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Abstract

Riskmodell för kabelsträckningar i mellanspänningsnätet i
Sverige
Risk Model for Medium Voltage Underground Cables
in Sweden

Kajsa Roxbergh

The society of today is largely dependent on electricity and the dependence does not
show any signs of declining. Reliability of supply will become increasingly important in
the future and it is therefore important to investigate factors affecting the failure rates
in electrical components.

Sweden was hit by several severe storms during the 00’s. As a result of this many
overhead lines in forests were cablified. In urban areas underground cable systems
have been the norm for many years. Despite the increase in cablification in forest
areas and the large amount of underground cables in urban areas there is relatively
little known about the life expectancy of different cables and the external factors
affecting the durability of the cables. To increase this knowledge the purpose of this
master thesis was to develop a risk model for medium voltage underground cables. 
 
The risk model consisted of two parts; a statistical model to determine the probability
of failure for different types of cables, and a model to determine the consequences
from a power outage on a specific cable section. The result was a risk assessment
which can be used when making investment decisions. 

The result from the statistical model showed that paper insulated-lead covered cables
(PILC) and an older type of cross-linked polyethylene cable (XLPE) seemed to
increase the probability of failure. The model also indicated that grids in urban areas
and grids with many joints and different cable types increased the probability of
failure. However, the model needs further improvement to ensure these results.  

The consequence from a power outage was calculated as a community cost. The cost
increases with the length of the outage and the average power on the cable section
examined. The highest cost occurs when consumers in the group commerce and
services are affected. 

Based on the results, a strategy when renewing the grid should be focusing on
replacing cable types that increase the probability of failure, but also focusing on
replacing larger parts of a cable section rather than several small parts. By doing this
the number of joints and cable types will be reduced, also decreasing the probability
of future failures. To minimize the community cost, focus should be on ensuring the
security of supply on cable sections with a high average power and with customers
sensitive to power outages (commerce and services, industry and the public sector),
but also where there is a large risk for long power outages. 
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Sammanfattning 
Vårt samhälle är idag starkt beroende av en ständig tillgång på el för att fungera och det finns inget 

som tyder på att beroendet kommer minska. Detta gör att det i framtiden kommer ställas ytterligare 

krav på leveranssäkerhet vilket innebär ökade krav på elnätsbolagen att vidta åtgärder för att 

säkerställa leveranssäkerheten i elnätet.   

De kraftiga stormar som dragit in över Sverige under det senaste årtiondet har gjort att betydande delar 

av mellanspänningsnätet i skogsmark har kablifierats (luftledningarna har ersatts av markkablar). I 

tätorter har markkablar dominerat över luftledningar sedan många år tillbaka. Trots att elnäten i 

Sverige idag består till stor del av markkablar finns det relativt lite kunskap om olika kablars livslängd 

samt vilka yttre faktorer som påverkar hållbarheten för markkablar. För att öka kunskapen om detta 

var syftet med examensarbetet att ta fram en riskmodell för att riskbedöma kabelsträckningar. 

Riskmodellen bestod av två delar; en statistisk modell där sannolikheten eller felfrekvensen för olika 

kablar beräknades, och en konsekvensmodell där kostnaden för elavbrott beräknades. Tillsammans 

skapade dessa delar en riskmodell som vägde samman sannolikheten för fel på en markkabel med 

konsekvenserna av ett fel på samma kabel. Resultatet blev en riskbedömning som exempelvis kan 

användas vid investeringsbeslut.  

Resultatet av den statistiska modellen visade att oljekablar samt en äldre typ av kabel med tvärbunden 

polyetenisolering verkade driva upp felfrekvensen. Modellen gav även indikationer på att nät i tätbygd 

och nät med mycket skarvar och många olika kabeltyper hade en högre felfrekvens. Modellen måste 

dock förbättras ytterligare för att säkerställa resultatet. 

Konsekvenserna för ett elavbrott beräknades i form av en samhällskostnad. Samhällskostnaderna ökar 

då längden på avbrottet ökar och då medeleffekten på den undersökta sträckan är hög. Störst 

samhällskostnader uppstod då kunder inom kundgruppen handel och tjänster drabbades.  

Utifrån ovanstående resultat kan en strategi vid förnyelse av elnätet vara att fokusera på att byta ut de 

kabeltyper som har en tendens att öka felfrekvensen, men även att fokusera på att inte byta ut alltför 

korta delar av den felande kabeln. Det är bättre att byta ut en längre sektion och därmed minska antalet 

skarvar och kabeltyper på sträckan. För att minimera samhällskostnaderna vid avbrott bör fokus även 

ligga på att säkerställa leveranssäkerheten på kabelsträckningar med hög medeleffekt där kundgrupper 

känsliga för avbrott finns representerade (handel och tjänster, industri och offentlig sektor), samt där 

det finns risk för avbrott med lång avbrottstid.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  

Detta examensarbete genomfördes under sista terminen på civilingenjörsprogrammet i Energisystem 

vid Uppsala Universitet. Projektet utfördes på Sweco Energuide i gruppen för kraftsystemanalys.  

Jag skulle vilja tacka min handledare Malin Sjölund på Sweco och mina ämnesgranskare Mikael 

Bergkvist och Jesper Rydén på Uppsala Universitet för stöd och synpunkter under arbetets gång. Tack 

till övriga i gruppen kraftsystemanalys som också bidragit med synpunkter och tips. Tack till Svensk 

Energi som gav mig tillgång till deras driftstörningsdatabas DARWin.   

Slutligen ett stort tack till de elnätsbolag som bidragit med data till arbetet. Utan dessa data hade 

arbetet inte kunnat genomföras.  
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1. Inledning 
Vårt samhälle är idag starkt beroende av elektricitet och beroendet blir allt större. Allt fler system 

automatiseras och många samhällsfunktioner kräver ständig tillgång på el för att fungera. Detta starka 

elberoende gör samhället känsligt för elavbrott och samhällskostnaderna vid ett elavbrott är höga. Det 

finns ingenting som tyder på att beroendet kommer minska och detta ställer allt högre krav på 

leveranssäkerheten i elnätet.  

Under det senaste årtiondet drog flera kraftiga stormar in över Sverige och orsakade stor förödelse. 

Sedan dess har allt fler luftledningar i skogsområden ersatts av markkablar för att undvika långa 

elavbrott pga. träd som faller över ledningar. I tätbebyggda områden har makkablar dominerat framför 

luftledningar sedan många år tillbaka.  

Trots att en stor del av tätortsnäten länge har utgjorts av underjordiska kablar och att det sker en ökad 

kablifiering i skogsområden finns det dåligt med information om olika kablars livslängd samt vilka 

yttre omständigheter som påverkar hållbarheten och felfrekvensen för markkablar. För att öka 

kunskapen om detta är det relevant att ta fram en modell för att riskbedöma olika kabelsträckor. En 

sådan modell skulle identifiera kabelsträckningar med hög risk och underlätta vid investeringsbeslut.  

1.1. Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att bygga en modell för att riskbedöma olika kabelsträckningar. En 

sådan modell tjänar en aktiv roll vid risk- och sårbarhetsbedömningar för nätplanering samt kan ligga 

som grund för investeringsbedömningar. Uppgiften är att bygga upp ett skelett till modell som 

successivt förbättras utifrån hur mycket data som adderas till den. För att undvika datahantering av 

alldeles för stor mängd kommer även vikt läggas vid att förstå vilken data som är relevant för 

elnätsbolag att samla för att bygga upp ett statistikunderlag i omfattning nog att kunna bygga beslut för 

framtiden på.  

De frågeställningar som examensarbetet avser besvara är: 

 Vilka egenskaper har de kablar som drabbats av kabelfel? 

 Vilka yttre omständigheter tycks driva upp felfrekvensen? 

 Utifrån ovan; vilka sannolika felfrekvenser kan beräknas för olika kabeltyper? 

 Vilka konsekvenser får felen? 

 Vilken enhet är lämplig att räkna konsekvensen i? 

 Utifrån riskbedömningen; vilka prioriteringar med avseende på underhåll och kabelbyten är att 

rekommendera? 

 

1.2. Metod 

Metodiken går ut på att ta kontakt med elnätsbolag för felstatistik samt erfarenhetsutbyte av olika 

kabeltyper. Med hjälp av litteratur och erfarenheter utvärderas vilka egenskaper som är relevanta för 

en kabel för att kunna belysa förhöjd sannolikhet för fel. Därefter upprättas en statistisk modell som 

kan fyllas på med mer data allteftersom för att förbättra modellen. Modellen blir således ett 

nätplaneringsverktyg. Beroende på vilken data som finns tillgänglig och kvaliteten på data behöver 

modellen anpassas utifrån de givna förutsättningarna.  
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När kablarnas egenskaper har undersökts och en statistisk modell är upprättad för att skatta sannolik 

felfrekvens beräknas risken för kabelsträckningen genom att lägga till konsekvensen vid ett kabelfel 

till bedömningen. Riskbedömningen blir den slutgiltiga produkten och förväntas kunna utgöra 

underlag för att bedöma hur angelägen en nyinvestering av en kabelsträckning är. Att i 

planeringssammanhang utgå från risk istället för enbart sannolikhet är en nödvändighet eftersom 

enbart sannolikheten inte säger något om nyttan av en eventuell investering. Som en del i 

riskbedömningen ingår ett avvägande kring i vilken enhet konsekvensen skall mätas. I Figur 1 visas en 

schematisk bild över arbetet.  

 

Figur 1 – Schematisk bild över examensarbetets olika delar 

 

1.3. Avgränsningar 

Detta arbete kommer fokusera på markkablar i mellanspänningsnätet (10-20 kV) i Sverige. Eftersom 

det finns ca 170 elnätsföretag i Sverige kommer data inte kunna samlas in från alla dessa. För att inte 

göra databehandling till en alltför stor del sätts en maximal gräns på 20 företag. Det har även 

fokuserats på fel vars orsak angivits som fabriks- eller materialfel vilket har uteslutit slumpmässiga fel 

orsakade av exempelvis avgrävningar av kabeln.  

1.4. Rapportens disposition 

I avsnitt två finns en bakgrund om elnätets uppbyggnad, om vilka krav som finns på leveranssäkerhet 

samt hur markkablar är konstruerade. Avsnitt tre handlar om kabelfel och tar upp de vanligaste felen, 

felstatistik från Sverige samt vilka faktorer som kan tänkas påverka felfrekvensen för en markkabel. I 

avsnitt fyra diskuteras litteraturstudier av liknande felsannolikhetsmodeller.  

I avsnitt fem beskrivs det hur datainsamlingen gått till. I avsnitt sex och sju gås teorin till den 

statistiska modellen och riskmodellen igenom och i avsnitt åtta presenteras resultaten. Rapporten 

avslutas med diskussion, förslag till vidare studier och en slutsats.  

 

Modell för 
bestämning av 
felsannolikhet 

Modell för 
bestämning av 
konsekvenser 

Riskbedömning 
för 

kabelsträckningar 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer elnätets uppbyggnad och topologi beskrivas och därefter kommer kraven på 

elnätsbolagen gällande leveranssäkerhet presenteras. Konstruktionen av markkablar kommer beskrivas 

samt utvecklingen av kablarna genom åren.  

2.1. Elnätets uppbyggnad och topologi 

Elnätet är uppbyggt i tre nivåer med olika spänningar; stamnät (220-400kV), regionnät (40-130 kV) 

samt lokal- eller distributionsnätet som består av två delar, en mellanspänningsdel (10-20 kV) och en 

lågspänningsdel (400V), se Figur 2 (E.ON, 2012). Stam- och regionnätet är till största del uppbyggt av 

luftledningar då markkablar skulle ge stora förluster (Svenska Kraftnät, 2012). Mellanspänningsnätet 

består av både markkablar och luftledningar, men i städer dominerar markkablarna. Elavbrott i 

mellanspänningsnätet är vanligt och har ofta metrologiska orsaker som stormar och blixtnedslag. För 

att förhindra detta kablifieras stora delar av mellanspänningsnätet, speciellt i skogsbygd (Fortum, 

2013). Lågspänningsnätet överför elen till fastigheterna och kan bestå av både luftledning eller kabel.  

 

Figur 2 – Översiktlig bild över elnätets uppbyggnad, från stamnätet ner till lågspänningsnätet. 

 

Mellan regionnätet och distributionsnätet finns fördelningsstationer och i denna sker en 

nedtransformering av spänningen. Nätstationerna är placerade mellan låg- och mellanspänningsnätet 

och transformerar ner spänningen ytterligare. Mellan en fördelningsstation och en nätstation finns en 

s.k. linje som består av flera kabelsektioner. I Figur 3 visas ett exempel på en linje med sex 

kabelsektioner. Sektionerna kan bestå av olika eller samma kabeltyp. Mellan varje sektion finns en 

skarv som förbinder två kabelsektioner med varandra.  
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Figur 3 – Mellan en fördelningsstation och en nätstation finns en linje som består av flera kabelsektioner (numrerade 

1-6 i bilden). 

Strukturen på elnätet i ett område kan se ut på olika sätt. Det finns tre vanliga strukturer som visas i 

Figur 4. Dessa är radiellt nät, slingnät och dubbelkabelnät. Vilken typ av nät som finns beror på hur 

nätet byggdes från början, vilken redundans som önskas, samt vilka ekonomiska tillgångar som finns. 

Redundans är ett mått på huruvida det finns ett överskott av resurser t.ex. om det finns reserver om en 

komponent går sönder. I detta fall innebär det i vilken utsträckning nätet kan fungera vid uppkomst av 

fel. Om det finns omkopplingsmöjligheter som gör att elen kan gå andra vägar är nätet redundant. Ett 

nät med hög redundans är i regel dyrare än ett nät med låg redundans.  

Om kabeln mellan fördelningsstationen och den första nätstationen i det radiella nätet går sönder 

kommer alla kunder efter felet drabbas. Om däremot samma kabel i slingnätet skulle gå sönder kan 

elen ledas om och matas från andra hållet vilket gör att många kunder får en mycket kortare 

avbrottstid. I ett dubbelkabelnät kan omkoppling ske i varje nätstation. (Schavemaker & van der Sluis, 

2009, s.80) 

Generellt är radiella nät vanliga på landsbygden medan slingnät dominerar i tätorter. I Stockholm är 

det vanligt med dubbelkabelnät.  

 
 

Figur 4 – Schematisk bild över olika nätstrukturer. Kvadraterna representerar fördelningsstationer och cirklarna 

nätstationer. Fördelningsstationerna och nätstationerna är förbundna med luftledningar och/eller markkablar. 

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

 

2.3. Krav på leveranssäkerhet 

Totalt finns det i Sverige ca 170 elnätsföretag med lokalnät som har till uppgift att leverera el till 

kunderna i ett område. Eftersom det skulle bli för dyrt med parallella elnät finns det bara ett 

elnätsföretag inom ett geografiskt område. Energimarknadsinspektionen är en myndighet som har till 
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uppgift att granska och övervaka elnätsföretagen för att se till att de inte tar ut för höga avgifter och att 

de följer de lagar och regler som finns. (Energimarknadsinspektionen, 2012) 

Elnätsföretagen i Sverige har även krav på sig från Energimarknadsinspektionen gällande 

leveranssäkerhet av el. Hög leveranssäkerhet är mycket viktig för samhället och avbrott kan leda till 

stora samhällskostnader i form av t.ex. produktionsbortfall (Energimarknadsinspektionen, 2010a).  År 

2012 uppskattades kundkostnaderna av elavbrott att uppgå till nästan en miljard kronor. 

(Energimarknadsinspektionen, 2014a). 

2.3.1. Ersättning vid elavbrott 

Enligt ellagen har kunderna sedan 2006 rätt till ersättning om ett oplanerat avbrott varar i minst 12 

timmar. Ersättningen är minst 900 kr men kan också beräknas som 12,5 % av den årliga nätkostnaden. 

För vare påbörjat dygn ökar ersättningen med 25 procentenheter (eller 900 kr). Den maximala 

ersättningen är dock 300 % av den årliga nätkostnaden (Energimarknadsbyrån, 2014).  

Lagen om ersättning vid längre elavbrott infördes år 2006 och kan tänkas öka elnätsbolagens vilja att 

öka leveranssäkerheten och därmed öka investerings- och underhållskostnaderna. Elnätbolagens 

investeringar har också genomgående ökat under början av 2000-talet och efter 2006 ökade 

investeringarna ytterligare. Energimarknadsinspektionen har dock inte sett några förbättringar av 

medelavbrottstiden och medelavbrottsfrekvensen mellan 1998-2008 trots de stora investeringarna. 

Dock har flera investeringar gällt mycket utsatta kunder långt ut i nätet. Det kan också vara för tidigt 

att se resultaten från 2006 års ändring i ellagen. (Energimarknadsinspektionen, 2010a). 

Från 2011 får enligt ellagen inga avbrott inom elnätsföretagens ansvar överstiga 24 h 

(Energimarknadsinspektionen, 2014a). Regleringen av elnätsföretagens intäkter påverkas av en dålig 

leveranssäkerhet och om ett elnätsföretag har fler avbrott än vad som kan förväntas görs ett 

kvalitetsavdrag (Carlsson & Martinsson, 2006), (Energimarknadsinspektionen, 2014a). Detta beskrivs 

närmare i avsnitt 2.3.2. nedan.  

2.3.2. Reglering av intäktsram för elnätsföretag 

En av Energimarknadsinspektionens uppgifter är att bestämma intäktramen för elnätsföretagen. 

Intäktsramen anger en övre gräns för hur mycket pengar företaget får ta ut av kunderna under en 

fyraårsperiod. Tidigare kontrollerades detta i efterhand men från 2012 sker granskningen i förväg. (EI, 

2012). Beräkningen av intäktsramen är indelad i fyra områden:  

 Kapitalkostnader 

 Löpande påverkbara kostnader 

 Löpande opåverkbara kostnader 

 Kvalitet 

(Svensk  Energi, 2012b) 

Kapitalkostnaderna är kostnader för företagets tillgångar, dvs. elnätet med tillhörande komponenter. 

De löpande påverkbara kostnaderna är t.ex. driftskostnader, rapportering och övervakning medan de 

löpande opåverkbara kostnaderna är kostnader för överliggandet nät och skatter. Inom området  

kvalitet kan företaget få ett avdrag eller tillägg beroende på om en förbättring eller försämring av 

kvaliteten skett. (Svensk Energi, 2012b). Vad gäller kvalitet är det avbrottskostnaderna som 

undersöks. Avbrottskostnaderna för ett elnätsföretag beräknas och jämförs med ett normfall. Beroende 

på om företaget har högre eller lägre avbrottskostnader än normfallet besultas om ett kvalitetsavdrag 

eller tillägg. Det maximala kvalitetsavdraget eller tillägget får ej överstiga tre procent av den årliga 

intäktsramen (EI, 2010b). 
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2.3. Markkablar 

Utvecklingen av markkablar började med telegrafledningar under tidigt 1800-tal i England. Redan 

1816 gjordes experiment med kablar men pga. svårigheter med isolering gjordes inga försöka att 

kommersialisera idéerna. Ett annat viktigt området för utvecklingen av markkablar var den elektriska 

belysningen. Tomas Edison planerade och genomförde ett underjordiskt system för distibution av el 

för gatubelysning i New York. I slutet av 1800-talet blev systemet med markkablar för distibution av 

el allt vanligare och i flera städer i USA förbjöds luftledningar. (Bernstein & Thue, 1999, kap 1). 

Mycket har hänt sedan dess och idag är markkablar en självklar del av distibutionssystemet.          

Idag har markkablarna blivit billigare och mer lättinstalerade men de är fortfarande 2-10 gånger dyrare 

än luftledningar. Andra nackdelar gällande markkablar är en kortare livslängd och svårigheter att 

lokalisera och åtgärda fel. Den uppskattade livslängden för en luftledning är 50-70 år och för en 

modern markkabel ca 40 år (Svenska Kraftnät, 2012). Fördelar med markkablar är en minskad risk för 

fel från yttre påverkan samt att de inte stör landskapsbilden och kan användas vid platsbrist i 

tätbefolkade områden. 

2.3.1. Konstruktion 

I figur 5 och 6 nedan visas två vanliga konstruktioner för mellanpänningskablar.  Kabeln i figur 5 

besår av en ledare och har en koppartrådsskärm.  Eftersom kabeln endast består av en ledare behövs 

tre stycken kablar för att skapa ett tresfassystem. Ett alternativ till detta är en kabel med tre ledare i 

samma kabel.  I Figur 6 visas ett exempel på en kabel med tre ledare och en aluminiumfolieskärm. Just 

denna är av typen är AXAL (Aluminiumledare, PEX-isolering, skärm av aluminiumfolie, se avsnitt 

2.4.4. Typbeteckning för kablar). 

 

Figur 5 – Typisk konstruktion av kabel med en koppartrådsskärm. Baserad på (Short, 2006, s.99). 

 

Figur 6 – Konstruktion av en treledarkabel av typ AXAL (nktcalbes, 2013) . 
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2.3.2. Kabelisolering  

Kabelisoleringen är en viktig del av kabelns konstruktion. Isoleringen måste klara spännings- och 

temperaturbelastningar och vara tillräckligt flexibel för att kunna arbeta med (Short, 2006, s.99). 

Genom åren har isoleringen för kablar varierat. Den första isoleringen som användes var 

oljeimpregnerat papper som dominerade under första halvan av 1900-talet. Under andra halvan av 

1900-talet började polymerbaserade kablar användas. (Short, 2006, s.99).  

Nedan följer en genomgång av oljeimpregnerat papper och PEX vilka är de vanligaste typerna av 

isoleringsmaterial i mellanspänningskablar.  

2.3.2.1. Pappersisolerade oljekablar  

Pappersisolerade oljekablar består av oljeimpregnerat kraftpapper lindat runt en ledare. Därefter 

placeras stål eller bly som en mantel vilken fungerar som en barriär som håller oljan inne och vattnet 

ute. (Short, 2006, s.100).   

De pappersisolerade oljekablarna har visat sig ha en mycket lång hållbarhet. Det finns kablar från 

början av 1900-talet som fortfarande är i bruk med utmärkta isoleringsegenskaper (Bernstein & 

William, 1999, s.6). Fuktinträngning, oljeläckage och termiska påfrestningar är det vanligaste 

orsakerna till fel i oljekablar. Användningen av oljekablar har idag minskat med de nya 

isoleringsmaterialens intåg men det finns fortfarande många oljekablar kvar i bruk.  Minskningen i 

användning beror främst på höga kostnader, svårigheter vid kabelförläggningen och miljömässiga 

frågor (framförallt läckage av olja men även blyinnehållet i kablarna) (Short, 2006, s. 100). Oljekablar 

är tyngre än PEX-kablar vilket gör de mer svårarbetade. En annan nackdel är svårigheter vid skarvning 

och avslut av kablarna. Mycket skicklighet behövs för att utföra det korrekt. (Bernstein & William, 

1999, s.6).   

2.3.2.2. Polyeten och tvärbunden polyeten 

På mitten av 60-talet började polymerbaserad isolering användas i mellanspänningskablarna. Polyeten 

är billigt, hållbart och har goda elektriska egenskaper (Short, 2006, s.101). De tidiga generationerna av 

polyetenkablar som installerades på 60 och 70-talet drabbades dock av problem med vattenträd
1
 och 

dessa kablar har på många platser bytts ut (Bernstein & William, 1999, s.8). Efter problemen med 

vattenträd gjordes flera åtgärder för att förhindra fortsatta problem. Det ställdes bl.a. högre krav på 

renheten vid tillverkningen av isoleringen, tvärbunden polyeten (PEX) började användas och 

aluminiumfolielaminat under manteln förhindrade fuktinträning (Short, 2006, s.140), (Lawson, 2013). 

PEX är hårdare, starkare och har nästan samma elektriska hållfasthet som polyeten och står emot 

vattenträd bättre (Bernstein & William, 1999, s.9). Förbättringarna har gjort att risken för vattenträd är 

betydligt mindre i nyare kablar.  

2.3.3. Ledare, skärm och mantel  

Aluminium är det vanligaste ledarmaterialet i markkablar på land. Även koppar förekommer som 

ledarmaterial, speciellt i sjökablar, och har lägre resistivitet än aluminium men är också dyrare och 

tyngre (Short, 2006, s.104). Ledararean för mellanspänningskablar är 35-1000 mm
2 
(Nexans, 2010). 

Utanför ledaren finns en halvledande ledarskärm som har till uppgift att jämna ut det elektriska fältet. 

På utsidan av isoleringen finns isoleringsskärmen som har en liknande funktion som ledarskärmen. 

Utanför isoleringsskärmen finns i sin tur en metallisk skärm vilken utgör en elektrisk skärm som 

                                                           
1
 Vattenträd – Innebär att vatten tränger in i isoleringen som små ådror vilka sedan växer i storlek på grund av närvaron av 

vatten och ett högt elektriskt fält. Till slut kan de bli så stora att de övergår i elektriska träd och binder ihop ledaren med 
den yttre jordningen. Se avsnitt 3.1.  
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förhindrar elektriskt fält utanför kabeln och jämnar ut fältet inuti kabeln. Skärmen skyddar även 

isoleringen mot fukt, fungerar som en väg för felströmmen och bidrar till mekaniskt skydd. (Nexans, 

2010). Den metalliska skärmen kan bestå av exempelvis aluminiumband och/eller koppartråd. Kablar 

med koppartrådsskärm har högre kortslutningskapacitet än de utan. Kablar med 

aluminiumfolielaminering ger dock ett bättre skydd mot fukt men är svåra att skarva och avsluta. 

(Nexans, 2010)   

Idag har nästan alla kablar en mantel vars huvuduppgifter är att skydda mot vatten och ge mekaniskt 

skydd (Bernstein & William, 1999, s.9). Kablar utan mantel har högre sannolikhet att drabbas av 

vattenträd. De vanligaste materialen i manteln är PVC (polyvinylklorid) och PE (polyeten) (Nexans, 

2010). 

2.3.4. Skarvar 

Då två kabelsektioner ska kopplas ihop behövs en skarv. Skarvningen av kablarna måste ske så att den 

kan stå emot de elektriska påfrestningarna som uppkommer då en kabel kapas (Bernstein & William, 

1999, kap 12). Skarvar finns i många olika typer och utseenden som bl.a. beror på vilka typer av 

kablar som ska kopplas ihop. 

Kablar tillverkas normalt i en mycket ren miljö för att undvika föroreningar, speciellt i 

kabelisoleringen. Skarvning sker dock vid förläggningen av kabeln vilket ofta sker utomhus där det 

finns mycket föroreningar. Dessa föroreningar kan påverka kvaliteten på skarvningen vilket senare kan 

leda till att ett fel uppstår i skarven.  

2.3.5. Typbeteckningar för kablar 

I Sverige finns det en standard för kraft-, styr-, och installationskablar som är betecknad SS 424 17 01 

(Svenska Elektriska Kommissionen, 2003). Enligt denna standard anges kabeltypen med en fyra eller 

fem bokstäver lång kod. Den första bokstaven står för vilket ledarmaterial kabeln har. Den andra för 

vilken isolering som använts. Den tredje står för mantel eller annan konstruktionsdetalj och den fjärde 

och femte för konstruktionsdetalj eller användning. I den fullständiga beteckningen anges även 

kabelns ledarantal, ledararea och arean på den (om förekommande) koncentriska ledaren. Om det finns 

en koncentrisk ledare skiljs den från ledararean genom ett snedstreck. Typbeteckningen finns bifogad i 

bilaga 1. (Svenska Elektriska Kommissionen, 2003). 

Exempel: AXKJ 3*240/35 har tre isolerade fasledare, en ledararea på 240 mm
2
 och en skärmarea på 

35 mm
2
. Den har en ledare av aluminium, PEX-isolering och en mantel av PVC.  
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3. Kabelfel 
Ofta illustreras felintensitetens åldersberoende som en så kallad badkarskurva. I början av en 

komponents livstid är felfrekvensen relativt hög pga. tillverkningsfel (s.k. barnsjukdomar). Därefter 

sjunker felintensiteten och är förhållandevis konstant för att sedan öka då komponenten slits och 

åldras, se Figur 7 (Nationalencyklopedin, 2014b). Det är således önskvärt att identifiera och byta ut 

komponenterna innan den exponentiella ökningen i felintensitet.  

 

Figur 7 – Badkarskurva med hög felintensitet i början och slutet av en komponents livslängd. 

 

Kabelfel kan inträffa på olika ställen i kabeln: I ledaren, isoleringen, isoleringsskärmen, ledarskärmen, 

den koncentriska neutralen, manteln eller i skarvar och avslut. (Electric Power Research Institute 

(EPRI), 2006). Skador på kabelns yttre delar är vanliga och kan i sin tur leda till att isolering och 

skärmar skadas vilket orsakar fel (Marazzato et al. 2004). 

De typer av fel som kan uppstå är ett avbrott på kabeln eller en kortslutning, antingen mellan olika 

faser eller mellan en/flera faser och jord. Det finns transienta och permanenta fel där transienta fel är 

kortvariga fel som uppstår på grund av exempelvis blixtnedslag. Skydd slår till och isolerar felområdet 

och när felet sedan är borta återställs systemet. I markkablar är ca 96 % av felen av permanent typ. 

(He, 2010) 

3.1. Orsaker till fel 

Det finns flera orsaker till fel i en kabel och i detta avsnitt diskuteras några vanliga orsaker.   

En orsak till fel är degradering av kabeln. Det finns olika typer av degraderingsprocesser som kan 

orsaka fel i en kabel som exempelvis korrosion, vattenträd, mekaniska påfrestningar, överhettning, 

förlust av olja, termiskt åldrande och partiell urladdning
2
 (EPRI, 2006).  

Vattenträd (eng. water trees) är ett vanligt fel bland PEX-kablar. Vattenträd innebär att vatten tränger 

in i isoleringen som små ådror och växer sedan i storlek på grund av närvaron av vatten och ett högt 

elektriskt fält. Till slut kan de bli så stora att de binder ihop ledaren med den metalliska skärmen. 

Vattenträden uppstår ofta på ställen där det finns föroreningar eller mekaniska defekter. (Short, 2006, 

                                                           
2
 Partiell urladdning är en lokal urladdning som uppstår pga. högt elektriskt fält. Partiell urladdning kan orsaka 

nedbrytning av isolationsmaterialet i kabeln.  
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s.139). Förutom att fukten kan orsaka vattenträd kan den även leda till korrosion av metallskärmarna 

(Koltsov & Zakharov, 2010). Träd kan även bildas utan närvaro av vatten och kallas då elektriska träd. 

Elektriska träd bildas då ett isoleringsmaterial utsätts för ett högt elektriskt fält under lång tid. Även 

här är föroreningar eller defekter i materialet vanliga orsaker till trädens uppkomst (Short, 2006, 

s.139).   

I kablar med oljeimpregnerad pappersisolering uppkommer de flesta felen p.g.a. att fukt tränger in i 

kabeln eller att pappret torkar ut. Då fukt tränger in kan detta orsaka korrosion och sönderfall av 

cellulosan i pappret. Vid läckage av olja eller otillräcklig impregnering kan pappret i kabeln torka ut. 

Detta kan leda till att det uppstår håligheter i isoleringen som fylls med gas. Partiell urladdning kan 

uppstå på dessa platser vilket kan leda till att pappret förstörs. (Koltsov & Zakharov, 2010) 

Det är även mycket vanligt att kabelskarvar och avslut drabbas av fel. Speciellt skarvar mellan de äldre 

oljekablarna och de nyare PEX-kablarna har visat sig problematiska (Short, 2006, s.147). Fel i skarvar 

och avslut kan exempelvis bero på inkorrekt installering eller föroreningar som kan orsaka partiell 

urladdning (Koltsov & Zakharov, 2010).  

Andra orsaker till fel kan bero på yttre omständigheter som exempelvis avgrävning av kablar och 

blixtnedslag. Dessa felkällor kommer dock inte vara fokus i detta arbete då de är svåra att påverka och 

beror mycket på slumpen.  

3.2. Felstatistik och felorsaker på markkablar i Sverige 

Mellan 2004 till 2007 var antal fel på markkablar i mellanspänningsnätet i Sverige i genomsnitt 0,02 

fel per km och år (He, 2010). Tabell 1 visar antal fel och felfrekvenser för olika avbrottstider.  

Tabell 1 – Felstatistik över 10-20 kV kablar, 2004-2005 (He, 2010)  

Avbrottstid Antal fel 

2004 

Antal fel 

2005 

Felfrekvens [fel 

per km och år] 

2004-2005 

> 3min 1088 1117 0,019 

3-60 min 393 397 0,007 

> 1h 695 720 0,012 

> 12 h 42 77 0,001 

> 24 h 24 33 0,000 

 

Svensk Energi är en branschförening som samlar in data om driftstörningar i en databas som kallas 

DARWin. 112 elnätsföretag är representerade och dessa företag har 93 % av Sveriges elnätskunder 

(Svensk Energi, 2012a). Det som företagen rapporterar in till DARWin är: 

 Typ av störning (planerad/oplanerad) 

 Datum och start resp. sluttid för avbrottet 

 Avbrottstid (total avbrottstid för alla drabbade kunder) 

 Antal drabbade högspänning resp. lågspänningskunder 

 Frånkopplingsställe (spänningsnivå) 

 Felställe (spänningsnivå) 

 Belägenhet (eget nät eller annans nät) 

 Anläggningsdel (luftkabel, markkabel, nätstation mm) 

 Felorsak (avgrävning, fabriks- eller materialfel mm) 

(Svensk Energi, 2012a) 
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Det intressanta utifrån detta arbetes synvinkel är oplanerade fel på markkablar på spänningsnivån 10-

20 kV. För att få en överblick över de vanligaste felen på markkablar i mellanspänningsnätet i Sverige 

samlades data in från Svensk Energi för åren 2010 till 2012. Enligt dessa data var de tre vanligaste 

felorsakerna fabriks- eller materialfel, okänd anledning och avgrävning. I Figur 8 redovisas en 

sammanställning av felorsakerna i för markkablar i mellanspänningsnätet år 2010-2012. En 

sammanfattning av felen år 2010-2012 presenteras i Figur 9. Eftersom ca en tredjedel av alla fel utgörs 

av fabriks- eller materialfel är det meningsfullt att undersöka vilka faktorer hos kabeln som ligger 

bakom dessa fabriks- och materialfel. Fabriks- eller materialfel innebär att det är själva kabeln som 

felat pga. exempelvis åldring. 

 

 

Figur 8 – Antal fel av olika felorsaker på kablar i mellanspänningsnätet 2010-2012 (Sammanställt av data från Svensk 

Energis DARWin databas).   
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Figur 9 – Felorsaker för markkablar i mellanspänningsnätet 2010-2012 (Sammanställt av data från Svensk Energis 

DARWin databas).   

 

En nackdel med informationen i DARWin är att det inte går att koppla ihop felen med vilken typ av 

kabel som orsakade felet. Det finns alltså inga kopplingar till exempelvis kabelns ålder eller 

tillverkare. Detta diskuteras även i en rapport från Lunds Tekniska högskola (Guldbrand, 2007). En 

del elnätsföretag berättar enligt rapporten att de samlar in den data som Svensk Energi eller 

Energimarknadsinspektionen behöver eller kräver men inte mer. Mycket få företag bokför vilken den 

felande komponenten är. På grund av detta kan det vara svårt att dra slutsatser om hur olika kabeltyper 

påverkar felfrekvensen. 

 

3.3. Identifiering av faktorer som inverkar på felfrekvensen  

Som tidigare nämnts är det är inte helt klarlagt vilka faktorer som påverkar felfrekvensen för 

markkablar men det finns många möjliga faktorer som kan spela in. Det har gjorts studier som 

undersökt dessa faktorer och i detta avsnitt kommer faktorer som kan tänkas påverka felfrekvensen 

diskuteras. Detta är viktigt för att kunna identifiera vilka faktorer som skulle kunna vara av intresse att 

ha med i en statistisk modell.  
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De olika faktorer som identifierats är:

 Ålder 

 Isoleringsmaterial 

 Typ av kabel 

 Ledararea 

 Tillverkare 

 Spänningsnivå 

 Längd av kabeln 

 Geografiskt område 

 Täthetsfaktorn
3
 

 Miljö 

 Underhåll 

 Antal tidigare fel 

 Förläggningsmetod 

 Antal skavar/typ av skarv 

 Last 

 Tid på året 

 Avstånd till fördelningsstation 

 Kablifieringsgrad 
3
 

Ålder 

Avbrottsstatistik från Danmark visar att huvudorsaken till kabelfel är utnötning pga. ålder och 

avgrävningar (He, 2010). Även Gulbrand (2007) skriver att nästan 60 % av alla fel i kabelsystem är 

åldersrelaterade. Helbirk Jensen & Bai Jensens studie (2008) visade inga direkta samband mellan ålder 

och felfrekvens men i studien uppvisade oljekablar en högre felfrekvens än PEX-kablar. Åldern måste 

anses som en viktig faktor att ta hänsyn till, men bara som en av flera faktorer.  

Isoleringsmaterial  

Undersökningar från Danmark visar att oljekablar har 4,5 gånger fler fel än PEX-kablar (He, 2010). 

PEX-kablarnas felfrekvens beror även på när de tillverkats. SINTEF (Selskapet for industriell og 

teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole) i Norge gjorde år 2003 en undersökning om hur 

PEX-kablars felfrekvens varierade med åldern. Undersökningen visade att för en specifik tillverkare 

var vissa årgångar av PEX-kablar mer benägna för fel. Generellt var kablar tillverkade innan 1979 

mycket mer felbenägna än de tillverkade efter 1980. (He, 2010). Detta beror bl.a. på den tidigare 

beskrivna problematiken med vattenträd. 

 

Typ av kabel 

Vad har kabeln för egenskaper förutom isoleringstypen och hur påverkar dessa egenskaper 

felfrekvensen? Här undersöks främst egenskaper som indikeras av den tredje bokstaven i 

kabelbeteckningen (mantel eller annan konstruktionsdetalj). För de nyare generationerna PEX har det 

skett en övergång från PVC mantel till polyeten (K till L, tredje bokstav i kabeltyp) vilket minskat 

risken för vattenträd (Nayler, 2007). Enligt Lawson (2013) uppvisar kablar med tejpade ledarskärmar 

mer vattenträd. 

Ledararea 

Finns det skillnader i felfrekvens mellan stora och små ledarareor? En större ledararea innebär en 

större strömbärande kapacitet.  

Tillverkare 

Det har tidigare visats att det finns skillnader i felfrekvens mellan kablar från olika tillverkare 

(Guldbrand, 2007). Tillverkare är därför en intressant faktor att undersöka.  

                                                           
3
 Täthetsfaktorn = Antal kunder per km ledning 
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Spänningsnivå 

Spänningen i mellanspänningsnätet ligger på 10 eller 20 kV. Det kan vara intressant att undersöka om 

det finns skillnader i felfrekvensen mellan dessa två spänningsnivåer.   

Längd 

En längre kabel innebär en större volym kabel eller isolering där ett fel kan uppstå vilket gör att 

felfrekvensen oftast anges i fel per km.  

Geografiskt område 

Studier från Vattenfall undersökte om felfrekvensen för markkablar berodde på inom vilket 

geografiskt område kabeln var förlagd. För luftledningar var variationen märkbar men även för kablar 

gick det att se små variationer. År 2005-2006 var felfrekvensen för markkablar något högre för 

mellersta och östra Sverige jämfört med de västra och norra delarna. (He, 2010).  

Täthetsfaktor 

Täthetsfaktorn anger antal kunder per km ledning (EI, 2014). Tätortsnät har en täthetsfaktor över 20, 

blandnät 10-20 och landsbygdsnät under 10. Det kan vara intressant att undersöka om tätheten 

påverkar antal fel i ett nät. 

Miljö 

Miljön som kabeln är förlagd i kan tänkas inverka på felfrekvensen. Erfarenheter från företag visar 

t.ex. att lera kan vara problematiskt pga. sättningar. Det är även vara intressant att undersöka om det 

finns skillnader mellan felfrekvensen för kablar i tätbefolkade områden jämfört med 

landsbygdsområden.   

Underhåll  

En potentiellt viktig faktor som kan påverka felfrekvensen är hur underhållet ser ut. Förebyggande 

underhåll innebär att man inspekterar, detekterar och avhjälper möjliga fel innan de uppstår (He, 

2010). Testning av kablar är en form av förebyggande underhåll som gör att en kabel kan ersättas 

innan ett fel uppstår.  

Antal tidigare fel 

Att undersöka antal tidigare fel på en kabel är en vanlig strategi för ersättning av kablar. Detta beror på 

att det vid fel uppstår en transient spänningspuls som ökar påfrestningarna på kabeln vilket gör att den 

åldras. Många företag ersätter en kabel om den drabbats av två eller tre fel inom en tidsperiod (Short, 

2006).  

Förläggningsmetod  

Undersökningar har visat att vissa typer av förläggningsmetoder kan skada kabeln vilket senare kan 

orsaka fel. Nedplöjning av kabeln är en billig metod men kvaliteten på förläggningen blir sämre 

liksom den förväntade livslängden. (Adeen, 2007) 

Antal skarvar/typ av skarv 

Det finns undersökningar från USA och Danmark som visar att skarvar mellan oljekablar och PEX-

kablar har en högre felfrekvens än skarvar som kopplar ihop kablar av samma typ (Short, 2006, s.147), 

(Helbirk Jensen & Bai Jensen, 2008). Som beskrivet i avsnitt 2.3.4 och 3.1 är skarvar felbenägna och 

ett stort antal skarvar borde därför öka felfrekvensen.  

Last 

En alltför hög last på en underdimensionerad kabel gör att kabeln åldras snabbare (Marazzato et.al. 
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2004). En hög last ger en högre drifttemperatur vilket leder till en snabbare åldring av 

isolationsmaterialet 

Tid på året  

Undersökningar från Sverige och Norge visar att markkablar verkar drabbas av något fler fel under 

sommarmånaderna men skillnaderna är inte speciellt stora (He, 2010). Tid på året kan vara intressant 

att titta på då det eventuellt kan indikera andra saker. Det kan t.ex. tänkas att lasten är högre på vintern 

eller att kablarna i vissa förläggningsmiljöer kan vara känsliga för tjällossning. 

Avstånd till fördelningsstation 

En dansk studie visade att felsannolikheten ökade ju närmare fördelningsstationen kabeln var placerad. 

Enligt studien skulle det kunna förklaras av att lasten på kabeln närmast fördelningsstationen är högre 

än längre bort, samt att kablar nära fördelningsstationen påverkas mer av kortslutningsströmmar än de 

längre bort (Helbirk Jensen & Bai Jensen, 2008). Spänningen är också högre närmare 

fördelningsstationerna.  

Kablifieringsgrad 

Kablifieringsgraden anger hur stor andel av ett näts ledningar som består av kablar. Kan ett företags 

kablifieringsgrad tänkas inverka på felfrekvensen? Ett företag som har mycket kabel kanske började 

förlägga kablar tidigare och därmed har ett äldre kabelbestånd. Samtidigt kan ett företag med ett stort 

kabelnät även tänkas ha en större erfarenhet av kabelförläggning och därmed mindre fel.  

För att ta reda på om det finns något samband mellan ovanstående faktorer och sannolikheten för fel 

behövs en statistisk modell som kan testa sambanden mellan olika faktorer och felfrekvensen.   

Vid datainsamlingen visade det sig dock att många av de ovanstående faktorerna inte var möjliga att få 

data på. Underhåll, tillverkare, förläggningsmetod, last, miljö, antal tidigare fel och avstånd till 

fördelningsstation var faktorer som endast ett eller inget företag hade dokumenterat. Vidare valdes 

geografiskt område bort då underlaget ansågs för litet och för att företagen inte var jämnt utspridda i 

Sverige. Driftstörningsdata från de medverkande förtagen innehöll inga fel på 20 kV nivån varpå 

spänningsnivån ej undersöktes som en faktor. Vid framtida studier kan det dock vara mycket intressant 

att inkludera dessa faktorer.  

Återstående faktorer att ta med i en statisk modell var därmed: 

 Ålder/installeringsår 

 Isoleringsmaterial 

 Typ av kabel 

 Ledararea 

 Antal skarvar 

 Längd av kabeln 

 Täthetsfaktorn 

 Kablifieringsgrad 

 Årstid 

Täthetsfaktorn och kablifieringsgraden är företagsspecifika faktorer och kommer därför inte kunna 

vara med i någon detaljerad modell över kabelfel men de kommer vara med i en översiktlig modell. 

För att modellen ska fungera måste det finns data på felande kablar och kablar som inte drabbats av 

fel. Årstiden för fel kan inte anges för de icke-felande kablarna och kommer därför inte tas med i 

modellen men kommer ändå diskuteras. 
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3.1. Uppskattad livslängd för olika typer och generationer kablar 

Det finns många olika uppskattningar för hur lång livslängden för en markkabel är. Enligt Naylor 

(2007) är oljekablarna mycket hållbara och har en uppskattad livslängd på 80 år. 

Den uppskattade livslängden för första generationen PEX-kablar (från 70-talet) har uppskattats till runt 

20 år. Den andra generationen PEX från 80-talet hade förbättringar i form av bl.a. renhet och teknik 

som hindrar bildning av träd. Livslängden för denna generation har uppskattats till ca 30 år. Den tredje 

generationen är från 90-talet och framåt och här har ytterligare framsteg gjorts bl.a. i form av 

förbättring av isoleringens renhet, jämnare gränsskikt och en övergång från PVC mantel till PE 

mantel. Denna generation PEX-kablar ska klara minst 40 år. (Naylor, 2007).  

Zhang & Gockenbach (2008) gjorde en undersökning som visade att den genomsnittliga livslängden 

för en oljekabel var 28 år (med en standardavvikelse på 17,9 år) och PEX-kablar 22 år (med en 

standardavvikelse på 12,3 år) (Zhang & Gockenbach, 2008).  

Eftersom livslängden beror på många olika faktorer är den svår att uppskatta och kan variera mycket 

beroende på undersökning. På grund av de stora variationerna är det viktigt att undersöka vilka andra 

faktorer som påverkar livslängden.  

3.2. Erfarenheter från elnätsföretag 

Då data samlades in från elnätsföretagen efterfrågades även specifika erfarenheter angående kabelfel 

som eventuellt inte syns i statistiken. Följande erfarenheter rapporterades:  

 PEX-kablar från 70 och 80-talet får ofta problem det vattenträd. Många företag har bytt ut 

hela beståndet av kablar från denna tid.   

 Oljekablar är mycket hållbara, ett företag hade oljekablar i bruk som installerades 1908. 

 Vilken miljö kabeln är förlagd i påverkar antagligen felfrekvensen. Lera och fukt verkar 

ha en tendens att öka felfrekvensen.  

 Anläggningsmetoden och instruktionen är viktig för att undvika fel. Felaktig instruktion 

kan leda till många och onödiga fel p.g.a. felmontering.   

 Flera företag upplever att det ofta är skarvar och avslut som felar snarare än själv kabeln. 

Så som statistiken är uppbyggd idag är det tyvärr svårt att skilja på fel på själva kabeln 

och skarvar och avslut.  

4. Litteraturstudie av felsannolikhetsmodeller 
Det har tidigare gjorts modeller för att bedöma felsannolikheten för markkablar. I detta avsnitt 

kommer några av dessa studier kort sammanfattas för att ge information om vilka möjliga metoder 

som finns för sannolikhetsmodeller.  

I rapporten A Practical Method for Cable Failure Rate Modeling (Zhou & Brown, 2006) poängterar 

författarna att det vid bestämning av felsannolikheten för kablar är viktigt att ta hänsyn till kablarnas 

olika egenskaper. I rapporten har det tagits fram en metod för åldersbaserad felfrekvens som även tar 

hänsyn till olika kabelegenskaper. Detta har genomförts genom att kabelegenskaperna grupperats och 

en åldersvarierande felsannolikhet modellerats för varje grupp. Författarna identifierade fem faktorer 

som potentiellt kunde påverka felsannolikheten: ledarstorleken, isoleringsmaterialet, spänningsnivån 

och typ av kabel (kablar med koncentrisk neutral korroderar oftare, kablar med mantel har lägre 

felsannolikhet än de utan). Ett relevanstest genomfördes för att identifiera och filtrera bort egenskaper 

med låg påverkan på felfrekvensen. Resultatet visade att huruvida kabeln hade en mantel eller inte och 
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ledarstorleken gav en låg påverkan på felfrekvensen medan spänningsnivån, isoleringstypen och om 

kabeln hade en koncentrisk neutral eller inte påverkade mycket. När kablarna grupperats i 12 olika 

grupper beroende på egenskaper anpassades en funktion mellan felfrekvensen och kabelns ålder. Olika 

anpassningar passade olika grupperingar men generellt var en exponentiell anpassning var bäst. 

Författarna hävdar att detta är en enkel och bra modell som inte använder Weibull eller icke-homogen 

Poisson-process i modelleringen.  

I rapporten Determination of failure rates of underground distribution system components from 

historical data (Horton&Goldberg, 1991) är syftet att visa hur felfrekvenser i underjordiska 

distributionssystem kan bestämmas utifrån historiska data. Författarna tittar bl.a. på 15 kV tidig PEX-

kabel och 15 kV av en nyare typ av PEX-kabel. Data som används bestod av antal komponenter som 

installerades eller avinstallerades varje år samt antal komponenter som felar varje år. Författarna 

hävdar att det är tiden som komponenten varit i service som är den viktigaste faktorn. Formen för 

felfrekvensen antas därför vara           [1/år] där t är service tid i år och K och n konstanter som 

ska bestämmas. De kumulativa felen på slutet av det j:te serviceåret kan uttryckas 

      
 

   
             
 
    där n(i) är antal enheter installerade under det i:te året. Metoden 

för att bestämma f(t) är att använda historiska värden N(i) och F(j) för att bestämma K och n. För 

HMWPE (tidig kabel av polyeten) blev resultatet f(t)=0,65t
0,3 

och för XLPE (PEX-kabel) f(t)=0,45 

[fel/100 miles, år]. XLPE kabeln visade alltså inget samband mellan med tiden i service och 

felfrekvensen.  

I rapporten Condition Management – Another Statistical Apporoach to Greater Knowledge och 

Failure Risks of Electrical Components (Helbirk Jensen & Bai Jensen, 2008) undersöks det hur olika 

faktorer påverkar felfrekvensen för kablar och kabelskarvar. Den statistiska modellen bygger på den 

s.k. generaliserade linjära modellen med binomialfördelning och undersöker hur några 

förklaringsvariabler påverkar felsannolikheten för en kabelsträcka. De variabler som undersöktes var 

isoleringstyp (PEX eller oljekabel), förläggningsår, kabellängd, tillverkningsår, geografiskt område, 

avstånd till fördelningsstation, ledarmaterial samt för skarvar även vilken typ av skarv det var. 

Historiska data över driftstörningar användes för att utveckla modellen och det visade sig att de 

variabler som signifikant påverkade felsannolikheten var isoleringstyp, kabellängd, avstånd till 

fördelningsstation samt förläggningsperiod. En ekvation för beräkning av felsannolikheten för kablar 

och kabelskarvar kunde sedan tas fram.  

Detta var bara ett litet urval av några studier som gjorts. Sammanfattningsvis undersöker de flesta 

modellerna ett samband mellan kabelns ålder och felfrekvensen. Ofta används en Weibullfördelning 

för att få fram hur detta beroende ser ut. För att få med olika typer av kablar i modellen måste data 

grupperas och en funktion anpassas för varje grupp. Detta blir mycket opraktiskt då många olika 

egenskaper ska testas. Helbirk Jensen & Bai Jensens studie (2008) bygger inte direkt på sambandet 

mellan felfrekvens och ålder utan fokuserade främst på hur kabelns egenskaper och förläggning 

påverkade sannolikheten för att en kabel skulle fela. Eftersom detta arbete främst fokuserar på 

felsannolikheten var innehållet i denna nämnda rapport värdefullt.  

Målet med denna studie är att utveckla en modell som undersöker felfrekvensen som en funktion av 

flera olika faktorer som kan tänkas påverka felfrekvensen. En sådan modell saknas i Sverige idag och 

är därför viktig.   
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5. Datainsamling 
För att ta reda på vilka elnätsföretag som finns i Sverige användes Energimarknadsinspektionens 

rapport, Särskilda rapporten teknisk data (EI, 2013). I denna rapport finns ledningslängder för de olika 

företagen. Företagen sorterades utifrån längden på sina kabelnät och kontaktades därefter via mail där 

de fick en första förfrågan om de skulle vara intresserade att bidra med data till ett examensarbete om 

en riskmodell för kabelsträckningar. De som svarade att de var intresserade fick mer specificerad 

information om vilken data som eftersöktes, se nedanstående redovisning.  

 Studien fokuserar på markkablar i mellanspänningsnätet, 10-20 kV. 

 Data som eftersöks är driftstörningsdata för åren 2010-2012, liknande den som rapporteras in 

till DARWin, innehållande: 

o Start- och slutdatum 

o Avbrottslängd  

o Spänningsnivå 

o Anläggningsdel: Eftersom fokus ligger på markkablar är den intressanta 

anläggningsdelen Kabel i mark 

o Felorsak: Exempelvis grävning, fabriks- och materialfel eller åska. 

o Vilken kabel eller linje skedde felet på? Går det att få reda på mer om den felande 

kabeln (t.ex. kabeltyp, installationsår och tillverkare)? 

 Ytterligare data som eftersöks är data om det nuvarande kabelbeståndet innehållande: 

o Kabeltyp samt ledararea 

o Längd på kabelsektionerna 

o Spänningsnivå 

o Installationsår 

o Tillverkare och tillverkningsår 

o Förläggningsmetod 

o Avstånd till fördelningsstation 

o Förläggningsmiljö: Stad/landsbygd/gräs/asfalt/lera 

 Det efterfrågades även om företagen hade ytterligare erfarenheter eller observationer av 

kabelfel.  

Mycket av den efterfrågade datan kunde inte erhållas då den inte fanns dokumenterad eller var mycket 

tidskrävande att få fram. Generellt är dokumentationen av kabelfel i Sverige bristfällig men varierar 

mellan olika elnätsföretag. Ofta rapporteras endast att det varit ett fel och ibland på vilken linje felet 

varit på men sällan exakt vilken kabel som felat. Orsak till felen har börjat anges under de senaste åren 

men en stor del av felen klassificeras under kategorin okänt fel. Det faktum att det ofta inte går att 

identifiera vilken kabel som felat gör det svårt att dra slutsatser om samband mellan kabeltyp och 

felfrekvens.  

Eftersom fokus i denna studie har varit fel på markkablar vars orsak definierats som fabriks- eller 

materialfel har fel som berott på yttre påverkan som exempelvis avgrävningar sorterats bort.  

 

5.1.1. Deltagande företag 

Totalt bidrog 13 företag med driftstörningsdata och data på företagets befintliga kabelbestånd. Sju av 

företagen har nät som klassificeras som stadsnät, fyra som blandnät och två som landsbygdsnät. Alla 

företag hade nätområden i södra eller mellersta Sverige och sju av dem var placerade i västra Sverige.  
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5.1.2. Detaljnivå på insamlad data 

Detaljnivån på driftstörningsdata från företagen skiljde sig mycket och på grund av detta 

kategoriserades data i tre nivåer: 

- Fel kan kopplas ihop med kabel, dvs. det finns information om vilken kabel som orsakade 

felet.  

- Fel kan ej kopplas ihop med kabel men felet kan kopplas till en specifik linje. Det finns alltså 

information om vilken linje felet uppstod på men inte exakt vilken kabel som orsakade felet.  

- Fel kan ej kopplas ihop med kabel, dvs. företaget vet att ett fel uppstått men har inte 

dokumenterat vilken kabel som orsakat felet.  

Denna nivåindelning kom senare att ge upphov till tre olika statistiska modeller, se avsnitt 6.3.  

5.1.3. Gruppering av data 

För underlätta datahantering grupperades kablarnas egenskaper. 

Kabeltypen anges i regel med en fyra eller fem bokstäver lång kod enligt standarden som beskrivs i 

avsnitt 2.3.5. Kablarna grupperades enligt de tre första bokstäverna i kabelbeteckningen. Detta gav sex 

grupper plus en övrigt-grupp där det fåtalet kablar som ej passade in i någon av de andra grupperna 

placerades. Grupperingen av kabeltyperna presenteras i Tabell 2.  

 

Tabell 2 – Gruppering av kabeltyper utifrån de tre första bokstäverna i kabeltypen.  

Kabel Ledare Isolering Mantel eller annan konstruktionsdetalj 

ACJ Aluminium Impregnerat 

papper 

Armering av stålband 

AXA Aluminium Tvärbunden 

polyeten (PEX) 

Skärm av aluminiumfolie 

AXC Aluminium PEX Koppartrådsskärm 

AXK Aluminium PEX Mantel av polyvinylklorid (PVC) 

AXL Aluminium PEX Skärm av platsbelagt aluminiumband ev. 

tillsammans med kopparskärm. Mantel av polyeten. 

FCJ Koppar, fåtrådig 

(klass 2) 

Impregnerat 

papper 

Armering av stålband 

 

Ledararean och installationsåret delades också in i grupper enligt Tabell 3 där även kabelgrupperingen 

inkluderats.  

Tabell 3 – Gruppering av kabeltyp, ledararea och installationsår 

Kabeltyp Ledararea Installationsår 

ACJ >100  Före 1970 

AXA 100-200 1970-1990 

AXC >200 Efter 1990 

AXK   

AXL   

FCJ   

Övrigt   
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6. Statistisk modell 
I detta avsnitt kommer teorin bakom uppbyggnaden av den statistiska modellen beskrivas. Därefter 

kommer tre olika modeller på olika detaljnivå presenteras.  

6.1. Teori 

I en regressionsanalys är målet att hitta en funktion som förklarar sambanden mellan en eller flera 

förklaringsvariabler och en responsvariabel (Grandin, 2012). I detta fall är det önskvärt att undersöka 

vilka faktorer som påverkar sannolikheten för fel på en kabelsträckning.  

I en linjär regressionsmodell modelleras en responsvariabel som en linjär funktion av en eller flera 

förklaringsvariabler plus en felterm enligt ekvation (1). 

                                        

Felen antas vara oberoende och identiskt normalfördelade med väntevärdet noll och variansen    

enligt ekvation (2). 

                            

För att en linjär regression ska vara korrekt måste responsvariabeln vara linjärt beroende av 

förklaringsvariablerna eller av transformationer av dessa. Responsvariabeln måste även vara 

normalfördelad och residualerna
4
 ska vara normalfördelade och ha en konstant varians. 

Förklaringsvariablerna måste också vara oberoende av varandra. (Grandin, 2012) 

Om en kabel felar eller inte kan ses som en händelse med två utfall; fel eller inte fel (1 eller 0) och i 

detta fall är alltså responsvariabeln inte normalfördelad utan binomialfördelad. Det finns dock 

lösningar till de fall då responsvariabeln inte följer en normalfördelning. En generaliserad linjär 

modell (GLM) kan hantera andra sannolikhetsfördelningar än normalfördelningen.  För att modellera 

diskret data som exempelvis binär data utnyttjas i GLM den logistiska regressionen.  

I en logistisk regression beräknas proportionerna av de två utfallen för den binära responsvariabeln. 

Responsvariabeln transformeras till en kvot enligt ekvation (3) 

   
 

   
                                   

där p är sannolikheten för händelse 1 och (1-p) sannolikheten för händelse 0 (Grandin, 2012). 

För att modellen ska fungera krävs således att det finns data på kablar som felat såväl som de som inte 

felat.  

6.1.1. Generaliserad linjär modell, GLM  

En generaliserad linjär modell består av tre delar; en slumpkomponent              , en 

systematisk komponent             och en länk mellan slumpvariabeln och den systematiska 

komponenten. Den systematiska komponenten ger tillsammans med vektorn   den linjära prediktorn 

 , se ekvation 4. (McCullagh & Nelder, 1983, s.26)  

                             

                                                           
4
 Residual = Skillnaden mellan det observerade värdet och det av modellen anpassade värdet 
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Länkfunktionen       är en länk mellan    och X och beskriver hur väntevärdet          beror av 

den linjära prediktorn   enligt ekvation 5 och 6. (McCullagh & Nelder, 1983, s.26) 

                    

                         

Variansfunktionen (ekv. 7) beskriver i sin tur hur variansen,        , beror av väntevärdet: 

                        

där   är spridningsfaktorn. 

Observera att länkfunktionen transformerar väntevärdet,      , och alltså inte Y själv. Detta innebär 

att den systematiska delen av modellen kan transformeras utan att behöva ändra fördelningen hos 

slumpvariabeln.  

För att skatta koefficienterna   -    i den linjära prediktorn används maximum likelihood-metoden. 

Koefficienterna beräknas genom en iterativ metod med “reweighted least squares” (IRLS).  Detta görs 

till exempel genom en iterativ Newton-Raphson metod eller Fischer scoring. (McCullagh & Nelder, 

1983, s.40) 

6.1.2. Binomialfördelning och logit-länk 

Binär data kan bara anta två värden, 0 eller 1 som t.ex. kan beskriva fel eller inte fel. I en 

binomialfördelning finns det n oberoende försök och sannolikheten för en viss händelse (t.ex. fel) är p. 

Y är binomialfördelad enligt ekvation (8). En speciell form av binomialfördelningen är 

Bernoullifördelningen där antal försök är 1 (n=1). I detta arbete kommer antal försök vara 1 eftersom 

varje enskild kabel antingen kommer drabbas av fel eller inte.   

                          

Länkfunktionen för binär data presenterades i avsnitt 6.1, och transformerar binär data till kontinuerlig 

data. Länkfunktion för binär data är den så kallade logitfunktionen, ekvation (9).  

                   
  

    
          

Spridningsfaktorn för binomialfördelningen är 1. Överspridning (eng. overdispersion) eller 

underspridning (eng. underdispersion) är dock relativt vanligt och då kan dispersionsparametern inte 

antas vara ett. Över- eller underspridning innebär att det finns en större spridning i data än vad som 

förväntas i en modell. Överspridning uppkommer då den observerade variansen är större än variansen 

för modellen. För att testa om det fanns en överspridning användes en quasibinomial fördelning där ett 

värde på spridningsparametern erhålls. Om spridningsparametern skiljde sig mycket från 1 kan det 

antas att det finns en över- eller underspridning och en quasibinomial fördelning borde i så fall 

användas.  

6.1.3. Anpassning av modeller  

Vid anpassning av modellerna användes programvaran R som är ett program för statistisk 

programmering. Funktionen glm() med binomialfördelning och logit länk användes.  

Anpassningen genomfördes först med alla variabler och sedan togs de icke-signifikanta variablerna 

bort tills det endast återstod signifikanta variabler. Denna metod kallas backward elimination.  
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Akaike Information Criterion (AIC) användes också för att testa vilken modell som var bäst. AIC 

bygger på loglikelihoodmetoden och straffar modeller med många förklarande variabler. AIC går 

endast att använda för att jämföra modeller och säger ingenting om hur bra en modell är. Eftersom n=1 

(Bernoullifördelning) i detta fall användes AICc istället för AIC. AICc fungerar som AIC men straffar 

ytterligare vid för många förklarande variabler. Den modellen med lägst AICc anses bäst. (Hurvich & 

Tsai, 1991) 

Det undersöktes även hur interaktionstermer och transformeringar av förklaringsvariablerna påverkade 

modellen. Interaktionstermer innebär att variabler multipliceras med varandra. Detta används då det 

finns indikationer på interaktioner mellan variablerna, t.ex. att effekten av en variabel beror på värdet 

av en annan variabel. De transformeringar som testades var logaritmiska och kvadratiska. 

6.1.4. Offsetterm 

En offsetterm kan användas då responsvariabeln t.ex. beror på under hur lång tid en mätning 

genomförts eller som i detta fall, hur lång en kabelsträcka är. Eftersom antal fel kan tänkas öka med 

längden av en kabel kan längden i detta fall användas som offsetterm i modellen. Om L är variabeln 

som ska användas som offsetterm blir regressionsmodellen enligt ekvation (10): 

   
 

   
     

  
 
                   

Ekvation 10 kan skrivas om enligt ekvation (11): 

                         

vilket ger den slutgiltiga ekvationen för väntevärdet (12): 

                   

(McCullagh & Nelder, 1983, s.12) 

Det testades att använda modeller med och utan längden som offsetterm.  

6.2. Analys av resultatet 

För att kontrollera hur väl modellen passar data finns det flera metoder som kort kommer presenteras i 

detta avsnitt. Förutom att undersöka hur väl modellen passar finns det även andra viktiga aspekter att 

undersöka. I detta avsnitt kommer även korrelation, residualanalys och outliers beskrivas. 

6.2.1. Signifikans 

Statistiska hypoteser används ofta för att testa hur statistiskt signifikant en modell är. En nollhypotes 

formuleras alltid så att den inte beskriver någon effekt (Grandin, 2012). I detta arbete skulle en 

nollhypotes kunna vara att det inte finns något samband mellan antal sektioner och felfrekvensen för 

en linje. Om nollhypotesen kan förkastas innebär det att resultatet är signifikant, dvs. att det inte kan 

förklaras av slumpen. För att avgöra om ett resultat är signifikant eller inte måste dock en 

signifikansnivå bestämmas. De signifikansnivåerna som anges i R är 0,1; 0,05; 0,01 och 0,001 (se 

Tabell 4). Vilken signifikansnivå som väljs beror på vilken säkerhetsmarginal som önskas. 0,05 är en 

vanlig signifikansnivå och kommer därför användas som gräns i detta arbete. 

Med kommandot summary() i R erhålls utifrån t-kvoten( 
                     

           
) ett p-värde för 

variablerna i modellen. Detta p-värde ska alltså ligga under 0,05 för att variabeln ska tas med i 

modellen.   
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Tabell 4 – Signifikanskoder för olika p-värden i R 

p-värde Signifikanskod 

<0,001 *** 

0,001 – 0,1 ** 

0,01 - 0,05 * 

0,05 - 0,1 . 

>0,1  

 

6.2.2. Devians och goodness-of-fit  

Deviansen eller avvikelsen är ett mått på hur bra en modell passar data. Deviansen minskar då 

modellen förbättras och det är därför önskvärt att ha en modell med så liten devians som möjligt. Om 

modellen passar data perfekt är deviansen noll. Ekvation (9) visar den matematiska definitionen av 

deviansen. (McCullagh & Nelder, 1983, s.121) 

 

          
  
  
             

     
     

            

där    är det observerade värdet och    det anpassade värdet för den i:te observationen.  

För att undersöka hur väl en modell passar kan deviansen för den anpassade modellen jämföras med 

deviansen för den mättade modellen och nolldeviansen (eng. null deviance). Den mättade modellen 

har en parameter för varje observation och deviansen för denna modell är noll. Nolldeviansen däremot 

innebär att modellen bara innehåller en konstantterm. För att modellen ska passa data bättre än 

nollmodellen är det således önskvärt att deviansen för den anpassade modellen ska vara lägre än för 

nollmodellen. (Gelman & Hill, 2006, s.100) 

Asymptotiskt har deviansen en s.k.    -fördelning. För att deviansen ska följa en    -fördelning får 

varje frekvens av de binära observiationerna inte vara för små. Det finns en tumregel att det måste 

finnas minst fem observationer i varje grupp (Grandin, 2012). För kontinuerliga variabler finns det 

vanligtvis bara en eller mycket få observationer av Y för varje kombination av förklaringsvariablerna. 

Detta gör att ett   -test inte kan användas för att kontrollera hur bra en modell passar.  

För att testa hur bra en modell med kontinuerliga förklaringsvariabler är kan istället Hosmer-

Lemeshows test användas. Hosmer-Lemeshows test undersöker huruvida de observerade 

sannolikheterna matchar förväntade sannolikheter i undergrupper i modellpopulationen. För att 

undvika problemet med att antalet frekvenser för varje binärt utfall är för lågt grupperar metoden 

observationerna så att en tillräckligt hög frekvens erhålls. (Hosmer & Lemeshow, 2000, s. 148). Ett 

högt p-värde innebär att det inte finns någon statistisk signifikans för att modellen inte skulle passa. 

HLstat() i R330-paketet användes som test (Lee & Robertson, 2012). Hosmer-Lemeshows test har 

dock vissa begränsningar och resultatet överensstämmer inte alltid med verkligheten utan kan som 

mest ge en indikation på hur väl modellen passar.  

Eftersom Hosmer-Lemeshows test har vissa begränsningar användes även le Cessie-van Houwelingen-

Copas-Hosmers test. Detta test undersöker också hur väl modellen passar genom utjämning 

(smoothing) av residualerna (Hosmer et.al, 1997). För detta test användes HLgof.test() i MKmisc-

paketet (Kohl, 2013). 
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6.2.3. Kollinearitet 

Om förklaringsvariablerna är korrelerade med varandra kan ett svårtolkat resultat erhållas då 

koefficienterna för variablerna beräknas (Grandin, 2012). För den beräknade sannolikheten har 

kollinearitet ingen betydelse men vid analys av de ingående variablernas individuella effekter är det 

viktigt. För att undersöka om variablerna var korrelerade gjordes ett korrelationstest i R med 

kommandot cor(). Pearsons metod användes vilket innebär att ett värde mellan -1 och 1 erhålls. Ett 

värde nära ett innebär att variablerna är nästan helt positivt korrelerade medan noll innebär att det inte 

finns någon korrelation alls. Det ansågs finnas hög korrelation om absolutbeloppet av 

korrelationskoefficienten var över 0,75 men det noterades även om korrelationen var över 0,5.  

Variance Inflation Factor (VIF) användes också för att utvärdera kollineariteten i modellen. 

Kommandot vif() i car-paketet användes (Fox & Weisberg, 2011). Ju högre VIF-värde som erhålls för 

variablerna desto större sannolikhet för kollinearitet finns det (Grandin, 2006). Om VIF för en variabel 

var högre än fem ansågs korrelationen vara hög. För kategoriska variabler används istället GVIF 

(Generalized VIF). 

6.2.4. Residualanalys 

En residual är skillnaden mellan det modellerade värdet och det observerade värdet. I ett 

residualdiagram plottas residualerna för modellen mot de av modellen anpassade värdena. Vid analys 

av ett residualdiagram ska något mönster inte kunna urskiljas utan datapunkterna ska vara jämt 

utspridda runt noll. Detta innebär att variansen är lika stor för alla x-värden. Om diagrammet har detta 

utseende är data homoscedastisk. Om spridningen däremot ökar eller minskar för ökande värden på x 

finns det ett problem med heteroscedasticitet. (Grandin, 2012) 

Eftersom binär data endast kan anta värden noll eller ett kommer de råa residualerna (     ) inte ha 

konstant varians, utan de kommer variera med   . Vanliga residualplottar är därför svårtolkade vad 

gäller binomialfördelad data, speciellt med kontinuerliga förklaringsvariabler. I fallet med binär data 

med kontinuerliga förklaringsvariabler kan istället grupperade residualer (eng. binned residuals) 

användas. Då plottas medelvärdet av gruppens residual mot medelvärdet för den linjära prediktorn för 

varje grupp. I diagrammet indikerar en linje +/- 2 standardfel och inom detta område förväntas man 

hitta runt 95 % av de grupperade residualerna om modellen är korrekt. (Grazia Pittau & Su, 2014). I R 

användes binnedplot() i arm-paketet (Gelman & Su, 2013). 

6.2.5. Outliers  

En så kallad outlier är en observation som avviker mycket från de övriga observationerna. Avvikande 

värden kan bero på naturliga variationer eller på analys- eller observationsfel. Om det avvikande 

värdet är en naturlig variation bör det behållas i modellen men om det är ett analys- eller 

observationsfel bör det tas bort. (Grandin, 2006) 

Observationer med stora residualer och högt inflytande kan påverka modellens noggrannhet. För att 

kontrollera om det fanns outliers användes Cooks avstånd(eng. Cook´s Distance). Det finns flera 

åsikter om vilket avstånd som anses kritiskt. Om Cooks avstånd är lägre än eller 4/(N-k-1) där N är 

antal observationer och k antal förklaringsvariabler kan man anta att observationen har inflytande på 

modellen. Värdet ett på Cooks avstånd är också en vanlig tumregel. (Everitt, 2002, s.92). I denna 

studie användes värdet ett som tumregel. Om en observation avvek mycket och gjorde stor skillnad i 

modellen undersöktes observationen i fråga varpå beslut togs om observationen skulle tas bort eller 

inte.  
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6.3. Modeller 

6.3.1. Översiktlig modell 

På grund av att flera företag saknade felstatistik där kabel eller linje kunde identifieras valdes att göra 

en översiktlig modell. Målet med denna modell var att undersöka om det fanns överliggande faktorer 

till varför vissa företag drabbas av fler fel än andra. För varje elnätsbolag beräknades antal fel per 100 

km och år för åren 2010-2013. Eftersom det finns en tumregel som säger att man inte bör ha fler än 

N/5 variabler där N är antal observationer eller datapunkter, kunde endast två variabler tas med (N=13 

företag). De förklaringsvariabler som undersöktes var andelen av PEX- respektive oljekabel i 

företagens nät, antal skarvar per km, täthetsfaktorn och kablifieringsgraden. I denna modell användes 

en vanlig linjär regression då responsvariabeln var kontinuerlig och normalfördelad. Den bästa 

modellen med två förklaringsvariabler valdes ut. Resultatet presenteras i avsnitt 8.2.1 och där kommer 

även resultatet från undersökningen om årstidsberoende fel presenteras.  

6.3.2. Linjemodell 

Två större tätortsföretag hade driftstörningsdata som kunde kopplas ihop med vilken linje felet 

registrerats på. I denna modell undersöktes därför vilka egenskaper de felande linjerna hade. Om det 

var fel eller inte på en linje mellan 2010-2013 undersöktes och var responsvariabel. De 

förklaringsvariabler som undersöktes i modellen var längden på linjen, antal skarvar, antal kabeltyper 

och andelen av olika kabeltyper på linjen. Med antal kabeltyper på en linje menas hur många olika 

kabeltyper det finns på linjen (utifrån grupperingen av kablar i avsnitt 3.2.1). En linje med t.ex. FCJ 

och AXC har totalt två olika kabeltyper.  

En generaliserad linjär modell med binomialfördelning och logit-länk användes för att anpassa 

modellen. Modeller med och utan längd som offsetterm testades. Resultatet analyserades enligt teorin i 

avsnitt 6.2 och redovisas i avsnitt 8.2.2. 

6.3.3. Detaljerad modell 

I den detaljerade modellen kunde ett fel kopplas till exakt vilken kabel som felat. Det var här önskvärt 

att undersöka vilka egenskaper den drabbade kabeln hade. Om en kabel drabbats av fel blev 

responsvariabeln 1, annars 0. De variabler som undersöktes var; kabeltyp, ledararea och 

installationsår. En generaliserad linjär modell med binomialfördelning användes och längden var 

offsetvariabel. Åtta företag fanns representerade i denna modell. Resultatet redovisas i avsnitt 8.2.3.  

Förutom att anpassa en modell i R gjordes även beräkningar på hur stor procentandel av olika 

kabeltyper som felat. Detta presenteras i avsnitt 8.2.3.5  

7. Riskmodell 
Utöver att ta fram sannolikheten för att en viss kabelsträckning felar är det relevant att väga in vilka 

konsekvenser ett fel på kabelsträckningen får. Ett avbrott som påverkar många kunder är t.ex. värre än 

ett som bara påverkar några få.  Även längden på avbrottet är viktigt samt vilka typer av kunder som 

drabbas. För att kunna riskbedöma en kabelsträckning behöver därför konsekvenserna av ett elavbrott 

bestämmas. I detta avsnitt diskuteras definitionen av risk, vilken enhet konsekvensen skall mätas i 

samt vilka typer av riskanalyser som finns.  

7.1. Risk 

Risk kan definieras som sannolikheten att en händelse ska inträffa samt konsekvenserna av att 

händelsen inträffar (Nationalencyklopedin, 2014). Risken brukar ofta anges som en sannolikhet 
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multiplicerat med en konsekvens och bygger på att både sannolikheter och konsekvenser kan 

kvantifieras (Räddningsverket, 2003).  En riskanalys kan vara kvalitativ, semi-kvantitativ eller 

kvantitativ. En kvalitativ metod bygger på expertbedömningar medan en kvantitativ metod använder 

statistik från riktiga händelser (Räddningsverket, 2003).   

7.2. Konsekvensbedömning 

En konsekvens är en direkt effekt av en händelse (Räddningsverket, 2003). För att kunna avgöra vilka 

konsekvenser ett kabelfel som leder till ett avbrott har måste det först bestämmas vilken enhet 

konsekvenserna ska mätas i. Konsekvenser kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Exempel på 

kvantitativa konsekvenser är t.ex. samhällskostnad eller antal personer drabbade av ett elavbrott. En 

kvalitativ konsekvens kan vara en bedömning utifrån erfarenheter och då erhålls ofta en 

bedömningskala från t.ex. 1-5 (Räddningsverket, 2003). 

Enheten för konsekvenserna i denna modell har diskuterats och det har kommits fram till att det mest 

lämpliga är att ha en kvantitativ konsekvensenhet i form av en kostnad. Det finns dock olika typer av 

kostnader; dels kostnaderna för elnätsbolagen vid avbrott men även samhällskostnad, alltså vad 

avbrottet har kostat samhället i form av t.ex. produktionsstopp. I detta arbete kommer fokus ligga på 

samhällskostnaden då den ger en bra överblick samt går att applicera oavsett elnätsbolag. Dessutom 

använder ofta elnätsbolagen själva samhällskostnaden vid kostnadsberäkningar av elavbrott.  

7.3. Samhällskostnader vid elavbrott 

Då samhällskostnaden i samband med elavbrott undersöks brukar det skiljas på olika elnätskunder. 

Energimarknadsinspektionen har delat in kunderna i fem olika huvudkundgrupper: jordbruk, industri, 

handel/tjänster, offentlig verksamhet och hushåll (EI, 2014). Energiförbrukningen för dessa kunder 

varierar med industrin som toppar med i genomsnitt 580 000 kWh per kund ner till hushåll med 8900 

kWh per kund (EI, 2014).  

Svensk Energi genomförde en undersökning om elavbrottskostnader som uppdaterades 2003. EI har i 

sin rapport räknat upp dessa uppgifter till 2012 års prisnivå. En ny undersökning pågår och förväntas 

bli klar under 2014 (EI, 2014b). I Tabell 5 redovisas avbrottskostnaderna för olika kundtyper. 

Kundgruppen Handel och Tjänster drabbas av störst samhällskostnad både vad gäller avbruten effekt 

och icke-levererade energi.   

Tabell 5 – Samhällskostnader pga. elavbrott för olika kundtyper i Sverige år 2012 (EI, 2014) 

Kundtyp Avbruten effekt kr/kW per avbrott 

(oaviserat)  

 

Icke-levererad energi [kr/kWh] 

(oaviserat) 

Hushåll 2,3 4,5 

Jordbruk 11,3 39,5 

Industri 24,9 52,0 

Handel och 

tjänster 

38,4 190,9 

Offentlig sektor 19,9 56,6 

 

För att kunna beräkna samhällskostnaderna vid ett elavbrott måste alltså den avbrutna effekten och den 

icke-levererade energin bestämmas. Den avbrutna effekten kan beräknas genom att ta medeleffekten 

för de olika kundgrupperna multiplicerat med kostnaden för avbruten effekt för de olika 

kundgrupperna (enligt tabell 4). Denna kostnad är oberoende av avbrottstiden.  
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Den icke-levererade energin kan beräknas genom att undersöka medeleffekten på en linje tillsammans 

med vilka kundtyper som finns på linjen och den uppskattade avbrottstiden.  

                                        

                                     

                                                

Den totala samhällskostnaden blir: 

                                                                                   

7.4. Avbrottstid 

Både kostnaderna för samhället och elnätsbolagen beror i stor utsträckning beror på avbrottets längd. 

Eftersom detta är en riskanalys där avsikten är att bedöma konsekvensen av ett avbrott innan det 

inträffar är den faktiska avbrottstiden inte känd och måste därför uppskattas.  

Avbrottstiden beror till stor del på vilken redundans det finns i systemet. Vid avbrott i ett slingnät kan 

en omkoppling ske så att större delen av kunderna kan få tillbaka strömmen innan felet lagas. 

Omkopplingen kan ske manuellt, automatiskt eller med fjärrstyrda frånskiljare där de senare två 

minskar avbrottstiden då personal inte behöver åka ut till felplatsen för att ställa om (Engblom & 

Ueda, 2008). Som en förenkling antas alla kunder få tillbaka elen vid en omkoppling.  

Dubbelkabelnät har normalt sett den kortaste avbrottstiden följt av slingnät och sist radiella nät, se 

Tabell 6.  

Tabell 6 – Typiska avbrottstider för olika typer av nät. Baserat på Engblom & Ueda, 2008. 

Typ av nät Typ av frånskiljare Avbrottstid 

Radiellt nät Manuell 2-12 h 

Slingnät Automatisk/fjärrstyrd 1-30 min 

 Manuell 1-2 h 

Dubbelkabelnät Automatisk/fjärrstyrd 1-30 min 

 Manuell 30 min-1,5 h 

 

Leveranssäkerhetsindexet CAIDI
5
 anger medelavbrottstiden per kundavbrott (EI, 2014). Detta index 

kan användas för att uppskatta en genomsnittlig avbrottstid i ett område. 

Sammanfattningsvis kan den möjliga avbrottstiden på en kabelsträckning uppskattas genom att 

undersöka hur redundansen ser ut eller använda sig av CAIDI som ger den genomsnittliga 

avbrottstiden.  

7.5. Bestämning av risknivåer 

Då modeller för beräkning av sannolikhet och konsekvens upprättats kan dessa två faktorer vägas 

samman och risken för hela kabelsträckningen kan beräknas. Risken vägs samman i form av en 

riskmatris med två axlar, en för konsekvenser och en för sannolikhet. För att kunna avgöra risken för 

en kabelsträckning måste sannolikheten och konsekvenserna delas in i nivåer för vad som anses kan 

                                                           
5
 CAIDI - Customer Average Interruption Duration Index. Genomsnittlig avbrottstid per avbrott. 
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vara hög respektive låg sannolikhet och konsekvens. Hur detta gjordes diskuteras närmare i detta 

avsnitt och resultatet av beräkningarna redovisas i rapportens resultatdel (kap 8.3).  

7.5.1. Kostnadsnivåer 

För att bestämma kostnadsnivåerna gjordes beräkningar av kostnaderna vid ett elavbrott av olika 

medeleffekt och avbrottslängd. Samhällskostnaden varierar beroende på hur förbrukningen är fördelad 

mellan olika kundgrupper i ett område. Som en genomsnittlig fördelning användes data för 

förbrukningsandelarna i tätort respektive landsbygd. Data bygger på Elforsks rapport Representativa 

testnät för svenska eldistributionsnät (Engblom & Ueda, 2008) och presenteras i Tabell 7. Handel och 

tjänster står för de största förbrukningsandelarna i tätort och i landsbygd står hushållen för den största 

andelen.  

Tabell 7 – Förbrukningsandelar för olika kundtyper i tätort respektive landsbygd (Engblom & Ueda, 2008) 

 Förbruknings- 

andelar tätort 

Förbruknings- 

andelar landsbygd 

Hushåll 36 % 32 % 

Jordbruk 0 % 10 % 

Industri 12 % 27 % 

Handel och tjänster 47 % 26 % 

Offentlig sektor 5 % 5 % 

 

Vid beräkningen av risknivåerna för samhällskostnaden användes alltså förbrukningsandelarna för att 

beräkna en samhällskostnad för varje kundgrupp. Dessa kostnader adderades sedan och en total 

samhällskostnad beräknades.  

7.5.2. Sannolikhetsnivåer 

För att bestämma vilka sannolikheter som anses som höga respektive låga gjordes beräkningar av antal 

fel per km och år för några olika kabelsträckningar. Genomsnittet i Sverige är 0,02 fel per km och år 

och detta användes som en referens vid bestämning av nivåerna. 

8. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från datainsamlingen, de statistiska modellerna och riskanalysen.  

8.1. Datainsamling  

Totalt erhölls data från 13 företag. Åtta av dessa kunde i vissa fall identifiera den felande kabeln, två 

kunde identifiera vilken linje felet skett på och tre kunde inte koppla ihop driftstörningsdata med 

varken kabel eller linje. Däremot erhölls data om företagens kabelbestånd, alltså vilka kablar de har i 

sitt nät idag, från alla deltagande företag. Data över den procentuella fördelningen utifrån kabellängd 

för olika kabeltyper, ledarareor och installationsår redovisas i Figur 10. 
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Figur 10 – Fördelning av kabeltyp, ledararea samt installationsår för de medverkande elnätsföretagen. 

Fördelningen av kabeltyper är relativt jämn med AXC som den vanligaste kabeltypen följt av ACJ och 

FCJ. Mer än 40 % av det totala kabelbeståndet hos de undersökta företagen består alltså av oljekablar 

(FCJ och ACJ). Noterbart är att information om kablarnas installationsår saknades i över en tredjedel 

av fallen. För de kablar då installationsår fanns angivet var fördelningen över olika årtal jämn. Ca 

hälften av kablarna var installerade före 1980 och hälften efter 1980.    

Utifrån datainsamlingen uppskattades ungefärliga tidsperioder för när olika kabeltyper installerades, se 

Figur 11. FCJ är den äldsta kabeltypen och dominerade under första halvan av 1900-talet. Runt 1950 

började ACJ användas. PEX-kablar började användas på 60 och 70-talet men en del företag fortsatte 

installera ACJ kablar. Efter 1990 är i princip alla nyförlagda kablar PEX-kablar. Även om FCJ- och 

ACJ-kablar inte längre installeras finns det mycket av dessa kablar kvar i nätet.   

  1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

FCJ           
    

  

ACJ 
   

        
  

  

AXK 
     

          

AXC 
      

        

AXA 
        

    

AXL                     
Figur 11 – Tidslinje över när olika kabeltyper installerades.  
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8.2. Statistisk modell 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de tre statistiska modellerna.  

8.2.1. Översiktlig modell  

I den överskiktliga modellen var målet att undersöka om det fanns överliggande förklaringar till varför 

vissa företag drabbas av fler fel än andra. Åldrande av nätet kan tänkas vara en faktor men då 

installationsåret ofta saknas fokuserades istället på andelen av PEX- och oljekabel, nätens täthet, antal 

skarvar och kablifieringsgraden. Andelen PEX eller papper i nätet kan ge en indikation på 

åldersfördelningen då oljekablar i regel är äldre än PEX-kablar. För att komma förbi problematiken 

med huruvida det är fel som orsakar skarvar eller skarvar som orsakar fel subtraherades det totala 

antalet fel för varje företag från det totala antalet skarvar. På så sätt uteslöts de skarvar som eventuellt 

kan ha uppkommit pga. fel under 2010-2012.  

Antal fel per 100 km och år användes som responsvariabel. Efter en korrelationsanalys visade det sig 

att tätheten och kablifieringsgraden hade en mycket hög korrelationskoefficient. Detta är logiskt 

eftersom många stadsnät i regel nästan bara har markkablar i sina nät.  

Eftersom dataunderlaget endast var tillräckligt stort för två variabler valdes de två variabler som gav 

bäst resultat ut. Den bästa modellen blev dock en funktion av endast täthetsfaktorn då övriga variabler 

ej var signifikanta på 0,05- nivån. Resultatet redovisas i Tabell 8 och Figur 12.  

Tabell 8 – Resultat för översiktlig modell med täthetsfaktorn som förklaringsvariabel.  

 Koefficient Standardfel p-värde Signfikans 

Intercept -0,184 0,376 0,634  

Täthetsfaktor 0,056 0,016 0,004 ** 

     

R
2
-värde 0,54    

 

                                                         

 

Figur 12 – Antal fel per 100 km och år som funktion av täthetsfaktorn 

Ett outliertest med Cooks avstånd visade att två stora tätortsföretag avvek mycket från de övriga 

företagen. En modell utan dessa företag anpassades och resultatet blev något förändrat. Skarvar per km 
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visade sig vara mycket signifikant medan täthetsfaktorns betydelse minskade men var ändå nära 

signifikans på 0,05-nivån, se Tabell 9.    

Tabell 9 – Resultat översiktlig modell utan outliers, med skarvar per km och täthetsfaktorn som förklaringsvariabler 

 Koefficient Standardfel p-värde Signfikans 

Intercept -0,524 0,251 0,071 . 

Skarvar per km 0,230 0,055 0,003 ** 

Täthetsfaktor 0,028 0,013 0,065 . 

     

Justerat R
2
-värde 0,782    

 

                                                                                    

Eftersom täthetsfaktorn inte riktigt nådde upp till den önskade signifikansen prövades även att utesluta 

den som variabel. Resultatet blev då:  

                                                               

med ett R
2
- värde på 0,725. Detta resultat illustreras i Figur 13. 

 

Figur 13 – Antal fel per 100 km och år som funktion av antal skarvar per km 

 

Då underlaget i denna översiktiga modell är litet ska resultatet endast ses som en indikation på att 

tätortsnät och nät med många skarvar verkar ha en större felbenägenhet. Med ett större underlag skulle 

fler variabler kunna inkluderas i modellen och resultatet skulle bli mer tillförlitligt.  
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Årstidsvariationer 

Eftersom datum för driftstörningar rapporteras in till databasen DARWin användes data från DARWin 

för att undersöka om det fanns några samband mellan årstid och felfrekvens. Fel på markkabel vars 

orsak angetts som fabriks- och materialfel för åren 2010-2012 undersöktes. Resultatet redovisas i 

Figur 14 och det verkar finnas en liten tendens till något fler fel på sommaren. 

 

 

Figur 14 – Antal fel under olika årstider 2010-2012 

 

Felen för 2010-2012 adderades och även här visar resultatet på en något högre felfrekvens under 

sommarmånaderna, se Figur 15. Skillnaden är dock liten och det är svårt att dra några slutsatser om 

huruvida detta resultat beror på slumpen eller inte.    

 

 

Figur 15 – Procentuell fördelning av antal fel 2010-2012 
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8.2.2. Linjemodell 

I linjemodellen fanns två större elnätsföretag representerade (företag A och företag B). 

Responsvariabeln i modellen var 1 eller 0 vilket betecknade fel eller inte fel på en linje. Om en linje 

drabbats av fler än ett fel togs denna linje med flera gånger (fler ettor). Förklaringsvariablerna var 

antal kabelsektioner, antal kabeltyper och andelen av kabeltyperna ACJ, AXA, AXC, AXK, AXL och 

FCJ på linjen. Det testades både att ha längden som offsetterm och med längden inkluderad som en av 

variablerna.  

8.2.2.1. Längd som offsetterm 

Modellen anpassades i R med kommandot  

glm(Fel ~ AntalSektioner + AntalTyper + ACJ + AXA + AXC + AXK + AXL + FCJ, family=binomial, 

offset=log(Längd), data=linjedata) 

Observera att kommandot log() i R innebär att den naturliga logaritmen används. Vilka variabler som 

togs med i modellen bestämdes utifrån teorin i avsnitt 6.1.3 och den valda modellen presenteras i 

Tabell 10. Kabeltyperna AXA, AXC och AXL uteslöts pga. för högt p-värde.  

Tabell 10 – Resultat för linjemodell med offsetterm 

 Koefficient Standardfel p-värde Signifikans 

Intercept -13,147 0,397 <2,00E-16 *** 

ln(Antal Sektioner) 0,434 0,120 0,00031 ***  

Antal kabeltyper 0,414 0,076 5,96E-08 ***  

Andel ACJ 1,143 0,383 0,00288 **     

Andel AXK 2,361 0,357 3,88E-11 *** 

Andel FCJ 1,507 0,360 2,82E-05 ***  

Andel AXA Ej signifikant    

Andel AXC Ej signifikant    

Andel AXL Ej signifikant    

     

Nolldevians: 1808 på 3214 frihetsgrader
6
 

Residualdevians: 1588 på 3209 frihetsgrader 

AIC: 1600 

 

Tabell 10 ger ekvationen för den linjära prediktorn:  

                                                                      

                          

  transformeras sedan tillbaka med hjälp av den inversa länkfunktionen och   kan beräknas.   är i 

detta fall sannolikheten per meter för att det ska bli ett fel på linjen under de kommande tre åren (data 

från tre år användes vid anpassning av modellen). Detta kan sedan räknas om till antal fel per km och 

år genom att multiplicera med 1000 m och dividera med 3 år.  

  
  

    
 

 

                                                           
6
 Antal frihetsgrader är antal observationer minus antal skattade parametrar 
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Analys: 

 Goodness of fit 

Från Hosmer-Lemeshows test erhölls ett p-värde på 0,399 vilket är större än gränsvärdet 0,05. 

Enligt testet finns det alltså inte bevis för att modellen skulle passa dåligt. I le Cessie-van 

Houwelingen-Copas-Hosmers test erhölls ett p-värde på 0,052 vilket är precis över 0,05-

nivån.  

 Spridningsfaktor 

Spridningsfaktorn då quasibinomial fördelning användes beräknades till 1,2 vilket innebär att 

det finns en liten tendens till överspridning.  

 Kollinearitet  

Vid test av korrelationen uppkom korrelationskoefficienter på över 0,5 mellan ln(Antal 

Sektioner) och längd (0,69), längd och antal typer (0,55) samt mellan ln(Antal Sektioner) och 

antal typer (0,72). Ingen korrelationskoefficient var dock över 0,75. Vid VIF-testet låg alla 

variabler med marginal under gränsvärdet fem. Korrelationsanalysen visar att variablerna kan 

anses som relativt oberoende. 

 Outliers 

Figur 16 visar ett diagram över Cooks avstånd. I diagrammet är de tre mest avvikande 

observationerna markerade men ingen av dessa tre anses avvika markant från resterande 

observationer och de är dessutom långt under gränsvärdet 1.  

 Residualer 

Som tidigare diskuterats uppstår det svårigheter vid analys av residualerna för binär data. I 

Figur 16 presenteras den grupperade residualplotten för modellen. Linjen indikerar +/- 2 

standardfel och inom detta område förväntas ca 95 % av de grupperade residualerna finnas om 

modellen är korrekt. Enligt diagrammen faller inte riktigt 95 % av residualerna inom området 

vilket antyder att modellen inte är perfekt. Resultatet ska alltså ses mer som en indikation 

snarare än en korrekt modell.  

 

Figur 16 – Residualdiagram (till vänster) och diagram över Cooks anstånd (till höger) för linjemodellen med längd 

som offsetterm.  
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8.2.2.2. Utan offsetterm 

I modellen utan offset användes följande kommando: 

glm(Fel ~ log(Längd)+AntalSektioner + AntalTyper + ACJ + AXA + AXC + AXK + AXL + FCJ, 

family=binomial, data=linjedata) 

Den slutgiltiga modellen presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11 – Resultat för linjemodell utan offsetterm 

 Koefficient Standardfel p-värde Signifikans 

Intercept -8,99152 0,806 <2,00E-16 *** 

ln(Längd) 0,450 0,115 9,89E-05 *** 

Antal Sektioner 0,045 0,009 1,80E-07 *** 

Antal Typer 0,519 0,076 7,38E-12 *** 

Andel ACJ 1,233 0,388 0,001503 ** 

Andel AXK 2,588 0,369 2,39E-12 *** 

Andel FCJ 1,361 0,370 0,000234 *** 

Andel AXA Ej signifikant    

Andel AXC Ej signifikant    

Andel AXL Ej signifikant    

     

Nolldevians: 2300 på 3214 frihetsgrader 

Residualdevians: 1570 på 3208 frihetsgrader 

AIC: 1583     

 

Tabell 11 ger ekvationen för den linjära prediktorn: 

                                                                  

                                         

 Goodness of fit 

Från Hosmer-Lemeshows test erhölls ett p-värde på 0,83. I le Cessie-van Houwelingen-Copas-

Hosmers test erhölls ett p-värde på 0,81 vilket också är över 0,05-nivån. Enligt testen finns det 

alltså inte bevis för att modellen skulle passa dåligt. 

 Spridningsfaktor 

Spridningsfaktorn då quasibinomial fördelning användes beräknades till 0,96 vilket innebär att 

det finns en mycket liten tendens till underspridning.  

 Kollinearitet 

Vid test av korrelationen uppkom korrelationskoefficienter på över 0,5 mellan ln(Längd) och 

antal sektioner (0,70), ln(Längd) och antal typer (0,55) samt mellan antal sektioner och antal 

typer (0,65). Ingen korrelationskoefficient var dock över 0,75. Vid VIF-testet låg alla variabler 

med marginal under gränsvärdet fem. Korrelationsanalysen visar att variablerna kan anses 

som relativt oberoende. 

 Outliers 

I Figur 17 visas ett diagram över Cooks avstånd. Diagrammet visar att det finns några 

avvikande observationer men de är under gränsvärdet 1 och en uteslutning av observationerna 

förändrade inte heller resultatet nämnvärt varpå observationerna behölls i modellen. 
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  Residualer 

Ett diagram över de grupperade residualerna visas i Figur 17. I denna modell är det mer tydligt 

att 95 % av residualerna inte faller inom området vilket antyder att modellen inte är helt bra.  

 

Figur 17 – Residualdiagram och diagram över Cooks avstånd för linjemodell utan offsetterm 

 

8.2.2.3. Exempel 

Felfrekvensen per km och år beräknades för åtta olika linjer för modellerna med och utan offsetterm. 

Resultatet presenteras i Tabell 12. 

Tabell 12 – Test av linjemodellerna med respektive utan offset. 

      Fel per km och år 

Linje Antal 

sektioner 

Antal 

typer 

ACJ AXK FCJ Med 

offset 

Utan 

offset 

1 10 1 1 0 0 0,0084 0,0086 

2 20 2 0,5 0 0,5 0,0206 0,0256 

3 30 2 0,3 0 0,7 0,0264 0,0434 

4 10 2 0 0 0 0,0040 0,0042 

5 35 1 0 1 0 0,0488 0,1463 

6 15 4 0,2 0,1 0,1 0,0204 0,0303 

7 1 1 0 0 0 0,0010 0,0016 

8 20 4 0,3 0,4 0,3 0,0712 0,1699 

 

Exemplen visar att felfrekvensen för vissa linjer är mycket lika oavsett om längden använts som 

offsetterm eller inte. Däremot uppvisar vissa linjer (3, 5 och 8) stora eller mycket stora skillnader i 

felfrekvens mellan modellerna. 
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8.2.2.4. Sammanfattning och analys - linjemodell  

De två linjemodellerna visar att ett större antal skarvar och typer ökar felfrekvensen. Modellerna visar 

även att sträckor med kabeltyperna ACJ, AXK och FCJ också ökar felfrekvensen.  

Det är svårt att jämföra rakt av vilken variabel som är inverkar mest på felfrekvensen eftersom 

variablerna för kabeltyperna varierar mellan 0 och 1 medan exempelvis antal sektioner oftast är 

betydligt större än så.  

Då företagen modelleras var för sig ändras resultaten något. Signifikansen för AXK minskar så pass 

mycket att den blir icke-signifikant med ett p-värde på strax över 0,1. För företag A blev antal typer 

och skarvar icke-signifikant medan andelarna ACJ och FCJ var mycket signifikanta. För företag B var 

det tvärtom. När företagen sedan samkördes blev alla dessa faktorer signifikanta. Värt att notera är att 

andelen AXK skiljer sig mycket mellan företagen. Företag B har mycket AXK medan företag A har 

mycket lite. Företaget med en stor andel AXK har även fler fel vilket kan tänkas påverka resultatet vid 

sammanslagningen. 

Allt detta antyder att modellerna inte är helt pålitliga och att variationerna mellan företag kan vara 

stora. Det kan även diskuteras hur relevant det är att titta på andelen av olika kabeltyper. Det kan 

eventuellt ge en indikation på huruvida en stor andel av en viss kabeltyp driver upp felfrekvensen men 

det viktigaste resultatet i denna del är ändå att antal skarvar och kabeltyper på en linje har en tendens 

att driva upp felfrekvensen.  

 

8.2.3. Detaljerad modell 

Det fanns åtta företag som hade detaljerad data. För den detaljerade modellen var 

förklaringsvariablerna kategorier av olika kabeltyper, ledarareor och installationsår. Till att börja med 

gjordes en modell där alla företag som hade detaljerad data var med men p.g.a. bristande data kunde 

endast kabeltypen tas med som förklaringsvariabel i denna modell. Därefter undersöktes även 

modeller innehållande ledararea och installationsår som variabler. Kabeltyperna, ledarareorna och 

installationsåren delades in i grupperna beskrivna i avsnitt 5.1.3. Längden användes som offsetterm.  

 

8.2.3.1. Kabeltyp som variabel  

I denna modell fanns 8 av 8 företag representerade, totalt 105 st fel. Tabell 13 visar resultatet för 

körningen  

glm(Fel ~ Kabeltyp, offset=log(log(Längd)), family=binomial, data=detaljdata)  

I modellen användes ln(Längd) som offsetvariabel istället för bara längd. Detta gjordes pga. att 

modellen inte blev bra då längd användes som offset. Troligtvis beror detta på de stora variationerna 

som finns i data. Längden på kabelsektionerna varierar från 1-10 000 m och vid logaritmering minskar 

dessa skillnader. Kabeltypen är en kategorisk variabel och en av kabeltyperna måste därför väljas som 

referens. Kabeltypen AXC användes som referens vilket innebär att de övriga kabeltyperna jämförs 

mot AXC vars koefficient sätts till noll. AXC användes som referens pga. att det är en nyare kabel 

som drabbas av få fel. Eftersom varken AXA, AXL eller övrigt visade någon signifikans jämfört med 

AXC sattes dessa koefficienter till noll. 

 



38 
 

Tabell 13 – Resultat för modell med kabeltyp som förklaringsvariabel och ln(längd) som offsetterm 

 Koefficient Standardfel p-värde Signifikans 

Intercept -7,547 0,501 < 2E-16 *** 

ACJ 1,224 0,551 0,0026 ** 

AXA -13,472 674,194 0,9841  

AXC (referens) 0 - -  

AXK 1,695 0,536 0,0016 ** 

AXL -13,275 536,183 0,9803  

FCJ 2,470 0,520 2,0E-06 *** 

Övriga -13,125 1220,129 0,9914  

     

Nolldevians: 1083 på 7923 frihetsgrader 

Residualdevians: 1016 på 7917 frihetsgrader 

AIC: 1030 

 

Utifrån Tabell 13 kunde den linjära prediktorn bestämmas: 

        

 
 
 
 
 
 
 

   
   

         
   
   
   

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

    
 

    
  

 
 
 
 
 
 

 

På samma sätt som i linjemodellen tranformeras   tillbaka med hjälp av den inversa linkfunktionen 

och   kan beräknas. 

Analys av modellen: 

 Goodness of fit 

I Hosmer-Lemeshows test erhöll modellen ett p-värde på 0,052, vilket är över 0,05-nivån. I le 

Cessie-van Houwelingen-Copas-Hosmers test erhölls ett p-värde på 0,041 vilket är under 

0,05-nivån. Detta ger en indikation på att modellen inte passar bra.  

 Outliers 

En undersökning av avvikande observationer visar på fyra outliers, se Figur 18. Alla dessa är 

fel då kabeltypen varit AXC (vilket är ovanligt då det är en nyare kabeltyp). Observationerna 

har ett värde på drygt 0,03 vilket är med marginal under 1. Det beslutades att behålla dessa 

observationer. 

 Kollinearitet 

Då det endast fanns en variabel med i denna modell är korrelation inget problem.   

 Residualer 

Den grupperade residualplotten presenteras i Figur 18 och enligt figuren faller inte 95 % av 

residualerna inom det linjerade området.   
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Figur 18 – Diagram över de grupperade residualerna (till vänster) och Cooks avstånd (till höger) för detaljerad 

modell med kabeltyp som förklaringsvariabel och offsetterm. 

 

Exempel: En kabelsträcka på 1000 m med olika kabeltyper undersöktes och resultatet presenteras i 

Tabell 14. Resultatet visar att en FCJ-kabel har mer än tio gånger så hög risk att drabbas av fel jämfört 

med en AXC-kabel. Genomsnittet för Sverige 2004-2005 låg på 0,02 fel/km och år men denna siffra 

räknar in alla typer av fel medan modellen här endast tittar på fel med orsaksförklaringen fabriks- eller 

materialfel och dessutom endast har en förklaringsvariabel. En lägre felfrekvens är därför förväntad. 

Tabell 14 – Beräkning av felfrekvensen per km och år för några olika kabeltyper 

Kabeltyp Fel per 

km och år 

ACJ 0,0041 

AXC 0,0012 

AXK 0,0066 

FCJ 0,0143 

8.2.3.2. Kabeltyp och ledararea som variabler 

I denna modell fanns 7 av 8 företag representerade, totalt 54 fel. Kabeltyp och ledararea användes som 

variabler. 

Tabell 15 visar resultatet för denna modell med ln(Längd) som offsetterm. Kabeltypen AXC och 

ledararean >200 mm
2
 användes som referens.  

Tabell 15 - Resultat för modell med kabeltyp och ledararea som förklaringsvariabler och ln(Längd) som offsetterm 

 Koefficient Standardfel p-värde Signifikans 

Intercept -7,174 0,624 < 2e-16 *** 

ACJ 0,996 0,646 0,123  

AXA -13,931 1781,801 0,994  

AXC (referens) 0 - -  

AXK 2,068 0,626 0,001 *** 

AXL -13,167 528,710 0,980  

FCJ 1,497 0,650 0,021 * 

Övriga -13,304 3612,229 0,997  
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LedarA <100 mm
2 

0,852 0,435 0,050 * 

LedarA 100-200 mm
2
  1,247 0,382 0,001 ** 

LedarA > 200 mm
2
 (referens)  0 - -  

     

Nolldevians: 578,8  på 5152  frihetsgrader 

Residualdevians: 539,6  på 5143  frihetsgrader 

AIC: 559.56 

 

Från Tabell 15 erhölls ekvationen för den linjära prediktorn: 

        

 
 
 
 
 
 
 

   
   

         
   
   
   

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

    
  

 
 
 
 
 
 

  
          

                
                

 

 

 
    
    
 

  

Analys av modellen: 

 Goodness of fit 

I Hosmer-Lemeshows test erhölls ett p-värde på 0,494 vilket inte indikerar att modellen skulle 

passa dåligt. Med le Cessie-van Houwelingen-Copas-Hosmers test erhölls ett p-värde på 0,93 

vilket också är över 0,05-nivån.  

 Outliers 

Figur 19 visar återigen att det var AXC-kablar som var de avvikande observationerna. Det 

beslutades även nu att behålla dessa avvikande observationerna.   

 Kollinearitet   

GVIF långt under 5 (1,55) för både kabeltyp och ledararea vilket visar att kollinearitet inte är 

ett problem.    

 Residualer 

Residualdiagrammet presenteras i Figur 19 och återigen faller ej 95 % av residualerna inom 

det linjerade området.  

 

Figur 19 - Diagram över de grupperade residualerna och Cooks avstånd för detaljerad modell med kabeltyp och 

ledararea som förklaringsvariabeler.   
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Exempel: En kabelsträcka på 1000 m med olika kabeltyper och ledarareor undersöktes och resultatet 

presenteras i Tabell 16. Högst felfrekvens har AXK-kablar med ledararea under 200 mm
2
. Det är dock 

relativt ovanligt med AXK-kablar med en ledararea under 200 mm
2
. FCJ-kablar med en ledararea på 

100-200 mm
2
 hade en felfrekvens på 0,028 vilket är mer än tio gånger högre än felfrekvensen för en 

AXC-kabel på över 200 mm
2
.  

Tabell 16 - Beräkning av felfrekvensen per km och år för några olika kabeltyper och ledarareor 

Kabeltyp Ledararea 

[mm
2
] 

Fel per km 

och år 

AXK <100 0,033 

AXK 100-200 0,050 

AXK >200 0,014 

FCJ <100 0,019 

FCJ 100-200 0,028 

FCJ >200 0,008 

AXC <100 0,004 

AXC 100-200 0,006 

AXC >200 0,002 

 

 

8.2.3.3. Kabeltyp, ledararea och installationsår som variabler 

I denna modell fanns 4 av 8 företag representerade med totalt 46 registrerade fel. Kabeltyp, ledararea 

och installationsår användes som variabler. Som referens användes kabeltypen AXC, ledararea > 200 

mm
2
 samt installationsår efter 1990 då dessa sannolikt hade minst fel. Resultatet för modellen med 

ln(Längd) som offset presenteras i Tabell 17.  

Tabell 17 – Resultat för modell med kabeltyp, ledararea och installationsår som förklaringsvariabler och ln(Längd) 

som offset.  

 Koefficient Standardfel p-värde Signifikans 

Intercept -8,878 1,022 < 2e-16 *** 

ACJ 0,998 1,126 0,375  

AXA -13,214 2160,137 0,995  

AXC (referens) 0 - -  

AXK 2,477 1,064 0,020 * 

AXL -11,970 583,710 0,984  

FCJ 1,379 1,244 0,268  

Övriga -12,792 5294,030 0,998  

LedarA <100 mm
2 

0,604 0,484 0,213  

LedarA 100-200 mm
2
  0,904 0,411 0,028 ** 

LedarA >200 mm
2
 (referens) 0 - -  

Inst. år före 1970 1,263 0,778 0,105  

Inst. år 1970-1990 1,008 0,529 0,057 . 

Inst. År efter 1990 (referens) 0 - -  

     

Nolldevians: 510,4 på 4869 frihetsgrader 

Residualdevians: 472,9 på  4859 frihetsgrader 

AIC: 494,9     
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Utifrån Tabell 17 kunde den linjära prediktorn bestämmas: 

        

 
 
 
 
 
 
 

   
   

         
   
   
   

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  
          

                
                

 

 

 
 

    
 

   
     

         
           

 

 

 
 
 
 
  

Analys: 

 

 Goodness of fit 

I Hosmer-Lemeshows test erhölls ett p-värde på 0,24 vilket är över 0,05-nivån.  Med le 

Cessie-van Houwelingen-Copas-Hosmers test erhölls ett p-värde på 0,85 vilket också är över 

0,05-nivån. Enligt testen finns det inga bevis för att modellen skulle passa dåligt.  

 Outliers 

Återigen var det AXC-kablar som var de avvikande observationerna, se Figur 20. Alla 

observationer hade Cooks anstånd under 1 och det beslutades att de skulle behållas.  

 Kollinearitet  

Undersökning av kollineariteten för variablerna visade att GVIF-värdet för variablerna 

kabeltyp och installationsår var över gränsvärdet fem. Detta innebär att det finns kollinearitet 

mellan dessa variabler vilket gör det svårt att tolka de ingående variablernas inverkan på 

resultatet.  

 Residualer: 

Residualdiagrammet presenteras i Figur 20.Figur 19 och återigen faller ej 95 % av 

residualerna inom det linjerade området. 

 

Figur 20 - Diagram över de grupperade residualerna och Cooks avstånd för detaljerad modell med kabeltyp, 

ledararea och installationsår förklaringsvariabeler.   
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8.2.3.4. Ledararea och installationsår som variabler 

Eftersom årtal och kabeltyp visade sig vara starkt korrelerade prövades även en modell med bara 

ledararea och installationsår. 4 av 8 företag var representerade med totalt 46 fel. Resultatet för denna 

modell med ln(Längd) som offset presenteras i Tabell 18. 

 

Tabell 18 – Resultat för modell med ledararea och installationsår som variabler och ln(Längd) som offset. 

 Koefficient Standardfel p-värde Signifikans 

Intercept -7,504 0,456 <2e-16 *** 

LedarA <100 mm
2 

0,802 0,458 0,080 . 

LedarA 100-200 mm
2
  0,874 0,405 0,031 * 

LedarA >200 mm
2
 (referens) 0 - -  

Inst. år före 1970 1,085 0,515 0,035 * 

Inst. år 1970-1990 1,075 0,466 0,021 * 

Inst. År efter 1990 (referens) 0 - -  

     

Nolldevians: 510,4 på 4869 frihetsgrader 

Residualdevians: 491,9 på  4865 frihetsgrader 

AIC: 501,9     

 

 

Utifrån Tabell 18 bestämdes ekvationen för den linjära prediktorn: 

         
          

                
                

 

 

 
 

     
 

   
     

         
           

 

 

 
    
    
 

  

 

Analys: 

 Goodness of fit 

I Hosmer-Lemeshows test erhölls ett p-värde på 0,40 vilket är över 0,05-nivån.  Med le 

Cessie-van Houwelingen-Copas-Hosmers test erhölls ett p-värde på 0,92 vilket också är över 

0,05-nivån. Enligt testen finns det inga bevis för att modellen skulle passa dåligt.  

 Outliers 

Figur 21 visar inte på några starkt avvikande observationer.  

 Kollinearitet 

 GVIF var under 5 för både ledararea och installationsår. Kollinearitet är inget problem.   

 Residualer 

Figur 21 visar det grupperade residualdiagrammet vilket inte har 95 % av residualerna inom 

det linjerade området.  
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Figur 21 - Diagram över de grupperade residualerna och Cooks avstånd för detaljerad modell med ledararea och 

installationsår som förklaringsvariabler.   

 

8.2.3.5. Utan användning av R 

Som ett test på huruvida resultatet i R verkade rimligt gjordes en jämförelse genom att titta på 

felprocenten för olika kabeltyper, ledarareor och år. Detta beräknades enligt ekvation 15.  

                    
               

           
         

Exempel: Det finns 920 km av kabeltypen FCJ. Av dessa 920 km har 47 km någon gång felat (=1). 

Detta ger den felande andelen 5,1 %, alltså har 5,1 % av FCJ kablarna felat under tidsperioden 2010-

2012.  

Resultatet av undersökningen presenteras i Tabell 19. 

Tabell 19 – Felande andelar för variablerna kabeltyp, ledararea och installationsår.  

Kabeltyp Felande andel  Ledararea Felande andel Installationsår Felande andel 

ACJ 1,30 % <100 mm
2 0,75 % Före 1970 2,18 % 

AXA 0,42 % 100-200 mm
2 2,11 % 1970-1990 1,07 % 

AXC 0,53 % >200 mm
2 0,39 % Efter 1990 0,46 % 

AXK 1,50 %     

AXL 0,00 %     

FCJ 5,10 %     

Övriga 0,00 %     

      

8 av 8 företag 7 av 8 företag  4 av 8 företag  

 

Enligt Tabell 19 är den kabel som har störst felande andel FCJ följt av AXK och ACJ. För ledararean 

uppvisar 100-200 mm
2
 flest fel per längd. Gällande installationsåret har kablar installerade före 1970 

dubbelt så hög felande andel jämfört med kablar installerade mellan 1970 och 1990. Dessa kablar har i 

sin tur har dubbelt så hög felande andel som kablar installerade efter 1990.  
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8.2.3.6. Sammanfattning och analys - detaljerad modell 

Ett varierande resultat erhölls från de olika detaljerade modellerna. De flesta modellerna klarade 

goodness-of-fit testen och i alla modeller fanns det signifikanta variabler. Vilka variabler som var 

signifikanta varierar dock mellan olika modeller. Generellt var kabeltyperna ACJ, AXK och FCJ 

signifikanta i en eller fler modeller. Detta resultat överensstämmer även med resultatet i linjemodellen. 

Vad gäller ledararean är det framförallt gruppen 100-200 mm
2 

som drev upp felfrekvensen men även 

ledarareor under 100 mm
2
 fanns representerade. Gällande installationsåret är det kablar installerade 

före 1970 eller mellan 1970 och 1990 som driver upp felfrekvensen.  

I Tabell 20 presenteras en sammanställning av resultatet från de detaljerade modellerna.  

Tabell 20 – Sammanställning av resultatet från de detaljerade modellerna 

Variabler Goodness 

of fit 

Korrelation Variabler som ökar  

felfrekvensen  

Koefficient 

Kabeltyp Ej ok på ett 

av testerna 

Ok 1. FCJ  

2. AXK  

3. ACJ  

1. 2,47 

2. 1,70 

3. 1,22 

Kabeltyp+LedarA Ok Ok 1. AXK  

2. Ledararea 100-200 mm
2
  

3. FCJ  

4. Ledararea <100 mm
2
  

1. 2,07 

2. 1,25 

3. 1,50 

4. 0,85 

Kabeltyp+LedarA+Inst.år Ok Ej ok 1. AXK  

2. Ledararea 100-200 mm
2
  

1. 2,48 

2. 0,90 

LedarA+inst.år Ok Ok 1. År <1970  

2. År 1970-1990  

3. Ledararea 100-200 mm
2
  

1. 1,09 

2. 1,08 

3. 0,031 

 

Vid en jämförelse mellan modellerna anpassade i R och beräkningarna av de felande längdandelarna 

erhölls liknande resultat men med en del variationer. Framförallt står kabeltypen FCJ inte ut lika 

mycket i modellerna som i beräkningen av felande andel. 

Dataunderlaget till modellerna är relativt stort med 7923 observationer för modellen med alla åtta 

företag representerade till 4869 med fyra företag representerade. Däremot är antalet fel betydligt 

mindre, från ca 100 fel då alla åtta företag är representerade ner till knappt 50 då fyra är företag 

representerade.  

Viktigt att notera är att residualdiagrammen för modellerna inte är bra. Detta indikerar att modellerna 

inte är helt pålitliga. Vid undersökning av spridningsfaktorn fanns en liten tendens till underspridning 

för alla modeller men den var så pass liten att det beslutades att binomialfördelning användes framför 

den quasibinomiala fördelningen.  

Kollinearitet mellan variabler i en modell kan göra tolkningen av de ingående variablernas påverkan 

svår. Främst är kabeltyp och installationsår korrelerade. Detta är inte speciellt förvånande med tanke 

på att äldre kablar i regel är av typen FCJ eller ACJ, och nyare kablar är olika typer av PEX-kablar. 

Det är också troligt att ledararean är delvis korrelerad med kabeltyp och därmed även med 

installationsåret. Äldre kablar har ofta mindre ledarareor medan nyare kablar ofta har en ledararea på 

över 200 mm
2
. Dessa korrelationer kan innebära att det egentligen är tillräckligt att undersöka bara 

kabeltyp och ändå få med påverkan av ledararean och installationsåret. 
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8.2.4. Sammanfattning modeller 

Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet från de olika modellerna.  

 Översiktlig modell: Nät med hög täthet och många skarvar per km har totalt sätt fler fel än 

glesa nät med få skarvar.  

 Linjemodell: Antal skarvar och typer på en linje samt andelar av kabeltyperna ACJ, AXK och 

FCJ verkar driva upp felfrekvensen.  

 Detaljerad modell: Kabeltyperna FCJ, ACJ och AXK, ledarareor 100-200 mm
2
,
 
samt äldre 

kablar verkar driva upp felfrekvensen.  

 

8.3. Riskmodellen 

I detta avsnitt redovisas beräkningarna av de risknivåer som bestämdes. Kapitlet är uppdelat i 

kostnadsnivåer och sannolikhetsnivåer.  

8.3.1. Kostnadsnivåer 

Samhällskostnaderna beräknades för olika medeleffekt och avbrottstid och resultatet för tätortsnätet 

presenteras i Tabell 21. Resultatet för landsbygdsnätet finns i bilaga 2 och dessa kostnader är drygt  

20 % lägre pga. annorlunda kundsammansättning.  

Tabell 21 – Samhällskostnad för avbrott av olika längd och medeleffekt.  

 

Samhällskostnaderna för ett avbrott varierar mellan knappt 7000 kr för ett kort avbrott med låg 

medeleffekt, upp till över 11 000 000 för ett mycket stort avbrott på 12 h. Utifrån Tabell 21 bestämdes 

kostnadsnivåerna. Dessa redovisas i Tabell 22 och har även färgkodats i Tabell 21.  

Tabell 22 – Kostnadsnivåer  

Kostnad [SEK] Nivå 

< 50 000  Låg kostnad 

50 000 – 150 000 Medelhög kostnad 

150 000 – 500 000 Hög kostnad 

> 500 000  Mycket hög kostnad 

 

Fördelningen av samhällskostnaden mellan olika kundgrupper presenteras i Figur 22. Resultatet 

bygger på förbrukningsandelarna och samhällskostnaderna för de olika kundgrupperna. Störst 

samhällskostnad uppstod då kunder inom kundgruppen handel och tjänster drabbades då denna 

kundgrupp bidrar mest till samhällskostnaden, samt står för stora förbrukningsandelar både i tätort och 

landbygd. Hushållen står för en mycket liten del av samhällskostnaden.  

Avbrottstid [h] 

Medeleffekt [kW]  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 5 7 10 12

100 6 995 11 703 16 412 21 121 25 829 30 538 49 372 68 207 96 459 115 294

250 17 486 29 258 41 030 52 801 64 573 76 345 123 431 170 518 241 147 288 234

500 34 973 58 516 82 059 105 603 129 146 152 689 246 862 341 035 482 295 576 468

750 52 459 87 774 123 089 158 404 193 719 229 034 370 293 511 553 723 442 864 701

1000 69 946 117 032 164 119 211 205 258 292 305 378 493 724 682 070 964 589 1 152 935

1500 104 918 175 548 246 178 316 808 387 437 458 067 740 586 1 023 105 1 446 884 1 729 403

2000 139 891 234 064 328 237 422 410 516 583 610 756 987 448 1 364 140 1 929 178 2 305 870

5000 349 728 585 160 820 593 1 056 025 1 291 458 1 526 890 2 468 620 3 410 350 4 822 945 5 764 675

10000 699 455 1 170 320 1 641 185 2 112 050 2 582 915 3 053 780 4 937 240 6 820 700 9 645 890 11 529 350
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Figur 22 – Samhällskostnadens fördelning mellan olika kundgrupper i typiska landsbygd- respektive tätortsnät. 

8.3.2. Sannolikhetsnivåer 

Den genomsnittliga felfrekvensen för markkablar i Sverige är 0,02 fel per km och år, vilken innebär att 

sannolikheten för fel under en ettårsperiod är 0,02 för en sträcka på en kilometer. Denna siffra 

användes som en referens på huruvida den beräknade sannolikheten var högre eller längre än 

genomsnittet. Nivåerna som användes presenteras i Tabell 23 

Tabell 23 – Sannolikhetsnivåer (fel per km och år).  

 Fel per km och år Nivå 

< 0,01 Låg  

0,01-0,03 Medelhög  

0,03-0,05 Hög  

>0,05 Mycket hög  

8.3.3. Riskmatris 

Med nivåerna beräknade i tidigare avsnitt sammanställdes resultatet i en matris, se Figur 23. En 

kabelsträcka med en felsannolikhet på 0,03 och en konsekvenskostnad på 100 000 hamnar i det gula 

området, medelhög risk.  

 

Figur 23 – Riskmatris för bestämning av risknivån för en kabelsträckning. 
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8.4. Exempel på hur modellen kan användas 

I detta avsnitt visas exempel på hur modellen kan användas. Ett exempel för en kabelsträcka med hög 

respektive låg risk presenteras.  I Figur 24 visas översikt över arbetsgången. 

  

Figur 24 – Översikt över riskbedömningens arbetsgång 

 

Kabelsträcka 1 

- FCJJ-kabel med en ledararea på 150 mm
2
 

- Där kabeln finns är den genomsnittliga avbrottstiden 2 h. Medeleffekten på linjen är 1000 kW 

och av dessa står hushåll för 30 %, handel och tjänster för 40 %, offentlig sektor för 20 % och 

industrin för 10 %. 

Felfrekvensen beräknas enligt Tabell 16 - Beräkning av felfrekvensen per km och år för några olika 

kabeltyper och ledarareor till 0,028 fel per km och år.  

Samhällkostnaden beräknades enligt Tabell 5 – Samhällskostnader pga. elavbrott för olika kundtyper i 

Sverige år 2012 (EI, 2014) till 211 000 kr.  

Denna kabelsträcka placeras i det orangea området, medelhög risk, enligt Figur 25. 

Kabelsträcka 2 

- AXC-kabel med en ledararea på 240 mm
2
 

- Där kabeln finns är den genomsnittliga avbrottstiden 30 min. Medeleffekten på linjen är 500 

kW och av dessa står hushåll för 80 % och handel och tjänster för 20 %.  

Felfrekvensen beräknas enligt Tabell 16 - Beräkning av felfrekvensen per km och år för några olika 

kabeltyper och ledarareor till 0,002 fel per km och år.  

Samhällkostnaden beräknades enligt Tabell 5 – Samhällskostnader pga. elavbrott för olika kundtyper i 

Sverige år 2012 (EI, 2014) till 15 200 kr.  

Denna kabelsträcka placeras i det gröna området, låg risk, enligt Figur 25. 

Ange information om 
kabelsträckningen: Längd, 

antal sektioner mm  

↓ 

 Beräkning av felsannolikhet 

Ange information om 
kabelsträckningen: 

Medeleffekt, kundtyper, 
redundans 

↓  

Beräkning av konsekvenser  

Sammanvägening av 
sannolikhet och konsekvens  

↓ 

Riskbedömning för 
kabelsträckningen 
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Figur 25 – Risknivåer för kabelsträcka 1 och kabelsträcka 2 

 

9. Diskussion och förslag till vidare studier 

9.1. Statistiska modeller 

Resultatet av de statistiska modellerna visade att oljekablarna ACJ och FCJ uppvisar en högre 

felfrekvens än de nyare PEX-kablarna. Speciellt mycket bidrog FCJ till en ökad felfrekvens. Eftersom 

dessa kablar är av en äldre kabeltyp är detta resultat inte speciellt förvånande. Intressant är dock att 

kabeltypen AXK verkar öka felfrekvensen mer än oljekabeln ACJ. Detta skulle kunna bero på att 

AXK är en relativt tidig typ av PEX-kabel och att det eventuellt fortfarande kan finnas en del problem 

med vattenträd. Förutom den högre felfrekvensen för oljekablar finns det även miljömässiga motiv för 

att byta ut dessa kablar. Läckage av olja från kablarna är ett problem som kan påverka den närliggande 

naturen negativt. 

Studien visade även på samband mellan antal fel och antal skarvar och kabeltyper på en kabelsträcka. 

Det är sedan tidigare känt att skarvar ofta orsakar fel och speciellt felbenägna är skarvar mellan PEX- 

och oljekablar. En strategi vid reparation av kabelfel kan därför vara att byta ut en större del av kabeln, 

snarare än att endast byta ut den korta sektion som felade. Därmed minskas antal skarvar och 

kabeltyper på sträckan, vilket bidrar till en minskad sannolikhet för fel i framtiden.  

Analysen av de statistiska modellerna har visat att de inte är helt felfria. Trots detta kan modellerna ge 

en indikation på vilka faktorer som ökar felfrekvensen. Att de statistiska modellerna inte är felfria 

skulle exempelvis kunna bero på att för få förklarande variabler inkluderats eller att det finns variabler 

som inte identifierats. Att fler faktorer inte kunde undersökas berodde på brister i dataunderlaget. En 

annan orsak till modellens osäkerhet skulle kunna bero på ett för litet dataunderlag med för hög 

osäkerhet. Det kan också vara så att de bästa modellerna inte hittats utan att ytterligare modellering 
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behövs för att förbättra modellerna. Trots bristerna kan de statistiska modellerna ändå ses som ett 

exempel på en metod som går att utveckla.   

9.2. Modell för beräkning av konsekvenser 

Vad gäller modellen för bedömning av konsekvenserna vid ett elavbrott bygger den på beräkningar av 

samhällskostnaden vid ett avbrott. Anledingen till att just samhällskostnaden användes var att den ger 

en bra bild av de totala kostnaderna vid ett avbrott. Dessutom kan samhällskostnaden appliceras på 

alla elnätsföretag oavsett storlek.  

De olika nivåerna för samhällskostnaderna bygger på beräkningar av kostnaderna vid avbrott av olika 

längd och medeleffekt. Det är dock svårt att avgöra vilka kostnadsnivåer som kan anses som höga 

respektive låga. Det skulle vara önskvärt att jämföra kostnaderna vid ett avbrott mot kostnaderna för 

att byta ut en kabelsträcka. Denna jämförelse skulle vara intressant vid investeringsbeslut.   

Avbrottstiden uppskattades genom att undersöka nätets struktur och automatik. Uppskattningen av 

avbrottstiden är relativt enkel och skulle kunna utvecklas ytterligare genom att inkludera fler faktorer 

som exempelvis nätområdets storlek och tillgången av personal för felavhjälpning. 

 

9.3. Brister i data 

På grund av brister i insamlad data kunde den statistiska modellen inte göras lika noggrann som 

önskat. Det vore önskvärt att ha en modell innehållande fler förklaringsvariabler som exempelvis 

tillverkare, förläggningsmiljö och förläggningsmetod för att kunna utreda hur dessa faktorer påverkar 

felfrekvensen. Det finns även osäkerheter i insamlad data då systemet för dokumentation av 

driftstörningar är bristfällig och varierar mycket mellan företagen och mellan olika individer som 

dokumenterar driftstörningarna. Dessa osäkerheter i data nämns även i andra rapporter så som He 

(2010), Guldbrand (2007) och Helbirk Jensen & Bai Jensen (2008). 

För att förbättra dokumentationen och förhindra att driftstörningar rapporteras in på olika sätt borde en 

standardiserad driftstörningsmall införas. Information som är intressant är exempelvis vilken typ av 

kabel som felade eller om det var en skarv som felade. Vet man orsaken till felet? I vilken 

förläggningsmiljö är kabeln förlagd? Vad är det för ålder och tillverkare på kabeln? För att lyckas med 

denna mer noggrannare dokumentering krävs ett samarbete mellan personal som arbetar med 

felavhjälpning och personal som dokumenterar driftstörningarna. Det krävs även förbättringar av 

dokumentationen vid förläggingen av markkablarna. Information som skulle kunna vara av nytta här 

är exempelvis förläggningsmetoden och miljön som kabeln förläggs i. Om detta dokumenteras redan 

vid förläggningen underlättar det vid dokumentationen av driftstörningar.  

Fördelen för elnätsföretagen med mer detaljerad och högkvalitativ dokumentation är att det vid 

problem med markkablar kan vara lättare att dra slutsatser om vad det finns för bakomliggande orsak 

till problemen. Det kanske visar sig att vissa kablar är känsligare än andra i speciella 

förläggningsmiljöer eller att en viss typ av kabel bör bytas ut efter x antal år pga. att felfrekvensen 

ökar drastiskt efter denna tidpunkt. På detta sätt kan framtida problem förhindras genom att de 

upptäcks tidigt. Det blir även lättare att upparbeta en plan över hur förnyelsen av ett nät ska se ut, t.ex. 

vilka kablar som är viktigast att byta ut först.  
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9.4. Förslag till vidare studier 

Som tidigare diskuterats finns det flera utvecklingsmöjligheter för riskmodellen beskriven i detta 

examensarbete. För att utveckla den statistiska modellen behövs mer data och data som är både 

detaljrik och med små osäkerheter. Framförallt skulle flera yttre faktorer behöva undersökas och 

inkluderas i en modell. Även modellen för beräkning av konsekvenserna skulle kunna väga in fler 

faktorer i bedömningen. Det vore också intressant att undersöka hur elnätsbolagagens kostnader skiljer 

sig från samhällskostnaderna.  

Det finns flera tester och diagnostiseringar av kablar för att undersöka en kabels tillstånd. Sådana 

diagnostiseringar kan ge värdefull insikt i utvecklingen av kabelfel och vilka kablar som verkar 

drabbas. Eventuellt skulle diagnostisering av kablar kunna hjälpa till ytterligare i utvecklandet av en 

riskmodell.  

Ett annat område som skulle kunna studeras vidare är hur dokumentationen av driftstörningar kan 

förbättras och hur denna information skulle kunna utnyttjas på ett effektivt sätt. Även andra 

komponenter i elnätet förutom markkablar skulle kunna gynnas av en bättre dokumentation av fel. 

10. Slutsats 
Slutsatsen från arbetet är att det verkar finnas vissa kabeltyper som driver upp felfrekvensen i nätet. 

Dessa kabeltyper är främst FCJ och AXK, men även ACJ-kablar bidrog till en ökning. Kablar med en 

ledararea på 100-200 mm
2
, samt äldre kablar bidrog också till en ökad felfrekvens. Det finns även 

indikationer på att nät i tätbygd och nät med mycket skarvar och många olika kabeltyper har en högre 

felfrekvens. Modellerna måste dock förbättras ytterligare för att säkerställa resultatet.  

Konsekvenserna för ett elavbrott beräknades i form av en samhällskostnad. Samhällskostnaderna ökar 

då längden på avbrottet ökar och då medeleffekten på den undersökta sträckan är hög. Störst 

samhällskostnader uppstod då kunder inom kundgruppen Handel och Tjänster drabbades.  

Utifrån ovanstående slutsatser kan en strategi vid förnyelse av elnätet vara att fokusera på att byta ut 

de kabeltyper som har en tendens att öka felfrekvensen, men även att fokusera på att inte byta ut alltför 

korta delar av den felande kabeln. Det är antagligen bättre att byta ut en längre sektion och därmed 

minska antalet skarvar och kabeltyper på sträckan. För att minimera samhällskostnaderna vid avbrott 

bör fokus även ligga på att säkerställa leveranssäkerheten på kabelsträckningar med hög medeleffekt 

där kundgrupper känsliga för avbrott finns representerade (handel och tjänster, industri och offentlig 

sektor) samt där det finns risk för avbrott med lång avbrottstid.  
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Bilaga 1 
Typbeteckning för kabel (Svenska Elektriska Kommissionen, 2003) 
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Bilaga 2 

Samhällskostnader vid olika medeleffekt och avbrottstid för ett landsbygdsnät 

 

LANDSBYGD

Avbrottstid [h] 

Medeleffekt [kW]  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 5 7 10 12

100 5 552 9 146 12 741 16 336 19 930 23 525 37 904 52 283 73 851 88 230

250 13 879 22 866 31 852 40 839 49 826 58 813 94 760 130 707 184 627 220 574

500 27 758 45 731 63 705 81 678 99 652 117 625 189 519 261 413 369 254 441 148

750 41 636 68 597 95 557 122 517 149 477 176 438 284 279 392 120 553 881 661 722

1000 55 515 91 462 127 409 163 356 199 303 235 250 379 038 522 826 738 508 882 296

1500 83 273 137 193 191 114 245 034 298 955 352 875 568 557 784 239 1 107 762 1 323 444

2000 111 030 182 924 254 818 326 712 398 606 470 500 758 076 1 045 652 1 477 016 1 764 592

5000 277 575 457 310 637 045 816 780 996 515 1 176 250 1 895 190 2 614 130 3 692 540 4 411 480

10000 555 150 914 620 1 274 090 1 633 560 1 993 030 2 352 500 3 790 380 5 228 260 7 385 080 8 822 960


