv K(com);
repairyear = cell2mat(repairyear K{mc,com}(1,:));

if nr inv K(com) ̸=0
for b=1:1:number

invpos K = repairyear+1;
u K(com,invpos K) = investment K(com);

end
else

u K(com,:) = zeros;
end

end

% Totala kostnaden för systemet
Cx new = 8760*(K1*Q01+K2*Q02+K3*Q03);
Du new = sum(u K);

Ytot new = sum(Cx new+Du new);

%Skapar en vektor med totala kostnaden för systemet
Ytot save(mc,1) = Ytot new;
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%Undersöker om den totala kostnaden är lägre än föregående gång
if mc == 1

u save K(:,:) = u K(:,:);
Ytot = Ytot new;
Cx = Cx new;

end

if Ytot new < Ytot
u save K(:,:) = u K(:,:);
Ytot = Ytot new;
Cx = Cx new;

end

end

[Ymin,dd] = sort(Ytot save);

%Normerar investeringsmatrisen
u save K norm = u save K(:,:).*(1.5/5);

% Plottar avbrottskostnaden samt investeringstillfällen
plot(T,Cx,'.'),hold on
stem(T,u save K norm(1,:),'k','s'),hold on %Ledningssektion 1
stem(T,u save K norm(2,:),'r','x'),hold on %Ledningssektion 2
stem(T,u save K norm(3,:),'g','−−'),hold on %Ledningssektion 3
stem(T,u save K norm(4,:),'m','.') %Ledningssektion 4

% Plottar de 100 lägsta avbrottskostnaderna
figure;
plot(1:100,Ymin(1:100),'.'), hold on

toc
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A.2 Funktion för λ

% Simulerar felintensiteteten komponentvis utan investeringar

function [Y,T,X] = lambdanoinv(lambda0,L,MTTR,g,K)

D=1;
C = MTTR*K;

gs = ss(1/L,g,C/C,D*0); %Beskriver lambda på tillståndsform

x0 = [lambda0];
t = 0:1:100;
u = zeros(1,101);

lsim(gs,u,t,x0);

[Y,T,X] = lsim(gs,u*0,t,x0);



A.3. Funktion för λ med investering 55

A.3 Funktion för λ med investering

%Komponentens felintensitet med investeringar

function [lambda] = lambdamatris v2(x,n,endyear,YY,repairyear,com)

%Felintensiteten på komponenten då reparationer sker

lambdarow = []; %Vektor som sparar felintensiteten
lambda =[]; %Matris som sparar felintensiteten

c = 1;

if n == 1
year = repairyear(1,1);
lambdarow(1,:) = YY(1:1:repairyear(1,1),com);
tend = endyear−year;
ytend = [YY(1:1:(tend),com)]';
lambdarow = [lambdarow,ytend];
lambda(1,:)=lambdarow;

else

lambdarow=[];

if repairyear(c,1) == 0
lambdarow = YY(1);

else
%Felintensiteten fram tom första reparationen
lambdarow(1,:) = YY(1:1:repairyear(c,1),com);

end

for b=2:1:n %Felintensitet from första till sista investeringen
year = repairyear(c,b);
yo = b−1;
t = YY(1:1:(repairyear(c,b)−repairyear(c,yo)),com)';
lambdarow = [lambdarow,t];

end

%Felintensitet from sista investeringen
tend = endyear−year;
ytend = [YY(1:1:(tend),com)]';
lambdarow = [lambdarow,ytend];
lambda(c,:)=lambdarow;
lambdarow = [];

end
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A.4 Funktion för slumpmatris

% Funktion som skapar en n−x−m matris med slumpmässiga tal

function [repairyear v3] = slumpmatris(zz,n)

positiontest = 1;

if n == 1
repairyear v3 t = round(rand(1)*100);

else
while (positiontest ̸= n)

repairyear v3 t = zeros(zz,n);
r =rand(n,1);
rsort = sortrows(r);
rtrans = rsort';
repairyear v3 t = rtrans;
repairyear v3 t = round(repairyear v3 t*100); %Retunerande vektorn

for d=1:1:n−1
if repairyear v3 t(1,d) == repairyear v3 t(1,d+1) | | ...

repairyear v3 t(1,d) == 0
positiontest = 0;

else
positiontest = positiontest+1;

end
end

end

end
repairyear v3 = repairyear v3 t;



Bilaga B

Validering av modell,
avbrottskostnadens inverkan

Startvärdena för validering B.0.1 och B.0.2 presenteras i tabell B.1, B.2 och
B.3.

Tabell B.1: Ledningarnas felintensitet i validering 1 och 2

Felintensitet λi (1/h) Validering 1 och 2
λ1

1
70 080

λ2
1

43 800

λ3
1

113 880

λ4
1

87 600

Tabell B.2: Uttagspunkternas avbrottskostnad validering 1

Avbrottskostnad Kj (kSEK) Valid. 1.1 Valid. 1.2 Valid. 1.3 Valid. 1.4
K1 44 88 440 4 400
K2 44 88 440 4 400
K3 44 44 44 44
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B.0.1 Validering 1.1

I validering 1.1 undersöks hur den förväntade avbrottskostnaden p̊averkas av
investeringar när avbrottskostnaden i de olika uttagspunkterna är lika stor.
Enligt teorin bör investeringar i den radiella ledningssektion, L4, ha störst
inverkan p̊a den förväntade avbrottskostnaden. Resultatet av valideringen
presenteras i figur B.1.
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Figur B.1: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, validering
1.1

Tabell B.3: MTTR (h) för de olika ledningssektionerna i validering 1

MTTRi (h) = 24

Tabell B.4: Resultat, validering 1.1

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 13 995
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 19 995
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B.0.2 Validering 1.2

Tabell B.5: Resultat, validering 1.2

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 14 034
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 20 034

B.0.3 Validering 1.3

Tabell B.6: Resultat, validering 1.3

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 14 345
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 20 345
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B.0.4 Validering 1.4

Genom att höja avbrottskostnaden för de uttagspunkter som är kopplade
till den redundanta delen av systemet borde dessa enligt teorin ha en större
inverkan p̊a systemets avbrottskostnad.
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Figur B.2: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, validering
1.4

Tabell B.7: Resultat, validering 1.4

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 17 840
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 23 840



61

B.0.5 Sammanställning resultat

En sammanställning av resultaten visas i tabell B.8.

Tabell B.8: Sammanfattning, validering 1

Valid. 1 Valid. 2 Valid. 3 Valid. 4

Ökn. avbrottskostnad i K1 K2 − 100% 1 000% 10 000%
Ökn. förväntad avbrottskostnad − 0.28% 2.5% 27.47%





Bilaga C

Validering av modell,
reparationstidens inverkan

Startvärden presenteras i tabell C.1, C.2 och C.3.

Tabell C.1: Ledningarnas felintensitet i validering 3

Felintensitet λi (1/h) Validering 3
λ1

1
70 080

λ2
1

43 800

λ3
1

113 880

λ4
1

87 600

Tabell C.2: Uttagspunkternas avbrottskostnad i validering 3

Avbrottskostnad Kj (kSEK) Validering 3
K1 4 400
K2 11 000
K3 44
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Tabell C.3: MTTR (h) för de olika ledningssektionerna i validering 3

MTTRi (h) Sim. 4.1 Sim.4.2 Sim.4.3
MTTR1 24 48 240
MTTR2 24 24 24
MTTR3 24 24 24
MTTR4 24 24 24

C.0.6 Validering 2.1
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Figur C.1: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, validering
3.1

Tabell C.4: Resultat, validering 3.1

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 20 992
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 26 992
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C.0.7 Validering 2.2
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Figur C.2: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, validering
3.2

Tabell C.5: Resultat, validering 3.2

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 26 028
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 32 028
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C.0.8 Validering 2.3
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Figur C.3: Förväntade avbrottskostnaden för systemet i fig 3.4, validering
3.2

Tabell C.6: Resultat, validering 3.3

kSEK
Förväntad avbrottskostnad 66 313
Investeringskostnad 6 000
Total kostnad 72 313
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C.0.9 Sammanställning resultat

Tabell C.7: Sammanfattning, validering 3

% förändring
MTTR1

% förändring
förväntad
avbrottskostnad

Valid. 1 − −
Valid. 2 100% 23.99%
Valid. 3 1000% 315.9%








