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Abstract

Optimal grid design - Evaluation and comparison of
network structures in Stockholm's MV- grid 

Simon Wennberg

In today’s society the electric grid has become one of the most 
important infrastructures and industries as well as other 
infrastructures, and individuals rely on its functionality. The 
unavailability of electricity caused by outages is increasingly 
rare but when it occurs it can have serious consequences. An electric 
grid’s reliability is now a requirement, not only from customers but 
also from the regulatory authority.

The electric grid in Stockholm is owned and operated by Ellevio 
AB. Over the past decade the reliability, measured in SAIDI 
(System Average Interruption Duration Index), in the area has 
deterioated, mainly due to failures of the medium voltage grid 
(11- kV, MV). The network structure on the MV- grid consists 
primarily of two parallel medium voltage cables each of which acts 
redundantly to its pair cable. The technique, called dual cable 
structure, works most optimally with substations with automatic 
switching, which automaticly switch over to the redundant cable when 
failure occurs. However substations without this automatic switching 
are widely used resulting in a longer interruption time. Another 
network structure is the ring or loop structure, which 
still has redundancy, but when failure occurs a load- break switch 
must close so that the grid can be fed from another direction. The 
substation in the loop structure can also be remotely controlled, 
making the load-break swith operable from the control center, 
resulting in a shorter interruption time.

This thesis evaluates and compares different network structures 
consisting of dual cable with automatic switching and loop 
structure with remotely controlled substations, based on economy 
and reliability, on Stora Essingen. The two structures have been 
designed in the network information system program Trimble NIS and 
divided into two different environments; one developed and one 
undeveloped environment. The results show that the technical 
solutions in network structures of MV- grid do not necessarily 
mean major differences in economy nor reliability, rather the 
choice between few but long interruptions and many but short 
interruptions is central. Results show however that a combination 
of the dual cable structure with remotely controlled substations 
in the undeveloped environment is economically motivated while the 
reliability can be maintained at the same tame.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Genom att dagens samhälle är starkt beroende av att elektricitet alltid finns tillgänglig kan 

elavbrott medföra stora och svåra konsekvenser om samhällsviktiga funktioner drabbas. Ett 

elnätsföretags förmåga att leverera elektricitet till sina kunder med kontinuitet och en hög grad 

kvalitet beskriver dess tillförlitlighet och leveranssäkerheten beskriver hur sannolikt detta kan 

ske utan avbrott. Energimarknadsinspektionen är den myndighet som reglerar elnätsmarknaden 

så att elnätsföretagen inte tar ut allt för höga elnätsavgifter från sina elkunder samtidigt som 

elnätsföretagen investerar i ett tillförlitligt elnät. Genom elnätsföretagens medelavbrottsnivå 

regleras företagens intäkter och genom att ha få avbrott erhålls en ökad leveranssäkerhet och 

en större möjlighet att ta ut höjda nätavgifter av sina elkunder.  

Att det finns mer än en möjlighet att utföra en önskad funktion i ett system innebär att systemet 

har redundans. Redundans i ett elnät kan skapas på olika sätt men kan allmänt beskrivas som 

att den elektriska strömmen har alternativa matningsvägar. Redundans kan även ske genom att 

parallella komponenter eller reservsystem införs. När ett avbrott i nätet inträffar är det bra att 

det finns redundans så att avbrottstiden kan förkortas eller helt undvikas, vilket ökar nätets 

tillförlitlighet. Elnätets tillförlitlighet beror på hur ofta olika komponenter går sönder eller hur 

ofta fel inträffar (felfrekvenser) samt hur snabbt de drabbade kunderna kan få tillbaka 

elektriciteten efter ett elavbrott (avhjälpningstiden).  

Elnätet i Stockholms kommun ägs och drivs av Ellevio AB. Under de senaste tio åren har antalet 

avbrottsminuter per kund i området ökat, vilket främst beror på fel som inträffat på 

mellanspänningsnivån (11 kV). På denna nivå byggs elnätet upp av ett kabelnät där den 

dominerande nätstrukturen mellan nätstationerna består av dubbelkabelnät, med två avskilda 

kablar förlagda i samma grav. Nätstationerna har fysisk koppling till båda kablarna men det är 

endast en av dem som matar nätstationen, det vill säga som aktivt förser nätstationen med effekt, 

medan den andra fungerar som redundans. Då fel sker på den matande kabeln aktiveras en 

automatisk mekanism i nätstationerna som isolerar den felande sektionen och kopplar över till 

den redundanta kabeln. En annan nätstruktur är slingnät, där nätstationen endast har koppling 

till en kabel och matas längs en linje från en central punkt. Denna nätstruktur innebär 

fortfarande att nätet har redundans vid fel då en vanligtvis öppen lastfrånskiljare kan slutas, 

vilket medför att slingnätet kan matas från det motsatta hållet. I dagsläget används främst 

dubbelkabelnät med nätstationer som endast har koppling till en kabel, så kallade slingstationer, 

men tekniken fungerar mest optimalt med nätstationer som har koppling till båda kablarna, så 

kallade dubbelkabelstationer. I dubbelkabelstationerna kan mekanismen med automatisk 

omkoppling ske. Slingstationerna kan även vara fjärrstyrda, vilket gör lastfrånskiljaren 

manöverbar från driftcentralen.  

Syftet med detta arbete är att utvärdera olika nätstrukturer bestående av dubbelkabelstruktur 

med automatisk omkopplingsmekanism och slingnät med fjärrstyrda slingstationer och jämföra 

dessa utifrån systemkostnad och tillförlitlighet. Sex olika nätstruktursfall har utformats i 

nätverksinformationsprogrammet Trimble NIS för mellanspänningsnätet på Stora Essingen och 

fallen har delats in i två olika miljöer, en nuvarande och en obebyggd miljö. Till grund för de 
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ekonomiska beräkningarna ligger kostnaderna för kabelförläggning, grävning av kabelgrav och 

de olika nätstationerna. För tillförlitlighetsberäkningarna har en modell konstruerats i Microsoft 

Excel som utifrån framtagna parametrar kan beräkna tillförlitligheten i de olika fallen.  

Arbetets resultat visar att olika nätstrukturer inte nödvändigtvis resulterar i stora skillnader i 

systemkostnad eller tillförlitlighet. Istället bör den centrala frågan vara om få men långa avbrott 

är bättre jämfört med många men korta avbrott. Arbetets resultat visar också att en kombination 

av dubbelkabelstruktur med fjärrstyrda slingstationer i den obebyggda miljön uppvisar den 

lägsta systemkostnaden medan fall med fjärrstyrda slingstationer uppvisar den högsta 

tillförlitligheten.  
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Exekutiv sammanfattning 

Hur bra ett elnätsföretags leveranssäkerhet är, mätt i medelavbrottsnivå, avspeglar sig på dess 

intäktsram som Energimarknadsinspektionen reglerar. Väl grundade tillförlitlighetsberäkningar 

är således av vikt för elnätsföretag, som Ellevio, att analysera nu som i framtiden. 

Dubbelkabelstrukturen är den dominerande nätstrukturen på mellanspänningsnivån i 

Stockholm och används i dagsläget tillsammans med en omkopplingsautomatik som medför 

redundans. Detta arbete visar däremot att genom att använda slingstruktur med smarta 

slingstationer som via tvåvägskommunikation kan styras från driftcentralen behöver det inte 

nödvändigtvis vara stora skillnader i tillförlitligheten eller ekonomi jämfört med 

dubbelkabelstrukturen. Sex olika fall bestående av olika nätstrukturer av dubbelkabel- samt 

slingstruktur har utformats i Trimble NIS på Stora Essingen. Tre stycken har utformats i en 

nuvarande miljö, vilket motsvarar dagens kabelsträckningar och tre stycken har utformats i en 

obebyggd miljö, vilket motsvarar ett exploateringsområde. En tillförlitlighetsmodell har 

konstruerats i Microsoft Excel som utifrån felfrekvenser och avhjälpningstider för olika feltyper 

resulterar i tillförlitlighetsindexen SAIFI, SAIDI och CAIDI för de sex dimensioneringsfallen. 

Resultatet visar att dubbelkabelstruktur med smarta slingstationer i den obebyggda miljön 

uppvisar den lägsta systemkostnaden. Fallen med de smarta slingstationerna uppvisar högst 

tillförlitlighet, vilket visar på potentialen ADMS- systemet besitter. Indikering och fjärrstyrning 

i elnätet kommer att öka i framtiden och genom en ökad kommunikation ökar tillförlitligheten 

samtidigt som detta avspeglar sig på intäktsramen.   
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Förord 
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Förklaring av vanligt förekommande begrepp 

Avhjälpningstid  

ADMS 

eng. Advanced Distribution Management System 

CAIDI 

eng. Customer Average Interuption Duration Index 

Dimensioneringsfall 

NDD 

Nuvarande miljö Dubbelkabelstruktur med Dubbelkabelinkoppling 

NSS 

Nuvarande miljö Slingstruktur med Singelkabelinkoppling 

ODD 

Obebyggd miljö Dubbelkabelstruktur med Dubbelkabelinkoppling 

OSS 

Obebyggd miljö Slingstruktur med Singelkabelinkoppling 

NDS 

Nuvarande miljö Dubbelkabelstruktur med Singelkabelinkoppling 

ODS 

Obebyggd miljö Dubbelkabelstruktur med Singelkabelinkoppling 

Felfrekvens 

Redundans 

SAIDI 

eng. System Average Interuption Duration Index 

SAIFI 

eng. System Average Interuption Frequency Index  

Ett mått på ett elnäts medelavbrottstid per 

kundavbrott. Enhet: avbrottsminuter per 

kund och tidsperiod.   

Den tid för en spänningslös kund att åter få  

spänning igen vid ett elavbrott. Mäts 

vanligtvis i minuter.  

Avancerat driftsstödsystem som kan 

användas av ett elnätsföretag för att 

kontrollera och styra sitt elnät. 

Beskriver hur många fel en specifik 

komponent eller ett system får under en 

förbestämd tidsperiod, vanligtvis ett år. 

Enhet: fel per tidsperiod. 

Ett mått på ett elnäts medelavbrottstid under 

en förbestämd tidsperiod, vanligtvis ett år. 

Enhet: avbrottsminuter per kund och 

tidsperiod. 

Ett mått på ett elnäts medelavbrottsfrekvens 

under en förbestämd tidsperiod, vanligtvis 

ett år. Enhet: avbrottsminuter per kund och 

tidsperiod.  

Beskriver att det finns fler än en möjlig att

utföra en önskad funktion i ett system. 

Allmänt i ett elnät är att strömmen har 

alternativa matningsvägar.   

I detta arbete har nätstrukturer delats in i 

olika dimensioneringsfall och byggts upp 

två miljöer; nuvarande och obebyggd miljö. 

Bokstavskombinationer beskriver och 

förklarar de olika dimensioneringsfallen i 
avseende på nätstruktur och inkoppling i 
nätstation. 
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1. Inledning

I detta kapitel presenteras grunden till detta arbete med fokus på en ökad tillförlitlighet i 

elnätet. Vidare beskrivs arbetets syfte och frågeställningar, följt av den övergripande metoden, 

de avgränsningar som gjorts samt rapportens disposition. 

I dagens samhälle sker alltmer av energiförsörjningen via elenergi. I samband med detta har 

elnäten kommit att bli en av de viktigaste infrastrukturerna och såväl industrier som övrig 

infrastruktur och privatpersoner förlitar sig på elnätens funktionalitet för att få sina energibehov 

tillgodosedda. En hög tillförlitlighet är numera ett krav, inte bara från kunder utan även från 

reglerande myndighet. Avbrott av el sker allt mer sällan men när det väl inträffar kan det få 

svåra konsekvenser, vilket gör det viktigt att se till att samhällsviktiga funktioner inte påverkas 

av dessa avbrott. Finns det inte reservkraft att tillgå måste nätet vara väl underhållet och 

dimensionerat så att systemspänning alltid kan erhållas.  

I dagsläget finns en rad tekniska lösningar som syftar till att trygga en hög tillförlitlighet i 

elnätet. Dessa lösningar innebär emellertid en högre kostnad, dels installationsmässigt men 

även driftsmässigt. Att optimera nätdesignen så att en hög tillförlitlighet säkras samtidigt som 

de ekonomiska kraven försörjs har följaktligen kommit att bli en ständigt aktuell fråga på 

elnätsföretagens agenda. Genom att förändra och anpassa strukturen på distributionsnätet kan 

förutsättningarna för installation av småskalig och miljövänlig elproduktion främjas samtidigt 

som elnätet blir mer styrbart. Genom detta kan en robusthet uppnås samtidigt som 

tillförlitligheten förbättras.  

Elnätsföretagen är enligt lagar, så som Ellagen, och direktiv från reglerande myndighet skyldiga 

att upprätthålla en elöverföring som på kort och lång sikt är av en god kvalitet. Dessutom 

granskas elnätsföretagen att de inte tar ut för höga nätavgifter av sina elkunder. Genom att 

elnätsföretagen själva ökar det egna elnätets tillförlitlighet, genom underhåll och investeringar, 

kan de få rätt till en ökning av företagets intäktsram. Denna intäktsrams reglering genomgår en 

förändring där fokus flyttat från robusthet och prestanda till att premiera investerat kapital.  

Den holländska nätägaren Enexis har med hjälp av ökad kommunikation i sitt distributionsnät 

fått en förbättrad tillförlitlighet. De använder sig av smarta nätstationer med fjärrstyrda 

lastfrånskiljare som via driftcentralen kan styras. Detta hjälper Enexis att minska avbrottstiden 

per år och kund med upp mot 60 procent av det ursprungliga värdet. En ökad investering i 

kommunikation i elnätet, envägs- som tvåvägskommunikation, innebär att driftläget i nätet blir 

mer överskådligt och det möjliggör även för fjärrstyrning av viktiga sektioner. Att arbeta mot 

ett smart elnät där driftläget kan överses och driften styras är att rekommendera i framtiden. 
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1.1 Problembeskrivning 

Elnätet i Stockholms kommun ägs och drivs av företaget Ellevio AB. Under det senaste 

decenniet har tillförlitligheten, uppmätt i SAIDI (eng. System Average Interruption Duration 

Index), i områdets elnät försämrats, något som främst härrör från fel på mellanspänningsnätet 

(11 kV, MV). 

Nätstrukturen på MV-nätet i Stockholm består företrädesvis av så kallat dubbelkabelnät med 

två, vid normalkopplingsläge, isolerade mellanspänningslinjer som agerar redundans åt sin 

parkabel. Tekniken fungerar mest optimalt med dubbelkabelstationer med 

omkopplingsautomatik, men på grund av kostnadsskäl används i många av kabelnäten 

nätstationer utan denna automatik för omkoppling. En billigare alternativ teknik till 

dubbelkabelnät är så kallat slingnät. Denna teknik innebär alltjämt att nätet har redundans, dock 

har nätstationerna endast koppling till ett av systemen. Vid fel kan en lastfrånskiljare slutas så 

att nätet matas från andra hållet. Detta sker dock inte automatiskt, vilket innebär att denna teknik 

medför längre avbrottstid vid samma felfrekvens jämfört med dubbelkabelnät. 

11 kV nätet på Stora Essingen i Stockholm står inför en föryngringsprocess där nätstationer 

samt kablar kommer att bytas ut. Detta gör att elnätets topologi inom området ska ses över. En 

nätdesign som på bästa sätt säkrar en hög tillförlitlighet samtidigt som de ekonomiska kraven 

försörjs är av intresse för Ellevio. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet var att utvärdera och jämföra olika nätdesigner av dubbelkabel- och 

slingstruktur utifrån givna mätetal inom ekonomi och tillförlitlighet på Stora Essingen. Målet 

med arbetet har varit att redogöra för optimal nätdesign på Stora Essingen med avseende på 

kundtyp, teknik och ekonomi.  

Arbetets syfte besvarades med hjälp av följande frågeställningar: 

 Vilken nätdesign på mellanspänningsnätet är bäst utifrån ekonomiska och
tillförlitlighetsmässiga aspekter?

 Hur påverkas ekonomin i olika nätdesigner beroende på val av nätstruktur?
 Hur påverkas tillförlitligheten i olika nätdesigner beroende på val av nätstruktur?



Sida 12 av 96 

1.3 Övergripande metod 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie i syfte att fördjupa problembeskrivningen i 

avsnitt 1.1 samt att få en bättre inblick i de olika nätstrukturer som finns på distributionsnätet. 

Litteraturstudien utgick från vetenskapliga artiklar och facklitteratur inom området. Parallellt 

med litteraturundersökningen har också vissa grundläggande tester av olika  

nätinformationsssystem, framförallt PowerGrid och Trimble NIS, genomförts, liksom en 

kartläggning av nätuppbyggnaden på Stora Essingen.  

Figur  1 visar en schematisk bild över examensarbetets betydande delar. 

Figur 1 Schematisk bild över examensarbetets betydande delar. 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete har avgränsats genom att: 

 Uteslutande behandla mellanspänningsnätet på 11 kV på Stora Essingen. Det

undersökta området avgränsas till Stora Essingen och rör inga utgående linjer till

närliggande områden.

 Bortse från avspärrningar av väg vid förläggning av kabel. Tiden för förläggningen

antas vara densamma för samtliga fall under arbetets gång.

 Anta en effektfaktor (cos φ) lika med ett.

Under arbetets gång har fler avgränsningar gjorts, vilka vidare kommer att presenteras i 

rapporten. Detaljerade kostnader för inköp av teknisk utrustning redovisas inte i denna rapport 

av sekretesskäl.  

1.5 Rapportens disposition 

Varje kapitel inleds med en kort men kärnfull sammanfattning av innehållet i kapitlet. 

Rapportens disposition är sådan att i kapitel två och tre presenteras den huvudsakliga teoretiska 

bakgrunden som ligger till grund för detta arbete. Det studerade området, Stora Essingen, ges 

även en beskrivande del i slutet av kapitel två. Kapitel fyra redogör utförligt för arbetets metod. 

Arbetets resultat presenteras i kapitel fem och i kapitel sex analyseras detta med hjälp av 

känslighetsanalyser som presenteras i kapitel sju. I kapitel åtta diskuteras arbetets resultat och 

slutsatserna som dras presenteras i kapitel tio.  

Den första delen av kapitel tre om tillförlitlighet kan läsas kursivt, med fokus på avsnitt 3.1.3 

som behandlar tillförlitlighetsindexen som använts i tillförlitlighetsberäkningarna. 
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2. Bakgrund

I detta kapitel behandlas inledningsvis uppbyggnaden av det svenska elnätet med fokus på de 

nätstrukturer och nätstationer som dominerar på distributionsnivå. Vidare beskrivs 

övervakningen och styrningen som existerar, Elbyggnadsrationaliseringen samt 

förläggningsprinciperna för kabel. Därefter beskrivs intäktsregleringen och de 

kommunikationsvägar som finns. Kapitlet avslutas med att ge en beskrivning det studerade 

området Stora Essingen.     

2.1 Sveriges elnät 

Det svenska elnätet består förenklat av luftledningar och nedgrävda jordkablar som tillsammans 

transporterar och distribuerar elektriciteten från produktion till konsumtion (Schavemaker & 

van der Sluis, 2009, s.76). Totalt består elnätet av ungefär 55 500 mil nät, varav 19 500 mil är 

luftledningar och 36 000 mil är jordkablar (Svensk Energi, 2016). Nätet är uppbyggt av tre 

spänningsvarierande nivåer; transmissionsnätet, subtransmissionsnätet samt distributionsnätet. 

De olika nivåerna illustreras i Figur 2. Transmissionsnätet, även kallat stamnätet, har en 

spänningsnivå på 220 - 400 kV och utgör ryggraden i det svenska elnätet. 

Subtransmissionsnätet, även kallat regionnätet, har en spänningsnivå på 40 - 130 kV och 

överför elen till stora industrier och städer. Distributionsnätet, även kallat lokalnätet, delas upp 

i mellanspänning (10 - 20 kV) och lågspänning (≤ 0,4 kV) och överför slutligen den elektriska 

energin till de svenska hushållen (Ellevio, 2016).  

Mellan varje nivå finns ställverk som transformerar ned spänningen och matar den elektriska 

energin till underliggande nivåer av nät. I stamnätet finns transmissionsställverk, i 

subtransmissionsnätet finns fördelningsstationer och i lokalnätet finns nätstationer samt 

kabelskåp (Schavemaker & van der Sluis, 2009, s.76). 

Figur X: Schematisk bild över det svenska elnätets olika nivåer. 
Figur 2 Schematisk bild över det svenska elnätets olika nivåer. 
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Region- och lokalnäten ägs av flera olika nätföretag medan stamnätet ägs och drivs av ett enda 

statligt ägt företag, Svenska kraftnät, som också har systemansvaret för det svenska elnätet 

(Ellevio 2016).  

2.2 Nätstruktur 

Hur ett elnät är uppbyggt i avseende på nät- och kopplingsstruktur har stor inverkan på nätets 

tillförlitlighet. Nätstrukturen i det svenska elnätet skiljer sig mellan de olika nivåerna. 

Stamnätet- och regionnätet är främst maskade, vilket innebär att det finns en möjlighet att leda 

om strömmen om det blir fel på matande linje, så kallad redundans. Delar av elnätet, främst 

stam- samt regionnätet, är dimensionerat efter N-1 kriteriet, vilket betyder att nätet ska fungera 

även om en viktig komponent, till exempel en stor produktionsanläggning, faller bort. 

Distributionsnätet har vanligtvis varierande kopplingsstruktur som skiljer sig från mellan- till 

lågspänning. Lokalnätet är företrädesvis dimensionerat efter tre olika nätstrukturer som nedan 

kommer att förklaras mer i detalj. Dessa strukturer är radiellt nät, slingnät samt dubbelkabelnät 

(Schavemaker & van der Sluis 2009, s.80).  

Fördelningsstationen har normalt effektbrytare på utgående fack, vilka är försedda med olika 

reläskydd. Dessa skydd är vanligtvis överström- och jordfelsskydd. Uppstår ett fel på 

mellanspänningsnivå kommer det matande fackets effektbrytare slå ifrån och alla de 

nätstationer som matas av det specifika fördelningsfacket blir spänningslösa (Lexholm, 2016, 

s.22). Nätstationerna kan vara försedda med lastfrånskiljare som oftast kan styras lokalt i

nätstationen. Lastfrånskiljarna kan vara fjärrstyrda samt drivna med motorkraft. Mätning av

flertalet felindikatorer kan även finnas i nätstationerna. Dessa kan till exempel vara felström

eller temperatur (Lexholm, 2016, s.22).

En av de vanligaste orsakerna till avbrott härrör från fel som inträffar på mellanspänningsnivå. 

De vanligaste felen är till följd av bland annat väderrelaterade orsaker så som nedfallande träd 

samt fel på kabel, där kabelfel har visats öka med en ökad ålder på kabel samt ökat antal skarvar. 

Avgrävningar av kablar är även en vanlig orsak till fel på mellanspänningsnätet (Lundh 2015). 

Stockholms MV-nät har en spänning på 11 kV och matas från 30 stycken fördelningsstationer, 

vilka vidare matar ett antal 11/0,4 kV nätstationer via ett nät av kablar. Lågspänningsnätet 

består främst av radiellt nät medan mellanspänningsnätet främst utgörs dubbelkabelnät. Nedan 

kommer de olika nätstrukturerna på distributionsnivå redogöras för. I Figur 3 - 5 matas ett antal 

underliggande nätstationer (kvadrater) via ett kabelnät från överliggande fördelningsstation. 

2.2.1 Radiell nätstruktur 

Den radiella nätstrukturen matas från en central punkt längs med en linje ned till underliggande 

nätstationer, se Figur 3. Denna struktur karakteriseras av att alternativa matningsvägar för varje 

nätstation inte existerar, vilket medför att redundans saknas (Schavemaker & van der Sluis 

2009, s.80). Vid fel längs med linjen kan matningsomkoppling endast återupprättas för de 

nätstationer som är belägna mellan fördelningsstationens matande fack och felstället. De 

underliggande nätstationerna, på andra sidan om felstället kan således inte matas från 

fördelningsstationen, vilket resulterar i längre avbrott för dessa stationer. För att förkorta denna 

avbrottstid kan reservkraft kopplas in för de nätstationer där matning från fördelningsstationen 
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ej går att upprätthålla (Lexholm 2016, s.31). De radiella näten återfinns vanligtvis på 

landsbygden. Lågspänningsnätet i Stockholm är av radiell nätstruktur (Fortum 2015, s.8).  

2.2.2 Dubbelkabelstruktur 

Dubbelkabelnätstrukturen är uppbyggd av två, vid normalkopplingsläge isolerade, kablar som 

är förlagda i samma grav, se Figur 4. De olika kablarna matas från två separata fack från 

fördelningsstationen och de fungerar som redundans åt varandra, sin parkabel, vilket innebär 

att båda ska klara belastningen från samtliga nätstationer längs med slingan. Vilken typ av 

nätstation som används i dubbelkabelnät är viktigt att beakta ur redundanssynpunkt. 

Nätstationer som är dubbelkabelinkopplade, så kallade dubbelkabelstationer, är att föredra men 

nätstationer som är singelkabelinkopplade, så kallade slingstationer, kan också användas 

(Fortum 2015, s.7). Dubbelkabelnätstruktur med singelkabelinkopplade stationer illustreras i 

Figur 4, där den öppna cirkeln motsvarar en lastfrånskiljare.   

Figur 4 Dubbelkabelstruktur på mellanspänningsnivå med dubbelinkopplade stationer (till 

vänster) och singelkabelinkopplade stationer (till höger). 

Figur 3 Radiell nätstruktur på mellanspänningsnivå. 
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I dubbelkabelstationerna kan lastfrånskiljarna användas tillsammans med en automatisk 

omkopplingsautomatik, vilken vid spänningsfall på matande slinga till följd av fel, automatiskt 

skickar en signal till lastfrånskiljarna som kopplar om nätstationen till den redundanta kabeln. 

Detta sker innan felet har lokaliserats och genom att stationerna är utrustade med 

omkopplingsmekanismen begränsas avbrottet till den tid det tar för mekanismen att operera, 

vilket är cirka fem till tio sekunder (Ellevio 2015). För att fullt ut utnyttja 

dubbelkabelnätsstrukturens redundans krävs att dubbelkabelstationerna är utrustade med 

omkopplingsautomatik (Fortum 2015, s.7). I de nätstationer som saknar omkopplingsautomatik 

sker omkoppling av lastfrånskiljarna manuellt, vilket förlänger avbrottstiden (Lexholm 2016, 

s.25). Mellanspänningsnätet i Stockholm är nästintill uteslutande dubbelkabelnätstruktur men

genom åren används även nätstation utan omkopplingsautomatik, vilka gör nätet mer komplext

vid omkoppling. Att använda dubbelkabelstationer utan omkopplingsautomatik ger ökad

flexibilitet vid omläggning av driften jämfört med om enbart slingstationer hade använts. Att

använda sig av dubbelkabelstationer i ett dubbelkabelnät ger även möjlighet till en jämnare

lastfördelning (Fortum 2015, s.8-9).

2.2.3 Slingstruktur 

Slingnät innebär att nätstationerna är anslutna till en ingående samt en utgående kabel som 

ligger i slinga till en fördelningsstation. Ligger nätstationen i slinga mellan olika 

fördelningsstationer kallas denna struktur strängnät. I en slingnätstruktur har alla nätstationer 

alternativa matningsvägar, vilket ger en förbättrad redundans (Lexholm 2016, s.21). Figur 5 

visar uppbyggnaden av slingstrukturen.  

Likt det radiella nätet matas alla nätstationerna från en central punkt men med möjlighet att 

matas från ett motsatt håll genom att sluta en lastfrånskiljare som normalt är öppen under drift. 

Denna lastfrånskiljare placeras vid ett, ur driftsynpunkt lämpligt, skiljeställe och kan ses i Figur 

4 som en öppen cirkel. Genom att denna lastfrånskiljare är öppen kallas det att slingnätet drivs 

öppet, vilket innebär två slingdelar som matas av olika mellanspänningsfack som i sin tur 

säkerställer de alternativa matningsvägarna. Varje slingdel dimensioneras så att den klarar att 

ta upp hela lasten från den frånkopplande kabelsektionen med samtliga nätstationer (Ellevio 

2015). 

Figur 5 Slingstruktur på mellanspänningsnivå. 
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Vid fel på kabel mellan två nätstationer kommer alla nätstationer som matas av den felande 

kabeln att bli spänningslösa tills att felet har lokaliserats och felande sektion frånkopplats. 

Vanligtvis sker detta genom att personal lokaliserar och tar sig till felande ställe där en manuell 

sektionering av den felande sektionen sker, vilket innebär att de nätstationer som matades av 

den felande kabeln får avbrott tills det att skiljestället flyttats. Detta tar normalt en till två 

timmar (Ellevio 2015) men beror på en mängd olika parametra som till exempel åtkomligheten 

till nätstationerna samt hur snabbt personal kan infinna sig på plats (Lexholm 2016, s.22).   

Nätstationerna i ett slingnät kan väljas att fjärrstyras så att sektionering kan ske direkt från 

driftcentralen. För att åstadkomma detta krävs installerad kommunikationsutrustning som 

kommunicerar med driftcentralen samt motorstyrning av lastfrånskiljarna (Lexholm 2016, 

s.21). Felindikatorer som indikerar på fel kan även installeras som kan läsas av lokalt. För att

utveckla denna teknik vidare kan informationen från felindikatorer väljas att skickas direkt till

driftcentralen, vilket innebär att ingen personal behöver åka till det felande stället för avläsning.

I dagsläget görs detta inte i allt för stor utsträckning (Lexholm 2016, s.22). Slingstationer ger,

ur driftsynpunkt, en lätt förståelse för nätstrukturen men ger sämre redundans jämfört med

dubbelkabelstationer som har automatisk omkopplingsautomatik.

2.3 Nätstationer 

Nätstationerna i distributionsnätet har till uppgift att fördela effekt och transformera spänningen 

mellan mellanspänning- och lågspänningsnätet. En nätstation består av ett  

mellanspänningsverk, en eller flera distributionstransformator och ett lågspänningsställverk 

med lågspänningslister (Eklöf, 2017). I Stockholm benämns nätstationerna med en bokstav 

beroende på nätstationens fysiska placering följt av nätstationstypens konstruktionsår. 

Nätstationerna kan vara placerade under jord (U), ovan jord (O) samt inhysta (V). I Stockholm 

är de två sistnämnda vanligast och nätstationer ovan jord är oftast fristående stationer som är 

prefabricerade medan de inhysta nätstationerna är platsbyggda stationer (Fortum, 2015, s.8).  

I nätstationer finns det en effektbrytare samt överströms- och kortslutningsskydd på vardera 

sidan av transformatorn, det vill säga på 0,4 samt 11 kV-sidan. Vid uppkomst av 

jordfelströmmar löser överströms- och kortslutningsskydden på 0,4 kV-sidan medan matande 

MV- fack i fördelningsstationen slår ifrån om jordfelsströmmarna uppkommer på 11 kV-sidan

(Fortum 2015, s.19). Vid fel i distributionstransformator eller vid planerade avbrott har vissa

nätstationer möjlighet att ansluta ett reservelverk på lågspänningsställverket och kan med hjälp

av detta mata utgående lågspänningsnät (Fortum, 2015, s.23). De vanligaste nätstationerna som

används i dagsläget är dubbelkabelstation samt slingstation, vilka kan ses i Figur 6. Det finns

även satellitstationer samt kundstationer. Nedan presenteras de olika nätstationerna kort.
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Figur 6 Förenklad bild av en dubbelkabelstation (till vänster) och en slingstation (till höger). I 

bilden visar omkopplingsautomatiken (OA) möjligheten att koppla från ett system till ett annat 

i dubbelkabelstationen. 

2.3.1 Dubbelkabelstation – dubbelkabelinkopplade 

En dubbelkabelstation, i detta arbete även benämnd dubbelkabelinkopplad station, har fysisk 

koppling till två kabelsystem men matas endast av en av dessa, vilket kan ses i Figur 6 där 

System A matar stationen. Den ifyllda cirkeln motsvarar en sluten lastfrånskiljare. Den 

dubbelkabelinkopplade stationen kan även vara försedd med omkopplingsautomatik (Fortum 

2015, s. 8). De vanligaste dubbelkabelinkopplade stationerna i Stockholm idag är V16 (1000 

kVA) samt V77 (2x1000 kVA) (Eklöf 2017).   

2.3.2 Slingstation – singelkabelinkopplade 

En slingstation, i detta arbete även benämnd singelkabelinkopplad station, är endast kopplad 

till en inkommande samt utgående kabel, vilket kan ses i Figur 6. De ifyllda cirklarna motsvarar 

slutna lastfrånskiljare som kan fjärrstyras från driftcentralen om motorstyrning samt 

kommunikation finns. De vanligaste singelkabelinkopplade stationerna i Stockholm idag är 

V80 (800 kVA) samt V90 (2x800 kVA), i de fall stationerna inhyses i existerande byggnader. 

(Eklöf 2017). I de fall fristående nätstationer uppförs väljs i regel prefabricerade plåtstationer, 

ofta av typ O06 och O15. 

2.3.3 Satellitstationer och kundstationer 

Satellitstationer är enklare typer av nätstationer som saknar ställverk på mellanspänningssidan. 

Matningen sker från en annan nätstations mellanspänningsställverk. Kundstationer är 

nätstationer som en elnätskund själv äger och underhåller (Fortum 2015, s.8).  

2.4 Övervakning och styrning 

För att kunna säkerställa en tillförlitlig elöverföring krävs att elnätet övervakas och att det i 

någon form kan styras för att upprätthålla en god elkvalitet. Driftcentralen är den del av ett 

elnätsföretag som ansvarar för övervakning och de samordnar all typ av underhåll och 

reparationer i nätet (Svartz S:t Cyr och Enarsson 2013, s. 11). Ellevio använder sig av en extern 

entreprenör, Infratek, som står för felavhjälpning och reparationer i nätet. 
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2.4.1 IT-system 

För att driftcentralen ska kunna övervaka elnätet krävs det IT-system som fungerar som 

stödsystem för driftoperatörerna. De systemen som driftcentralen främst använder är SCADA, 

NIS samt DMS.  

2.4.1.1 SCADA 

SCADA (eng. Supervisory Control and Data Acquisition) är ett IT-system för kontroll och 

övervakning av elnätet. SCADA-systemet beskriver, i realtid, nätets kopplingslägen samt 

strömmar, spänningar och effekter. Detta förser operatörerna i driftcentralen om information 

om nätets momentana tillstånd och de kan vidare styra elnätet. I dagsläget styrs elnätet via 

SCADA-systemet och det är möjligt att från driften öppna och stänga effektbrytare i 

fördelningsstationernas MV-fack (Svartz S.t Cyr och Enarsson, 2013, s. 12). SCADA-systemet 

byggs upp av en central huvudterminalenhet, MTU (eng. Master Terminal Unit), som får 

information från en mängd fjärrterminalenheter, RTU:er (eng. Remote Terminal Unit). En RTU 

placeras på platser i nätet där kontroll och styrning är av vikt och den kan ta emot samt skicka 

information till de komponenter som finns där den är placerad. Dessa komponenter kan vara  

elmätare, effektbrytare samt lastfrånskiljare (Kang et al. 2009). Genom att denna RTU har 

möjlighet att ta emot och skicka information till komponenterna är det även möjligt att göra 

detta från huvudterminalenheten. Det är alltså möjligt att från huvudterminalenheten beordra 

en effektbrytare att inta ett specifikt läge (Svartz S.t Cyr och Enarsson 2013, s. 13).  

2.4.1.2 NIS 

NIS (eng. Network Information System) är ett IT-system som används för att kunna 

dokumentera och administrera ett elnät. NIS-systemet kan beskrivas som ett utökad GIS- (eng. 

Geographic Information System) system som innefattar alla komponenter utritade på den 

geografiska plats de har i elnätet. I vissa NIS-system kan bland annat det aktuella kopplingsläget 

och om nätet är spänningssatt visuellt identifieras (Svartz S.t Cyr och Enarsson 2013, s. 15). 

2.4.1.3 DMS 

DMS (eng. Distribution Management System) är ett driftstödssystem som är ett mer avancerat 

gränssnitt jämfört med de ovannämnda i fråga om att övervaka ett elnät (Andersson 2016). 

Driftcentralens arbete kan förenklas genom att DMS-systemet tar in all tillgänglig information 

i nätet och utifrån detta tillsammans med inbyggda funktioner optimerar nätet (Svartz S.t Cyr 

och Enarsson 2013, s. 16). En inbyggd funktion är FLISR (eng. Fault Location detection 

Isolation and Service Restoration) som vid fel kan, med hjälp av den tillgängliga informationen, 

räkna ut var felet är och via SCADA-systemet isolera det, förutsatt att det går att fjärrstyra 

komponenter vid den felande sektionen. En plan för återinkoppling föreslås även av FLISR 

efter det att felet har isolerats (Andersson 2016). Ellevio använder sig i dagsläget av ett 

avancerat DMS-system, benämnt ADMS.  

Kommunikationen mellan de olika gränssnitten är av stor vikt för att effektivisera 

övervakningen och driften av elnätet. Det gäller bland annat att SCADA-systemet uppdaterar 

de underliggande systemen om det aktuella driftläget, samt att dessa kan användas tillsammans 

genom en integrerad lösning. I avsnitt 2.8 kommer kommunikation vidare att presenteras.  
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2.4.2 Dagens övervakning och styrning 

I Stockholm finns indikering och fjärrstyrning av brytare samt insamling av mätdata för 

transformatorbrytare för samtliga fördelningsstationer. De utgående mellanspänningskablarna 

kan inte fjärrstyras men kan via brytarindikering och strömmätning övervakas i driftcentralens 

SCADA-system. Ellevio använder sig av ett eget fibernät för kommunikation mellan 

fjärrterminaler och SCADA-systemet (Fortum 2015, s. 18).  

2.4.2.1 Summalarm via kontrollkabel 

I Stockholm används i dagsläget en envägskommunikationslösning med ett kontrollkabelnät 

som förser driftcentralen med summalarm. Kontrollkabelnätet ligger i samma kabelgrav som 

övriga kablar och behöver således ingen egen grav. Summalarmet består av fem till 15 

individuella larm och kan till exempel vara larm om kortslutnings- och jordfelsströmmar och 

för hög transformatortemperatur (Sporre 2017). Hur summalarmet fungerar illustreras i Figur 

7.   

I nätstationerna finns olika indikatorer installerade som är kopplade till en larmtablå lokalt i 

nätstationen. När fel sker i nätstationen skickar larmtablån en signal till den matande 

fördelningsstationen där en separat larmtablå kan identifiera vilken nätstation som skickat 

signalen (Fortum 2015, s. 23). Fördelningsstationens larmtablå skickar sedan ett summalarm 

till driftcentralen som endast ser larmtypen och inte vilken nätstation som larmat. I Figur 7 

illustreras summalarmet som FS Vanadislunden Nätstationslarm men larmet kan komma från 

antingen Nätstation 1 eller Nätstation 2. Larmet hamnar sedan i en larmlista i driftcentralens 

SCADA-system som skickar entreprenör till den larmande fördelningsstationen. Väl där kan 

entreprenören avläsa i en larmtablå vilken nätstation som larmat och entreprenör kan åka till 

rätt nätstation för att upptäcka vad som var orsaken till larmet. I dagsläget är kontrollkabelnätet 

i Stockholm påväg att fasas ut då kontrollkablarna är i så dåligt skick att summalarm saknas 

från en del nätstationer (Sporre 2017).  

Figur 7 Summalarm från nätstation via kontrollkabelnät (Sporre 2017). 
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2.4.2.2 Felavhjälpning i Stockholm 

Vid fel i det övervakade nätet kommer SCADA-systemet att larma och operatör kommer, om 

omkoppling från driftcentralen ej är möjlig, att kontakta ansvarig entreprenör för 

felavhjälpning. Felavhjälpning innebär att entreprenör blir tillkallad till ett felställe och kopplar 

om felet. Reparationstiden är den tid för felande komponent att lagas medan avhjälpningstiden 

är den tid för att spänningslös kund åter får tillbaka spänningen. Felavhjälpningen är helt 

beroende av vilken typ av fel som inträffat, vilket gör att det är svårt att uppskatta den tid det 

tar innan en spänningslös kund återigen har spänning efter ett avbrott, det vill säga 

avhjälpningstiden. Melin (2017) förklarar att det är många aspekter som väger in vid 

felavhjälpningen. Vid kabelfel i radiell matning beror avhjälpningstiden bland annat av vilken 

typ av kabel som är skadad, hur skadad kabeln är samt hur många sammanfogningar av kabel 

(skarvningar) som måste göras för att reparera denna. I de vanligaste fallen kan 

avhjälpningstiden minskas genom att alternativa matningar finns i nätet. I de fall där 

entreprenör måste åtgärda felet innan kunden kan återfå spänningen är avhjälpningstiden 

längre. För en grävskada där kabel måste repareras är avhjälpningstiden mellan sju till åtta 

timmar. Detta på grund av att entreprenör måste ha rätt underlag om felet, vilket är främst vilken 

kabel som gått sönder samt var felet är (Melin 2017).   

2.5 Elbyggnadsrationaliseringen – EBR 

EBR står för elbyggnadsrationaliseringen och är ett varumärke som alla de svenska 

energiföretagen tillsammans äger och utvecklar. Inom EBR finns noga utarbetade 

branschstandarder som ska vara riktlinjer vid konstruering, byggnation, underhåll och 

utveckling av de elektriska anläggningarna i Sverige. Inom EBR finns det olika system som 

alla bidrar till ett leveranssäkert och kostnadseffektivt elnät mot framtiden (Lejestrand 2017). 

De system som finns omfattar anvisningar för normpiser, elsäkerhetsanvisningar (ESA) och 

olika kostnadskataloger för planering, byggnation och underhåll av distributionsanläggningar 

inom 0,4 – 145 kV.  Det är Svensk Energi som är utgivare av kostnadskatalogerna och de arbetar 

kontinuerligt med att utveckla och uppdatera dessa (EBR 2012).   

I EBR:s kostnadskataloger används unika arbetskoder som varierar beroende på vilken typ av 

arbete som utförs samt vilken typ av komponent som krävs. Varje arbetskod har en 

standardiserad kostnad som varierar beroende på vilken miljö arbetet utförs i. Arbete i 

stadsmiljö är dyrare än motsvarande arbete på landsbygden då avspärrningar av väg samt högre 

återställningsavgifter för mark tillkommer (Eklöf 2017). I Stockholms stads tekniska handbok 

(2015) står det att förläggning av kablar samt schaktning ska ske i enlighet med EBR- 

standarden.  

2.6 Kabelförläggning 

Vid förläggning av kablar måste en grav, även benämnt schakt, grävas för de specifika kablarna. 

I detta schakt kan fler än en kabel förläggas och beroende på antal kan schaktet behöva breddas. 

Vanligtvis ligger kablarna med en kabeldiameter mellan varandra. Vid kabelförläggning i 

stadsmiljö är elnätsföretag ålagda att ligga i gång- och cykelbanorna men förläggning i andra 

miljöer som till exempel vägyta samt gräsyta förekommer. Förläggning i vägyta innebär ökade 

avspärrningar som vidare resulterar i ökade kostnader för företaget.  
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Vid förläggning av kabel i Stockholm är det viktigt att följa de regler och anvisningar som finns 

i Stockholms stads tekniska handbok (Stockholms stad 2015). Vid schaktning i mark är det 

även viktigt att beakta att det finns en stor mängd kablar nedgrävda i marken, vilka är allt från 

elkablar, telekablar till  VA- och fjärrvärmesystem (Eklöf 2017).   

Vid förläggning av nya kablar är det schaktningskostnaden som står för den största posten. 

Detta beror på att krav på återställning av mark, avstängningar och bortforsling av schaktmassor 

inhys i denna kostnad. Beroende på vilken typ av miljö schaktningen sker i varierar också 

kostnaderna. I Tabell 1 kan kostnaderna för förläggning av kabel samt schaktningskostnad för 

olika miljöer utläsas.  

Tabell 1 Kostnad för förläggning av kabel samt schaktning för olika miljöer (Sundin 2016). 

 Kostnad [SEK/m] 

Förläggning av kabel 30 

Schaktkostnader för respektive yta inom tullarna 

- Vägyta 6350 

- Gång- och cykelbana 4230 

- Gräsyta 2120 

Som kan ses i Tabell 1 är kostnaden för förläggning av kabel en väldigt liten del av 

schaktningskostnaden oberoende av i vilken miljö schaktningen sker. Det ska noteras att 

kostnad för avstängningar inte är med i någon av kostnaderna utan detta tillkommer som en 

separat kostnad. Dessa kostnader är oftast höga inom Koncessionsområde 48. De kostnader 

som presenteras i Tabell 1 kommer även att användas i de ekonomiska beräkningarna som 

gjorts i detta arbete.  

2.7 Leveranssäkerhetskrav 

2.7.1 Intäktsreglering 

Elmarknaden i Sverige avreglerades år 1996, vilket skilde driften av elnätet från handeln med 

el. Detta gjorde det möjligt för en konsument att själv välja via vilket elhandelsbolag elen skulle 

köpas oavsett var i landet kunden befann sig. Gällande elnätet råder det fortfarande monopol, 

genom naturliga monopol, och de företag som bedriver elnätsverksamhet har, inom ett eget 

geografiskt område eller längs med en enskild ledning, ensamrätt att driva ett elnät samt 

distribuera el till sina kunder (Energimarknadsinspektionen 2016a, s.7). De tillstånd som krävs 

för att ett företag ska ha ensamrätt att ägna sig åt elnätsverksamhet återfinns i Ellagen och delas 

upp i områdes- samt linjekoncession. Nätkoncession för område innebär att ett elnätsföretag 

har rätt att bedriva sin verksamhet inom ett givet geografiska område upp till en viss 

spänningsnivå och nätkoncession för linje innebär rätten för monopolverksamhet av en, med 

bestämd sträckning, enskild ledning (SFS 1997). 

På grund av avsaknaden av konkurrens på elnätsmarknaden regleras den av 

Energimarknadsmyndigheten, vidare benämnd EI. EI är således den tillsynsmyndighet som ska 

granska om elnätsföretagen uppfyller de föreskrifter som EI fastställt samt de krav och lagar 
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som finns i Ellagen. Dessa innebär bland annat att elnätsföretagen inte tar ut för höga avgifter 

av kunderna samt att elöverföringen, på kort och lång sikt, är av god kvalitet. Till sin hjälp har 

EI bland annat incitament som hjälper elnätsföretagen att själva öka sitt elnäts tillförlitlighet 

genom underhållningar och investeringar i elnätet samt minimikrav som slår fast att elen ska 

vara av god kvalitet (Energimarknadsinspektionen 2016a, s.10).  

En av EI:s främsta uppgifter är att granska skäligheten i de nättariffer som elnätsföretagen sätter 

mot sina kunder. Denna skälighetsutvärdering har historiskt varierat men år 2009 beslutade 

riksdagen om ändringar i Ellagen, vilka gjorde att skälighetsbedömningen i elnätstarifferna ska 

granskas i förhand genom en så kallad förhandsreglering. Förhandsregleringen innebär att EI i 

förhand fastställer en intäktsram för hur stora elnätsföretagens intäkter får vara under en fyra 

års period, även kallad tillsynsperiod. Ett elnätsföretags leveranssäkerhet är av vikt i 

intäktsregleringen och en del av regleringen är en kvalitetsreglering som bygger på företagets 

medelavbrottsnivå. Leveranssäkerheten för ett elnätsföretag jämförs med en normnivå, vilket 

vidare antingen resulterar i ett tillägg eller avdrag på företagets avkastning 

(Energimarknadsinspektionen 2015, s.9-10). 

Elnätsföretagen lämnar inför varje tillsynsperiod ett förslag på intäktsram som baseras på dess 

kapitalkostnader samt påverkbara och opåverkbara löpande kostnader. Kapitalkostnaden är 

kostnaden för använt kapital och utgörs av anläggningstillgångar som till exempel kablar och 

nätstationer. Detta kallas även kapitalbas. De påverkbara kostnaderna är kundkopplade 

kostnader till exempel kostnad för mätning. Underhålls- samt driftkostnader är även påverkbara 

kostnader. De opåverkade kostnader är kostnader som kommer från nätförluster samt avgifter 

för myndighet och överliggande angränsande nät. Kapitalkostnaden kan vidare delas in i 

avskrivning och avkastning, där förslitningen respektive bindningen av kapitalet ryms in. 

(Energimarknadsinspektionen 2016b). Vid värdering av företagets kapitalbas användes under 

tillsynsperioden 2012 - 2015 en real annuitetsmetod för värdering utifrån nuanskaffningsvärde, 

vilket gjorde att kapitalkostnaderna fördelades konstant med tiden. Detta ändrades till den 

nuvarande tillsynsperioden 2016 - 2019 till en real linjär metod, vilken till skillnad mot den 

tidigare metoden även tar hänsyn till anläggningstillgångarnas ålder. Detta innebär att den årliga 

kapitalkostnaden minskar för varje år. Avskrivningstiden, tillika den ekonomiska livslängden, 

för anläggningstillgångar är genom de nya direktiven 40 år för överföringsanläggningar, till 

exempel kablar, och tio år för övriga komponenter, till exempel elmätare (Svensk Energi 2015). 

För att sedan förhindra att anläggningstillgångarna byts ut då den ekonomiska livslängden är 

till ända ska kapitalförslitningen beräknas i ytterligare tio respektive två år, vilket innebär att 

efter 50 (för överföringsanläggningar) och tolv år  (för övriga komponenter) efter installation 

är anläggningstillgångarnas bidrag till totala kapitalkostnaden noll. Detta år är även 

avkastningen lika med noll (Eriksson och Pettersson 2016, s.20). Detta illustreras för 

överföringsanläggningar i Figur 8.  
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Genom att ett elnätsföretag investerar i sitt elnät, genom till exempel införandet av nya 

elnätskomponenter, får elnätet ett högre värde som sedan avspeglas på företagets intäktsram 

(Energimarknadsinspektionen 2015). 

2.7.2 Avbrott och avbrottserättning 

Avbrott klassificeras som aviserade samt oaviserade avbrott beroende på om de är planerade 

eller inte. De oaviserade avbrotten delas vidare in i korta respektive långa avbrott beroende på 

hur lång tid de varar. Avbrott som är längre än 100 millisekunder och upp till och med tre 

minuter definieras som korta medan avbrott över tre minuter definieras som långa. Vid årlig 

inrapportering av avbrottsdata delas avbrotten upp i korta respektive långa avbrott. Dock är det 

endast de långa oaviserade avbrotten som ligger till grund för om överföringen ska klassas som 

god (EIFS 2013). Det är således endast oaviserade avbrott över tre minuter som används i 

kvalitetsregleringen. De korta avbrotten förklaras av Lundh (2015, s. 17) som blinkningar i 

nätet som orsakas av olika kopplingar. Om dessa skulle tas med i beräkningen av överföringens 

kvalitet skulle det ge ett missvisande resultat.  

Enligt EI:s föreskrifter som återfinns i EIFS (2013, 6 kap. 1§) är överföringen av el god ”när 

antalet oaviserade långa avbrott per kalenderår inte överstiger tre i uttags- eller 

inmatningspunkten”. Vidare benämns att överföringen inte är av god kvalitet när antalet 

oaviserade långa avbrott under ett kalenderår är mer än elva. I Ellagen (1997) återfinns även 

funktionskrav som säger att inget företag får ha elavbrott längre än 24 timmar. Överskrids detta 

blir elnätsbolagen straffade med vite. 

Enligt Ellagen är elnätsföretag skyldiga att betala ersättning till sina kunder vid elavbrott som 

varar längre än tolv timmar. Ersättningen motsvarar 12,5 procent av kundens årliga beräknade 

elnätkostnad och ökar med 25 procent för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Ersättningen 

omfattar lägst två procent av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken som för år 2017 är 

beräknat till 44 800 kronor (SFS 1997, SCB 2016).   

Om ett avbrott är bortom elnätsföretagets kontroll utan möjlighet att skäligen undvika det, om 

avbrottet beror på fel i överliggande nät med spänning över 220 kV eller mer samt om avbrottet 

beror på försummelse från kundens sida har kunden ej rätt till avbrottserättning (SFS 1997).  
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Figur 8 Anläggningstillgångarnas bidrag till kapitalkostnaden som funktion av ålder, efter 

Eriksson och Pettersson 2016, s.23. 
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2.8 Kommunikation 

Genom att ha kommunikation mellan IT-systemen som övervakar nätet samt mellan nätets olika 

komponenter kan avhjälpningstiden vid fel minska. Kommunikation innebär att 

datainformation kan utbytas i nätet och denna kommunikation kan delas in i envägs- och 

tvåvägskommunikation. Envägskommunikation mellan elnätskomponenter kan förklaras med 

att driftcentralen enbart får in mätvärden från komponenterna men att de inte kan skicka 

signaler för till exempel styrning till komponenterna, som är fallet i en tvåvägskommunikation. 

För styrning i det senare fallet krävs att komponenten som ska styras är motordriven. Genom 

att införa en ökad grad av kommunikation i ett elnät kan avhjälpningstiden minska, se Figur 9. 

Genom en ökad grad av kommunikation kan avhjälpningstiden vid avbrott minskas, vilket ökar 

nätets tillförlitlighet (Lexholm 2016, s. 29). Tvåvägskommunikation med beslutsstöd automatik 

innebär att en omkoppling eller sektionering i nätet sker först efter det att behörig driftpersonal 

godkänt denna medan full automatik innebär att driftcentralens ADMS genom FLISR (se avsnitt 

2.4.1.3) eller motsvarande programvara kopplar om, utan ett godkännande. Lexholm (2016, s. 

30) betonar vikten i att säkra att omkoppling med beslutsstöd tillika full automatik sker säkert

utan att det finns risk för att skada personer eller själva nätet. Det finns många alternativ för

kommunikation mellan driftcentral och elnätskomponenter i nätet. De vanligast förekommande

kommunikationsvägarna redogörs i Appendix A.

Figur 9 Avhjälpningstid som funktion av ökad investering i kommunikation, efter Lexholm 2016, 

s. 29.
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2.9 Beskrivning av Stora Essingen 

Stora Essingen är en ö samt en stadsdel i Stockholm och ligger inom Ellevios 

koncessionsområdet 48. Stora Essingen matas av två stycken fördelningsstationer, Stadshagen 

(SH) och Liljeholmen (LH) som förser öns elva nätstationer och en kundstation med elektrisk 

energi. Mellanspänningsnätet på Stora Essingen är uppbyggt av dubbelkabelnätstruktur med en 

blandning av dubbelkabelinkopplade samt singelkabelinkopplade stationer. Den totala 

kabellängden på mellanspänningsnätet på Stora Essingen är cirka åtta kilometer och har en 

medelålder på 32 år. I Figur 10 ses Stora Essingen och det nuvarande kabelnätet, markerat med 

olika färger beroende på vilken fördelningsstation som matar nätstationerna.  

Figur 10 Karta över det studerade området Stora Essingen med kabelnät med topologi, där 

matningen från fördelningsstationerna Liljeholmen (röd) och Stadshagen (lila) kan ses . Kartan 

är urklippt ur Trimble NIS, det program som användes för att rita nät under arbetet. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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3. Teori

I detta kapitel ges en beskrivning av den teori som använts i detta arbete. Inledningsvis beskrivs 

den grundläggande tillförlitlighetsteorin som ligger till grund för de tillförlitlighetsberäkningar 

som används i detta arbete. Vidare beskrivs även teori om dimensionering av elnät. Kapitlets 

första del kan läsas kursivt med fokus på de tillförlitlighetsindex som presenteras i avsnitt 3.1.3. 

3.1 Tillförlitligheten i elnätet 

Ett elektriskt näts primära tekniska funktion är att leverera elektriciteten till elnätsföretagets 

kunder på ett kontinuerligt sätt. Elnätets förmåga att leverera elektricitet med kontinuitet och 

en hög grad kvalitet beskriver dess tillförlitlighet (Allan & Billinton 1992, s. 121). Med hjälp 

av olika mått, så kallade tillförlitlighetsindex, kan tillförlitligheten i ett nät åskådliggöras. De 

vanligaste av dessa tillförlitlighetsindexen som även kommer att användas i detta arbete 

förklaras vidare i avsnitt 3.1.3.  

För att säkerställa att försörjningen av elektricitet sker med kontinuitet finns det ibland 

redundans inbyggt i elektriska nät. Redundans i ett system innebär att det finns fler än en 

möjlighet att utföra ett systems önskade funktion och detta kan till exempel vara alternativa 

matningsvägar för strömmen i ett elektriskt nät. När det sker avbrott i nätet, planerade som 

oplanerade, är det bra att redundans finns så att avbrottstiden kan undvikas eller förkortas 

avsevärt (Billinton och Allan 1996, s. 1). Genom att öka redundansen i ett system kan systemet 

bli mer säkert, men även mer komplext genom att fler komponenter tillkommer, vilket även 

bidrar till ökade investeringskostnader (Wallnerström och Hilber 2014, s. 39). Ett system kan 

ha olika typer av redundans och dessa illustreras i Figur 11. Att införa en parallell slinga, 

parallella komponenter (komponentredundans) eller ett parallellt reservsystem 

(systemredundans) ökar redundansen i ett system (Wallnerström 2005, s. 17).  

Figur 11 Olika typer av redundans för ett system med två komponenter. 
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Den redundans som illustreras i Figur 11 förklaras i punktform nedan: 

i) System utan redundans

ii) System med redundans genom en parallell slinga via komponent C

iii) System med systemredundans genom parallellt reservsystem

iv) System med komponentredundans genom parallella komponenter

Vidare skiljer sig redundansen i ett system som antingen aktiv eller passiv. Aktiv redundans 

innebär att omkopplingstiden i ett system kan approximeras till noll då strömmen automatiskt 

tar en annan väg, vilket inte påverkar systemet genom ett långvarigt avbrott. Passiv redundans 

påverkar systemet genom att omkopplingstiden inte kan försummas och avbrottet systemet 

utsätts för är densamma som tiden för omkoppling (Wallnerström 2005, s. 18). Är 

omkopplingstiden så pass kort att avbrotten i nätet ligger under vad som anses få regulatorisk 

inverkan kan omkopplingstiden approximeras till noll. Det är dock viktigt att förstå att 

redundant omkoppling kan fallera, vilket innebär att andra åtgärder som reparationer måste 

göras för att systemet ska få tillbaka strömmen vid ett avbrott. Detta kommer vidare att belysas 

i detta arbete.  

Allan och Billinton (1992) beskriver att ett elnäts tillförlitlighet är starkt förknippad med 

nätägarens ekonomi genom att det krävs ökade investeringar för en ökad tillförlitlighet. Det är 

viktigt att balansera dessa så att störst nytta fås.   

3.1.1 Tillförlitlighetsanalys 

Vid en tillförlitlighetsanalys är det viktigt att urskilja mellan reparerbara och icke reparerbara 

system då metoderna för att analysera dessa är olika. Reparerbara system skiljer sig från icke 

reparerbara system genom att det är av vikt att veta vad som händer efter det att felet inträffar. 

Till exempel är det intressant att veta hur lång tid det är mellan fel och tiden för att åtgärda 

dessa. I icke reparerbara system är det istället mer intressant att veta den genomsnittliga tiden 

mellan fel (Wallnerström och Hilber 2014, s. 14).  

En viktig parameter vid tillförlitlighetsanalyser är hur ofta ett system fungerar, dess 

tillgänglighet. Då elektriska nät har en hög grad av tillgänglighet (nära 100 procent) kan det 

vara lättare att ange otillgängligheten för att enklare kunna få en uppfattning. Detta ger 

förhållandet mellan tillgänglighet, A (eng. availability) och otillgängligheten, U (eng. 

unavailability) för ett system enligt Ekvation 1 (Allan och Billinton 1996, s. 21). 

U = 1 − A ( 1 ) 

Detta kan vidare illustreras schematiskt genom att införa den tillgängliga tiden innan fel, m, och 

reparationstiden för fel, r. Figur 12 illustrerar dessa variabler tillsammans med ett systems 

tillgänglighet samt otillgänglighet.  

Vidare kan tillgängligheten och otillgängligheten betecknas, enligt Ekvation 2 och 3 (Billinton, 

Ringlee och Wood 2003, s. 11).  

A =  
∑ mi

∑(mi+ri)
( 2 ) 
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U=1-A 
∑ ri

∑(mi+ri)
( 3 ) 

Utifrån Figur 12 kan medeltiden till fel, MTTF (eng. Mean Time To Failure) beräknas enligt 

Ekvation 4. 

MTTF =  
1

N
∑ mi 

N
i ( 4 ) 

där N är antalet fel och mi den tillgängliga tiden innan ett fel i. Medeltiden till reparation, MTTR 

(eng. Mean Time To Repair) kan även beräknas enligt Ekvation 5. 

MTTR =
1

N
∑ ri

N
i  ( 5 ) 

där N är antalet fel och ri ä r reparationstiden för ett fel i (Billinton, Ringlee och Wood 2003, s. 

11).  

Medeltid mellan fel, MTBF (eng. Mean Time Between Failures) kan även introduceras enligt 

Ekvation 6 (Wallnerström och Hilber 2014, s. 16). 

MTBF = MTTF + MTTR =
1

N
∑ (mi + ri)

N
i ( 6 ) 

För att vidare kunna redogöra för tillförlitlighetsanalysen måste kopplingen mellan 

sannolikhetsläran klargöras. Tillförlitlighetsanalysens beräkningar bygger mycket på den 

grundläggande sannolikhetsteorin, vilken nedan kommer att presenteras efter Wallnerström 

(2005, s. 19):     

Fördelningsfunktionen, F(t), är en strikt ökande funktion, vilken beskriver sannolikheten att 

utfallet ska bli lägre eller lika med t. Detta kan exemplifieras med kast med en sexsidig tärning 

där F(1) = 1/6, F(2) = 1/3, F(3) = 1/2, F(4) = 2/3, F(5) = 5/6 och F(6) = 1.   

Överlevnadsfunktionen, R(t), beskriver vidare sannolikheten att ett system överlevt till tid t 

enligt Ekvation 7.   

R(t) = 1 − F(t) ( 7 ) 

Figur 12 Schematisk bild över ett systems tillgänglighet, A, och otillgänglighet, U, efter Billinton, 

Ringlee och Wood 2003, s. 11.  
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Täthetsfunktionen, f(t) är derivatan av F(t) (samt – R(t)) och anger tyngdpunkten för alla utfall, 

det vill säga var utfallet har störst sannolikhet att hamna. f(t) skiljer sig mellan diskreta och 

kontinuerliga fördelningar där den diskreta fördelningen kan förklaras med hjälp av den 

sexsidiga tärningen där täthetsfunktionen blir: f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = f(5)= f(6) = 1/6, och i 

övrigt fall f(x) = 0. I en kontinuerlig fördelning kan alla värden antas till skillnad från den 

diskreta fördelningen, vilket kan förklaras med Ekvation 8. 

∫ f(x)dx = 1
∞

−∞
 ( 8 ) 

Nu kan felintensiteten, z(t), introduceras enligt Ekvation 9. z(t) har enheten fel per tidsenhet. 

z(t) =
f(t)

R(t)
( 9 ) 

där överlevnadsfunktionen, R(t), kan skrivas enligt Ekvation 10. 

R(t) = e∫ z(u)du
t

0  ( 10 ) 

Felintensiteten, z(t) under en komponents drifttid varierar enligt den så kallade badkarskurvan, 

vilken kan ses i Figur 13. Felintensiteten är relativt hög under den första fasen, begynnelsefasen, 

då eventuella fel i material och konstruktion vanligtvis förekommer. Felintensiteten minskar 

sedan tills nästa fas, normalfasen, då felintensiteten är konstant, oberoende av tiden en 

komponent varit i drift. Mot slutet av komponentens drifttid, dess tekniska livslängd, ökar 

felintensiteten på grund av att komponenten uppvisar allt fler slitagefel på grund av dess ålder 

(Wallnerström och Hilber 2014, s. 15). 

Figur 13 Felintensitet som funktion av en komponents drifttid, efter Wallnerström och Hilber 

2014, s. 15. 
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Vid tillförlitlighetsberäkningar brukar felintensiteten antas vara oberoende av tiden, vilket 

innebär att komponentens fysiska status behålls konstant, den varken försämras eller förbättras. 

Den konstanta felintensiteten betecknas nu λ. Detta gör att Ekvation 10 blir:  

R(t) =  e−λt

vilket ger att överlevnadsfunktionen R(t) blir exponentialfördelad, vilket innebär att tiden till 

fel blir exponentiellt fördelad. Anledningen till att anta att felintensiteten är konstant är att 

åldringsprocesser för komponenter i ett system vanligtvis kan vara okända samt att det förenklar 

beräkningarna betydligt. De förenklade beräkningarna gör det möjligt för en enklare 

modellering av komponenter och större system kan undersökas (Wallnerström och Hilber 2014, 

s. 18).

Vid konstant felintensitet blir inversen av MTTF lika med felintensiteten enligt Ekvation 11: 

λ =  
1

MTTF
( 11 ) 

Felfrekvensen, f, för en komponent är även viktig att ta i beaktande då denna är starkt 

förknippad med felintensiteten. Skillnaden mellan felintensiteten och felfrekvensen är att 

felintensiteten bara hänsyn till fel under drift medan felfrekvens beskriver hur många fel som 

uppkommer i ett system utan att ta hänsyn till om systemet är i vila eller drift. Felfrekvensen 

beräknas som inversen av MTTB enligt Ekvation 12. 

f =  
1

MTTB
( 12 ) 

Vid beräkning av elnät kan dock MTTB approximeras till MTTF, då MTTF är mycket större 

än MTTR. Detta gör att felintensitet och felfrekvens kan användas som synonymer 

(Wallnerström och Hilber 2014, s. 16). I detta arbete kommer begreppet felfrekvens att 

användas och avhjälpningstiden kommer att användas synonymt med MTTR.  

3.1.2 Metoder för tillförlitlighetsberäkning 

Tillförlitligheten i ett elektriskt system kan beräknas analytiskt eller med hjälp av simuleringar. 

Det analytiska tillvägagångssättet använder sig av numeriska beräkningar med systemet 

representerat av matematiska modeller. Simuleringsmetoder använder sig av den verkliga 

processen och tar även med slumpmässiga beteenden i systemet. En metod för att beräkna 

tillförlitligheten använder sig av ett systems fel- och reparationsintensiteter. 

Medelotillgänglighten i ett system kan då skrivas enligt Ekvation 13: 

Umedel =
r

1

λ
+r

( 13 ) 

där λ är felfrekvensen [fel/tidsenhet] och r är avhjälpningstiden [tidsenhet/fel] (Lundh 2015, s. 

15).  

Då λr << 1 kan Ekvation 13 approximeras till 
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Umedel =  λr ( 14 ) 

Denna teoretiska bakgrund är grunden för detta arbete och de ovan nämnda ekvationerna 

kommer att få användning vid beräkning av de tillförlitlighetsindex som introduceras i nästa 

avsnitt.  

3.1.3 Tillförlitlighetsindex 

Genom att använda olika tillförlitlighetsindex kan tillförlitligheten i ett elnät mätas och 

jämföras. De vanligaste tillförlitlighetsindexen, som även har använts i detta arbete, presenteras 

nedan.  

SAIFI (eng. System Average Interuption Frequency Index) är ett mått på ett elnäts 

medelavbrottsfrekvens. Vidare kan SAIFI förklaras som hur ofta den genomsnittliga kunden 

upplever ett avbrott under en förbestämd tidsperiod, vanligtvis ett år. SAIFI har enheten avbrott 

per kund och tidsenhet och definieras matematiskt:   

SAIFI =  
totalt antal kundavbrott per tidsperiod

totalt antal kunder
=

∑ λiNi

NT
( 15 ) 

där Ni är totalt antal kunder i lastpunkt i som drabbats av ett avbrott, λi är felfrekvensen i 

lastpunkt i och NT är det totala anslutna kundantalet i det studerade området (IEEE 2012, s. 24, 

Allan och Billinton 1996, s. 223).  

SAIDI (eng. System Average Interuption Duration Index) är ett mått på ett elnäts 

medelavbrottstid. Vidare kan SAIDI förklaras som den totala avbrottstiden den genomsnittliga 

kunden upplever under en förbestämt tidsperiod, vanligtvis ett år. SAIDI har enheten 

avbrottsminuter per kund och tidsenhet och definieras matematiskt:  

SAIDI =
total kundavbrottstid per tidsperiod 

totalt antal kunder
=

∑ UiNi

NT
( 16 ) 

där Ni är totalt antal kunder i lastpunkt i som drabbats av ett avbrott, NT är det totala anslutna 

kundantalet i det studerade området och Ui är otillgängligheten i lastpunkt i IEEE 2012, s. 25, 

Allan och Billinton 1996, s. 224). 

CAIDI (eng. Customer Average Interuption Duration Index) är ett mått på ett elnäts 

medelavbrottstid per kundavbrott. Vidare kan CAIDI förklaras som den genomsnittliga tiden 

för att avhjälpa ett fel. CAIDI har enheten avbrottsminuter per kundavbrott och definieras 

matematiskt:  

CAIDI =
total kundavbrottstid

totalt antal kundavbrott
=

∑ UiNi

∑ λiNi
( 17 ) 

där Ni är totalt antal kunder i lastpunkt i som drabbats av ett avbrott, λi är felfrekvensen i 

lastpunkt i , NT  är det totala anslutna kundantalet i det studerade området och Ui  är 

otillgängligheten i lastpunkt i (IEEE 2012, s. 26, Allan och Billinton 1996, s. 224). 
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3.2 Dimensionering av elnät 

Vid dimensionering av elektriska nät finns det många aspekter som måste beaktas. Nätets 

tekniska egenskaper är av vikt men även kriterier för elkvalitet och tillförlitlighet måste tas 

hänsyn till. Nätets spänningsnivå är en viktig aspekt att tänka på och beroende på värdet ger 

detta upphov till olika storlek på effektförlusterna. Effektförlusterna för ett system med tre faser 

beräknas enligt Ekvation 18 (Engblom och Ueda 2008). 

Pförlust = 3 ∗ R ∗ I2 ( 18 ) 

där 

I =  
S3fas

√3∗U3fas
( 19 ) 

Pförlust är effektförlust (mätt i W), R är resistansen (Ω), I är strömmen (A), S är effekten (kVA) 

och U är spänningen (V).  

Enligt Ekvation 19 påverkas den totalt överförda effekten, S, nätets överföringsförmåga, av 

spänningsnivån, U, i nätet. En hög spänningsnivå ger en ökad överföringsförmåga medan en 

lägre nivå skulle innebära mindre överförd effekt. När spänningsnivån är hög ger detta även 

upphov till att strömmen i elnätets ledningar blir mindre, vilket leder till att effektförlusterna 

minskar med den högre spänningsnivån enligt Ekvation 18.   

Den maximala effekt som går att överföra per slinga beror på den termiska överföringsförmågan 

för nätets ledningar och kablar, vilka har en maximal ström de kan överföra vid en given 

drifttemperatur. Kabeltypen PEX med tre aluminiumledare och ledararea på 240 mm2 har en 

maximal ström på 330 A, vid drifttemperaturen 60 grader. En systemspänning på 11 kV ger  

enligt Ekvation 19 att en slinga kan överföra max 6300 kW (Engblom och Ueda 2008). Denna 

effekt får således inte överskridas per slinga i detta arbete.  

Det är även viktigt att tänka på totala längden på slingan då kapacitiva bidrag för kablar ska 

begränsas. För samma PEX-kabel som använts som exempel ovan får den totala längden per 

slinga inte överskrida sju kilometer (Engblom och Ueda 2008).  
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4. Metod och data

I detta avsnitt presenteras utförligt den metod som använts för att uppfylla arbetets syfte. 

Metodavsnittet inleds med en kartläggning av det studerade området, Stora Essingen, och går 

sedan vidare med beskrivning av tillvägagångsättet i underrubriker. Avslutningsvis beskrivs 

ekonomiberäkningarna, den Excelmodell som ligger till grund för 

tillförlitlighetsberäkningarna samt utformandet av känslighetsanalysen. Vissa delar av 

metodavsnittet återfinns även i Appendix B - H. 

4.1 Kartläggning av elnätet på Stora Essingen 

I arbetets inledande fas genomfördes en kartläggning av det studerade området, Stora Essingen, 

se Appendix B. Kartläggningens syfte var att studera den rådande kabelstrukturen i området 

samt bekanta sig med nätstationer på Stora Essingen. Inledningsvis granskades de elva 

nätstationerna samt kundstationen utifrån maximalt registrerad effekt de senaste fem 

mätningarna, vilket kan ses i Tabell 2. Detta gjordes med hjälp av programmet PowerGrid. För 

att undersöka kabelstrukturen på Stora Essingen användes programmet Trimble NIS, där den 

ackumulerade kabellängden räknades ut för varje sträcka. 

Med hjälp av Topology Selection i Trimble NIS undersöktes uppdelningen på de två 

fördelningsstationerna, Liljeholmen och Stadshagen, som matar nätet på Stora Essingen. 

Liljeholmen och Stadshagen matar nätet med en respektive två linjer. En av linjerna från 

Stadshagen matar endast nätstationen 0748 samt kundstationen 7273. Då dessa stationer har en 

väldigt hög effekt samt endast matas av en av linjerna från Stadshagen valdes de, i samråd med 

handledare, att bortses från.  

Tabell 2 Maximal registrerad effekt, mätt i kVA, de senaste fem mätningarna. 

Maximal registrerad effekt (kVA) 

Namn Beteckning 1 2 3 4 5 Medel Max 

Essingekroken 1 [0795] 586 518 621 625 540 578 625 

Essingeringen 22 [5193] 725 655 655 690 690 683 725 

Essingeringen 33  [0998] 310 276 276 310 277 289,8 310 

Essingeringen 73  [0265] 483 483 483 490 490 485,8 490 

Essingestråket 30 [0040] 345 345 345 350 350 347 350 

Gammelgårdsv. 16 [0668] 932 759 863 897 1041 898,4 1041 

Gammelgårdsv. 33 [5268] 828 828 759 970 970 871 970 

Segelbåtsvägen 3 [0748] 1242 1104 1114 1242 1250 1190 1250 

SPADAB Junohällsv. 1 [7273] 3116 3164 3162 3118 2906 3093 3164 

Stenkullav. 36 [0947] 414 345 380 392 420 390,2 420 

Stenkullav.57 [0797] 1380 1173 1380 1388 1530 1370 1530 

Vänskapsv. 35 [0798] 1139 966 1139 1111 1070 1085 1139 

Summa 11500 10616 11177 11583 11534 11282 12014 

Summa - [7273] - [0748] 7142 6348 6901 7223 7378 6998 7600 
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4.2 Dimensionering av nätstrukturerna 

För att undersöka hur de olika nätstrukturerna påverkade ekonomin och tillförlitligheten 

utformades initialt fyra olika dimensioneringsfall. De båda nätstrukturerna, dubbelkabel- och 

slingnät, analyserades i två separata miljöer på Stora Essingen, där den första byggde på den 

nuvarande miljön och den andra på en obebyggd miljö. Utöver de fyra fallen har ytterligare två 

dimensioneringsfall utformats. Dessa två byggde på fördelar från de bägge nätstrukturerna och 

utgjordes av dubbelkabelstruktur med singelkabelinkopplade stationer; både i den nuvarande 

samt obebyggda miljön. 

Den nuvarande miljön utgick uteslutande från Stora Essingens rådande elnätsstruktur på Stora 

Essingen. De kablar som idag redan ligger i marken har en förbestämd plats och detta ligger till 

grund för den nuvarande miljön då de nya nätstrukturerna ska designas. Nya kabeldragningar 

har i båda dubbelkabel- och slingstrukturen begränsats till att enbart göra rena nätstrukturer. I 

dubbelkabelnätet innefattade detta att endast två kablar gick in till samt två som lämnade varje 

nätstation med undantag för den sista nätstationen i varje linje som bara hade en inkommande 

samt utgående kabel. För slingstrukturen utformades nya dragningar för att rena slingor ska 

skapas. Kabeldragningarna och den ackumulerade kabellängden för den nuvarande miljön 

förväntades vara lika dagens, den ursprungliga miljöns värden för dubbelkabelstrukturen, 

medan den förväntades skilja sig i slingstrukturen. 

Den obebyggda miljöns kabeldragningar bortsåg från i den ursprungliga miljöns 

kabelsträckningar, vilket förväntades påverka den totala kabellängden. Den obebyggda miljön 

är tänkt att efterlikna ett exploateringsområde där MV-nätet ska designas på nytt. Miljön 

förutsatte även att kabeldragningarna kan göras tillsammans med andra nedläggningar av kablar 

och rör, till exempel telekablar och VA-system. Detta antogs resultera i en reducerad 

schaktningskostnad för denna miljö. Den reducerade schaktningskostnaden antogs, i samråd 

med nätplanerare samt handledare på Ellevio, vara 30 procent av den ursprungliga kostnaden 

för schaktning. 

I båda miljöerna förväntades belastningsprofilen vara densamma. Detta gällde även för 

nätstationernas positioner men att samtliga byts ut till nätstationer av modern typ. 

Nätstationerna för fall med dubbelkabelstruktur valdes att endast utgöras av 

dubbelkabelstationer med så kallad dubbelkabelinkoppling, medan för fall med slingstruktur 

endast utgöras av slingstationer med så kallad singelkabelinkoppling. Dubbelkabelstationerna 

konstruerades alla med omkopplingsautomatik medan slingstationerna konstruerades till smarta 

slingstationer, utrustade med tvåvägskommunikation som driftcentralen kan styra via ADMS. 

De olika fallen kategoriserades med hjälp av en bokstavskombination utifrån Ekvation 20 för 

att lättare kunna läsa av och urskilja de olika fallen.  

Miljö + Nätstruktur + Inkoppling i nätstation      ( 20 ) 

Exempel: Nuvarande dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling:  

Nuvarande(N) + Dubbelkabelstruktur(D) + Dubbelkabelinkoppling(D) = NDD 

I Tabell 3 kan de olika dimensioneringsfallen ses. 
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Tabell 3 De olika dimensioneringsfallen samt deras kodförteckning. 

Fall Beskrivning Kod 

1 Nuvarande miljö dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling  NDD 

2 Nuvarande miljö slingstruktur med singelkabelinkoppling  NSS 

3 Obebyggd miljö dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling ODD 

4 Obebyggd miljö slingstruktur med singelinkoppling OSS 

5 Nuvarande miljö dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling NDS 

6 Obebyggd miljö dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling ODS 

Utifrån den senaste mätningen av den maximala registrerade effekten för varje nätstation 

bestämdes den effekt som varje ny nätstation behöver. I samråd med handledare valdes de 

nätstationerna med en maximal registrerad effekt mindre än 800 kVA att tilldelas en nätstation 

med en 800 kVA transformator. För de nätstationerna med en maximal registrerad effekt nära 

och över 800 kVA valdes en ny nätstation med två 800 kVA transformatorer. För 

dubbelkabelstationer valdes de nya nätstationerna till V16 (800 kVA) och V77 (2x800 kVA) 

medan för slingstationer valdes de till V80 (800 kVA) och V93 (2x800 kVA). Fördelningen 

mellan de olika nätstationerna kan ses i Tabell 4 nedan, tillsammans med den ursprungliga 

nätstationstypen.  

Tabell 4 De ursprungliga nätstationerna samt de nya som kommer användas i 

dimensioneringsfallen   

Namn Beteckning Effekt [kVA] Ursprunglig Ny nätstation 

Dubbelkabel Sling 

Essingekroken 1 [0795] 586 O74 V16 V80 

Essingeringen 22 [5193] 725 O84 V77 V90 

Essingeringen 33 [0998] 310 O80 V16 V80 

Essingeringen 73 [0265] 483 O77 V16 V80 

Essingestråket 30 [0040] 345 O80 V16 V80 

Gammelgårdsv.16 [0668] 932 O74 V77 V90 

Gammelgårdsv.33 [5268] 828 O77 V77 V90 

Stenkullav. 36 [0947] 414 O80 V16 V80 

Stenkullav. 57 [0797] 1380 O77 V77 V90 

Vänskapsv. 35 [0798] 1139 O77 V77 V90 

4.2.1 Utformning av dimensioneringsfall utifrån lastprofil 

För att kunna utforma de olika dimensioneringsfallen för att vidare kunna rita upp dem i 

Trimble NIS användes den maximala registrerade effekten från varje nätstation. Den senaste 

mätningen valdes i samråd med handledare då den inte ändrade sig så markant från tidigare 

mätningar. Utifrån denna mätning utformades så rena nätstrukturer som möjligt med en klar 

geografisk uppdelning från varje fördelningsstation med jämnt fördelad effekt. Nätstationerna 

fördelades efter var de befinner sig på ön för att i den mån möjligt hamna på samma MV-linje. 

För dimensioneringsfallen med dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkopplade stationer 
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(NDD och ODD) kommer kabelsträckningen att följa samma sträckning mellan nätstation, 

vilket även dimensioneringsfallen med slingstruktur med singelkabelinkopplade stationer 

kommer att göra (NSS och OSS). För dubbelkabelstruktur med singelkabelinkopplade stationer 

(NDS och ODS) kommer kabelsträckningen att skilja sig mellan de olika miljöerna. De olika 

kabelsträckningarna för de olika dimensioneringsfallen tillsammans med uppdelningen av 

nätstationer på varje fördelningsstation kan ses i Appendix F.  

4.3 Uppritning av dimensioneringsfall i Trimble NIS 

För samtliga av de sex dimensioneringsfallen valdes nätstationernas ursprungliga position att 

behållas. Det enda som ändrades är att nätstationerna ersattes med den modernaste versionen 

samt att de fick en förändrad matning beroende på vilken fördelningsstation som matar i 

respektive dimensioneringsfall. Då nya kablar kommer att förläggas valdes den  modernaste 

kabeltypen för samtliga fall. Denna kabel kan ses i Tabell 5.  

Tabell 5 Kabeltyp som använts i samtliga av dimensioneringsfallen. 

Namn Typ Ledarmaterial/Isolering Fas x Ledararea/skärmarea [mm2] 

AXAL-TT PRO AXAL Aluminium/PEX 3x240/35 

Nedan följer en kort redogörelse av respektive dimensioneringsfall. 

4.3.1 Fall 1: NDD 

För Fall 1 följdes den ursprungliga kabelsträckningen. Den uppritade nätstrukturen för NDD 

kan ses i Appendix I.  

4.3.2 Fall 2: NSS 

För Fall 2 följdes den ursprungliga kabelsträckningen men nya kabeldragningar utformades 

även för att skapa rena slingor. För att skapa en ren slinga från fördelningsstation Liljeholmen 

utformades nya kabeldragningar mellan nätstationerna 0795 – 0947 samt direkt inkommande 

från Liljeholmen till nätstation 5193. För fördelningsstation Stadshagen utformades en ny 

kabeldragning mellan nätstation 0998 och direkt inkommande från Stadshagen. Den uppritade 

nätstrukturen för NSS samt de nya kabeldragningarna kan ses i Appendix I.  

4.3.3 Fall 3: ODD 

För Fall 3 bortsågs den ursprungliga kabelsträckningen och dragningarna optimerades enligt de 

föreskrifter som beskrivs i avsnitt 2.5. Genom detta premierades gång- och cykelbanor som 

förläggningsmiljö framför gräsyta och vägyta. Dragningar i vägyta kan förklaras med där 

korsning av väg var oundviklig. Den uppritade nätstrukturen för ODD kan ses i Appendix I.  

4.3.4 Fall 4: OSS 

Fall 4 antogs ha samma miljö som Fall 3, vilket innebär att samma tillvägagångssätt användes 

då kabeldragningarna optimerades. Detsamma gäller för de nya kabeldragningarna som följer 
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samma sträcka mellan nätstationerna som beskrivits i Fall 2. Den uppritade nätstrukturen för 

OSS kan ses i Appendix I.   

4.3.5 Fall 5: NDS och Fall 6: ODS 

Fall 5 och 6 utformades utifrån de fördelar som dubbelkabelstrukturen samt slingstationerna 

har. Nätstrukturen består av dubbelkabelnät med slingstationer. Förenklat kan strukturen 

beskrivas som två, från varandra kopplingsmässigt isolerade, slingnät som är samförlagda. Det 

innebär att varje grav innehåller två kablar men att varje nätstation endast har koppling till en 

av slingorna, enligt Figur 14. I figuren matas nätstationerna av två separata MV-fack hos 

fördelningsstationen men det är även möjligt för nätstationerna att matas av två separata 

fördelningsstationer, vilket är fallet i detta arbete då Stora Essingen matas av två 

fördelningsstationer.   

Tillvägagångsättet för utformandet av kabeldragningarna i Fall 5 och 6 är densamma för 

motsvarande miljö som beskrivits i de övriga dimensioneringsfallen. De nya kabeldragningarna 

som gjorts i Fall 5 och 6 följer de som beskrivits i Fall 2 och 4 med skillnaden att det är två 

linjer från separata fördelningsstationer som går hela slingan runt på Stora Essingen. De 

uppritade nätstrukturerna för NDS och ODS samt de nya kabeldragningarna kan ses i Appendix 

I.  

4.4 Framtagning av kabellängd, schaktning och antal skarvar 

4.4.1 Kabellängd 

För samtliga nätstrukturer beräknades den ackumulerade kabellängden genom att addera ihop 

alla kabellängder med hjälp av hjälpfunktioner i Trimble NIS. I Figur 15 ses en av 

hjälpfunktionerna där ny kabeldragning (rosa) tilldelas en mellanspänningsdel (MV-part) 

(orange), vilket underlättar beräkningen av kabellängden. Kabellängden i de olika fallen 

beräknades alla utifrån inkommande punkt beläget på Stora Essingen från de båda 

fördelningsstationerna.  

Figur 14 Nätstruktur för dubbelkabelstruktur med singelkabelinkopplade stationer, så kallade 

slingstationer. Den röda kvadraten (nätstationen) har endast koppling till den röda kabeln och 

motsvarande gäller för den gråa kvadraten. 
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Den ackumulerade kabellängden för de olika fallen kan ses i avsnitt 5.1 samt Appendix F. 

4.4.2 Schaktning 

Schaktningen för de olika dimensioneringsfallen beräknades manuellt i Trimble NIS genom att 

se hur många kablar som var förlagda i samma grav. I de fall med dubbelkabelstruktur där det 

endast är förlagt två kablar delades den ackumulerade kabellängden för denna sträcka med två 

för att få schaktningslängden. Det finns dock sträckor med fler än två kablar i både dubbelkabel- 

och slingstrukturen, vilket gjorde att en benämning för olika typer av schakt utformades. Detta 

gjordes för att urskilja hur många kablar som var förlagda i samma schakt. I Tabell 6 kan de 

olika benämningarna med antal kablar i samma schakt för de olika nätstrukturerna ses. 

Tabell 6 Enkel och special schaktningen för de båda nätstrukturerna. 

Typ av schaktning Slingstruktur Dubbelkabelstruktur 

Enkel En Två 

Special Två Fyra 

Genom benämningen av schaktning bestämdes schaktning enkel samt special för samtliga fall. 

I samtliga fall förlades kablar som går in till och ut från nätstationen i samma schakt. Detta 

gjordes endast för en kort sträckning i närheten av nätstationen.  

För samtliga fall bestämdes även andel schaktning i förläggningsmiljö. Detta gjordes genom att 

manuellt mäta den schaktningssträckan och jämföra med underliggande karta där de olika 

förläggningsmiljöerna är utmarkerade. Andelen schaktat i olika förläggningsmiljöer 

Figur 15 Ny kabeldragning (rosa) och tillhörande MV- part (orange) för dimensioneringsfall 

NSS. I figuren ses även inkommande punkt (gula) från fördelningsstation Liljeholmen. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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förväntades ha en inverkan på det totala systempriset för samtliga dimensioneringsfall. 

Schaktningen för de olika dimensioneringsfallen kan ses i Appendix F.  

4.4.3 Skarvar och ändavslut 

För att beräkna antalet skarvar och ändavslut i dimensioneringsfallen användes underlag, 

tillhandahållen av handledare, från Göteborg Energi samt KTH. Uträkningarna av antal skarvar 

och ändavslut för de olika dimensioneringsfallen kan ses i Appendix D.  

4.5 Framtagning av kostnader för kabelförläggning, schaktning och nätstationer 

För att kunna göra en ekonomisk jämförelse av de olika dimensioneringsfallen togs kostnaderna 

för respektive fall fram. Kostnaderna för kabelförläggningen samt schaktning inom olika 

förläggningsmiljöer utgick från priserna som återfinns i Tabell 1 i avsnitt 2.5. 

För att uppskatta kostnaden för de olika nätstationerna användes EBR:s kostandskatalog för 

Lokalnät. De framtagna kostnaderna för nätstationerna kan ses i Appendix H.  

Genom kontakt med den holländska nätägaren Enexis uppskattades kostnaden för smarta 

slingstationer. Enexis nät är uppbyggt i slingstruktur med smarta slingstationer som kan 

fjärrstyras. Kostnaden för dessa var enligt Enexis tio procent högre än vanliga slingstationer, 

vilket också antogs vara det pris för slingstationerna i detta arbete. Det som inkluderades i 

kostnaden för de smarta slingstationerna var förutom det som finns i en vanlig slingstation även 

tvåvägskommunikationen. Den enda avgiften som inte inkluderades var kostnaden för 

kommunikationsvägen, till exempel abonnemang (Thenunissen 2017).  

Valet av kommunikationsväg ansågs ligga utanför ramen av detta arbete och det enda som 

antogs var att kommunikation existerade och då genom tvåvägskommunikation med antingen 

mobil kommunikation eller radiokommunikation. Utifrån detta antogs kostnad för abonnemang 

för kommunikationstjänst vara 50 SEK per månad och nätstation (Theunissen 2017). 

Kommunikationskostnaden i detta arbete grundade sig på det antagandet att kommunikationen 

håller i 40 år. Kommunikationskostnaden per nätstation, Kkommunikation, beräknades enligt 

Ekvation 21. 

Kkommunikation = 50 SEK per månad ∗ 12 månader ∗ 40 år  ( 21 ) 

Den totala kostnaden för kabel, Kkabel, beräknades enligt Ekvation 22 där den ackumulerade 

kabellängden för samtliga fall multiplicerades med kostnaden för kabelförläggningen, 

Kkabelförläggning. 

Kkabel = Kabellängd ∗ Kkabelförläggning  ( 22 ) 

Den totala kostnaden för schaktningen, Kschakt, beräknades enligt Ekvation 23.  

Kschakt = ∑ Kschakt miljö  ( 23 ) 

där Kschakt miljö är kostnaden för schaktningen i de olika förläggningsmiljöerna och beräknades 

enligt Ekvation 24.  
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 Kschakt miljö = (Schakti ∗ Ki)  ( 24 ) 

där Schakti är den uppmätta schaktningen i förläggningsmiljö i (i = vägyta, gång- och cykelbana 

och gräsyta).  

Den totala systemkostnaden, Ksystem, för de olika dimensioneringsfallen beräknades enligt 

Ekvation 25.  

Ksystem = Knätstation + Kkabel + Kschakt  ( 25 ) 

där Kkommunikation har tillkommit i Knätstation för slingstationerna (se Appendix H). 

4.6 Framtagning av felfrekvenser och avhjälpningstid 

För att ta fram felfrekvenser och avhjälpningstider för att beräkna tillförlitligheten i de olika 

dimensioneringsfallen bestämdes inledningsvis de olika fel, benämnt feltyper, som orsakade 

avbrott längre än tre minuter. Avbrott kortare än tre minuter valdes att bortses från då dessa inte 

ligger till grund för kvalitetsregleringen av Ellevios intäktsram, de utgjorde således ingen 

regulatorisk inverkan på Ellevio. De fel som detta arbete berör kan ses i Tabell 7 nedan där de 

även förklaras med text.  

Tabell 7 Feltyper som kan inträffa i de olika dimensioneringsfallen. 

Feltyp Förklarning 

Kabelfel Fel på kabel 

Skarvfel Fel på skarvar 

Grävfel 1 Grävfel där en kabel grävs av i både sling- och dubbelkabelstruktur 

Grävfel 2 Grävfel där två kablar grävs av i dubbelkabelstruktur 

Grävfel 3 Grävfel där två kablar grävs av i slingstruktur 

Fel OA 
Omkopplingsautomatik som inte fungerar (inte slår över när den ska eller 

slår över när den inte ska) 

Fel Smart Fel i kommunikation, fel i manövrering från DS i ADMS 

Felfrekvensen, det vill säga hur ofta dessa feltyper inträffar per år, bestämdes vidare för de olika 

komponenterna. Felfrekvens för kabel av PEX-typ finns redan väl dokumenterad och 

felfrekvensen antogs vara 0,03 fel/km och år enligt Fortum (2015, s. 14). De felfrekvenser som 

detta arbete själv behövde ta fram var felfrekvensen för skarvfel, de olika grävfelen samt fel 

som rör omkopplingsautomatiken och den smarta kommunikationen i de både nätstationerna. 

Felfrekvensen för OA antogs genom dialoger med personer på Ellevio vara 0,02 fel/år. 

Felfrekvens för den smarta kommunikationen antogs genom samtal med Theunissen (2017) 

vara 0,01 fel/år. Felfrekvensen för Skarvfel samt Grävfel 1, 2 och 3 beräknades genom underlag 

från statistiska underökningar. Dessa beräkningar kan ses i Appendix E.  

Varje fel som ovan beskrivits hade även en unik avhjälpningstid, det vill säga tiden till att 

spänningslös kund efter avbrott åter har spänning igen. Dessa tider delades upp beroende på om 
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de var maximalt (≤) 3 minuter eller över (>) 3 minuter, det vill säga om de ansågs vara avbrott 

som får en regulatorisk inverkan eller ej.  

De avhjälpningstider som var tre minuter eller kortare antogs vid beräkning av tillförlitligheten 

vara noll. Avhjälpningstiden för fel i OA samt Smart antogs vara lika och tiden grundade sig i 

den avhjälpningstid som fanns dokumenterad för att manuellt sektionera bort den felande 

sektionen, vilken var 60 minuter. Avhjälpningstiden för kabelfel, skarvfel samt Grävfel 1 

approximerades till noll i fallen med dubbelkabelstationer. I fallen med slingstationer antogs 

avhjälpningstiden för dessa fel vara fem minuter efter samtal med Theunissen (2017). Genom 

samtal med kontakt på Infratek (2017) bestämdes avhjälpningstiden för Grävfel 2 till 450 

minuter (7,5 timmar). Avhjälpningstiden för Grävfel 3 antogs vara den dubbla 

avhjälpningstiden för Grävfel 1 då den antogs påverka dubbelt så många kunder (hur kunderna 

berörs av avbrotten kommer vidare att beskrivas i avsnitt 4.7).  

Felfrekvensen och avhjälpningstiden för de olika feltyperna kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8 Felfrekvens och avhjälpningstid för de olika feltyperna. 

Feltyp Felfrekvens Enhet Tid avhjälp dubbel [min] Tid avhjälp sling [min] 

Kabelfel 0,03 fel/km och år 0 5 

Skarvfel 0,001500438 0 5 

Grävfel 1 6,77862E-06 0 5 

Grävfel 2 6,77862E-07 450 - 

Grävfel 3 6,77862E-07 - 10 

Fel OA 0,02 60 - 

Fel Smart 0,01 

fel/st. och år 

fel/m och år 

fel/m och år 

fel/m och år 

fel/år 

fel/år - 60 

4.7 Utformning av tillförlitlighetsmodell i Microsoft Excel 

För att beräkna tillförlitligheten i de olika dimensioneringsfallen utformades en förenklad 

tillförlitlighetsmodell i Microsoft Excel. Modellen resulterade i tillförlitlighetsindexen SAIDI, 

SAIFI samt CAIDI för given nätstruktur och kundtyp på Stora Essingen. För varje 

dimensioneringsfall beräknades antalet kundavbrott (SAIFI) samt antalet kundavbrottsminuter 

(SAIDI) för ett år. Dessa resulterade i antal kundavbrottsminuter per kundavbrott och år 

(CAIDI).  

Den kundtyp som finns på Stora Essingen antogs i detta arbete vara av en och samma typ och 

att varje avbrott som sker i snitt alltid kommer att drabba samma antal kunder. I detta arbete 

antogs således inte ett specifikt felställe existera utan att de fel som inträffar under ett år är 

jämnt fördelade på den kundbas som finns på Stora Essingen idag. Kundviktningen av 

tillförlitlighetsindexen finns dock i den meningen att det alltid antas att de kunder som drabbas 

är jämnt fördelade och att avhjälpningstiderna kan variera om det är dubbelt så många kunder 

som drabbas.  

Antal fel som inträffade på ett år i varje dimensioneringsfall beräknades genom att summan av 

felfrekvenserna för varje komponent bestämdes. Inledningsvis omvandlades alla felfrekvenser 

till samma enhet, fel/år, för att sedan adderas tillsammans. Felfrekvensen för given feltyp 

multiplicerades med framtagen sträcka eller komponent för att resultera i antal fel som varje 
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feltyp bidrar med per år. I de feltyper där avhjälpningstiden är tre minuter eller kortare räknades 

inte antal fel eftersom korta avbrott inte medför någon regulatorisk bestraffning.   

Vid beräkning av antal fel i varje dimensioneringfall skedde det en uppdelning av olika feltyper. 

Fel på kabel, skarvar, avgrävning av kabel och avgrävning av två kablar benämndes alla som 

initiala fel som påverkade tillförlitligheten. Funktionaliteten hos omkopplingsautomatiken samt 

den smarta kommunikationen bestämdes påverka tillförlitligheten i större utsträckning genom 

att deras funktion påverkar de övriga feltyperna.    

Antal Grävfel 2 för dubbelkabelstruktur beräknades enligt Ekvation 26. 

Grävfel 2 = λgrävfel 2(Schaktenkel + 2 ∗ Schaktspecial)  ( 26 ) 

där λgrävfel 2 är felfrekvensen för Grävfel 2 och Schaktenkel samt Schaktspecial är den uppmätta 

schaktningen som är benämnd schaktning enkel eller special. Det antogs även vara dubbel så 

stor sannolikhet att två kablar grävdes av i schaktning special.  

Antal Grävfel 3 för slingstruktur beräknades enligt Ekvation 27. 

Grävfel 3 = λgrävfel 3 ∗ Schaktspecial  ( 27 ) 

där λgrävfel 3 är felfrekvensen för Grävfel 3. Det antogs även att det endast var schaktning special 

som bidrar till Grävfel 3.  

Antal fel som Fel OA bidrar med beräknades genom Ekvation 28. 

Fel OA = λfel OA(Kabelfel + Skarvfel + Grävfel 1)  ( 28 ) 

där λfel OA är felfrekvensen för Fel OA. I Ekvation 28 räknades de initiala felen in. Grävfel 2 

räknades inte med då båda kablar antogs vara spänningslösa genom att båda kablarna grävts av, 

vilket tog bort omkopplingsautomatikens funktion.   

Antal fel som Fel Smart bidrar med beräknades genom Ekvation 29. 

Fel Smart = λfel Smart(Kabelfel + Skarvfel + Grävfel 1 + Grävfel 3)    ( 29 ) 

där λfel Smart är felfrekvensen för Fel Smart. I Ekvation 29 räknades de initiala felen in. Här togs 

även Grävfel 3 med i beräkningen då denna avhjälptes via den smarta kommunikationen.  

För att beräkna totalt antal fel som inträffar per år för varje dimensioneringsfall adderades alla 

feltyper med avhjälpningstid större än tre minuter. Den totala mängden fel som inträffar per år 

motsvarar det totala antalet kundavbrott som inträffar per år, SAIFI. 

SAIFI =  
∑ λiNi

NT
= ∑ Antal fel 
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För att bestämma avbrottstiden varje feltyp bidrar med togs varje feltyps beräknades antal fel 

och multiplicerades med dess avhjälpningstid. Vidare adderades alla avbrottstider ihop. Den 

totala avbrottstiden per år motsvarar den totala kundavbrottstiden per år, SAIDI. 

SAIDI =
∑ UiNi

NT
= ∑ Avbrottstid 

Sedan beräknades den genomsnittliga avbrottstiden per avbrott, CAIDI, vilket motsvarar 

genomsnittlig kundavbrottstid per kundavbrott.  

CAIDI =
∑ UiNi

∑ λiNi
=

∑ Avbrottstid

∑ Antal fel

4.8 Utformning av känslighetsanalys för dimensioneringsfallen 

Då många av de värden som har använts i detta arbete antogs valdes det att göras en utförlig 

känslighetsanalys av några av dessa. Känslighetsanalysen (som återfinns i avsnitt 6) delades 

upp i en ekonomi- samt en tillförlitlighetsdel. I den ekonomiska känslighetsanalysen valdes 

kostnadsreduktionen av den obebyggda miljöns schaktning, schaktningskostnaden samt 

kostnaden för smarta slingstationer att analyseras. I känslighetsanalysen för tillförlitligheten 

valdes felfrekvensen för OA och Smart kommunikation, avgrävningsfrekvenser samt 

avhjälpningstid att analyseras.  
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5. Resultat

I detta avsnitt redovisas arbetets resultat för vart och ett av de sex dimensioneringsfallen. 

Inledningsvis redovisas de olika kabel- och schaktningslängderna, andel schaktningstyp och 

antal skarvar och ändavslut för de olika fallen. Vidare redovisas ekonomi samt tillförlitlighet 

för varje dimensioneringsfall. 

5.1 Kabellängd, schaktning, andel schaktning, skarvar och ändavslut 

I Tabell 9 presenteras en sammanställning av den framtagna kabellängden, andel schaktning 

samt antal skarvar och ändavslut för de olika dimensioneringsfallen.  

De unika kabeldragningarna för de olika fallen återges i sin helhet i Appendix F. 

Tabell 9 Kabellängd, schaktning, andel schaktning samt antal skarvar och ändavslut för de 

olika dimensioneringsfallen. 

I Tabell 10 ses hur stor andel av schaktningen i varje dimensioneringsfall som är i de olika 

förläggningsmiljöerna.  

Tabell 10 Andel schaktning i förläggningsmiljö i de olika dimensioneringsfallen 

Schaktning [m] varav i förläggningsmiljö [m] 

Struktur Vägyta andel Gång- och cykelbana andel Gräsyta andel 

Fall 1: NDD 3122 413 13 % 1969 63 % 740 24 % 

Fall 2: NSS 4439 535 12 % 2795 63 % 1109 25 % 

Fall 3: ODD 2817 81 3 % 2367 84 % 369 13 % 

Fall 4: OSS 3854 99 3 % 3255 84 % 500 13 % 

Fall 5: NDS 4037 568 14 % 2361 58 % 1108 27 % 

Fall 6: ODS 3614 178 5 % 2866 79 % 570 16 % 

Struktur Kabellängd [m] Schaktning [m] enkel special Skarvar och ändavslut [st.] 

Fall 1: NDD 8091 3122 2198 924 109 

Fall 2: NSS 4925 4439 3751 688 68 

Fall 3: ODD 7370 2817 1948 868 103 

Fall 4: OSS 4442 3854 2932 921 65 

Fall 5: NDS 8679 4037 3661 376 87 

Fall 6: ODS 7074 3614 3553 61 85 
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5.2 Ekonomi 

De olika dimensioneringsfallens totala kostnad presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11 Total kostnad för de olika dimensioneringsfallen. 

Struktur Kostnad [SEK] 

Fall 1: NDD 23 357 040 

Fall 2: NSS 25 205 922 

Fall 3: ODD 18 732 369 

Fall 4: OSS 18 441 014 

Fall 5: NDS 23 693 562 

Fall 6: ODS 17 822 626 

Som kan ses i Tabell 11 är kostnaden för slingstrukturen i den nuvarande miljön (NSS) cirka 

1,8 MSEK mer än kostnaden för dubbelkabelstrukturen i samma miljö (NDD). I den obebyggda 

miljön är kostnaden för OSS cirka 0,3 MSEK mindre jämfört med dubbelkabelstrukturen 

(ODD). Dubbelkabelstrukturen med singelkabelinkopplade stationer i den obebyggda miljön 

(ODS) uppvisar den lägsta systemkostnaden med cirka 17,8 MSEK.  

Systemkostnaden för de olika dimensioneringsfallen tillsammans med den enskilda kostnaden 

för de olika delarna som bygger upp denna kan ses i Figur 16. Kostnaderna presenteras även 

med numeriska värden i Appendix I. 

Som kan ses i Figur 16 ovan bidrar kostnaden för schaktning samt nätstationer mest till den 

totala systemkostnaden medan kostnaden för kabel inte gör det i sådan stor utsträckning. 

Kostnaden för schaktning är den kostnadspost som även varierar beroende på vilken miljö som 

nätstrukturen befinner sig i.   

Figur 16 Totala kostnaden för de olika dimensioneringsfallen tillsammans med kostnaden för 

kabelförläggning, schaktning samt nätstation. 
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5.3 Tillförlitlighet 

De beräknade tillförlitlighetsindexen för de olika dimensioneringsfallen presenteras i Figur 17 

- 20. Resultaten presenteras även med numeriska värden i Appendix I. Som kan ses i Figur 17

urskiljer sig de båda dubbelkabelstrukturerna (NDD och ODD) med ett högt CAIDI jämfört

med de övriga fallen. Antalet avbrott per år och kund, SAIFI, är dock lågt för NDD och OSS,

medan SAIDI är relativt jämt mellan Fall 1 - 4 och mellan Fall 5 - 6. med de övriga fallen.

Antalet avbrott per år och kund, SAIFI, är dock lågt för NDD och ODD, medan SAIDI är 

relativt jämt mellan Fall 1 - 4 och mellan Fall 5 - 6. Nedan kommer de olika 

tillförlitlighetsindexen SAIFI, SAIDI och CAIDI att illustreras separat.  

Figur 18 visar de framtagna värdena för SAIFI för de olika dimensioneringsfallen. SAIFI är 

högst för NDS. Övergripande ses att fallen med dubbelkabelinkopplade stationer har få avbrott. 

Figur 17 Sammanställning av de beräknade tillförlitlighetsindexen. Notera att CAIDI 

presenteras i enheten timmar per år.  
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SAIDI för de olika dimensioneringsfallen kan ses i Figur 19. NDS och ODS uppvisar högsta 

SAIDI på 2,550 respektive 2,198 avbrottsminuter per år och kund. För Fall 1 - 4 skiljer antalet 

avbrottminuter relativt lite och OSS har lägst SAIDI med 1,468 avbrottsminuter per år och 

kund. 

CAIDI för de olika dimensioneringsfallen kan ses i Figur 20. Fallen med singelkabelinkopplade 

stationer (NSS, OSS, NDS och ODS) uppvisar alla ett lågt CAIDI, medan de fallen med 

dubbelkabelinkopplade stationer uppvisar ett högt CAIDI. NDD uppvisar det högsta CAIDI på 

149,387 avbrottsminuter per avbrott.  
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Figur 18 Totalt antal avbrott per år och kund, SAIFI [st./år och kund], för de olika 

dimensioneringsfallen. 

Figur 19 Totalt antal avbrottsminuter per år och kund, SAIDI [min/år och kund], för de olika 

dimensioneringsfallen. 
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Figur 20 Genomsnittlig avbrottstid per kundavbrott, CAIDI [min/år], för de olika 

dimensioneringsfallen. 
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6. Känslighetsanalys

I detta kapitel presenteras den känslighetsanalys som genomförts för att analysera hur en 

korrigering av utvalda parametrar påverkar det framtagna resultatet. Känslighetsanalysen 

delas in i en ekonomi- samt en tillförlitlighetsdel och kommer utgöra en grund för den analys 

som vidare presenteras i avsnitt 7.  

6.1 Ekonomi 

I Tabell 12 kan de parametrar som analyserats i känslighetsanalysen av ekonomin ses. Hur de 

korrigerats förklaras även med text i tabellen.  

Tabell 12 De parametrar i ekonomidelen som känslighetsanalyseras och hur de korrigerats 

Parameter Korrigering 

 Reducerad

schaktningskostnad i

obebyggda miljön

Kostnadsreduktion med 0 - 50 procent av 

ursprungliga kostnaden för schaktning 

 Schaktningskostnad
Kostnad för schaktning sätts till en gemensam 

kostnad  

 Kostnad för smarta

slingstationer

Kostnaden för smarta slingstationer 10 - 50 procent 

högre än vanlig slingstation 

I Figur 21 kan förändringen i systemkostnad för dimensioneringsfallen som finns i den 

obebyggda miljön (ODD, OSS och ODS) ses när kostnadsreduktionen för schaktningen 

varierar. Även utan kostnadsreduktion uppvisar ODD, OSS och ODS en lägre systemkostnad 

Figur 21 Systemkostnaden för de olika dimensioneringsfallen beräknade med varierad 

kostnadsreduktion för schaktning på de obebyggda fallen (ODD, OSS och ODS). 
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jämte fallen i den nuvarande miljön. ODS har den lägsta kostnaden oberoende  

kostnadsreducering och ODD visar på en initial lägre systemkostnad som sedan avtar. 

I Figur 22 ses systemkostnaden för de olika dimensioneringsfallen när samtlig schaktning i de 

olika fallen beräknats med en gemensam schaktningskostnad. Denna gemensamma 

schaktningskostnad bestämdes till medelpriset av de kostnader som beskrivits i avsnitt 2.5. 

Den framtagna systemkostnaden och den ursprungliga kostnaden kan även ses i Tabell 13. ODS 

uppvisar den lägsta kostnaden  i de båda fallen. Att notera i Figur 22 är att för NDD och ODD 

är kostnaden för schakt samt nätstationer väldigt lika, medan dessa kostnaders skillnad urskiljer 

sig i de andra fallen.  

Tabell 13 Systemkostnad med gemensam kostnad för schaktning 

Struktur Kostnad [SEK] Ursprunglig [SEK] 

 Fall 1: NDD 24 055 296 23 357 040 

 Fall 2: NSS 26 427 989 25 205 922 

 Fall 3: ODD 19 164 048 18 732 369 

 Fall 4: OSS 19 041 888 18 441 014 

 Fall 5: NDS 24 839 046 23 693 562 

 Fall 6: ODS 18 409 942 17 822 626 

I Figur 23 kan den förändrade systemkostnaden för de olika dimensioneringsfallen ses då 

kostnaden för smarta slingstationer har ändrats. Kostnaden för de smarta slingstationerna 

kommer vara avgörande för systemkostnaden i dimensioneringsfallen med smarta 

slingstationer (NSS, OSS, NDS och ODS). OSS har initialt en lägre systemkostnad jämfört med 

ODD men vid 20 procent högre kostnad för slingstationer jämfört med ursprungliga priset gäller 

det omvända. För ODS sker detta vid 30 procent högre kostnad för nätstationerna. 

Figur 22 Systemkostnaden för de olika dimensioneringsfallen beräknade med gemensam 

kostnad för schaktning. Även den ursprungliga kostnaden (blå linje) kan ses. 
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6.2 Tillförlitlighet 

I Tabell 14 kan de parametrar som analyserats i känslighetsanalysen av tillförlitligheten ses. 

Hur de korrigerats förklaras även med text i tabellen.  

Tabell 14 De parametrar i tillförlitlighetsdelen som känslighetsanalyserats och hur de 

korrigerats  

Parameter Korrigering 

 Felfrekvens Fel Smart och Fel OA

Felfrekvens Fel Smart ändras till 0,001 - 

0,01 - 0,1 och Fel OA ändras till 0,002 - 

0,02 - 0,2 

 Felfrekvens Grävfel 1, 2, 3 och avhjälpningstid

Grävfel 1 dubblas samt avhjälpningstid 

för kabelfel, skarvfel och Grävfel 1, 2, 3 

ändras inom intervallet +/- 50 % av 

ursprungliga värdet 

 Avhjälpningstid ADMS Avhjälpningstid ADMS 0,5 - 10 min 

 Avhjälpningstid

Samtliga avhjälpningstider ändras inom 

intervallet +/- 50 % av ursprungliga 

värdet 

I Figur 24 - 26 ses de olika tillförlitlighetsindexen för de olika dimensioneringsfallen när 

felfrekvensen för den smarta kommunikationen i slingstationer samt omkopplingsautomatiken 

i dubbelkabelstationer ändrats. I Figur 24 ses SAIFI. 

Figur 23 Systemkostnaden för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad kostnad 

på smarta slingstationer jämfört från det ursprungliga priset. 
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Som kan ses i Figur 24 uppvisar NDD och ODD lågt SAIFI för den förändrade felfrekvensen. 

Skillnaden i SAIFI är dock mest påtaglig då felfrekvens för OA ändras till 0,2 fel/år för dessa 

två fall.  
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NDS

Fall 6:

ODS
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Smart 0,1/ OA 0,2 0,095 0,312 0,088 0,288 0,498 0,429
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SAIFI - Ändrad felfrekvens Smart och OA

Figur 24 SAIFI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad felfrekvens för smart 

kommunikation i slingstationer samt OA i dubbelkabelstationer. 

Figur 25 SAIDI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad felfrekvens för smart 

kommunikation i slingstationer samt OA i dubbelkabelstationer.  
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I Figur 25 ses att SAIDI ökar med ökad felfrekvens. För felfrekvens på 0,1 fel/år för Fel Smart 

och 0,2 fel/år för Fel OA uppvisar NDD högst SAIDI på 6,768 avbrottsminuter per år och kund. 

För NDD och ODD ökar SAIDI med nära 5 minuter respektive 4,6 minuter jämfört med 

ursprungligt SAIDI. För OSS är ökningen minst med 1,4 minuter jämfört med ursprungligt 

SAIDI.    

I Figur 26 ses att CAIDI för NDD och ODD är högt jämfört med de övriga 

dimensioneringsfallen. Notera dock att för de fall där dubbelkabelstationer används (NDD och 

ODD) minskar CAIDI med ökad felfrekvens medan det omvända gäller för de fall där 

slingstationer används (NSS, OSS, NDS och ODS). Tillförlitligheten presenteras även med 

numeriska värden i Appendix G.  

I Figur 27 ses att SAIDI för samtliga dimensioneringsfall blir högre när avgrävningarna 

fördubblas. Vid en avhjälpningtid som är hälften av den ursprungliga tiden uppvisar de fall med 

slingstationer lägst SAIDI.  

Figur 26 CAIDI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad felfrekvens för smart 

kommunikation i slingstationer samt OA i dubbelkabelstationer. 
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Figur 28 visar att CAIDI för de olika dimensioneringsfallen ökar.CAIDI är lägst för de fall med 

slingstationer.  

Figur 27 SAIDI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad avgrävningsfrekvens 

samt ändrad avhjälpningstid. 

Figur 28 CAIDI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad avgrävningsfrekvens 

samt ändrad avhjälpningstid. 
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SAIDI - Avgräv x2 med ändrade avhjälpningstider
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SAIFI för de dimensioneringsfallen kan ses i Tabell 15 och är oförändrat för samtliga 

dimensioneringsfall då felfrekvensen inte ändras under beräkningarna. 

Tabell 15 SAIFI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad 

avgrävningsfrekvens samt ändrad avhjälpningstid. 

Struktur SAIFI [st./år och kund] 

Fall 1: NDD 0,016 

Fall 2: NSS 0,321 

Fall 3: ODD 0,015 

Fall 4: OSS 0,295 

Fall 5: NDS 0,520 

Fall 6: ODS 0,445 

I Tabell 15 ses att NDS och ODS har högst SAIFI medan NDD och ODD har lägst SAIFI. 

I Figur 29 ses hur SAIDI ändras då samtliga avhjälpningstider förändras. Med ökad 

avhjälpningstid kommer SAIDI att öka, vilket sker för samtliga fall.   
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Figur 29 SAIDI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad avhjälpningstid. 
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I Figur 30 ses SAIDI då avhjälpningstiden för ADMS varierats. Både Figur 29 och 30 återges 

med numeriska värden i Appendix G.  

Figur 30 SAIDI för de olika dimensioneringsfallen beräknade med ändrad avhjälpningstid för 

ADMS.  
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7. Analys

I detta avsnitt analyseras det framtagna resultatet som presenteras i avsnitt 5. Till hjälp för 

analysen är även den känslighetsanalys som presenteras i avsnitt 6. Analysen är uppdelad likt 

resultatavsnittet där inledningsvis de framtagna komponenterna i varje fall är i fokus. Vidare 

analyseras ekonomi- samt tillförlitlighetsdelen. Genom en sammanvägning av alla delar kan 

de olika dimensioneringsfallen analyseras på bästa sätt.  

För att analysen av dimensioneringsfallen ska vara motiverad krävs det att alla fall sätts i ett 

helhetsperspektiv samt att de analyseras i den miljö de befinner sig i, det vill säga i den 

nuvarande och den obebyggda miljön. I varje del av analysen kommer således 

dimensioneringsfallen analyseras i sin helhet men även mot de fall som befinner sig i samma 

miljö.  

7.1 Kabellängd, schaktning, andel schaktning, skarvar och ändavslut 

Dubbelkabelstrukturerna (NDD, ODD, NDS och ODS) har genom att det krävs två kablar i 

samma grav, längre kabellängd jämfört med slingstrukturerna (NSS och OSS). Skarvar och 

ändavslut för de olika fallen skiljer sig på grund av den för fallet unika kabellängden samt 

beroende på vilken nätstation som används. Slingstrukturerna och dubbelkabelstrukturerna med 

singelkabelinkopplade stationer har mindre antal skarvar och ändavslut jämfört med fallen då 

dubbelkabelinkopplade stationer använts. Schaktningen i de olika dimensioneringsfallen är 

beroende av vilken nätstruktur som används. I dubbelkabelstrukturerna (NDD, ODD, NDS och 

ODS) kan förläggning av fler kablar i samma schakt göras, vilket drar ned schaktningen jämfört 

med slingstrukturerna (NSS och OSS)  

NDS har längst kabellängd eftersom de båda slingorna som kommer från respektive 

fördelningsstation går runt hela Stora Essingen. Detta gäller även för ODS, vilket är det 

dimensioneringsfall som har den minsta schaktningen. Dock så måste schaktningen jämföras 

med den totala kabellängden. För dimensioneringsfallen i den nuvarande miljön (NDD, NSS 

och NDS) urskiljer sig NDD som det fall med minst procentuella andel schaktning i förhållande 

till den totala kabellängden med 39 procent. För NSS utgör 90 procent av kabellängden 

schaktningen och för NDS är denna siffra 47 procent. För fallen i den obebyggda miljön (ODD, 

OSS och ODS) är motsvarande värden 38 procent för ODD, 87 procent för OSS samt 51 procent 

för ODS. Detta gör att ODD är det dimensioneringsfall med minst andel schaktning i 

förhållande till den totala kabellängden, vilket kan förklaras återigen av att det är fler kablar 

som är förlagda i samma schakt.  

Andel schaktning som är enkel respektive special skiljer sig även mellan de olika 

dimensioneringsfallen. ODD har störst andel schaktning special i förhållande till den totala 

schaktningen med 31 procent. Motsvarande för NDD är 30 procent. För NSS och OSS är siffran 

16 respektive 24 procent. I de dimensioneringsfall i den obebyggda miljön ökar schaktning 

special då fler kablar i samma schakt drar ner den totala schaktningen. För NDS och ODS har 

schaktning special begränsats då slingorna som går runt Stora Essingen mest är förlagda i 

schaktning enkel. Schaktning special för NDS är nio procent och för ODS två procent av den 

totala schaktningen. 

Andel schaktning i förläggningsmiljö som kan ses i Tabell 10 urskiljer sig relativt lite mellan 

de olika dimensioneringsfallen i samma miljö. Om gång- och cykelbana ska premieras som 

förläggningsmiljö har ODD och OSS mest andel schaktning i denna miljö med 84 procent av 



Sida 60 av 96 

den totala schaktningen vardera. För NDD och NSS är motsvarande siffra 63 procent vardera. 

För NDS och ODS är andelen schaktningen i gång- och cykelbana 58 respektive 79 procent av 

den totala schaktningen. Dimensioneringsfallen i den nuvarande miljön har alla högre andel 

schaktning i vägyta då dessa följer den ursprungliga kabelsträckningen. I den obebyggda miljön 

görs inte detta, utan schaktning i vägyta har endast gjorts då korsning av väg för kabeldragning 

varit oundviklig.  

7.2 Ekonomi 

För dimensioneringsfall i den nuvarande miljön (NDD, NSS och NDS) är systemkostnaden 

lägst för NDD. Skillnaden i systemkostnad mellan de två dimensioneringsfall som har lägst  

systemkostnad, NDD och NDS, är relativt liten och det skiljer cirka 0,3 MSEK mellan de båda 

fallen. Systemkostnaden för NSS är i snitt cirka 1,6 MSEK högre än NDD och NDS. För 

dimensioneringsfallen i den obebyggda miljön (ODD, OSS och ODS) är systemkostnaden lägst 

för ODS. Skillnaden i systemkostnad mellan de två dimensioneringsfallen som har lägst 

systemkostnad, ODS och OSS, är cirka 0,6 MSEK. Systemkostnaden för ODD och OSS skiljer 

sig med cirka 0,3 MSEK. 

NSS är det fall som uppvisar den högsta systemkostnaden, vilken beror på den ökande 

schaktningen i detta fall. För den obebyggda miljöns dimensioneringsfall är ODS det fall med 

lägst systemkostnad, följt av OSS. ODD uppvisar högst systemkostnad av fallen i den 

obebyggda miljön. Schaktningskostnaden samt kostnaden för nätstationerna är de dominerande 

kostnaderna i dimensioneringsfallen, vilket Figur 16 visar. Kostnaden för kabel har endast en 

liten inverkan  på den totala systemkostnaden, vilket gör att totala kabellängden inte påverkar i 

sådan stor utsträckning som totala schaktningen gör. De fall med stor andel schaktning är även 

de fall som har högsta systemkostnaden. 

Dimensioneringsfallen i den obebyggda miljön har en reducerad schaktningskostnad, vilket 

minskar deras systemkostnad. Om denna reducerade schaktningskostnad förändras kommer 

även systemkostnaden för fallen i den obebyggda miljön förändras. Vid ingen reducering har 

ODD lägst kostnad. Vid tio procent kostnadsreducering får ODS lägst fall. ODD uppvisar  vid 

ingen till tjugo procent kostnadsreduktion har lägre systemkostnad jämfört med OSS. Detta 

förändras vid tjugo procent och uppåt då OSS får lägre kostnad. Detta kan förklaras med att 

OSS dels har mer schaktning men även att ODD har högre kostnad för nätstationerna, vilket 

inte förändras. Reduceringen av schaktningskostnaden i den obebyggda miljön kan tänkas vara 

ännu mer, vilket gör att fallen i denna miljö blir ännu mer fördelaktiga.    

Andelen schaktning i förläggningsmiljö kan tänkas påverka systempriset men genom att 

använda en gemensam schaktningskostnad visades att priset för dimensioneringsfallen blir 

något högre men att de fortfarande följer samma fördelning som om de unika kostnaderna för 

förläggningsmiljö använts. Gemensam schaktningskostnad gynnar de fall som har hög andel 

schaktning i förläggningsmiljöer med hög schaktningskostnad. Dessa fall är fallen i den 

nuvarande miljön, vilka alla visar på en större skillnad i systemkostnad i förhållande till den 

ursprungliga systemkostnaden. Systemkostnadens fördelning mellan fallen är densamma som 

tidigare, vilken kan förklaras av att kabeldragningarna i de olika fallen har grundat sig på 

nätplaneringsföreskrifterna. Detta har gjort att fördelningen av schaktningen i de olika 

förläggningsmiljöerna för fallen är lika fördelade.  

Resultaten visar att kostnaden för smarta slingstationer har en inverkan på 

dimensioneringsfallens totala systemkostnad för NSS, OSS, NDS och ODS.  
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Känslighetsanalysen för detta visar att ODS initialt har lägst systemkostnad men genom att 

kostnaden för smarta slingstationer ökar kommer systemkostnaden och ODS kostnadsställning 

att förändras. Om kostnaden för smarta slingstationer är 30 procent högre än kostnaden för 

vanliga slingstationer får ODD lägst systemkostnad, vilket skiljer sig med cirka 0,4 MSEK från 

ODS. Även om kostnaden för smarta slingstationer ökar kommer ODS uppvisa den näst lägsta 

kostnaden efter ODD.   

7.3 Tillförlitlighet 

SAIFI för NDD och ODD är lågt då de avbrott som härrör från kabelfel, skarvfel och grävfel 1 

inte räknas in i de totala avbrotten då avhjälpningstiden approximerats till noll genom att 

omkopplingsautomatiken avhjälper dessa feltyper. För NSS, OSS, NDS och ODS är detta inte 

fallet utan alla fel räknas in, vilket ökar SAIFI. Högst SAIFI av dessa fall har NDS med 0,457 

avbrott per år och kund. ODD uppvisar lägst SAIFI med 0,011 avbrott per år och kund.  

SAIDI är relativt jämnt mellan dimensioneringsfallen, vilket Figur 19 visar. NDS och ODS 

uppvisar högst SAIDI med 2,55 respektive 2,198 avbrottsminuter per år och kund medan OSS 

uppvisar lägst SAIDI med 1,468 avbrottsminuter per år och kund. Fall med 

dubbelkabelstationer uppvisar relativt högre SAIDI jämfört med fall i samma miljö med 

slingstationer, bortsett från NDS och ODS. Avhjälpningstiden är centralt här då de få fel som 

omkopplingsautomatiken inte kan lösa har en lång avhjälpningstid.  

Fallen med slingstationer uppvisar alla ett lågt CAIDI medan fallen med dubbelkabelstationer 

uppvisar ett högt CAIDI. NSS, OSS, NDS och ODS har alla ett CAIDI på runt fem minuter 

medan NDD och ODD har ett CAIDI på 149 respektive 148 minuter. Vid 

tillförlitlighetsutvärderingar räcker det inte med en enda tillförlitlighetsindex utan det är viktigt 

att få en helhetsbild av hur de olika tillförlitlighetsindexen förhåller sig till varandra. I detta fall 

uppvisar NDD och ODD högt CAIDI men genom att dessa har lågt SAIFI blir kvoten av SAIDI 

och SAIFI väldigt stor. Det är alltså viktigt att förstå att antal avbrott och längden av dessa 

spelar stor roll när CAIDI ska bestämmas.  

I dimensioneringsfallen har funktionaliteten i omkopplingsautomatiken för 

dubbelkabelstationer och den smarta kommunikationen för slingstationer en väldigt central roll. 

Ökad felfrekvens på dessa feltyper kommer att ha en inverkan på dimensioneringsfallens 

tillförlitlighet. Genom en ökning i felfrekvens för dessa funktionaliteter kommer SAIFI för 

fallen med slingstationer hållas nästintill konstant, vilket kan ses i Figur 24. SAIFI är för dessa 

fallen fortfarande relativt högt jämfört med fallen med dubbelkabelstationer. Fallen med 

dubbelkabelstationer uppvisar en större procentuell ökning av SAIFI med ökad felfrekvens. I 

Figur 25 ses att genom en ökad felfrekvens erhålls även ett försämrat SAIDI. För alla fall är 

detta påtagligt men mest påtaglig för NDD och ODD medan fallen med slingstationer uppvisar 

en mindre procentuell ökning jämfört med NDD och ODD. Minskar felfrekvensen för den 

smarta kommunikationen och omkopplingsautomatiken till 0,001 respektive 0,002 fel/år är 

skillnaden i SAIDI påtaglig men inte lika stor som när felfrekvensen ökar.  

Vid ökade avgrävningar och ändrade avhjälpningstider ökar antalet avbrottsminuter för 

samtliga fall. I fallen med slingstationer hanteras dessa avbrott väl då driftcentralens ADMS 

hanterar detta. I fallen med dubbelkabelstationer är avhjälpningstiden för avgrävningarna 

avgörande. Om de initiala avhjälpningstiderna behålls konstant och avgrävningarna ökar 

kommer NDD och ODD att öka SAIDI med 1,3 respektive 1,2 avbrottsminuter per år och kund. 

För övriga fall är ökningen mindre än 0,4 avbrottminuter per år och kund. Ökningen av SAIDI 
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för fallen med dubbelkabelstationerna härrör främst från avbrottstiden från Grävfel 2, vilken är 

starkt beroende av avhjälpningstiden för denna feltyp. Tiden för att avhjälpa Grävfel 2 är initialt 

bestämt till 450 min (7,5 h) och halveras denna så kommer fortfarande NDD och ODD ett högre 

SAIDI än motsvarande fall med slingstationer, vilket kan ses i Figur 27. Vid ökade 

avgrävningar kommer fallen med slingstationerna uppvisa en bättre tillförlitlighet om ADMS 

fungerar som den ska.  

Avhjälpningstiderna för feltyperna i dimensioneringsfallen är viktiga och är tillsammans med 

felfrekvensen de som bestämmer tillförlitligheten. Figur 29 och 30 visar SAIDI när 

avhjälpningstiderna ändras och denna belyser den potential ADMS besitter. Om ADMS kan 

avhjälpa feltyperna under tre minuter blir SAIDI väldigt lågt för fallen med slingstationer.  
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8. Diskussion

I detta avsnitt diskuteras det framtagna resultatet som presenteras i avsnitt 5. 

Diskussionsavsnittet är uppdelat likt resultatavsnittet där inledningsvis de framtagna 

komponenterna är i fokus. Vidare diskuteras ekonomi- samt tillförlitlighetsdelen för att 

avslutningsvis vägas samman i en allmän slutdiskussion. 

8.1 Kabellängd, schaktning, andel schaktning, skarvar och ändavslut 

De framtagna värdena för de olika fallen varierar beroende på vilken nätstruktur samt miljö 

som fallet befinner sig i. I nuvarande miljön är kabellängden längre än för motsvarande 

nätstruktur i den obebyggda miljön. Schaktningen för fallen är även beroende av nätstruktur då 

dubbelkabelstruktur medför en mindre schaktning jämfört med slingstruktur då fler kablar är 

förlagda i samma grav. Val av förläggningsmiljö vid kabeldragning har betydelse för totala 

systemkostnaden för dimensioneringsfallen men inte för fördelningen mellan dem. Gång- och 

cykelbana är det förläggningssätt som ska premieras vid kabelförläggning men som resultaten 

visar sker dragningar i gräsyta och vägyta.  

Den framtagna mängden skarvar och ändavslut för dimensioneringsfallen är beroende av den 

framtagna kabellängden och fall med lång kabellängd uppvisar även flest antal skarvar och 

ändavslut. Skillnaden i ändavslut skiljer sig även mellan dubbelkabel- och slingstationer men 

då de inte skiljer sig mellan olika nätstrukturer utan endast mellan fall med olika nätstationer 

kan inverkan av dessa bortses från.  

8.2 Ekonomi 

Kostnaden för schaktning och nätstationer är den största kostnaden i den totala 

systemkostnaden för dimensioneringsfallen. Fallen med minst schaktning är de fall där 

samförläggning kan göras. Samförläggning av elkablar eller med andra kablar och rör gynnar 

fallen genom att det drar ner kostnaden för schaktningen. Resultaten har även visat att genom 

en ökad samförläggning av två slingor i en dubbelkabelstruktur (NDS och ODS) blir 

systemkostnaden mer fördelaktig jämfört med andra nätstrukturer i samma miljö. Ökas även 

reduceringen av schaktningskostnaden blir fallen i den obebyggda miljön ännu mer 

fördelaktiga.  

Kostnaden för funktionaliteten som krävs för att en nätstation ska klassas som smart kommer 

avgöra systemkostnaden för fallen med dessa nätstationer. Resultaten visar att om kostnaden 

för smarta slingstationer ökar kommer systemkostnaden att förändras. Kostnaden för 

nätstationer i denna rapport har beräknats per nätstation och i vanliga fall sker upphandlingar 

av dessa, vilket drar ner kostnaden för nätstationerna.  

8.3 Tillförlitlighet 

Vid tillförlitlighetsutvärderingar är det av vikt att få en helhetsbild av tillförlitligheten. Det 

räcker inte alltid att utifrån ett enda tillförlitlighetsindex bestämma tillförlitligheten utan flera 
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aspekter måste vägas in för att få en bättre bild av helheten. Resultaten visar att fallen med 

dubbelkabelstationer uppvisar höga SAIDI och CAIDI medan SAIFI för dessa är väldigt lågt. 

För dessa fall är tiden för avbrott lång men avbrotten är få, vilket drar upp den genomsnittliga 

avbrottstiden. Det är således viktigt att väga in om fler avbrott med kort avbrottstid är bättre 

jämfört med få avbrott med lång avbrottstid.  

Avhjälpningstiden för samtliga dimensioneringsfall är viktig då denna bestämmer om det 

avbrott som ett fel orsakar får regulatorisk inverkan på Ellevio. Detta har 

omkopplingsautomatiken som fördel då den avhjälper fel under denna tid. Driftcentralens 

ADMS kan även förväntas fungera inom denna tid, vilket jämfört med fallen med 

dubbelkabelstationer kommer innebära att tillförlitligheten blir betydligt bättre. Framtidens 

nätstrukturer kommer att vara automatiserade och graden av automatisering kommer fortsätta i 

takt med att allt fler kommunikationsvägar och elkomponenter tillsammans utvecklas. För 

elföretag som Ellevio innebär automatisering ett elnät som är självläkande och 

självoptimerande. ADMS besitter en potential som idag inte används till fullo och genom att 

använda sig av denna kan tillförlitligheten i elnätet öka.  

Graden av investerad kommunikation i elnätet kommer ha en inverkan på avhjälpningstiden 

och elnätets tillförlitlighet. Något som är viktigt att tänka på är att en ökad integrering och 

investering i allt fler komponenter som bidrar till en ökad tillförlitlighet inte nödvändigtvis 

innebär att hela elnätets totala systemtillförlitlighet höjs. De nya komponenterna bidrar till 

komponentfel, vilket resulterar i allt fler felfrekvenser. Forskning visar dessutom att en ökad 

integrering av tvåvägskommunikation har en negativ effekt medan ett förebyggande underhåll 

av komponenter i nätet har den motsatta effekten (Jürgensen m.fl. 2017). 

Den holländska nätägaren Enexis har redan tillämpat fjärrstyrning av lastfrånskiljare i sina 

nätstationer och genom detta har de minskat SAIDI och CAIDI avsevärt. Deras strategi är 

simpel och andra elnätsföretag borde följa i deras spår. Ett första steg mot detta är att använda 

sig av nätstationer som enbart skickar felindikatorer, via envägskommunikation, till 

driftcentralen. Då kan driftcentralen se var i MV-nätet felet inträffat, vilket gör att 

avhjälpningstiden för olika feltyper kan minska.  

Regleringen av intäktsramen är och kommer vara styrande för elnätsföretagen nu och i 

framtiden. Genom att denna reglering förändras kan mer fokus läggas på tillförlitligheten i 

elnätet, vilket gör att den inrapporterade avbrottsnivån kommer stå i centrum. Elnätsföretag är 

vinstdrivande företag, vilket gör att ökad investering i elnätets tillförlitlighet måste vägas mot 

kundernas minskade avbrottskostnader. Dessa avbrottskostnader kommer troligen även 

förändras, till högre avgifter, i framtiden.  

Vidare kan resultaten påvisa att tillgänglig data för tillförlitlighetsberäkningar är svår att 

komma över. Statistiken över fel på elnätet dokumenteras men bör göras i en större 

utsträckning. Funktionaliteten i omkopplingsautomatiken och tvåvägskommunikation måste 

undersökas mer för att välgrundade tillförlitlighetsberäkningar kan göras.  
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9. Förslag på vidare studier

I detta kapitel ges förslag på vidare studier. De föreslagna studierna knyter ann till och 

förankrar starkt i de resultat som detta arbete tagit fram. 

Detta arbete syftar till att undersöka olika nätstrukturers inverkan på ekonomin samt 

tillförlitligheten. Vilket gör att dessa två delar kan delas upp för ytterligare undersökning.  

Den ekonomiska delen bör utvecklas till att vara av en mer investeringsinriktad karaktär där 

investeringsförslag uträknade med diverse investeringskalkyler görs. Detta skulle belysa vilket 

dimensioneringsfall som är mest lönsamt. Att även undersöka avbrottskostnader skulle vara av 

intresse, då dessa kan tänkas ökas i framtiden. 

Då detta arbete bara fokuserar på MV-nätet på Stora Essingen kan det vara av intresse att även 

undersöka ombyggnationen av LV-nätet. Vid ombyggnation av MV-nätet görs även detta för 

LV- nätet på grund av de höga schaktningspriserna.

Tillförlitlighet bör undersökas i ännu större utsträckning än vad den gjorts i detta arbete. 

Felfrekvens och avhjälpningstid för feltyper måste vidare undersökas så att underlag till 

tillförlitlighetsberäkningar finns. Reglerande myndighet kommer ställa allt hårdare krav på 

framtidens elnät gällande elnätsföretagens elöverföring, vilket gör att motiverade 

tillförlitlighetsberäkningar i framtiden kommer vara viktiga.  

Genom en ökad kommunikation visar det sig att elnätet kan kommunicera med driftcentralen. 

Något detta arbete inte fördjupat sig i är om denna automatisering som en ökad kommunikation 

innebär ska vara centralt styrd eller distribuerad. En distribuerad kommunikation som finns ute 

i distributionsnätet som direkt när fel inträffar kan lösa felet istället för att det sker centralt i en 

aktör, till exempel driftcentralen. Tvåvägskommunikationen bör grundligt undersökas och dess 

förmåga testas. Genom en fjärrstyrning av elnätet kommer laster lättare kunna flyttas genom en 

smidig sektionering direkt från driften. Allt fler elbilar kommer tillkomma i framtiden och med 

hjälp av ett överskådligt elnät där fjärrstyrning kan ske kommer denna tillkomst lätt kunna 

hanteras.  
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10. Slutsatser

Olika tekniska lösningar i nätdesign på mellanspänningsnätet behöver nödvändigtvis inte 

innebära stora skillnader i varken ekonomi eller tillförliglithet. Det är således svårt att avgöra 

vilken nätdesign på mellanspänningsnätet som är bäst utifrån dessa två aspekter.  

Systemkostnaden för olika fall varierar beroende på val av nätstruktur på mellanspänningsnätet 

men även beroende av den miljö där nätstrukturerna utformas. Fall bestående av 

dubbelkabelstruktur uppvisar i nuvarande miljö en lägre systemkostnad jämfört med fall 

bestående av slingstruktur. I obebyggd miljö kan kostnaderna för grävning av kabelgravar 

reduceras genom samförläggning med till exempel telekablar, vilket resulterar i att fall med 

slingstruktur får lägre kostnad. I varje nätstruktursfall bidrar även olika typer av nätstationer 

med olika kostnader.  

Tillförlitligheten i ett elnät bestående av slingstruktur kan i hög grad säkerställas genom att 

nätstationerna i slingstrukturen kan kommunicera med driftcentralen. Kommunikationen 

möjliggör att driftcentralen kan fjärrstyra nätstationerna och kan vid fel koppla om i nätet. Detta 

medför att antal avbrottsminuter per år kan minska.  

Ökad investering i kommunikation i elnätet har visats minska avhjälpningstiden vid avbrott, 

det vill säga den tiden det tar för en spänningslös kund att åter få spänning igen. Denna 

kommunikation kan antingen ske via envägskommunikation, där endast driftcentralen får in 

mätvärden från elkomponenter i nätet eller via tvåvägskommunikation, där komponenterna via 

driftcentralen kan styras. Minskade avhjälpningstider minskar avbrottstiden för olika fel, vilket 

resulterar i en ökad tillförlitlighet.  

Vid ombyggnation och exploatering bör nätstrukturer som följer teknikutvecklingen utnyttjas. 

Att arbeta mot ett smart elnät där driftläget kan överses och driften styras är att rekommendera 

i framtiden. Ett tillförlitligt elnät innebär en ökad nytta för samhället samtidigt som det främjar 

en hållbar utveckling för framtida generationer. Elnätsföretagens etik mot sina elkunder är en 

viktig aspekt som bör fortsätta att granskas. Genom att elnätet designas enligt nya principer kan  

installation av småskalig elproduktion underlättas och effektflöden hanteras genom att elnätet 

blir mer överskådligt samt styrbart.  
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Appendix 

Appendix A: Kommunikationsvägar 

PLC  - elnätskommunikation 

PLC (eng. Power Line Communication) använder elnätet och dess elkablar för att kunna skicka 

signaler i nätet. Denna typ av kommunikation använder det befintliga elnätet men ställer höga 

krav på val av driftläge. Vid byte av driftläget sker en omkoppling och PLC-kommunikationen 

kan då riskera att försvinna(Sporre 2017).  

Kontrollkabel 

I dagsläget används envägskommunikation via ett kontrollkabelnät som kan skicka summalarm 

till driftcentralen. Driftcentralen ser enbart vilken fördelningsstation som skickat larmet medan 

det egentligen är en eller flera nätstationer som matas av fördelningsstationen som larmat. 

Kontrollkabelnätet kräver ett omfattande underhåll och kommunikationen är på väg att ersättas 

av annan form av kommunikation (Fortum 2015, s. 18). För mer information om hur 

summalarm via kontrollkabelnätet fungerar se avsnitt 2.4.2.1. 

Fiberoptik 

Optisk fiberkommunikation är en typ av kommunikation där överföringen av data sker genom 

ljuspulser via optiska fiberkablar innehållandes glasfiber, vilket gör att denna kommunikation 

kan överföra stora mängder data väldigt snabbt. Genom att använda sig av kanalisation, vilket 

innebär att tomma rör läggs ned i mark för att kunna användas till förläggning av fiber- samt 

vanliga kraftkablar, kan införandet av fiber ske i framtiden när det är lönsamt för företaget. 

Kostnaden för kanalisation uppgår till en bråkdel av den totala kostnaden vid schaktning, vilket 

gör kanalisationen lönsam (Sporre 2017).  

Mobil kommunikation 

Med mobil kommunikation menas den typ av kommunikation som använder mobilnät för att 

skicka signaler. Utvecklingen fortskrider mot allt snabbare uppkopplingar och i dagsläget är 

modern LTE- (eng. Long Term Evolution) teknologi ledande med 4G-teknologin i spetsen. 

Säkerheten hos den mobila kommunikationen är en viktig del och genom tillämpning av 

skyddsnivåer i form av VPN- (eng. Virtual Private Network) anslutningar, APN- (eng. Access 

Point Name) nät, eller olika krypteringar kan detta säkerställas. (Sporre 2017). Nedan 

presenteras olika lösningar för mobil kommunikation. 

4G/LTE 

Publikt 

Publik mobil kommunikation använder sig av det publika mobila nätverket och kräver en APN-

tjänst som operatören tillhandhåller. Net1 och Telia är exempel på operatörer som tillhandhåller 

4G-lösningar för kommunikation mellan elnätets komponenter (Sporre 2017). Nortroll är ett 

företag som erbjuder envägskommunikationslösningar för felindikatorer via deras ComTroll- 

enheter via SMS-avisering (Andersson 2016).  
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Eget 

Ett eget mobilt nätverk innebär att kunden själv måste stå för basterminalerna och tillhandhålla 

sin egen APN-tjänst. Även underhåll och service av dessa system måste kunden själv göra. 

Detta gör denna kommunikationsväg ogynnsam (Sporre 2017).  

Rakel 

Rakel är ett kommunikationssystem som främst är avsedd att användas för en ”trygg och säker 

kommunikation mellan arbetare inom samhällsviktiga verksamheter” (MSB 2017). 

Driftsäkerheten hos Rakel- kommunikationen är väldigt hög och täckningen finns i hela Sverige 

(MSB, 2017). Rakel använder sig av radiokommunikation och använder ett digitalt system där 

signalerna kan krypteras så att de inte går att avlyssnas. Idag används Rakel tillsammans med 

VRIO-modem som förenklar kontrollen för SCADA-systemet. Istället för att SCADA-systemet 

ska ha kontakt med en RTU i nätet kan två VRIO-modem användas för lokal kontroll som sedan 

kommunicerar med modem som simuleras i SCADA-systemet (Sporre 2017) Netcontrol är ett 

exempel på ett företag som tillhandahåller en Rakel/VRIO-lösning för envägs- och 

tvåvägskommunikation mellan nätets komponenter (Andersson 2016). 

Radiokommunikation 

Med radiokommunikation menas den typ av kommunikation som använder radiovågor för att 

skicka signaler. Radiovågor skickas från en antenn och blir svagare ju längre de färdas i luften. 

Radiokommunikation är en kommunikationsväg med risk för störning och det är viktigt att rätt 

täckning uppnås i olika terränger (Sporre, 2017). Nedan presenteras de olika lösningarna för 

radiokommunikation. 

WiFi 

WiFi erbjuder en kommunikation med hög datahastighet. WiFi är mer lämplig som lokal 

kommunikationslösning, vilket gör att WiFi inte lämpar sig som kommunikationslösning för 

hela elnätet (Sporre 2017).  

WiMAX 

WiMAX (eng. Worldwide Interoperability for Microwave Access) är en 

kommunikationslösning som erbjuder en väldigt lång täckning med höga datahastigheter. 

Enligt Mulla m.fl. (2015, s. 875) lämpar sig WiMAX för envägskommunikation för avläsning 

av mätvärden men även för tvåvägskommunikation för snabb felavhjälpning och omkoppling. 

En nackdel för kommunikation via WiMAX är problemet med att radiosignaler inte kan tränga 

igenom vissa typer av hinder, till exempel byggnader. Detta gör att den inte är lämpad för 

stadsbebyggelse.  

VHF och UHF 

VHF (eng. Very High Frequency) och UHF (eng. Ultra High Frequency) är 

kommunikationslösningar som använder radiovågor inom de högre frekvensintervallen. Dessa 

passar för kommunikationsväg där avstånden är långa, till exempel för elnät på landsbygden 

(Sporre 2017). 
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Appendix B: Kartläggning av Stora Essingen 

Kartläggning av kabelnätet samt nätstationer och kundstation på Stora Essingen. 

Figur B1 MV- kabelnätet på Stora Essingen. Sträckan mellan nätstation och knutpunkt samt 

typ av kabel syns i figuren. På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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Tabell B1 Kartläggning av kabelnätet på Stora Essingen 

Sträcka Kabeltyp/-er Kabellängd [m] 

LH  - 0795 AXKJ 3x240/35 480,8 

0795 - 0797 AXKJ 3x240/35 857,6 

0797 - 0040 AXKJ 3x150/25 500,1 

0797 - 0947 AXKJ 3x150/25 501,3 

0797 - 0668 AXKJ 3x240/35 1037,2 

0798 - 0668 AXKJ 3x240/35-24  AXKJ 3x150/25-24 539,6 

0798 - 5193 AXKJ 3x240/35 FCJJ 3x50/35 AXCEL 3x240/25 1288,8 

0798  - 5268 AXKJ 3x240/35 789,3 

0668 - 0998 AXKJ 240/35 794,7 

5268  - 0265 AXKJ 3x240/35 AXKJ 3x150/25 696,7 

SH - 0265 AXKJ 3x240/35 607,8 

Summa 8093,9 

Tabell B2 Kartläggning av nätstationer på Stora Essingen 

Beteckning Namn Typ System   OA* Tillv.år (ålder 2016) Trafo Driftschema 

[0795] Essingekroken 1 O74 Dubbelkabel Ja 1985 (31) 1 x 800 kVA LH4 

[5193] Essingeringen 22 O84 Sling - 1992 (24) 1 x 800 kVA SH2 

[0998] Essingeringen 33 O80 Sling - 1986 (30) 1 x 800 kVA LH4 

[0265] Essingeringen 73 O77 Dubbelkabel Nej 1987 (29) 2 x 800 kVA SH2 

[0040] Essingestråket 30 O80 Sling - 1986 (30) 1 x 800 kVA LH4 

[0668] Gammelgårdsv. 16 O74 Dubbelkabel Ja 1982 (34) 1 x 800 kVA LH4 

[5268] Gammelgårdsv. 33 O77 Dubbelkabel Ja 1993 (23) 2 x 800 kVA SH2 

[0748] Segelbåtsv. 3 O77 Dubbelkabel Ja 1983 (33) 2 x 800 kVA SH3 

[0947] Stenkullav.36 O80 Sling - 1986 (30) 1 x 800 kVA LH4 

[0797] Stenkullav.57 O77 Dubbelkabel Ja 1984 (32) 2 x 800 kVA LH4 

[0798] Vänskapsv.35 O77 Dubbelkabel Ja 1985 (31) 2 x 800 kVA SH2 

* OA = Omkopplingsautomatik

Tabell B3 Kartläggning av kundstation på Stora Essingen 

Beteckning Namn Typ Driftschema 

[7273] SPADAB Junohällsv. 1 Odef. (kundstation) SH3 
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Tabell B4 Maximal registrerade effekten, mätt i kVA, de senaste fem mätningarna. 

Maximal registrerad effekt (kVA) 

Namn Beteckning 1 2 3 4 5 Medel Max 

Essingekroken 1 [0795] 586 518 621 625 540 578 625 

Essingeringen 22 [5193] 725 655 655 690 690 683 725 

Essingeringen 33  [0998] 310 276 276 310 277 289,8 310 

Essingeringen 73  [0265] 483 483 483 490 490 485,8 490 

Essingestråket 30 [0040] 345 345 345 350 350 347 350 

Gammelgårdsv. 16 [0668] 932 759 863 897 1041 898,4 1041 

Gammelgårdsv. 33 [5268] 828 828 759 970 970 871 970 

Segelbåtsvägen 3 [0748] 1242 1104 1114 1242 1250 1190 1250 

SPADAB Junohällsv. 1 [7273] 3116 3164 3162 3118 2906 3093 3164 

Stenkullav. 36 [0947] 414 345 380 392 420 390,2 420 

Stenkullav.57 [0797] 1380 1173 1380 1388 1530 1370 1530 

Vänskapsv. 35 [0798] 1139 966 1139 1111 1070 1085 1139 

Summa 11500 10616 11177 11583 11534 11282 12014 

Summa - [7273]- [0748] 7142 6348 6901 7223 7378 6998 7600 

I Tabell B4 ses maximal registrerad effekt i de nätstationer samt kundstation som finns på Stora 

Essingen. De senaste fem mätningarna är ibland från de fem senaste åren, men skiljer sig från 

nätstation till nätstation. Till exempel har Essingekroken 1 [0795] mätning 3 - 5 alla från år 

2013 (januari, maj och augusti) medan Essingeringen 22 [5193] har mätning 1 - 5 från 2016, 

2015, 2014, 2012 samt 2011.   
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Appendix C: Dimensionering av nätstrukturer 

Tabell C1 Fördelning av nätstationer på de både fördelningsstationerna, Liljeholmen och 

Stadshagen, utifrån effekt i NDD och ODD.  

Fördelningsstation Beteckning Maximal registrerad effekt [kVA] 

Liljeholmen [0795] 586 

[0798] 1139 

[0797] 1380 

[0040] 345 

[0947] 414 

Delsumma 3864 

Andel av total 54% 

Stadshagen [0265] 483 

[5268] 828 

[0668] 932 

[0998] 310 

[5193] 725 

Delsumma 3278 

Andel av total 46% 

Summa 7142 

Tabell C2 Fördelning av nätstationer på de både fördelningsstationerna, Liljeholmen och 

Stadshagen, utifrån effekt i NSS och OSS.   

Fördelningsstation Beteckning Maximal registrerad effekt [kVA] 

Liljeholmen [0795] 586 

[0797] 1380 

[0040] 345 

[0947] 414 

[5193] 725 

Delsumma 3450 

Andel av total 48% 

Stadshagen [0265] 483 

[5268] 828 

[0668] 932 

[0998] 310 

[0798] 1139 

Delsumma 3692 

Andel av total 52% 

Summa 7142 
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Tabell C3 Fördelning av nätstationer på de både fördelningsstationerna, Liljeholmen och 

Stadshagen, utifrån effekt i NDS. 

Fördelningsstation Beteckning Maximal registrerad effekt [kVA] 

Liljeholmen [0795] 586 

[0040] 345 

[0798] 1139 

[0265] 483 

[0668] 932 

Delsumma 3485 

Andel av total 49% 

Stadshagen [0947] 414 

[0797] 1380 

[5268] 828 

[0998] 310 

[5193] 725 

Delsumma 3657 

Andel av total 51% 

Summa 7142 

Tabell C4 Fördelning av nätstationer på de båda fördelningsstationerna, Liljeholmen och 

Stadshagen, utifrån effekt i ODS.  

ODS 

Fördelningsstation Beteckning Maximal registrerad effekt [kVA] 

Liljeholmen [0795] 586 

[0797] 1380 

[0798] 1139 

[0265] 483 

[0668] 932 

Delsumma 4520 

Andel av total 63% 

Stadshagen [0947] 414 

[0040] 345 

[5268] 828 

[0998] 310 

[5193] 725 

Delsumma 2622 

Andel av total 37% 

Summa 7142 
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Appendix D: Beräkning av antal skarvar och ändavslut 

Nedan följer tillvägagångssättet för uträkning av antal skarvar för samtliga dimensioneringsfall. 

Enligt tillverkare av den valda PEX-kabeln går det upp 500 meter kabel per kabeltrumma (NKT 

2017), vilket skulle innebära att var 500 meter kabel skulle det behövas en skarvning. Dock är 

det svårt att schakta den sträckan och det kan tänkas att var 200- 300 meter kabel så tillkommer 

en skarv. Detta gör att var 150 meter har antagits.  

För att beräkna antal skarvar i normalfasen, vilken i samråd med handledare har antagits till 20 

år, har först antal skarvar vid byggandet av kabelnätet beräknats enligt Ekvation D1.  

Skarvar0 år =
Total kabellängd

150 m
( D1 ) 

Genom lagningar av kabel (vid kabelfel, skarvfel samt avgrävningar) till kommer skarvar. I 

samråd med handledare har det antagits att kabel har en felfrekvens på 0,005 fel/km och år fram 

till mitten av livslängden. Antal avgrävningar har även antagits bidra till tio skarvar under denna 

period i samtliga fall. Detta ger att antal nya skarvar som tillkommer till år 20 är, enligt Ekvation 

D2.  

Skarvarnya,20 år = Total kabellängd ∗ 
0,005

1000
∗ 20 år + 10 ( D2 ) 

Den totala mängden skarvar efter 20 år är, enligt Ekvation D3. 

Skarvar20 år = Skarvar0 år + Skarvarnya,20 år ( D3 ) 

Antalet ändavslut är också av vikt att veta då dessa är desamma som skarvar. Ändavslut är när 

en kabel kapas av för att gå in i och ut från en nätstation. För dubbelkabelstationer och 

slingstationer innebär detta fyra respektive två ändavslut. Det ska även noteras att de 

dubbelkabelstationer som är slutstation endast har två stycken ändavslut.  

Antal skarvar och ändavslut för samtliga dimensioneringsfall kan ses i Tabell D1: 

Tabell D1 Antal skarvar och ändavslut i de olika dimensioneringsfallen. 

Struktur 

Fall 1: 

NND 

Fall 2: 

NSS 

Fall 3: 

ODD 

Fall 4: 

OSS 

Fall 5: 

NDS 

Fall 6: 

ODS 

Skarvar [st.] 73 48 67 45 67 65 

Ändavslut 

[st.] 36 20 36 20 20 20 

Summa [st.] 109 68 103 65 87 85 
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Appendix E: Felfrekvens för avgrävning och skarvar 

Nedan följer uträkning av felfrekvens för avgrävning av kabel inom Koncessionsområde 48. 

Antal fel som skett samt inrapporterade fel skiljer sig, vilket ger upphov till antaganden nedan: 

Antal fel 2015 jun – 2016 sep: 135 st.  

Antal inrapporterade fel 2015 jun – 2016 sep: 53 st. 

Antal inrapporterade grävfel 2015 jun – 2016 sep: 8 st. 

De fel som inte rapporterats in antas ha samma fördelning, vilket ger att antal grävfel 

totalt, 𝐺𝑟ä𝑣𝑓𝑒𝑙𝑗𝑢𝑛 15−𝑠𝑒𝑝 16, under perioden 2015 jun – 2016 sep blir, enligt Ekvation E1.  

Grävfeljun 15−sep 16 = 8 ∗
135

53
= 20,377 ≈ 20 grävfel ( E1 ) 

 Detta ger att det blir 20 grävfel under perioden 2015 jun – 2016 sep, vilket ger på ett år: 

Grävfelår =
Grävfeljun 15−sep 16

16 månader
∗ 12 månader = 15 grävfel 

Totala kabellängden inom Koncessionsområde 48: 2258 km utdrag från PowerGrid. 

Vidare antas att två procent av totala kabellängden tas bort då dessa kan tänkas vara kablar nära 

byggnader eller kablar in och ut i nätstationer, där avgrävning av kabel inte är så sannolik. Detta 

ger en kabellängd enligt Ekvation E2. 

KabellängdK48 = 2258 km ∗ 0,98 = 2212,84 km ( E2 ) 

För att beräkna felfrekvensen för att en kabel ska grävas av, benämnd Grävfel 1, per meter kabel 

och år tas antal grävfel per år genom den totala kabellängden i meter inom Koncessionsområde 

48:  

FelfrekvensGrävfel 1 =
Grävfelår

KabellängdK48
( E3 ) 

=
15

2212,84 ∗ 1000 
= 6,77862 10−6 [fel/m och år]

I samråd med handledare antog felfrekvens för avgrävning av fler än en kabel i samma schakt, 

benämnd Grävfel 2 och 3, vara en tiondel av felfrekvensen för 𝐹𝑒𝑙𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝐺𝑟ä𝑣𝑓𝑒𝑙 1 enligt 

Ekvation E4. 

FelfrekvensGrävfel 2,3 =
Felfrekvensavgrävning

10
( E4 ) 

= 6,77862 10−7 [fel/m och år]
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Nedan följer uträkning av felfrekvens för skarvar och ändavslut 

För att få fram felfrekvensen för skarvar och ändavslut har data analyserats från Göteborg 

Energi/KTH (2017). Där fanns statistik på felfrekvens för skarvar på 10- kV nivå dokumenterad 

under ett år. Skarvarnas ålder från installationsår fanns även dokumenterad. De dokumenterade 

felfrekvenserna kan ses i Tabell E1:  

Tabell E1 Felfrekvens skarvar utifrån ålder från installation. 

Ålder från installation [år] Felfrekvens [fel/st. och år] 

0 - 49 0,00168161400 

25 - 49 0,00131926262 

Felfrekvensen vid skarvarnas normalfas, vilket i samråd med handledare antas vara 20 - 25 år, 

beräknades genom att ta en medelvärdet på felfrekvenserna ovan, enligt:  

Felfrekvensskarvfel =
(0,001681614+0,00131926262)

2
( E5 ) 

= 0,001500438 [fel/st. och år] 
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Appendix F: Kabeldragning och schaktning 

Tabell F1 Nuvarande dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling (NDD) 

Sträcka Ackumulerad kabellängd [m] Schaktning enkel [m] Schaktning special [m] 

LH  - 0795 480,8 240,4 0 

0795 - 0798 985,5 244,85 247,9 

0798 - 0797 838 171,1 0 

0797 - 0040 463,4 36,6 195,1 

0040 - 0947 877,9 243,85 0 

Delsumma 3645,6 936,8 443 

SH - 0265 602,5 301,25 0 

0265 -5268 699,4 257,2 92,5 

5268 - 0998 1505,8 294,9 365,5 

0998 - 0668 786,7 5,15 22,7 

0668 - 5193 851,1 402,85 0 

Delsumma 4445,5 1261,35 480,7 

Summa 8091,1 2198,15 923,7 

Tabell F2 Nuvarande slingstruktur med singelkabelinkoppling (NSS) 

Sträcka Ackumulerad kabellängd [m] Schaktning enkel [m] Schaktning special [m] 

Slinga LH 

LH  - 5193 197,6 184,5 13,1 

5193 - 0797 890,7 842,9 34,7 

0797 - 0040 240,1 39,45 192,95 

0040 - 0947 439,3 235,25 11,1 

0947 - 0795 509,1 488,9 9,1 

0795 - LH 241,9 232,8 0 

Delsumma 2518,7 2023,8 260,95 

Slinga SH  

SH - 0256 303,9 122,2 181,7 

0256 - 5268 348,35 249,95 92,3 

0798  - 5268 397,35 203,25 101,8 

0798 - 0668 269,8 133,95 34,05 

0668 - 0998 397,35 345,8 17,5 

0998 - SH 689,1 671,6 0 

Delsumma 2405,85 1726,75 427,35 

Summa 4924,55 3750,55 688,3 
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Tabell F3 Obebyggd dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling (ODD) 

Sträcka Ackumulerad kabellängd [m] Schaktning enkel [m] Schaktning special [m] 

LH  - 0795 403,6 201,8 0 

0795 - 0798 926,3 239,35 223,8 

0798 - 0797 783,7 168,05 0 

0797 - 0040 438,7 33,95 185,4 

0040 - 0947 838,9 234,05 0 

Delsumma 3391,2 877,2 409,2 

SH - 0265 567 283,5 0 

0265 -5268 674,1 247,55 89,5 

5268 - 0998 1292,2 211,1 345,5 

0998 - 0668 787,4 24,1 24,1 

0668 - 5193 657,7 304,75 0 

Delsumma 3978,4 1071 459,1 

Summa 7369,6 1948,2 868,3 

Tabell F4 Obebyggd slingstruktur med singelkabelinkoppling (OSS) 

Sträcka Ackumulerad kabellängd [m] Schaktning enkel [m] Schaktning special [m] 

Slinga LH 

LH  - 5193 197,6 161,7 37,4 

5193 - 0797 620,5 575,4 7,7 

0797 - 0040 209,8 35,55 166,55 

0040 - 0947 416,7 241,1 170,85 

0947 - 0795 509,1 504,1 3,65 

0795 - LH 196,3 192,65 0 

Delsumma 2150 1710,5 386,15 

Slinga SH 

SH - 0256 297,1 116,55 180,55 

0256 - 5268 334,6 242,55 85,95 

5268 - 0798 374,6 185,4 103,25 

0798 - 0668 255,8 115,7 36,85 

0668 - 0998 390,7 225,2 128,65 

0998 - SH 639,4 336,3 0 

Delsumma 2292,2 1221,7 535,25 

Summa 4442,2 2932,2 921,4 
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Tabell F5 Nuvarande dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling (NDS) 

Sträcka Ackumulerad kabellängd [m] Schaktning enkel [m] Schaktning special [m] 

LH  - 0795       

Slinga LH 241,9 241,9 0 

Slinga SH 232,2 
  

0795 - 0947 
   

Slinga LH 490,5 
  

Slinga SH 509,1 509,1 0 

0947- 0040 
   

Slinga LH 439,3 256,7 182,6 

Slinga SH 420,9 
  

0040 - 0797 
   

Slinga LH 213,2 
  

Slinga SH 240,1 57,5 0 

0797 - 0798 
   

Slinga LH 427 343 84 

Slinga SH 416,4 
  

0798 - 5268 
   

Slinga LH 376,8 
  

Slinga SH 391,4 226,8 80,6 

5268 - 0265 
   

Slinga LH 352,2 271,6 0 

Slinga SH 345,2 
  

0256 - Skarv 
   

Slinga LH 126,7 126,7 0 

Slinga SH 119,4 
  

Skarv - SH 
   

Slinga SH 177,8 177,8 0 

Slinga SH 173,4 
  

Skarv - 0998 
   

Slinga LH 505 
  

Slinga SH 511,1 492 19,1 

0998 - 0668 
   

Slinga LH 386,6 357,9 9,6 

Slinga SH 379 
  

0668 - 5193 
   

Slinga LH 409,2 
  

Slinga SH 410,9 401,3 0 

5193 - LH 
   

Slinga LH 185,4 
  

Slinga SH 198,7 198,7 0 

Summa Slinga LH 4153,8 - - 

Summa Slinga SH 4525,6 - - 

Summa LH + SH 8679,4 3661 375,9 
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Tabell F6 Obebyggd dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling (NDS) 

Sträcka Ackumulerad kabellängd [m] Schaktning enkel [m] Schaktning special [m] 

LH  - 0795 

Slinga LH 200,7 200,7 0 

Slinga SH 183,2 

0795 - 0947 

Slinga LH 487,5 

Slinga SH 494,8 494,8 0 

0947- 0797 

Slinga LH 278,1 278,1 

Slinga SH 276,4 

0797 - 0040 

Slinga LH 188,2 

Slinga SH 195 195 0 

0040 - 0798 

Slinga LH 282,1 251,5 30,6 

Slinga SH 281,4 

0798 - 5268 

Slinga LH 167,9 

Slinga SH 186,4 186,4 0 

5268 - 0265 

Slinga LH 327,5 

Slinga SH 332 327,9 4,1 

0256 - Skarv 

Slinga LH 119,6 93,3 26,3 

Slinga SH 118,2 

Skarv - SH 

Slinga SH 188,7 188,7 0 

Slinga SH 180,8 

Skarv - 0998 

Slinga LH 480 480 0 

Slinga SH 468,3 

0998 - 0668 

Slinga LH 331,4 331,4 0 

Slinga SH 319,9 

0668 - 5193 

Slinga LH 296,9 

Slinga SH 324,6 324,6 0 

5193 - LH 

Slinga LH 164,2 

Slinga SH 200,3 200,3 0 

Summa Slinga LH 3324,1 - - 

Summa Slinga SH 3750 - - 

Summa LH + SH 7074,1 3552,7 61 
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Appendix G: Känslighetsanalys felfrekvens, avgrävning och avhjälpningstid 

Känslighetsanalys ändrad felfrekvenser 

I Tabell G1 kan tillförlitligheten i siffror ses när felfrekvensen för Fel Smart och Fel OA ändras 

till 0,001 och 0,002 fel per år.  

Tabell G1 Tillförlitligheten i siffor när felfrekvens Fel Smart och Fel OA är 0,001 resp. 0,002 

fel/år 

Då det endast är felfrekvensen för Fel Smart och Fel OA som ändras kommer övriga parametrar 

hållas konstant. I Tabell G2 ses tillförlitligheten när felfrekvens för Fel Smart och Fel OA ökat 

till 0,1 och 0,2 fel per år. De parametrar som inte förändras visas inte i tabellen.  

Tabell G2 Tillförlitligheten i siffor när felfrekvens Fel Smart och fel OA är 0,1 resp. 0,2 fel/år 

Fall 1: NDD Fall 2: NSS Fall 3: ODD Fall 4: OSS Fall 5: NDS Fall 6: ODS 

Antal fel 

Antal Fel OA. 0,0922 - 0,0851 - - - 

Antal Fel Smart - 0,0284 - 0,0262 0,0453 0,0390 

SAIFI [st./år och kund] 0,0950 0,3120 0,0876 0,2877 0,4980 0,4292 

Avbrottstid 

Minuter från Fel OA. 5,5335 - 5,1071 - - - 

Minuter från Fel i Smart - 1,7017 - 1,5692 2,7165 2,3412 

SAIDI [min/år och kund] 6,7676 3,1221 6,2311 2,8800 4,9952 4,3047 

Fall 1: NDD Fall 2: NSS Fall 3: ODD Fall 4: OSS Fall 5: NDS Fall 6: ODS 

Antal fel 

Antal Kabelfel 0,2427 0,1477 0,2211 0,1333 0,2604 0,2122 

Antal Skarvfel 0,1635 0,1020 0,1545 0,0975 0,1305 0,1275 

Antal Grävfel 1 0,0548 0,0334 0,0500 0,0301 0,0588 0,0480 

Antal Grävfel 2 0,0027 - 0,0025 - 0,0030 0,0025 

Antal Grävfel 3 - 0,0005 - 0,001 - - 

Antal Fel OA. 0,0009 - 0,0009 - - - 

Antal Fel Smart - 0,0003 - 0,0003 0,0005 0,0004 

SAIFI [st./år och kund] 0,0037 0,2839 0,0033 0,2618 0,4532 0,3906 

* Räknas ej in i antal avbrott ty ger ingen avbrottstid

Avbrottstid 

Minuter från Kabelfel 0,0000 0,7387 0,0000 0,6663 1,3019 1,0611 

Minuter från Skarvfel 0,0000 0,5101 0,0000 0,4876 0,6527 0,6377 

Minuter från Grävfel 1 0,0000 0,1669 0,0000 0,1506 0,2942 0,2398 

Minuter från Grävfel 2 1,2340 - 1,1240 - 0,0299 0,0249 

Minuter från Grävfel 3 - 0,0047 - 0,0062 - - 

Minuter från Fel OA. 0,0553 - 0,0511 - - - 

Minuter från Fel i Smart - 0,0170 - 0,0157 0,0272 0,0234 

SAIDI [min/år och kund] 1,2894 1,4374 1,1751 1,3265 2,3058 1,9869 
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Känslighetsanalys ökad avgrävning 

I Tabell G3 ses tillförlitligheten då avgrävningarna fördubblats. Avhjälpningstiderna behålls 

konstanta.  

Tabell G3 Tillförlitligheten i siffror när avgrävningarna fördubblas och felavhjälpningstiderna 

behålls konstanta  

Fall 1: NDD Fall 2: NSS Fall 3: ODD Fall 4: OSS Fall 5: NDS Fall 6: ODS 

Antal fel 

Antal Kabelfel 0,2427 0,1477 0,2211 0,1333 0,2604 0,2122 

Antal Skarvfel 0,1635 0,1020 0,1545 0,0975 0,1305 0,1275 

Antal Grävfel 1 0,1097 0,0668 0,0999 0,0602 0,1177 0,0959 

Antal Grävfel 2 0,0055 - 0,0050 - 0,0060 0,0050 

Antal Grävfel 3 - 0,0009 - 0,001 - - 

Antal Fel OA. 0,0103 - 0,0095 - - - 

Antal Fel Smart - 0,0032 - 0,0029 0,0051 0,0044 

SAIFI [st./år och kund] 0,0158 0,3206 0,0145 0,2952 0,5197 0,4451 

* Räknas ej in i antal avbrott ty ger ingen avbrottstid

Avbrottstid 

Minuter från Kabelfel 0,0000 0,7387 0,0000 0,6663 1,3019 1,0611 

Minuter från Skarvfel 0,0000 0,5101 0,0000 0,4876 0,6527 0,6377 

Minuter från Grävfel 1 0,0000 0,3338 0,0000 0,3011 0,5883 0,4795 

Minuter från Grävfel 2 2,4681 - 2,2480 - 0,0598 0,0498 

Minuter från Grävfel 3 - 0,0093 - 0,0125 - - 

Minuter från Fel OA. 0,6192 - 0,5707 - - - 

Minuter från Fel i Smart - 0,1905 - 0,1754 0,3087 0,2644 

SAIDI [min/år och kund] 3,0873 1,7825 2,8187 1,6429 2,9115 2,4925 
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Känslighetsanalys ändrad avhjälpningstid 

I Tabell G4 kan SAIDI för dimensioneringsfallen vid ändrad avhjälpningstid för Fel Smart ses.  

Tabell G4 Förändring av SAIDI genom ändrad avhjälpningstid för smarta singelkabelinkopplade stationer (ADMS felavhjälp 0,5 – 10 min). 

Struktur Ord.  0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

Fall 1: NDD 1,787 - - - - - - - - - 1,787 - - - - - - - - - - 

Fall 2: NSS 1,590 0,170 0,170 0,170 0,172 0,173 0,173 1,164 1,306 1,449 1,590 1,733 1,875 2,017 2,159 2,301 2,443 2,585 2,727 2,869 3,011 

Fall 3: ODD 1,635 - - - - - - - - - 1,635 - - - - - - - - - - 

Fall 4: OSS 1,467 0,157 0,157 0,157 0,159 0,160 0,160 1,074 1,206 1,337 1,467 1,599 1,730 1,861 1,992 2,123 2,254 2,385 2,516 2,647 2,778 

Fall 5: NDS 2,549 0,272 0,272 0,272 0,284 0,287 0,290 1,867 2,095 2,322 2,549 2,778 3,006 2,234 3,462 3,690 3,918 4,145 4,373 4,601 4,829 

Fall 6: ODS 2,196 0,234 0,234 0,234 0,244 0,247 0,249 1,609 1,805 2,001 2,196 2,394 2,590 2,787 2,983 3,179 3,376 3,572 3,768 3,965 4,161 
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I Tabell G5 ses tillförlitligheten för dimensioneringsfallen då avhjälpningstiden ändras.  

Tabell G5 Förändring av tillförlitlighetsindex vid ändrad avhjälpningstid i storleksordningen -50 % - 50 %. 

SAIDI -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fall 1: NDD 0,894 1,072 1,251 1,430 1,609 1,787 1,966 2,145 2,324 2,502 2,681 

Fall 2: NSS 0,087 0,105 1,113 1,272 1,432 1,590 1,747 1,909 2,068 2,227 2,386 

Fall 3: ODD 0,817 0,981 1,144 1,308 1,471 1,635 1,798 1,962 2,125 2,289 2,452 

Fall 4: OSS 0,082 0,098 1,027 1,174 1,321 1,467 1,611 1,761 1,908 2,055 2,202 

Fall 5: NDS 0,151 0,180 1,785 2,040 2,295 2,549 2,789 3,060 3,315 3,570 3,825 

Fall 6: ODS 0,130 0,155 1,537 1,758 1,978 2,196 2,404 2,637 2,857 3,077 3,296 

SAIFI -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fall 1: NDD 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Fall 2: NSS 0,003 0,003 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

Fall 3: ODD 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Fall 4: OSS 0,003 0,003 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Fall 5: NDS 0,008 0,008 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 

Fall 6: ODS 0,006 0,006 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 

CAIDI -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fall 1: NDD 1,245 1,494 1,743 1,992 2,241 2,490 2,739 2,988 3,237 3,486 3,735 

Fall 2: NSS 0,441 0,529 0,065 0,074 0,083 0,093 0,102 0,111 0,120 0,130 0,139 

Fall 3: ODD 1,237 1,485 1,732 1,980 2,227 2,475 2,722 2,970 3,217 3,465 3,712 

Fall 4: OSS 0,420 0,504 0,065 0,074 0,083 0,093 0,102 0,111 0,120 0,130 0,139 

Fall 5: NDS 0,334 0,401 0,065 0,074 0,084 0,093 0,102 0,111 0,121 0,130 0,139 

Fall 6: ODS 0,338 0,405 0,065 0,074 0,084 0,093 0,102 0,111 0,121 0,130 0,139 
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Appendix H: Ekonomi nätstation 

Tabell H1: EBR Kostnader för komponenter i nätstation (EBR 2016) 

Komponent Arbetskod/löpnummer Kostnad [SEK] 

Nätstation 800 kVA (exl. Trafo och byggnad) G152/23 192 677 

Nätstation 2x800 kVA (exl. Trafo och byggnad) G152/22 423 990 

Citytillägg för friliggande nätstations >=800 kVA G152/71 96 726 

Transformator 12/0,4kV 800 kVA torrisolerad G159/29 127 995 

Avslut 12 - 24 kV u.hus PEX 3x50-240 140/59 6 798 

Komponent Kostnad [SEK] 

Pris ställverk nätstation 192 677 

Transformator 800 kVA 127 995 

Citytillägg för friliggande nätstation >=800 kVA 96 726 

Kabelavslut x2 13 596 

Summa 430 994    

Kkommunikation 24 000 

Smart Slingstation 498 093,40    

Komponent Kostnad [SEK] 

Pris ställverk nätstation 423 990 

Transformator 2x800 kVA 255 990 

Citytillägg för friliggande nätstation >=800 kVA 193 452 

Kabelavslut x2 13 596 

Summa 887 028    

Kkommunikation 24 000 

Smart Slingstation           999 730,80    

Komponent Kostnad [SEK] 

Pris nätstation 909 474,73 

Transformator 2x800 kVA 255 990,00 

Citytillägg för friliggande nätstation >=800 kVA 193 452,00 

Kabelavslut x4 27 192,00 

Summa 1 386 108,73    

Komponent Kostnad [SEK] 

Pris nätstation 486 762,95 

Transformator 800 kVA 127 995,00 

Citytillägg för friliggande nätstation >=800 kVA 96 726,00 

Kabelavslut x4 27 192,00 

Summa 738 675,95    

Tabell H2 Slingstation 800 kVA (V80) (EBR 2016) Tabell H4 Slingstation 2x800 kVA (V90) (EBR 2016) 

Tabell H3 Dubbelkabelstation 800 kVA (V16) (EBR 2016)  Tabell H5 Dubbelkabelstation 2x800 kVA (V77) (EBR 

2016)2016)
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Appendix I: Resultat i siffror 

Tabell I1 Tillförlitligheten i siffror för de olika dimensioneringsfallen 

Fall 1: NDD Fall 2: NSS Fall 3: ODD Fall 4: OSS Fall 5: NDS Fall 6: ODS 

Antal fel 

Antal Kabelfel 0,2427* 0,1477 0,2211* 0,1333 0,2604 0,2122 

Antal Skarvfel 0,1635* 0,1020 0,1545* 0,0975 0,1305 0,1275 

Antal Grävfel 1 0,0548* 0,0334 0,0500* 0,0301 0,0588 0,0480 

Antal Grävfel 2 0,0027 - 0,0025 - 0,0030 0,0025 

Antal Grävfel 3 - 0,0005 - 0,001 - - 

Antal Fel OA. 0,0092 - 0,0085 - - - 

Antal Fel Smart - 0,0028 - 0,0026 0,0045 0,0039 

SAIFI [st./år och kund] 0,0120 0,2864 0,0110 0,2641 0,4572 0,3941 
* Räknas ej in i antal avbrott ty ger

ingen avbrottstid

Avbrottstid 

Minuter från Kabelfel 0,0000 0,7387 0,0000 0,6663 1,3019 1,0611 

Minuter från Skarvfel 0,0000 0,5101 0,0000 0,4876 0,6527 0,6377 

Minuter från Grävfel 1 0,0000 0,1669 0,0000 0,1506 0,2942 0,2398 

Minuter från Grävfel 2 1,2340 - 1,1240 - 0,0299 0,0249 

Minuter från Grävfel 3 - 0,0047 - 0,0062 - - 

Minuter från Fel i OA. 0,5534 - 0,5107 - - - 

Minuter från Fel i Smart - 0,1702 - 0,1569 0,2716 0,2341 

SAIDI [min/år och kund] 1,7874 1,5906 1,6347 1,4677 2,5503 2,1976 

Avbrottstid per fel 

Kabelfel 0,0000 5,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Skarvfel 0,0000 5,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Grävfel 1 0,0000 5,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Grävfel 2 450,0000 - 450,0000 - 10,0000 10,0000 

Grävfel 3 - 10,0000 - 10,0000 - - 

Fel i OA. 60,0000 - 60,0000 - - - 

Fel i Smart - 60,0000 - 60,0000 60,0000 60,0000 

CAIDI [h/år] 2,48979 0,09254 2,47468 0,09261 0,09295 0,09294 
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Sammanfattning dimensioneringsfall 

Fall 1: NND - Nuvarande dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling 

Tabell I2 Sammanfattad kostnad NDD 

Fall 1: NDD Kostnad [SEK] 

Kabelkostnad           242 733,00    

Schaktkostnad      12 517 576,00    

Nätstationskostnad 10 596 731,40 

Summa 23 357 040,40    

Tabell I3 Sammanfattad tillförlitlighet NDD 

Fall 1: NDD Kabelfel Skarvfel Grävfel 1 Grävfel 2 Grävfel 3 OA fel ADMS fel 

Antal avbrott [fel/år] 0,2427 0,1635 0,0548 0,0027 - 0,0092 - 

Antal avbrottsminuter [min] 0,0000 0,0000 0,0000 1,2340 - 0,5534 - 

SAIFI [st./år och kund] 0,012 

SAIDI [min/år och kund] 1,787 

CAIDI [min/år] 149,387 

Figur I1 NDD - nuvarande dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling. Figuren är 

urklippt ur Trimble NIS, det program som användes för att rita nätet under arbetet. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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Fall 2: NSS - Nuvarande slingstruktur med singelkabelinkoppling 

Tabell H4 Sammanfattad kostnad NSS 

Fall 2: NSS Kostnad [SEK] 

Kabelkostnad 147 736,50 

Schaktkostnad 17 569 064,50 

Nätstationskostnad 7 489 121,00 

Summa      25 205 922,00    

Tabell I5 Sammanfattad tillförlitlighet NSS 

Fall 2:NSS Kabelfel Skarvfel Grävfel 1 Grävfel 2 Grävfel 3 OA fel ADMS fel 

Antal avbrott [fel/år] 0,1477 0,1020 0,0334 - 0,0005 - 0,0028

Antal avbrottsminuter [min] 0,7387 0,5101 0,1669 - 0,0047 - 0,1702

SAIFI [st./år och kund] 0,286 

SAIDI [min/år och kund] 1,591 

CAIDI [min/år] 5,553 

Figur I2 NSS - nuvarande slingstruktur med singelkabelinkoppling. Figuren är urklippt ur 

Trimble NIS, det program som användes för att rita nätet under arbetet. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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Fall 3: ODD - Obebyggd dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling 

Tabell I6 Sammanfattad kostnad ODD 

Fall 3: ODD Kostnad [SEK]  

Kabelkostnad 221 088,00 

Schaktkostnad 7 914 550,00 

Nätstationskostnad 10 596 731,40 

Summa      18 732 369,40    

Tabell I7 Sammanfattad tillförlitlighet ODD 

Fall 3: ODD Kabelfel Skarvfel Grävfel 1 Grävfel 2 Grävfel 3 OA fel ADMS fel 

Antal avbrott [fel/år] 0,2211 0,1545 0,0500 0,0025 - 0,0085 - 

Antal avbrottsminuter [min] 0,0000 0,0000 0,0000 1,1240 - 0,5107 - 

SAIFI [st./år och kund] 0,011 

SAIDI [min/år och kund] 1,635 

CAIDI [min/år] 148,481 

Figur I3 ODD - obebyggd dubbelkabelstruktur med dubbelkabelinkoppling. Figuren är 

urklippt ur Trimble NIS, det program som användes för att rita nätet under arbetet. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats.
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Fall 4: OSS - Obebyggd slingstruktur med singelkabelinkoppling 

Tabell I8 Sammanfattad kostnad OSS 

Fall 4: OSS Kostnad [SEK] 

Kabelkostnad 133 266,00 

Schaktkostnad 10 818 626,70 

Nätstationskostnad 7 489 121,00 

Summa      18 441 013,70    

Tabell I9 Sammanfattad tillförlitlighet OSS 

Fall 4: OSS Kabelfel Skarvfel Grävfel 1 Grävfel 2 Grävfel 3 OA fel ADMS fel 

Antal avbrott [fel/år] 0,1333 0,0975 0,0301 - 0,0006 - 0,0026

Antal avbrottsminuter [min] 0,6663 0,4876 0,1506 - 0,0062 - 0,1569

SAIFI [st./år och kund] 0,264 

SAIDI [min/år och kund] 1,468 

CAIDI [min/år] 5,556 

Figur I4 OSS - obebyggd slingstruktur med singelkabelinkoppling. Figuren är urklippt ur 

Trimble NIS, det program som användes för att rita nätet under arbetet. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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Fall 5: NDS - Nuvarande dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling 

Tabell I10 Sammanfattad kostnad NDS 

Fall 5: NDS Kostnad [SEK] 

Kabelkostnad 260 382,00 

Schaktkostnad 15 944 059,00 

Nätstationskostnad 7 489 121,00 

Summa      23 693 562,00    

Tabell I11 Sammanfattad tillförlitlighet NDS 

Fall 5: NDS Kabelfel Skarvfel Grävfel 1 Grävfel 2 Grävfel 3 OA fel ADMS fel 

Antal avbrott [fel/år] 0,2604 0,1305 0,0588 - 0,0030 - 0,0045

Antal avbrottsminuter [min] 1,3019 0,6527 0,2942 - 0,0299 - 0,2716

SAIFI [st./år och kund] 0,457 

SAIDI [min/år och kund] 2,550 

CAIDI [min/år] 5,577 

Figur I5 NDS - nuvarande dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling. Figuren är urklippt 

ur Trimble NIS, det program som användes för att rita nätet under arbetet. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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Fall 6: ODS - Obebyggd dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling 

Tabell I12 Sammanfattad kostnad ODS 

Fall 6: ODS Kostnad [SEK] 

Kabelkostnad 212 223,00 

Schaktkostnad 10 121 282,48 

Nätstationskostnad 7 489 121,00 

Summa      17 822 626,48    

Tabell I13 Sammanfattad tillförlitlighet ODS 

Fall 6: ODS Kabelfel Skarvfel Grävfel 1 Grävfel 2 Grävfel 3 OA fel ADMS fel 

Antal avbrott [fel/år] 0,2122 0,1275 0,0480 - 0,0025 - 0,0039

Antal avbrottsminuter [min] 1,0611 0,6377 0,2398 - 0,0249 - 0,2341

SAIFI [st./år och kund] 0,394 

SAIDI [min/år och kund] 2,198 

CAIDI [min/år] 5,576 

Figur I6 ODS - obebyggd dubbelkabelstruktur med singelkabelinkoppling. Figuren är urklippt 

ur Trimble NIS, det program som användes för att rita nätet under arbetet. 

På grund av sekretess har denna bild censurerats. 
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Tabell I14 Sammanfattad ekonomi samt tillförlitlighet för samtliga dimensioneringsfall 

Struktur: Fall 1: NDD Fall 2: NSS Fall 3: ODD Fall 4: OSS Fall 5: NDS  Fall 6: ODS 

Ekonomi       

Kabelkostnad [SEK] 242 733,00 147 736,50 221 088,00 133 266,00 260 382,00 212 223,00 

Schaktkostnad [SEK 12 517 576,00 17 569 064,50 7 914 550,00 10 818 626,70 15 944 059,00 10 121 282,48 

Nätstationskostnad [SEK] 11 552 210,00 8 304 309,00 11 552 210,00 8 304 309,00 8 304 309,00 8 304 309,00 

Summa [SEK] 24 312 519,00 26 021 110,00 19 687 848,00 19 256 201,70 24 508 750,00 18 637 814,48 

Tillförlitlighet       

SAIFI [st./år och kund] 0,012 0,286 0,011 0,264 0,457 0,394 

SAIDI [min/år och kund] 1,787 1,591 1,635 1,468 2,55 2,198 

CAIDI [min/år] 149,387 5,553 148,481 5,556 5,577 5,576 
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