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Abstract

Analysis of the Primary Power Distribution System
Located in the City Centre of Västerås

Mari Arvidsson

The dependency of continuous electricity supply is high in the Swedish society today,
at the same time no one is willing to pay for a too costly or over dimensioned power
distribution system. The owners of the distribution systems are the ones responsible
for this balance act of maintaining a high quality of electricity delivery to customers at
a reasonable cost.

In this master thesis a limited part of the primary distribution system (10 kV), owned
by Mälarenergi Elnät AB and located in the city centre of Västerås, was chosen for a
deeper analysis of its reliability. Its ability to handle outages of system components
(N-1 and N-2 contingency analysis) was investigated to find out potential weak spots
and parts of the grid that showed signs of being overdimensioned.

The results of the performed simulations showed that in 74 % of the studied N-1
contingencies cases, consisting of outages of a bus bar in a distribution substation, the
system could handle this without causing outages in other parts of the grid. For the
N-2 contingencies 61 % passed the test. It was also found that one of the two
included high voltage substations could alone supply the investigated part of the grid.
Some cables and transformers were found to be more or less unnecessary, whereas
other components proved to be overloaded in several situations.
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

Ett stabilt och pålitligt elnät är idag en nödvändighet och självklarhet för många. I det här 

projektet studerades en begränsad del av elnätet i Västerås innerstad. Det aktuella nätet är en 

del av distributionsnätet som ägs av Mälarenergi Elnät AB. Sveriges elnät kan förenklat sägas 

bestå av tre delar: stamnätet som kan liknas vid motorvägar för transport av höga effekter vid 

hög spänning, regionnäten som kan liknas vid riksvägar och slutligen distributionsnäten för 

lägre effekter och spänning som får illustrera de mindre vägarna. Det studerade nätet är på 

mellanspänningsnivå (10 kV) och väl maskat, vilket innebär att det finns många alternativa 

matningsvägar. Då delar av nätet börjar bli till åren och så småningom kommer att behöva bytas 

ut undersöktes om det finns delar av nätet idag som är överflödigt och inte behöver ersättas vid 

framtida underhåll. Samtidigt undersöktes om det finns svaga delar i nätet där förstärkningar är 

lämpliga.  

Den metod som användes för att undersöka den aktuella delen av nätet var simuleringar för att 

testa hur väl nätet skulle klara av större störningar eller planerade avbrott utan överbelastningar 

eller avbrutna elleveranser. Detta undersöktes genom att testa om nätet uppfyllde N-1-kriteriet 

och N-2-kriteriet, som innebär att nätet ska klara bortfall av en respektive två 

huvudkomponenter utan avbrutna elleveranser till kunderna. De N-1-felfall som testades var 

bortfall av samlingsskenor på mellanspänningsnivå i nätstationer (mellanspänningsskenor) eller 

bortfall av hela mottagningsstationer. De N-2-felfall som testades var samtida bortfall av en 

mottagningsstation och en mellanspänningsskena. En mottagningsstation är en större 

transformatorstation där regionnätets spänning transformeras ner till distributionsnätets 

spänning, i det här fallet 10 kV. En nätstation är en mindre transformatorstation där 

transformering ner till lågspänning (0,4 kV) sker. Med mellanspänningsskenor menas de 

samlingsskenor i nätstationer som är placerade på mellanspänningssidan av transformatorn. 

Dessa felfall valdes just för att testa större störningar som kunde ge utslag på var i detta robusta 

nät som eventuella svagheter kunde finnas. 

För simuleringarna byggdes en modell av nätet upp i det Matlab-baserade verktyget Matpower. 

Programmet utför lastflödesberäkningar med hjälp av Newton-Raphsons metod, som är en 

iterativ beräkningsmetod. Resultatet av lastflödesberäkningar är beräknade effektflöden och 

spänningar i nätet för ett specifikt driftläge. Varje samlingsskena utgjorde en nod i modellen, 

vilket innebar att nätstationernas inre design med transformatorer och samlingsskenor kunde 

modelleras. Totalt bestod modellen av 22 nätstationer och 2 mottagningsstationer 

sammankopplade av 39 mellanspänningskablar. Belastningen i nätstationerna bestod av den 

sammansatta maximala aktiva effekten och maximala reaktiva effekten enligt 

effektfördelningsberäkningar genomförda i programmet Trimble NIS. Detta för att simulera 

högsta troliga last, och på så vis undersöka det värsta scenariot. För att kunna jämföra 

konsekvenserna av de olika felfallen beräknades också antalet spänningslösa kunder samt 

kundkostnaden dessa elavbrott medförde.  

Resultatet visade på att N-1-kriteriet inte var uppfyllt för den aktuella delen av 

mellanspänningsnätet. Enbart 74 % av de 38 undersökta N-1-felfallen klarade bortkoppling av 

en mellanspänningsskena utan allvarliga överbelastningar eller elavbrott i andra nätstationer än 

den felande. Vid bortkoppling av en av mottagningsstationerna klarade nätet detta utan 

bortkoppling av kunder, även i det fallet då felet var av ett sådant slag att hela 

mottagningsstationen, även mellanspänningssidan, var bortkopplad.  
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Inte heller N-2-kriteriet var uppfyllt för den aktuella delen av nätet. Endast i 61 % av de testade 

felfallen för samtidig bortkoppling av en mottagningsstation och en mellanspänningsskena 

kunde matningen till resten av nätet uppehållas utan allvarliga överbelastningar.  

De svaga delar av nätet som upptäcktes var främst överbelastade mellanspänningskablar och 

transformatorer. I en av nätstationerna visade sig en transformator vara allvarligt överbelastad 

(65 %) redan i normaldriftläge vid maxlast. Ytterligare tre nätstationer uppvisade allvarligt 

överbelastade transformatorer i något av felfallen. För mellanspänningskablarna bekräftade 

resultatet av det här projektet att tre kablar av äldre modell med kopparledare som går från en 

av mottagningsstationerna bör bytas ut mot modernare kablar med högre kapacitet som 

planerat. Utöver dessa tre kablar blev inga kablar allvarligt överbelastade i något av de 

undersökta felfallen.  

Angående eventuellt överflödiga delar av nätet visade resultatet på att många transformatorer 

är lågt belastade. I de genomförda simuleringarna modellerades maxlaster i nätstationerna, ändå 

hade många transformatorer en mycket låg belastning. I sex av de undersökta nätstationerna 

kunde hälften av nätstationens transformatorer kopplas ur utan att de kvarvarande 

transformatorerna blev överbelastade. För två av det aktuella nätets tre satellitstationer (en typ 

av nätstation) innebär detta att den ena matande mellanspänningskabeln och motsvarande 

transformator kan kopplas ur utan att kvarvarande komponenter blir överbelastade. Utöver 

dessa två kablar var det några till som baserat på simuleringarna utmärkte sig som överflödiga. 

Det var främst två i normaldriftläge urkopplade mellanspänningskablar, varav den ena till 

största delen bestående av äldre pappersisolerad kopparledare, som visade sig överflödiga. Men 

även en kabel delvis bestående av kopparledare som i normaldriftläge används visade sig vara 

överflödig enligt simuleringarna så länge befintliga alternativa matningar kvarstår. 

Reservmatningskablarna mellan mottagningsstationerna, som till största delen består av äldre 

kopparledare, behövs inte i något felfall för matning av den undersökta delen av nätet.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

This project investigates the reliability of a limited part of the primary distribution grid (10 kV) 

in the city centre of Västerås. The aim was to find out if this part of the grid has any weak links 

or over dimensioned parts. As a tool to evaluate this, N-1 and N-2 contingency analysis was 

used, meaning that the operation of the grid during outages of one or two major components 

were tested. The results of the performed simulations showed that the grid was not able to 

handle all of the tested outages without interruptions of the electricity deliveries or overloaded 

components. In other words the N-1 and N-2 contingency criterion was not met. The costs for 

the interrupted electricity deliveries caused by the different failure modes were also analysed 

and the result showed that the cost varied strongly between different substations. 

Regarding over dimensioned parts of the grid the results showed that in some substations half 

of the transformers could be decoupled without causing overloading of the remaining 

transformers during peak load. This was true for 6 substations out of  22. Also a couple of cables 

turned out to be unnecessary according to the results of this study.  

Concerning weak parts of the grid one of the transformers was found to be overloaded (65 %) 

during peak load. Three older cables from one of the primary substations to secondary 

substations proved to be in need of being replaced by newer cables with higher capacity. 

  



iv 

 

FÖRORD 

Detta examensarbete är skrivet som en avslutande del i min utbildning på 

civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet och Sveriges 

lantbruksuniversitet. Arbetet är skrivet under perioden januari till juni 2015 på Mälarenergi 

Elnät AB i Västerås. Handledare för detta examensarbete är Johanna Rosenlind och 

hjälphandledare Torbjörn Solver, båda från nätplaneringsavdelningen på Mälarenergi 

Elnät AB. Ämnesgranskare är Juan de Santiago på avdelningen för elektricitetslära vid 

institutionen för teknikvetenskaper och examinator är Petra Jönsson, båda från Uppsala 

universitet. Tack för all handledning, hjälp och stöttning under projektet. 

Jag vill också passa på att tacka alla er andra som har hjälpt mig under denna process. Tack till 

bland andra Kjell Lindmark, Kenny Granath, Jan Larsson, Rune Modén, Johanna Gunhardson, 

Daniel Jakobsson, Anders Malmquist, Amelie Parrow och Marcus Nilsson på Mälarenergi 

Elnät AB som hjälpt mig med att ta fram data och tålmodigt svarat på mina frågor. Tack till alla 

er andra på Elnät som sett till att jag känt mig välkommen hos er. Tack till Joakim Johansson 

för bollande av tankar, frågor och idéer. Sist men inte minst tack till familjen och Joar för allt 

stöd och hjälp med rapporten. 

 

    Mari Arvidsson, juni 2015, Uppsala 

  



v 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 
1.2 Mål och syfte ................................................................................................................ 1 
1.3 Frågeställningar ........................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsningar .............................................................................................................. 2 

2 REFERENSRAM ................................................................................................................ 3 

2.1 Mälarenergi Elnät AB ................................................................................................... 3 
2.2 Mellanspänningsnätets uppbyggnad ............................................................................ 3 
2.3 N-1-kriteriet och N-2-kriteriet ........................................................................................ 7 
2.4 Effektfördelningsberäkningar........................................................................................ 8 
2.5 Lastflödesberäkningar .................................................................................................12 
2.6 Avbrottskostnader .......................................................................................................13 

3 GENOMFÖRANDE ...........................................................................................................15 

3.1 Val av systemgräns .....................................................................................................15 
3.2 Utformande av modell .................................................................................................15 
3.3 Upplägg simuleringar ..................................................................................................17 
3.4 Undersökta felfall ........................................................................................................19 

4 RESULTAT .......................................................................................................................20 

4.1 Validering av beräkningsmetoder och modeller ...........................................................20 
4.2 Normaldriftläge............................................................................................................30 
4.3 N-1-kriteriet mellanspänningsskenor ...........................................................................33 
4.4 N-1-kriteriet mottagningsstationer ...............................................................................36 
4.5 N-2-kriteriet .................................................................................................................39 
4.6 Studie äldre kablar ......................................................................................................44 

5 DISKUSSION ....................................................................................................................48 

5.1 Effektfördelningsberäkningar.......................................................................................48 
5.2 Modellens trovärdighet ................................................................................................48 
5.3 N-1-kriteriet och N-2-kriteriet .......................................................................................49 
5.4 Eventuellt svaga delar i nätet ......................................................................................49 
5.5 Eventuellt överflödiga delar av nätet ...........................................................................51 
5.6 Felkällor ......................................................................................................................52 

6 SLUTSATSER ..................................................................................................................53 

7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE .......................................................54 

8 REFERENSER ..................................................................................................................55 

BILAGA 1 – KABLAR, BERÄKNADE PARAMETRAR .......................................................58 

BILAGA 2 – SAMMANFATTNING NÄTSTATIONER ..........................................................59 

BILAGA 3 – NODNAMN OCH RESULTAT AV EFFEKTFÖRDELNINGSBERÄKNINGAR .60 

BILAGA 4 – CASE-FILENS INNEHÅLL ..............................................................................62 

BILAGA 5 – NEWTON-RAPHSONS METOD ......................................................................63 

BILAGA 6 – DETALJER FRÅN SIMULERINGARNA ..........................................................64 



vi 

 

BEGREPPSLISTA 

Brytare Ska klara att bryta kortslutningsström [1]. 

Ei Förkortning för Energimarknadsinspektionen. Tillsynsmyndighet för 

elmarknaden som granskar de avgifter som elnätföretagen tar ut av sina 

kunder [2]. 

Frånskiljare Till för att ge ett synligt och säkert brytställe i öppet läge. Vid slutet 

läge ska den klara både drift- och kortslutningsström. Kan endast 

manövreras vid låga strömmar (öppen brytare) [1]. 

HSP Förkortning för högspänning, spänningsnivåer ≥ 11 kV [1]. 

Jordningskopplare Till för jordning av anläggningsdel. Kan föra större strömmar såsom 

kortslutningströmmar. Kan också ha slutningsförmåga vid kortslutning 

[3, 4].   

Koncession Tillstånd och ansvar att äga och driva elnätet (starkströmsledningar) i 

ett visst område upp till en viss spänningsnivå [5, 3].  

Lastbrytare  Kan föra, sluta och bryta ström vid normal drift. Kan eventuellt också 

göra detta vid viss överbelastning [3]. 

Lastfrånskiljare Mellanting mellan brytare och frånskiljare. Består av en frånskiljare 

som säkerställer bortkoppling kompletterad med en enklare 

brytkammare som kan bryta normala brytströmmar upp till en viss 

märkström men inte kortslutningsströmmar [1, 3]. 

LSP Förkortning för lågspänning, spänningsnivåer under ≤ 1 kV [1]. 

Masknät  Maskat nät där knutpunkterna kan matas från varje ansluten ledning 

[3]. 

MEE Förkortning för Mälarenergi Elnät AB. 

Mottagningsstation Transformatorstation där högspänning transformeras ner till oftast 10 

eller 20 kV [6]. Utgör gränspunkt mellan regionnät och 

distributionsnät. 

MSP Förkortning för mellanspänning, spänningsnivåer på cirka 10-20 kV 

[7]. 

Nätstation Transformatorstation där spänningen transformeras ner till 

lågspänning (400 V) [6]. 

p.u. Förkortning för per unit.  

Radialnät Nät uppbyggt av ledningar som enbart kan matas från ena änden [3]. 
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SAIDI ”System Average Interruption Duration Index”. Genomsnittlig total 

avbrottstid per kund och år [2]. 

SAIFI ”System Average Interruption Frequency Index”. Genomsnittlig 

avbrottsfrekvens per kund och år [2]. 

Samlingsskena Består av en elektriskt ledande skena för ihopsamling och 

vidarefördelning av ström till vilken andra komponenter ansluts, kallas 

på engelska ”bus” eller ”bus bar”. Designad för att tåla stora mekaniska 

krafter som kan uppstå vid kortslutningar [8]. 

Ställverk/ 

fördelningsställverk 

Kopplingsutrustning för samling, dirigering och fördelning av el [1, 3]. 

SvK Förkortning för Svenska Kraftnät som är TSO (Transmission system 

operator) för det svenska elnätet. 

Säkring Kan bestå av en svag ledare, smälttråd, som smälter vid tillräckligt 

stark ström. Då upphettningen är proportionell mot strömmen i kvadrat 

sker snabbare bortkoppling vid större felströmmar. Utlöst säkring 

måste bytas ut [1]. 

Trimble NIS Mjukvaruprogram som hanterar nätverk för el, fjärrvärme, VA och 

gas. Kartbaserat med inbyggda beräkningsmoduler. Har tidigare 

kallats Xpower och Tekla. 
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt förklaras bakgrunden till projektet och vad dess syfte har varit. Vidare beskrivs 

avgränsningar och de frågeställningar som projektet ämnar att besvara. 

1.1 Bakgrund 
Stora delar av det svenska samhället är idag beroende av el. Detta gäller såväl privatpersoner, 

kontor, sjukhus, restauranger som industri. Alla i Sverige räknar med att när de stoppar i 

kontakten i väggen ska elleveranserna flöda problemfritt. Mycket av samhällets funktioner, 

såväl gammal som ny teknik och energismarta lösningar, bygger på tillförlitliga elleveranser. 

Ansvaret att tillhandahålla infrastrukturen för dessa elleveranser ligger hos elnätsägaren. Ett 

mått för att mäta kvalitén på elleveranserna är leveranssäkerheten, det vill säga frånvaron av 

elavbrott. För en god leveranssäkerhet krävs ett elnät med hög tillförlitlighet som kan klara 

störningar och avvikelser utan avbrott. Samtidigt vill inte konsumenterna betala för ett onödigt 

överdimensionerat elnät. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för elmarknaden 

och ska skapa incitament för att upprätthålla en samhällsekonomiskt optimal leveranssäkerhet.  

Distributionsnätet i Sverige är indelat i koncessionsområden inom vilka olika elnätsföretag 

ansvarar för drift och underhåll av nätet och är skyldiga till att överföra el, utföra mätning, 

ansluta elektriska anläggningar och ta ut skäliga tariffer. Mälarenergi Elnät AB (MEE) är 

områdeskoncessionsinnehavare för distributionsnätet i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, 

Köping och Västerås. Att undvika elavbrott för att upprätthålla goda nyckeltal för 

leveranssäkerhet är viktigt för MEE som nätägare, särskilt i tätorter där många kunder är 

lokaliserade. 

Det här projektet fokuserar på en del av mellanspänningsnätet i Västerås innerstad. Denna del 

av nätet är väl maskat med många alternativa matningsvägar. Delar av nätet börjar bli till åren 

och så småningom kommer nätet att behöva upprustas och anpassas efter nya förutsättningar. 

Inför framtida förändringar i mellanspänningsnätet i Västerås innerstad är en intressant 

frågeställning om det finns delar av dagens nät som är överdimensionerade eller tvärtom 

underdimensionerade. Det är också intressant att veta hur väl nätet klarar olika större störningar. 

Ytterligare en intressant faktor är om det finns äldre kablar, som även kan innehålla material 

som idag inte anses som miljövänliga, som rent av inte behövs längre. Att ha ett elnät med hög 

tillförlitlighet, utan att för den delen vara överdimensionerat, är en viktig del av samhällets 

infrastruktur.  

1.2 Mål och syfte 
Syftet med detta projekt är att undersöka mellanspänningsnätet (10 kV) i Västerås centrala 

innerstad. Målet är att identifiera om det finns svaga delar i nätet, men också att se om delar av 

nätet är överflödigt. För att uppnå detta mål ska simuleringar göras som visar hur nätet påverkas 

vid olika större störningar, ett mått för att mäta detta är hur nätet klarar N-1-kriteriet och N-2-

kriteriet.   

För att utföra simuleringarna ska en modell över mellanspänningsnätet i det utvalda området 

byggas upp och olika felfall och driftlägen ska simuleras. 
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1.3 Frågeställningar 
Projektets mål är att besvara följande frågeställningar: 

 Klarar den undersökta delen av nätet bortfall av en huvudkomponent (N-1-kriteriet)? 

Där huvudkomponent i det här fallet definieras som en mottagningsstation eller en 

samlingsskena på mellanspänningssidan i en nätstation (mellanspänningsskena). 

 Klarar den undersökta delen av nätet samtida bortfall av en mottagningsstation och en 

mellanspänningsskena (N-2-kriteriet)?  

 Finns det svaga delar i det aktuella mellanspänningsnätet? 

 Finns det överflödiga delar i det aktuella nätet? 

De två första frågeställningarna (N-1-kriteriet och N-2-kriteriet) kan ses som verktyg för att 

kunna besvara de två senare frågeställningarna. 

1.4 Avgränsningar 
Geografiskt är projektet avgränsat till att behandla en del av mellanspänningsnätet beläget i 

Västerås innerstad. Det undersökta området är ungefärligt begränsat till det område som 

inringas av Ringvägen. Se ”3.1 Val av systemgräns” för en närmare beskrivning av vilka delar 

av nätet som ingår. 

Projektet behandlar i huvudsak mellanspänningsnätet (10 kV). Hänsyn har inte tagits till hur 

lågspänningsnätet är designat. 

Simuleringar utfördes på utvalda felfall. Dessa representerar de aktuella N-1-felfallen och N-2-

felfallen samt ytterligare några felfall rörande äldre kablar.  
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2 REFERENSRAM 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrund och fakta som ligger till grund för projektet. 

2.1 Mälarenergi Elnät AB  
MEE äger elnätet i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Västerås. I rollen som 

områdeskoncessionshavare ansvarar de för drift och underhåll av lokalnätet och är skyldiga till 

att överföra el, utföra mätning, ansluta elektriska anläggningar och ta ut skäliga tariffer. Att 

deras uppdrag sköts övervakas av Energimarknadsinspektionen (Ei) [5].  

MEE har cirka 100 000 elnätskunder och ca 130 anställda, vilket gör dem till ett av de större 

lokalnätsföretagen. 2004 var de sjätte största lokalnätägaren i Sverige med cirka två procent av 

Sveriges totala antal elnätskunder [9]. Företaget ägs till 65,1 % av Mälarenergi AB som i sin 

tur ägs av Västerås stad. Övriga ägare är Arboga kommun (10,2 %), Hallstahammars kommun 

(10 %) och Köpings kommun (14,7 %) [10]. 

2.2 Mellanspänningsnätets uppbyggnad 
Elnätet i Sverige delas upp i tre nivåer: stamnät, regionnät och distributionsnät, se Figur 1. 

Staten äger och Svenska kraftnät förvaltar stamnätet, som är till för att transportera höga 

effekter över långa sträckor vid en spänningsnivå på 220 till 400 kV. Regionnätet har en 

spänningsnivå på 40 till 130 kV och ägs i huvudsak av Vattenfall, E.ON och Fortum. Från 

regionnäten matas elen vidare in i distributionsnäten, som också kallas för lokalnät, och har en 

spänningsnivå på 40 kV eller lägre [11]. I Sverige finns 166 lokalnätsägare [12], varav MEE är 

en av dessa.  

 

Figur 1. Principskiss över det svenska elnätet. 

Distributionsnätet består i sin tur av både mellanspänningsnät- och lågspänningsnät. 

Mellanspänningsnätet sträcker sig från gränspunkten mellan regionnät och distributionsnät 

(mottagningsstationen), till nätstationerna där spänningen transformeras ned till lågspänning. 

2.2.1 Nätstruktur 
Nätets struktur är avgörande för nätets redundans och leveranssäkerheten till kund. Nedan 

beskrivs några olika nätstrukturer för mellanspänningsnät. Det är också vanligt med 

kombinationer av dessa.  

Dubbelkabelnät återfinns i storstadsområden och karaktäriseras av att nätstationerna har dubbla 

transformatorer som matas av två parallella kablar. Om dessa kablar vid normal drift inte 

belastas till mer än hälften av maxbelastningen innebär detta en möjlighet att koppla bort en av 

de matande kablarna vid fel och istället mata all effekt genom den felfria kabeln, vilket medför 

en hög driftsäkerhet och redundans [1, 7]. Denna omkoppling sker genom att ett 

bakeffektsskydd löser för ena transformatorn. Dock är det dyrt med dubbla komponenter och 
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dessutom medför dubbelkabelsystem en risk för höga kortslutningseffekter vid fel på en av de 

matande mellanspänningskablarna.  

Slingnät består av kablar som har en brytpunkt kallad sektioneringspunkt längs med slingan. I 

normaldriftfallet är sektioneringspunkten öppen. Ett slingnäts ändar kan vara anslutna till 

samma eller olika stationer.  Vid fel kan en sektioneringspunkt slutas så att matning kan ske 

från den andra, fortfarande fungerande, änden av slingan. Detta medför ett avbrott för kunderna 

under tiden felsökning och omkoppling sker, men avbrottet blir inte lika långt som om felet 

hade behövt åtgärdats innan elleveransen kunde återupptas. Denna möjlighet till 

omsektionering ger slingnätet god redundans. 

Ytterligare ett begrepp som beskriver nätstrukturen är maskade nät. I ett maskat nät kan varje 

knutpunkt matas från varje ansluten ledning, vilket innebär en god redundans [3]. Radiella nät 

kan till skillnad från slingnät enbart matas från en station, vilket medför dålig redundans [1]. 

Eftersom den del av nätet som behandlas i detta projekt är på mellanspänningsnivå och befinner 

sig i innerstadsmiljö kännetecknas det av ett väl maskat nät med många alternativa matningar. 

Nätet drivs dock idag som ett radiellt nät med möjlighet till omkoppling.  

2.2.2 Kablar 
Ingen luftledning finns i det aktuella nätet eftersom det rör sig om innerstadsmiljö, utan enbart 

jordkabel. Dock innehåller nätet flera typer av jordkabel från olika årtionden, exempelvis finns 

både äldre kablar med oljeimpregnerat papper som isolering och ledare av koppar, samt nyare 

kablar med tvärbunden polyeten (PEX) som isoleringsmaterial och aluminiumledare. Redan på 

70-talet i Sverige började PEX-kablar bli vanliga istället för pappersisolerade kablar [13].  

Kablar namngivs i Sverige efter en standard som talar om vilken typ av kabel det är. Namnet 

består av fyra till fem bokstäver. Första bokstaven refererar till ledarmaterialet, där till exempel 

A står för aluminium och F för fåtrådig koppar. Andra bokstaven refererar till vilken typ av 

isolering som används. Några vanliga bokstäver är C som står för impregnerat papper och X 

som står för tvärbunden polyeten (PEX). Den tredje till femte bokstaven berättar mer om 

konstruktionsdetaljer och användningsområde, det kan vara information om till exempel skärm, 

armering och om det är en hängkabel. Efter bokstavsbeteckningen kommer en sifferbeteckning 

som talar om antalet ledare, ledarnas area samt eventuell skärmarea. Ett exempel på en 

kabelbeteckning är AXCE 3x240/35. Utifrån namnet kan utläsas att det är en kabel med 

aluminiumledare och PEX-isolering, en koncentrisk koppartrådsskärm och förstärkt utförande. 

Dessutom har den tre ledare med en vardera area på 240 mm2 och en skärmarea på 35 mm2 

[14]. 

Kablar har ofta flera angivna belastningsgränser, vanligtvis en gräns som motsvarar 65°C 

ledartemperatur och ofta också en gräns som motsvarar 90°C. För markkabel är det gränsen vid 

65°C som rekommenderas under normala omständigheter medan de är byggda för gränsen vid 

90°C, som dock rekommenderas att endast användas under en kortare period på, i 

storleksordningen, någon dag. Belastningsbegränsningen använd i detta projekt är den som 

motsvarar 65°C och gäller vid en lufttemperatur på 25°C och en marktemperatur på 15°C. För 

avvikande omgivningstemperaturer bör belastningsgränserna korrigeras efter temperaturen 

[15].  

Se Bilaga 1 för en tabell över de kabeltyper och parametrar som ingick i detta projekt. 

Kabelparametrar hämtades från det kartbaserade mjukvaruprogrammet Trimble NIS där längd 
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och kabeltyp noterades för varje delsträcka, det vill säga för varje kabelsträcka mellan två 

skarvar. Utifrån kabeltypen hämtades sedan parametrarna resistans, reaktans, susceptans och 

maximal belastning. Dessa parametrar summerades för varje total kabelsträckning mellan två 

nätstationer eller mottagningsstationer och omvandlades sedan till enheten p.u för att användas 

som indata i simuleringarna av nätet.  

2.2.3 Mottagningsstation 
Transformatorstation där transformering och fördelning sker. En allmänt vedertagen definition 

på begreppet mottagningsstation är svår att finna. I det här projektet menas med 

mottagningsstation en transformatorstation där inmatning sker från regionnätet till 

distributionsnätet, denna station kan i viss litteratur också kallas för fördelningsstation [3]. 

Vanligen är de byggda för att transformera nominella spänningar på 145 kV ner till 12 kV i 

mottagningsstationen, men även andra spänningsnivåer förekommer [6].  

Mottagningsstationer består av ett ställverk för inkommande ledningar på högspänningssidan, 

transformator(er) och ett ställverk på mellanspänningssidan. Dessutom tillkommer 

komponenter såsom brytare, frånkopplare, jordningskopplare, mätutrustning och reservkraft 

[6].  

På MEE finns 31 mottagningsstationer [16]. Den del av distributionsnätet som har studerats i 

detta projekt matas av två mottagningsstationer vid namn CM och KM med transformatorer i 

storleken 40-63 MVA. Dessa transformatorer är utrustade med lindningskopplare för 

automatisk spänningsreglering [3]. Det innebär att omsättningstalet för transformatorerna 

regleras automatiskt under drift för att hålla en jämn utgående spänning på 10,8 kV även när 

spänningen in från regionnätet eller belastningen (och därmed spänningsfallet) på det 

underliggande distributionsnätet varierar [17, 18]. 

2.2.4 Nätstation 
I en nätstation omvandlas mellanspänningen ner till lågspänning (400 V), vilket är den 

spänningsnivå som normalt levereras till kund. Det breda användningsområdet för nätstationer 

gör att deras utseende och uppbyggnad varierar stort. Generellt består de vanligtvis av ett 

mellanspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, lastfrånskiljare, brytare, 

jordningskopplare och säkringar. En nätstation kan också innehålla mätutrustning [1].  

Det finns flera olika typer av nätstationer. På landsbygden är det vanligt med stolpstationer. 

Dessa består av transformatorer placerade uppe i ledningsstolpar och har generellt relativt låg 

effekt, ner till några tiotal kVA. I takt med att nätet kablifieras blir det vanligt med enklare 

markstationer i plåt på landsbygden. I tätorter finns markstationer som har en större effekt 

(typiskt i storleksordningen 500 till 1250 kVA) och är placerade i separata hus eller inuti andra 

byggnader [1]. 

Kategorin markstationer kan i sig delas in i underkategorier efter vilken typ av byggnad de är 

placerade i. Betongstationer är vanligtvis inomhusbetjänade och rymmer en eller två 

transformatorer. Plåtstationer däremot är ofta utomhusbetjänade och rymmer en transformator, 

men ibland också två. Både betong- och plåtstationer kan vara lågbyggda vilket innebär att de 

till viss del är nedsänkta under marknivån och oftast utomhusbetjänade. Plåtstationer är billigare 

men mindre hållbara än betongstationer. Satellitstationer är nätstationer som är radiellt matade 

och saknar därmed oftast mellanspänningsställverk. Dessa har ofta en lägre märkeffekt på 
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transformatorn, vanligen under 500 kVA. Slutligen finns också inbyggda stationer, vilket är 

benämningen för nätstationer placerade inuti andra byggnader [13].  

På MEE finns totalt ca 2500 nätstationer [16]. I den del av distributionsnätet som har studerats 

i det här projektet ingår 22 nätstationer i storlekarna 800-1600 kVA, se Bilaga 2 för en lista 

över de involverade nätstationerna. Samtliga är markstationer, de flesta är inhyrda stationer, 

vilket innebär att de är inbyggda stationer där MEE äger själva utrustningen som tillhör 

nätstationen men hyr lokalen. Av resten av nätstationerna är de flesta betongstationer [19]. Tre 

av nätstationerna är satellitstationer och en av nätstationerna är en ”privat station”, det vill säga 

kunden äger transformatorstationen och MEE levererar mellanspänning.  

Transformatorerna i nätstationerna är utrustade med omsättningskopplare, som skiljer sig från 

lindningskopplare genom att de enbart kan manövreras i spänningslöst tillstånd [3]. 

Omsättningskopplarna har fem steg där vartdera steg motsvarar 2,5 %  höjning eller sänkning 

av omsättningstalet i transformatorn. Därmed kan spänningen förändras ± 5 % utgående från 

det neutrala mittensteget [18]. Inställningen på omsättningskopplarna justeras normalt inte, i 

stadsmiljö är de inställda på steg 2 (det vill säga en liten ökning av spänningen) och i 

landsbygdsmiljö på steg 3 (neutralt läge) [16].  

2.2.5 Fel i nätstationer  
I det här projektet studeras felfall som orsakats av fel i en nätstation, dessa fel i sin tur kan vara 

orsakade av fel på komponenter inuti nätstationen. Beroende på typ av fel och vilken 

komponent som drabbats kommer det få olika konsekvenser för driften av stationen och övriga 

nätet.  

En vanlig förenkling vid tillförlitlighetsanalyser av kraftsystem är att modellera 

transformatorstationer som en enda skena (bus bar). Vilket medför att den interna designen inuti 

stationen och eventuella fel på dess komponenter förbises, även om dessa fel kan ha effekter 

för driften av resten av nätet. En annan vanlig förenkling är att som avgränsning enbart kolla 

på ett begränsat antal samtida fel i nätet. Vanligtvis brukar enbart de fel som innebär långa 

reparationstider inkluderas i undersökningen av samtida fel, dessutom brukar antalet samtida 

fel begränsas till två, då fler anses osannolika. Det är visserligen sant att flera samtida fel har 

låg sannolikhet om komponenterna är oberoende, men inte annars [20]. 

När tillförlitligheten inuti nätstationer ska analyseras väljs vanligen vissa extra intressanta 

komponenter ut. Det kan vara brytare, transformatorer och samlingsskenor. Även om fel kan 

orsakas av andra komponenter i nätstationer brukar de försummas då dessa komponenter anses 

ha en hög tillförlitlighet [20, 21].  

I nätstationerna i det aktuella nätet finns oftast lastfrånskiljare på de inkommande 

mellanspänningskablarna som inte kan bryta felströmmar. Däremot finns generellt 

transformatorskydd installerade i form av säkringslastfrånskiljare som upptäcker fel och bryter. 

Detta innebär att om felet uppstår på en mellanspänningsskena kommer det istället att upptäckas 

av mottagningsstationens skyddssystem som ser till att hela radialen med nätstationer kopplas 

bort. Sedan får manuell felsökning ske för att sektionera om och koppla bort en så liten del av 

nätet som möjligt. I framtiden kan det vara aktuellt med smartare skyddssystem som upptäcker 

fel och automatiskt kopplar bort rätt del av nätet [18]. Det kan vara värt att notera att brytare 

kan orsaka fel på två sätt: antingen för att de inte löser ut när de ska (failure to operate) eller för 

att de löser ut när de inte ska (false tripping) [22].  
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Fyra typer av fel i transformatorstationer är: 

 Aktiva fel. Alla komponentfel som upptäcks av det primära skyddssystemet (oftast 

placerade i mottagningsstationen för det aktuella nätet) och får rätt brytare att 

koppla bort felet, vilket innebär att friska komponenter kan bli bortkopplade. Efter 

att felet har isolerats kan andra komponenter återtas i drift igen. Detta är den 

vanligaste typen av fel. Aktiva fel orsakar oftast större störningar i nätet än passiva 

fel och har högre felfrekvens och sannolikhet. 

 Passiva fel. Fel som inte upptäcks av skyddssystemen, och som inte heller orsakar 

andra fel som upptäcks av skyddssystem, och därmed inte orsakar utlösning av 

skydd. Det innebär att dessa fel inte påverkar andra friska komponenter. Till 

exempel en brytare som öppnas när den inte ska. Denna typ av fel är ovanliga, har 

låg felfrekvens och låg sannolikhet. 

 ”Stuck-condition”. Brytare som inte öppnas för ett aktivt fel. Tvingar ett sekundärt 

skydd att lösa och därmed koppla bort ett större område än annars nödvändigt. 

Denna typ av fel kan minskas genom preventivt underhåll av brytare. 

 Samtida fel. När ett fel inträffar medan ett tidigare fel ännu ej har återställts [20, 

22]. 

Beroende på typ av fel och komponent kan olika grad av fel i och utanför nätstationen uppstå. 

I det här projektet studerades utvalda felfall och scenarion för att därifrån kunna dra slutsatser 

om mellanspänningsnätet.  

De felscenarion som studeras är i första hand bortkoppling av en mellanspänningsskena. 

Orsaken till detta felscenario kan vara ett fel på den aktuella skenan som lett till att skenan blivit 

bortsektionerad. Det är dock ytterst ovanligt att fel på mellansspänningskenor inträffar. Ett 

sådant fel skulle troligtvis leda till allvarliga konsekvenser för eventuellt hela nätstationen och 

långa reparationstider. Felscenariot med en bortkopplad skena kan också bero på att ett primärt 

skydd inte har löst ut och därför tvingat ett sekundärt skydd att lösa ut och koppla bort ett större 

område. Även utvalda samtida fel, nedan kallade N-2, tas upp i felscenarierna. 

I det här projektet studeras därför inte passiva fel eller stuck-condition hos brytare, däremot tas 

aktiva fel och samtida fel upp. Nätstationerna modelleras med hänsyn till deras inre design med 

transformatorer, mellanspänningsskenor och lågspänningsskenor. Dock modelleras inte 

brytare.  

2.3 N-1-kriteriet och N-2-kriteriet 
Vid dimensionering av det maskade stamnätet använder sig SvK av N-1-kriteriet. Kriteriet 

innebär att bortfall av en huvudkomponent inte får resultera i avbrott i elleveranserna. Med 

huvudkomponent menas i detta fall till exempel en produktionsenhet, ledning, transformator, 

samlingsskena eller last. Det dimensionerande N-1-felet är bortfall av den komponent som 

medför de största konsekvenserna för kraftsystemet. Vidare gäller att felet ska kunna avhjälpas 

så att kraftsystemet är tillbaka i normal drift inom 15 minuter. Om ett ytterligare fel skulle 

inträffa innan kraftsystemet hunnit återställas uppstår ett så kallat N-2-fel, två samtida fel.  
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I vissa delar av elnätet, till exempel en radiellt matad ledning, går inte N-1-kriteriet att tillämpa. 

Skulle ett fel uppstå på en radiell ledning utan alternativ matning kommer följden 

ofrånkomligen bli avbrutna elleveranser. 

En dimensionering av ett elsystem enligt N-2-kriteriet skulle innebära färre och kortare 

elavbrott. Men också avsevärt högre kostnader, enligt en uppskattning gjord 2003 skulle 

kostnaden för det svenska stamnätet att gå från N-1 till N-2 uppgå till 12 000 miljoner kronor 

[Moberg, 2003 se [23] s. 19]. En övergång till att uppfylla N-2-kriteriet har dock skett för vissa 

delar av kraftsystemet. 

N-1 och N-2-kriteriet är så kallade deterministiska kriterier. De tar ingen hänsyn till 

sannolikheten för ett felfall. I verkligheten har olika komponenter i kraftsystemet olika 

felfrekvens [23]. 

2.4 Effektfördelningsberäkningar  
Vid effektfördelningsberäkningar beräknas hur effekten fördelar sig på olika laster (kunder) och 

kablar. Vid dimensionering av elnät är det av vikt att veta maxeffekten olika komponenter 

kommer utsättas för och därför bör designas för. I det här projektet gjordes 

effektfördelningsberäkningar för att ta fram effektlasterna i olika punkter samt för att jämföra 

Matpower-modellen med beräkningar i Trimble NIS.  

För de flesta elkunder i Sverige finns idag data över energiuttag men inte effektuttag. Detta 

beror på att det fortfarande är ovanligt med mätning och insamling av data om förbrukad energi 

över kortare tidsintervall än en månad. Sedan oktober 2013 kan dock alla elkunder med stöd i 

ellagen begära att få sin elförbrukning mätt per timme tack vare den så kallade 

”timmätningsreformen”. Dessa energimätvärden uppmätta under en timme kommer närmare en 

uppskattning av effekt. Strax efter reformen hade drygt 400 000 elkunder timmätt avläsning, 

vilket innebär att många elkunder fortfarande bara har månadsmätning [24]. 

I MEE:s fall mäts och rapporteras timenergin för effektkunder (kunder som har en säkring större 

än 63 A). För dessa kunder finns därmed uppgifter om energiuttag under varje timme på året, 

vilket direkt kan användas för att uppskatta den maximala effekten. Även för säkringskunder 

(kunder med en säkring på 63 A eller mindre) mäts i vissa fall energin per timme beroende på 

typ av mätare, men inte för alla kunder. Inte heller i MEE:s nätstationer finns effektmätning. 

Därför behövs en metod för att uppskatta maxeffekten från en grupp av kunder utifrån deras 

separata månadsenergiförbrukningar. Två metoder som gör detta är Velanders formel och 

typkurvemetoden. 

I ett tidigare examensarbete vid MEE skrivet av Malin Johnsson [19] jämfördes uppskattningar 

av den maximala aktiva effekten i nätstationer genom beräkningar med Velanders formel och 

typkurveberäkningar i Trimble NIS med verklig uppmätt data. Velanders formel gav i sju av 

nio fall betydligt högre uppskattad maximal aktiv effekt. Trimble NIS:s typkurveberäkningar 

gav resultat som var närmare de uppmätta värdena och i sju av nio fall högre än de uppmätta 

effekterna. Slutsatsen var att en längre mätperiod skulle behövas, men att resultatet tydde på att 

Trimble NIS:s beräkningar gav ett tillförlitligt resultat som var bättre än uppskattningar med 

Velanders formel [19]. 
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2.4.1 Velanders formel 
Velanders formel är en metod för att uppskatta maxeffektbehovet för en grupp av kunder utifrån 

typ av kund och mängd förbrukad årsenergi. Denna metod förutsäger inte när behovet av denna 

maxeffekt kommer att uppstå. Den uppskattade maxeffekten beräknas som 

𝑃 =  𝑘1 ∗ 𝑊 + 𝑘2 ∗ √𝑊       (1) 

där P är den uppskattade maxeffekten, W är årsenergin i kWh och k1 och k2 är så kallade 

Velanderkonstanter som är empiriskt framtagna för olika kundkategorier. Exempel på 

kundkategorier kan vara ”Bostäder utan elvärme” och ”Flerbostadshus med elvärme”. 

Velanders formel bygger på att maxeffekterna inom en kundgrupp är normalfördelade. Den tar 

hänsyn till att sannolikheten att effekttopparna sammanfaller för alla kunder är liten och ger till 

skillnad från direkt summering av dellasterna en viss sammanlagringseffekt. 

För sammanlagring av belastningar från flera kundkategorier beräknas den sammanlagrade 

maxeffekten som 

 𝑃 =  ∑ 𝑘1,𝑖
𝑚
𝑖=1 ∗ 𝑊𝑖 + √∑ 𝑘2,𝑖

2𝑚
𝑖=1 ∗ 𝑊𝑖     (2) 

där m är antalet kundkategorier och i är indexet för respektive kundkategori. 

En av nackdelarna med Velanders formel är att den kan bli missvisande för sammanlagring av 

belastningar från olika kundkategorier med varierande belastningskaraktär över dygnet och 

året. Dessutom antas att maxbelastningarna är normalfördelade, om så inte är fallet blir metoden 

missvisande. 

Fördelen med Velanders formel är att beräkningarna är enkla och inte kräver stora mängder 

indata [25].  

2.4.2 Typkurvor 
Typkurvor är en metod för att uppskatta hur belastningen för en grupp av kunder ser ut. Till 

skillnad från Velanders formel visar typkurvemetoden när en viss effektförbrukning beräknas 

inträffa. Liksom för Velanders formel fungerar årsenergi och kundkategoritillhörighet som 

indata, men i denna metod används också graddagtalet1 för den aktuella platsen och tidigare 

framtagna typkurvor i beräkningarna.  

Typkurvor redovisas som effektkurvor för ett dygn med 24 timmedelvärden och tillhörande 

standardavvikelser. Effektbehovet anges i relativ effekt, vilket kort förklarat är effekten 

dividerat med årsmedeleffekten. Se Figur 2 för ett exempel. Utifrån dessa dygnskurvor kan 

också årskurvor tas fram. 

                                                 
1 Graddagtal är ett mått på utomhustemperaturen och används för att korrigera för varierande klimat mellan olika 

år och platser. Graddagar beräknas genom att summera skillnaden mellan en bestämd temperatur (ofta 17°C) och 

utetemperaturen för varje dag [37].  
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Figur 2. Principskiss på en typkurva. Den gröna heldragna linjen motsvarar medelvärdet och de blåa 

streckade linjerna motsvarar standardavvikelsen. 

För att slippa hantera oändligt många typkurvor används normering till en normalplats och ett 

normalår. Typkurvorna tas fram utifrån verkliga mätserier för en statistiskt tillräcklig mängd 

objekt inom vardera kundkategorin. Utifrån mätserierna tas objektens temperaturberoende fram 

och utifrån detta kan normalårskorrigering och normalplatskorrigering av 

årsenergiförbrukningen ske vilket leder fram till en normerad årsmedeleffekt som används för 

att ta fram den tidigare nämnda relativa effekten.  

När nu serier med normerade timvisa relativa effekter för flera objekt inom samma 

kundkategori tagits fram kan typkurvor skapas för bestämda årstider, utomhustemperaturer och 

veckodagar genom att beräkna genomsnittliga medelvärdesdygnskurvan och 

standardavvikelsen.  

Dessa framtagna typkurvor för vardera kundkategorin används sedan för att skapa 

prognoskurvor för hur belastningen av en kundgrupp, t ex ett lågspänningsnät under en 

nätstation, kommer att se ut. Det är möjligt att ta fram prognoskurvor både för homogena 

kundgrupper (bestående av enbart en kundkategori) eller heterogena grupper (bestående av flera 

sammanlagrade kundkategorier). Det går också att utifrån dessa dygnskurvor ta fram årskurvor.  

Vid dimensionering av nät är maxeffekten en intressant parameter. Vid typkurvemetoden fås 

denna från en så kallad gränskurva som representerar den effekt som med en viss sannolikhet 

inte kommer att överskridas under en viss timme. Gränskurvan (se Figur 3) beräknas genom att 

till medelkurvan addera standardavvikelsen gånger en faktor a. Faktorn a väljs utifrån önskad 

sannolikhet, vanligen 99 % (a = 2,33) vilket ger en sannolikhet på 0,9924 = 0,79 att denna effekt 

inte överskrids någon gång under dygnet [25].  

 

Figur 3. Principskiss på en prognoskurva. Den gröna heldragna linjen är medelvärdet och den blå 

streckade linjen är gränskurvan. 
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2.4.3 Effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS 
Det finns flera metoder för att beräkna effektfördelningen i lågspänningsnät i Trimble NIS. 

Först måste en beräkningsmodul väljas, antingen radialnätsberäkningar (går enbart om nätet i 

fråga är ett radialnät) eller masknätsberäkningar (fungerar både för radial- och maskat nät). Då 

de flesta aktuella näten i detta projekt var maskade nät användes mest masknätsberäkningar 

med Newton-Raphsons metod där max antal iterationer samt effektnoggrannhet 

(stoppkriterium) kan väljas [26].  

Det finns tre möjliga effektfördelningsberäkningar tillgängliga i Trimble NIS: tidsperiod, kurva 

och dimensionerande. I det här projektet har effektfördelningsberäkning – dimensionerande 

använts, vilket bland annat ger uppskattad maximal aktiv effekt under senaste året. 

Vidare finns flera valbara parametrar vid effektfördelningsberäkning – dimensionerande. Några 

av de valbara parametrarna är utetemperatur (medelår, jämn och typår), beräkningsspänning 

(Spänningsprofil, Standard och Från matande transformator), förbrukningsuppgifter (Endast 

typkurvor; Mätvärden, vid beräkning och Mätvärden, sparade) och sannolikhet (50 till 

99,99 %). Efter försök med två stationer (ET74 och ET449) konstaterades att valet av de flesta 

parametrarna gjorde liten eller ingen skillnad på resultatet.  

Det fanns dock en parameter som gav ett stort utslag på resultatet och det var valet av 

förbrukningsuppgifter. Försöken med nätstation ET74 och ET449 visade att alternativet Endast 

typkurvor generellt gav högre maxeffekter än alternativet Mätvärden, vid beräkningar. Vid 

Endast typkurvor beräknar Trimble NIS effektfördelningen utifrån tilldelade kundkategorier 

och dessas typkurvor i typkurvsbiblioteket Betty 1.2, vilka tycks sammanfalla med de beskrivna 

typkurvorna i [25]. Vid Mätvärden, vid beräkning används istället timmätta effektkurvor för de 

kunder där tillgång till detta finns (till exempel effektkunder med säkringar över 63 A) och 

typkurvor för övriga kunder. Därmed utnyttjar Mätvärden, vid beräkningar verklig data i den 

mån det är möjligt istället för att uppskatta effektfördelningen med typkurvor.   

Även graddagtalet går att välja vid beräkningar i Trimble NIS. Förvalt är 4496, medan 

motsvarande siffra enligt Svenska Elverksföreningen (1991, Bilaga 1) ska vara 3896 för 

Västerås. Då skillnaden var relativt stor undersöktes detta vidare. Det visade sig att SMHI idag 

har två korrigerings-index: Graddagar och Energi-Index. Där Graddagar enbart tar hänsyn till 

temperatur, medan Energi-Index också korrigerar för hur vind och solinstrålningen varit under 

den aktuella perioden [27]. Enligt SMHI var antalet normalårsgraddagar i Västerås för perioden 

1981-2010 mellan 3600-3800 med eldningsgränser (lägre referenstemperatur under vår-

sommar-höst [28]) och knappt 4000 utan eldningsgränser. Enligt SMHI:s Energi-Index däremot 

var antal normalårsgraddagar 4600-4800 [29]. Detta kan motivera det högre värdet i Trimble 

NIS. Enligt Mälarenergis egen hemsida anges det normala graddagtalet till 5025, men baserat 

på 20°C istället för SMHI:s standard på 17°C [30]. Dock konstaterades i försöken med 

nätstation ET74 och ET449 att valet av graddagtal hade liten eller ingen inverkan på resultatet 

av effektfördelningsberäkningarna. 

Enligt anställda på nätplaneringsavdelningen på MEE brukar de använda sig av Typår och 

Mätvärden, vid beräkning, ibland Endast typkurvor. För en jämförelse mellan mätdata och 

resultatet av olika beräkningsinställningar i Trimble NIS se ”4.1.1 Validering av 

effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS”. De inställningar som kom att användas i detta 

projekt för effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS var: effektfördelningsberäkning – 

dimensionerande; Typår; Standard; Mätvärden, vid beräkning; 4496 graddagar och 99% 
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(sannolikhet enbart aktuellt för beräkningsmodulen radialnät). Se Bilaga 3 för en 

sammanfattning av resultatet av effektfördelningsberäkningarna i Trimble NIS. 

2.5 Lastflödesberäkningar 
För att uppfylla syftet med det här projektet användes lastflödesberäkningar som utfördes på 

olika stationära driftlägen (felfall) för det aktuella nätet. Lastflödesberäkningar går ut på att 

under stationära förhållanden för ett balanserat trefasnät hitta spänningens amplitud och vinkel 

i varje nod. Utifrån detta kan sedan andra storheter såsom aktiva och reaktiva effektflöden, 

strömmar och förluster beräknas. Lastflödesproblemet består av ett flertal olinjära ekvationer 

och lämpar sig därför att lösa med hjälp av datorkraft och iterativa beräkningsmetoder. 

Lastflödesberäkningar utgår vanligtvis från ett enlinjeschema bestående av noder och 

kopplingar mellan noder (kan vara antingen transformatorer eller ledningar/kablar). Varje nod 

beskrivs av fyra storheter: spänningens amplitud (V) och vinkel (δ) samt det aktiva (P) och 

reaktiva (Q) effektuttaget i punkten. I varje nod är två av dessa fyra storheter okända. Utifrån 

vilka två storheter som är kända delas noderna in i tre kategorier:  

 lastnoder (PQ-nod) där aktiva (P) och reaktiva (Q) effektuttaget är känt. Detta är 

den vanligaste typen av nod. 

 spänningskontrollerade noder (PV-nod) där aktiva effektuttaget (P) och 

spänningens amplitud (V) är känd. Kan till exempel vara switchade 

shuntkondensatorer eller generatorer. 

 referensnod (slack) där spänningens amplitud (V) och vinkel (δ) sätts till 1 p.u. 

och 0°. Det finns enbart en referensnod i varje nät. 

Alla storheter anges i p.u. vilket medför att både transformatorer och kablar/ledningar kan 

representeras av en impedans. Lasterna i noderna är konstanta och anges som effekter [31]. 

Både Matpower och Trimble NIS använder sig som standardinställning av Newton-Raphsons 

metod för att utföra lastflödesberäkningar. Metoden är beroende av startgissningen men 

konvergerar i fler fall bättre och snabbare än till exempel Gauss-Seidels metod. Dessutom är 

inte antalet iterationer beroende av systemets storlek, vilket är fallet för Gauss-Seidel, utan 

konvergerar vanligtvis på fem iterationer eller åtminstone inom tio [31, 32].  

Newton-Raphsons metod är en iterativ beräkningsmetod, för mer detaljerade beskrivningar av 

beräkningsmetoden se Bilaga 5 eller lämplig kursbok, till exempel [31]. 

2.5.1 Mjukvaran Matpower 
Matpower är ett programpaket bestående av Matlab m-filer ursprungligen utvecklat av Ray D. 

Zimmerman, Carlos E. Murillo-Sánchez och Deqiang Gan på PSERC (Power System 

Engineering Research Center) vid Cornell University. Programmet kan utföra 

lastflödesberäkningar för både likström och växelström samt beräkna optimala 

lastflödesberäkningar utifrån ekonomiska kriterier. I detta projekt har enbart 

lastflödesberäkningsfunktionen för växelström använts i Matpower version 5.0. Matpower är 

designat för utbildning och forskning och skrivet för att vara enkelt att använda och modifiera. 

Programmet kan hantera lastflödesproblem med tusentals noder [33]. Tiden för att lösa ett 

lastflödessystem bestående av 3120 noder på den bärbara PC som användes i det här projektet 

var 0,39 sekunder. 
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För att lösa ett lastflödesproblem i Matpower krävs som indata en Matlab-m-fil kallad case-fil 

bestående av ett MATLAB-struct som i sig innehåller ett antal matriser, varav de tre viktigaste 

matriserna är: bus, gen och branch. Case-filen används sedan som indata för att anropa en 

lastflödesproblemlösande funktion. Som resultat fås en ny resultat-struct innehållande samma 

(modifierade) matriser plus ytterligare information om bland annat huruvida beräkningarna 

lyckades. När lastflödesproblemfunktionen körts skrivs även en kortare sammanfattning av 

resultatet ut på skärmen i Matlab, detaljerade resultat går också att hämta ut från resultat-

structen.  

Det är i case-filen som det aktuella nätet och dess belastningar definieras. Varje rad i bus 

motsvarar en nod och varje kolumn ger information om nodnummer, typ av nod, effektuttag, 

spänningsnivå etcetera. Dessutom går det att dela in noderna i zoner och områden genom att 

tilldela dem zon- och områdesnummer. I gen matas information om systemets generatorer in, 

en generator för vardera rad. Slutligen i branch representeras varje rad av en kabel, ledning 

eller transformator. De olika kolumnerna innehåller information om mellan vilka noder 

kopplingen går, dess status, resistans, reaktans, susceptans och maximalt tillåten skenbar effekt 

med mera. Se Bilaga 4 för en redogörelse av case-filens innehåll.  

Resultat-structen skiljer sig från case-structen bland annat genom att i gen har värdena på 

spänning i noderna förändrats från startgissningen till det beräknade slutresultatet. I branch har 

fyra kolumner lagts till där aktiva och reaktiva effektflöden i båda ändarna av 

transformatorn/kabeln/ledningen redovisas [33].  

2.6 Avbrottskostnader 
Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet för elmarknaden och beslutar om en så 

kallad ”intäktsram” som fastställer högsta tillåtna intäkt för elnätsföretagen. Intäktsramen 

bestäms i förväg för en period på fyra år, nästkommande period är 2016-2019. Förenklat kan 

sägas att intäktsramen bygger på två delar: kapitalkostnader och löpande kostnader. I 

kapitalkostnader ingår företagets tillgångar, till exempel komponenterna i elnätet. De löpande 

kostnaderna är driftkostnader och kostnader för överliggande nät och skatter. Kapitalkostnaden 

justeras sedan utifrån elnätsföretagets leveranssäkerhet (kvalitet) och bidrar till ett avdrag eller 

ett tillägg på inkomstramen. Detta kallas kvalitetsjustering [34].  

För att skapa incitament för att leveranssäkerheten ska ligga på en samhällsekonomiskt optimal 

nivå använder Ei kundkostnaden för att avgöra storleken på kvalitetsjusteringen. Detta medför 

att kundkostnaden för avbrott i teorin också blir den kostnad (förlorade intäkt) som 

elnätsföretaget upplever. I det här projektet har kundkostnaderna för elavbrott framtagna av Ei 

inför tillsynsperioden 2016-2019 använts för att jämföra vilka kostnader olika felfall medför 

[2].   

Till grund för Ei:s kvalitetsjustering ligger elnätsföretagens inrapportering av aviserade och 

oaviserade avbrott som är mellan tre minuter och tolv timmar. För avbrott längre än tolv timmar 

måste elnätsföretagen betala ut avbrottsersättning varför dessa avbrott redan har straffat 

elnätsföretagets omkostnader och inte ingår i kvalitetsjusteringen. Vid beräkning av 
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kundkostnaden tas hänsyn till att olika kundtyper upplever olika kostnader vid elavbrott. 

Kundtyperna är indelade i sex grupper efter skatteverkets SNI-koder2: 

• hushåll (97000-98200, 111111), 

• industri (05100-43999), 

• jordbruk (01110-03220), 

• handel och tjänster (45110-82990, 94111-96090) och 

• offentlig verksamhet (84111-93290). 

• gränspunkt (222222) 

Kundtypen gränspunkt används generellt inte för distributionsnät. Kundtypen hushåll finns inte 

som SNI-kod och är därför påhittad explicit för detta användningsområde. Den totala 

kundkostnaden för varje kundtyp och avbrottstyp (aviserad och oaviserad) beräknas sedan som 

𝑄𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡𝑦𝑝 =
(𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚−𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙)∗𝐸𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡𝑦𝑝∗𝑃𝑘𝑊ℎ,𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡𝑦𝑝

60∗8760
+

(𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚−𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙)∗𝐸𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡𝑦𝑝∗𝑃𝑘𝑊,𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡𝑦𝑝

8760
  

(3) 

där SAIDI är ett index för genomsnittliga totala avbrottstiden per kund och år och SAIFI är ett 

index för genomsnittliga avbrottsfrekvensen per kund och år. I Ei:s beräkningar används en 

norm för att jämföra företagets leveranssäkerhet. 𝐸𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡𝑦𝑝 är totala årsenergin (kWh) för 

kundtypen och 𝑃𝑘𝑊ℎ,𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡𝑦𝑝 är kundkostnaden per kWh icke levererad el och 𝑃𝑘𝑊, är 

kundkostnaden per kW, det vill säga en fast kostnad per avbrott beroende av effektuttaget. 

Effekterna och energin under avbrottet uppskattas genom att beräkna årsmedlet utifrån 

årsenergin, se Ekvation (3). 

Kundkostnaderna är framtagna från en uppdaterad studie vid Göteborgs universitet där den 

direkta kostnaden för de aktuella kundtyperna efterfrågades för den tidpunkt på året då 

kostnaderna är som dyrast. Kategorin hushåll utgjorde ett undantag, dess kostnad undersöktes 

istället genom att fråga om vad kunderna var beredda att betala för att undvika avbrott 

(Willingness to pay). Se Tabell 1 för en sammanfattning av kundkostnaderna [2]. 

Tabell 1. Kundkostnadsparametrar för elavbrott [2] 

 Oaviserade avbrott Aviserade avbrott 

 SEK/kWh SEK/kW SEK/kWh SEK/kW 

Industri 71 23 70 22 

Handel och tjänster 148 62 135 41 

Jordbruk 44 8 26 3 

Offentlig verksamhet 39 5 24 4 

Hushåll 2 1 2 0 

 

  

                                                 
2 SNI står för svensk näringsindelning och är en standard för att klassificera företag och arbetsställen efter den 

verksamhet de bedriver [34]. Koderna 111111 och 222222 är inte SNI-koder utan kundkoder tillagda av Ei för 

att representera hushåll och gränspunkter. 
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3 GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt förklaras närmare hur modellen byggdes upp, vilka simuleringar som gjordes och 

hur dessa utvärderades.  

3.1 Val av systemgräns 
För att avgränsa projektet geografiskt utgicks från nätschemat för Västerås Centrala Staden    

(E-790) som i princip innefattar delarna av Västerås innerstad som inringas av Ringvägen. Fyra 

av nätstationerna som finns med på det aktuella nätschemat är i normaldriftsläge matade från 

andra nätstationer än resten av nätstationerna. För att inte behöva ta med ytterligare nätstationer 

i modellen uteslöts tre av dessa nätstationer (ET97, ET331 och ET360) som låg i utkanten eller 

precis utanför området inringat av Ringvägen. Den fjärde nätstationen (ET238) bedömdes vara 

intressant att inkludera i egenskap av en större innerstadsnätstation med kundtyper som butiker, 

kontor och lägenheter. I de simuleringar där ET238 inkluderades matades den via ET109 som 

skulle kunna vara ett alternativt framtida driftläge. Totalt inkluderades 22 nätstationer i det 

undersökta nätet. För en mer utförlig beskrivning av normaldriftläget se ”4.2 Normaldriftläge”. 

Förutom geografiska avgränsningar är simuleringarna begränsade till mellanspänningsnätet. 

Lågspänningsnätets utformande har inte beaktats eftersom det skulle göra projektet för 

omfattande.  

3.2 Utformande av modell 
Inför konstruerandet av en modell i Matpower måste ett antal beslut tas angående modellens 

struktur och uppbyggnad. Det är en balansgång att få en modell som överensstämmer så väl 

som möjligt med verkligheten och samtidigt är så förenklad som möjligt för att underlätta 

simuleringarna och ge ett tolkningsbart resultat. Framtagandet av en modell måste ske med 

fokus på vad den ska användas till.  

De för det här projektet aktuella nätstationerna består vardera av en till tre samlingsskenor på 

mellanspänningssidan; en till fyra transformatorer och en till två samlingsskenor på 

lågspänningssidan. Därtill tillkommer ytterligare komponenter såsom brytare, frånskiljare, 

jordningskopplare m.m. Alla dessa komponenter är i sin tur kopplade till varandra i olika 

konstellationer för de olika nätstationerna, se ett exempel i Figur 4. 

 

Figur 4. Enkel skiss av en nätstation med en mellanspänningsskena och två lågspänningsskenor. 

Två huvudsakliga idéer för design av modellen testades. Den första idén, nedan kallad ”lilla 

modellen”, byggde på tanken att varje nätstation skulle utgöra en nod (en bus). Den andra idéen, 

nedan kallad ”stora modellen” byggde på tanken att varje samlingsskena skulle utgöra en nod 

(en bus).  
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För den lilla modellen innebar detta att samlingsskenor, transformatorer och deras kopplingar 

slogs ihop inom nätstationerna till en enda lastbus. Eftersom effektbelastningarna beräknades 

per lågspänningsnät i Trimble NIS (se ”2.4.3 Effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS”) 

innebar detta att förenklingar måste göras för de nätstationer som matar flera separata 

lågspänningsnät. För de nätstationer där lågspänningsnäten gick att koppla samman i Trimble 

NIS användes den enligt programmet sammanlagrade maxlasten. För de nät som på grund av 

nätets befintliga design inte kunde kopplas ihop slogs lasterna på samma nätstation ihop med 

direkt addition utan hänsyn till sammanlagring, detta för att säkerställa att det värsta fallet 

simulerades. De aktuella mottagningsstationerna, CM och KM, modellerades som slack-bussar 

för respektive del av nätet i normaldriftläge. De kablar som modellerades i lilla modellen var 

de mellanspänningskablar som binder ihop nätstationer med varandra och med 

mottagningsstationer. 

Eftersom varje samlingsskena modelleras som en egen nod i den stora modellen innebar detta 

att även kopplingarna och transformatorerna inom nätstationen kunde modelleras. Dock 

uteslöts, liksom i lilla modellen, övriga komponenter såsom brytare och frånskiljare. För den 

stora modellen modelleras därmed förutom mellanspänningskablarna också transformatorer, 

mellanspänningsskenor, lågspänningsskenor och deras inbördes kopplingar. Se Tabell 2 för en 

sammanställning över skillnaderna mellan de två modellerna. 

Tabell 2. Jämförelse mellan designen för den lilla modellen med en nod per nätstation och den stora 

modellen med en nod per samlingsskena 

 Lilla modellen Stora modellen 

Antal MSP-noder 24 40 

Antal LSP-noder 0 31 

Totalt antal noder: 24 71 

Antal MSP-kablar 39 39 

Antal kablar inom nätstationer 0 20 

Antal transformatorer 0 47 

Totalt antal kopplingar: 39 106 

 

För att undersöka om antalet noder påverkade resultatet av simuleringarna jämfördes 

effektflödena i mellanspänningskablarna samt spänningens amplitud och vinkel i 

mellanspänningsnoderna för de två modellerna. Se resultatet av denna jämförelse i ”4.1.2 

Jämförelse mellan stora och lilla modellen”. Slutsatsen blev att skillnaderna mellan modellerna 

var små samt gick att härleda. Den större modellen valdes ut till simuleringarna eftersom den 

hade fler komponenter och möjliggjorde en mer systematisk testning av felfallen i detta projekt.  

Områdesnumren i Matlab-case-filen användes i modellen till att markera om den aktuella noden 

var en mellanspänningsnod (1) eller högspänningsnod (2). Nodernas zoner användes för att 

markera vilken nätstation noden tillhör. Som nodernas nummer valdes ett fyrsiffrigt tal, där de 

tre första siffrorna markerade vilken nätstation noden tillhörde och sista siffran var ett 

löpnummer inom nätstationen. På detta sätt bestod till exempel nätstation ET231 av tre 

mellanspänningsnoder: 2311, 2312 och 2313, samt två lågspänningsnoder: 2314 och 2315, i 

den stora modellen. De två mottagningsstationerna fick nummer 8000 (CM) och nummer 9000 

(KM) i stora modellen. I Bilaga 3 presenteras en tabell över nodnumren tillsammans med en 

beskrivning av motsvarande samlingsskena. 
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3.3 Upplägg simuleringar 
För varje felfall simulerades, i de fall det var aktuellt, flera alternativa omkopplingar i 

mellanspänningsnätet för att testa vilket omkopplingsläge som representerade minsta möjliga 

negativa konsekvens för driften av nätet. De belastningar som användes var beräknade 

maximala aktiva och reaktiva effekter. Samtliga redovisade undersökta driftlägen motsvarar en 

radiell matning av det aktuella nätet. I flera fall finns möjlighet till att driva nätet maskat, men 

då MEE idag väljer att driva nätet radiellt för att ha bättre kontroll på driften har valet gjorts att 

även simuleringarna ska motsvara en radiell matning. 

Noteringar gjordes om ökade belastningar i mellanspänningskablar och transformatorer på 

grund av felet, samt minskade spänningsnivåer i låg- och mellanspänningsnoderna. 

Överbelastningarna delades upp i intervall som motsvarade mindre och allvarliga 

överbelastningar. Detta för att kunna ge en indikering på när kablar och transformatorer började 

ligga på gränsen, samt när de överstigit den. 

Mellanspänningskablar ansågs vara mindre överbelastade om belastningen utgjorde mellan 80 

och 100 % av 65-gradersgränsen (se ”2.2.2 Kablar”) för den del av den aktuella 

kabelsträckningen som var svagast. Om belastningen översteg 100 % ansågs kabeln vara 

allvarligt överbelastad. 

Transformatorer ansågs vara mindre överbelastade om de hade en belastning på 50 till 60 % 

och allvarligt överbelastade om de hade en belastning över 60 % av märkeffekten. Detta byggde 

på att MEE:s nätplaneringsavdelning ansåg att 50 % var en rimlig belastningsgräns för 

transformatorer under normaldrift. För ett feltillfälle kunde tillfälligt belastningar på upp till 

80 % accepteras.  

Även spänningen i låg- och mellanspänningsnoderna undersöktes. Enligt gällande regler 

accepteras en avvikelse på 10 % från märkspänning vid leverans till kund. I det här projektet är 

slutpunkten nätstationen, men då möjlighet till ökning av spänningen finns i nätstationernas 

transformatorers omsättningskopplare räcker det att spänningen håller sig inom en rimlig nivå 

till transformatorn. För att vara på säkra sidan sattes ett krav att spänningens amplitud i alla 

noder skulle överstiga 0,96 p.u. Spänningens vinkel noterades, men inga specifika krav ställdes 

på denna. I samtliga fall där belastningarna på transformatorer och kablar samt 

spänningsnivåerna var inom uppsatta gränser förblev spänningsvinkeln liten. Se Tabell 3 för en 

sammanfattning av kriterierna. 

Tabell 3. Sammanfattning av använda gränsvärden vid bedömning av nätets status för olika felfall. 

 Mindre överbelastning Allvarlig överbelastning 

Mellanspänningskabel 80-100 % > 100 % 

Transformator 50-60 % > 60 % 

Spänning i nodpunkt  < 0,96 p.u. 

 

För att kunna jämföra konsekvenserna av de olika felfallen beräknades också kundkostnaden 

för orsakade elavbrott på grund av felfallet. Detta gjordes genom att för det mest gynnsamma 

omkopplingsläget för respektive felfall utvärdera hur många kunder som var spänningslösa 

samt beräkna kundkostnaden på samma sätt som i Ei:s kvalitetsjustering, se ”2.6 

Avbrottskostnader”.  
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Parametrarna 𝑃𝑘𝑊, och 𝑃𝑘𝑊ℎ, sattes till de av Ei framtagna värdena för oaviserade avbrott, se 

Tabell 1. SAIFI sattes till ett för att motsvara ett fel. Då det i detta projekt inte finns någon 

definition på hur länge till exempel en felande mellanspänningsskena kommer att vara 

bortkopplad testades olika längder på SAIDI. Det visade sig dock att oavsett längd på felet slog 

kostnaderna likartat mellan de olika stationerna, se Figur 5. 

 

Figur 5. Kundkostnaden för elavbrott av olika längd. Beräknat för det underliggande nätet för 13 

lågspänningsskenor och två nätstationer kopplade till CM. 

I Figur 5 visas den beräknade kundkostnaden för olika kundgrupper i nätet som matas av CM. 

I vissa fall har kostnaderna summerats ihop på nätstationsnivå då rådatan presenteras grupperad 

på nätstationsnivå och det var för tidskrävande att manuellt separera två under samma nätstation 

liggande lågspänningsnät med hundratals kunder. Det framgår tydligt att oberoende av längden 

på elavbrott är kostnaden högst i samma nätstationer. För att få ett jämförbart värde sattes 

SAIDI-tiden till 60 minuter. Detta behöver inte motsvara ett verkligt scenario men möjliggör 

för jämförelser mellan olika felfall. 

I Figur 6 redovisas hur mycket SAIFI och SAIDI-bidraget bidrar till kundkostnaderna för ett 

elavbrott på 60 minuter. De kundgrupper som kostnaderna har beräknats för är samtliga 

lågspänningsnät tillhörande den för det här projektet aktuella delen av nätet.  



19 

 

 
Figur 6. Kundkostnaden för ett elavbrott på en timme uppdelat på SAIFI- och SAIDI-bidraget. 

3.4 Undersökta felfall 
De felfall som undersöktes var dels ett ensamt fel (N-1-felfallen) dels två samtidiga fel (N-2-

felfallen). För att begränsa antalet felfall valdes bortkoppling av mellanspänningsskena samt 

bortkoppling av mottagningsstation ut som möjliga större fel. Anledningen till att mindre fel 

inte valdes var att målet var att undersöka omfattande fel för att få utslag på var i nätet brister 

kunde upptäckas.  

Vid undersökning av bortkoppling av en mellanspänningsskena (se ”4.3 N-1-kriteriet 

mellanspänningsskenor”) simulerades bortkoppling av en mellanspänningsskena i taget. Både 

för dagens normaldriftläge utan ET238 och för det alternativa normaldriftläget med ET238 

matad från ET109. 

I ”4.4 N-1-kriteriet mottagningsstationer” redovisas resultaten av bortkoppling av en 

mottagningsstation. Två typer av felfall i mottagningsstationerna simulerades. I första hand 

felfall där mellanspänningssidan av mottagningsstationen var intakt och kunde användas för att 

fördela och leda ström, vilket möjliggjorde reservmatning mellan mottagningsstationerna (se 

”4.4.1 Med reservmatning mellan mottagningsstationerna”). I andra hand felfall där hela 

mottagningsstationen var bortkopplad så att ingen ström alls kunde ledas via varken 

högspännings- eller mellanspänningssidan (se ”4.4.2 Utan reservmatning mellan 

mottagningsstationerna”).  

För N-2-felfallen bedömdes ytterligare ett urval av felfallen behöva göras för att hålla antalet 

till en hanterbar nivå. De felfall som simulerades var därför samtida bortkoppling av en 

mellanspänningsskena och en mottagningsstation. Felet i mottagningsstationen var av det 

allvarligare slaget som omöjliggjorde användning av mellanspänningssidan såväl som 

högspänningssidan. Se resultaten från dessa simuleringar i ”4.5 N-2-kriteriet”. 

De undersökta N-1-felfallen och N-2-felfallen syftade främst till att upptäcka var i nätet som 

eventuella svagheter finns. För att också besvara frågeställningen om det finns potentiellt 

överflödiga delar i nätet gjordes ytterligare en undersökning. Denna fokuserade på några av de 

äldsta kablarna i nätet (de med kopparledare och pappersisolering). Metoden som användes var 

att utvärdera i vilka felfall dessa kablar användes samt att för det N-1-felfall där dessa kablar 

var som högst belastade testa att koppla bort densamme för att se om nätet klarade sig lika bra 

utan denna kabel. För resultatet av dessa undersökningar se ”4.6 Studie äldre kablar”.  
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4 RESULTAT  
I detta avsnitt presenteras resultatet av de genomförda simuleringarna. 

4.1 Validering av beräkningsmetoder och modeller 
För att bedöma tillförlitligheten i beräkningsmetoderna och modellerna använda under detta 

projekt genomfördes ett flertal jämförelser. Resultatet av dessa presenteras i detta avsnitt. 

4.1.1 Validering av effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS 
I flertalet av nätstationerna på MEE finns ingen mätning av effekt installerad, därav behovet av 

att utnyttja beräkningsmetoder för att uppskatta effektlasterna i nätstationerna. Inom det för 

detta projekts aktuella område finns det dock ett undantag. Nätstation ET449 har två 

transformatorer, T1 och T2, med timvis effektmätning på lågspänningssidan. Dessa två 

transformatorer matar två olika kundgrupper, den ena enbart bestående av en effektkund, den 

andre kundgruppen består av 46 kunder med varierande säkringar och kundkategorier. För den 

ensamme kunden är denna mätare debiterande. Men för den heterogena kundgruppen är 

mätaren ett historiskt arv som inte längre fyller någon funktion. Dessa timmätta effektdata 

användes för att validera resultatet av Trimble NIS:s effektfördelningsberäkningar.  

Den timvis uppmätta effekten i ET449 T1 under 2014 redovisas grafiskt i Figur 7 nedan. 

Observera att värdena motsvarar det uppmätta energiuttaget under en timme (kWh/h = kW), 

det vill säga medeleffekterna under vardera timme och därmed inte momentana effekter. Detta 

medför att maxeffekterna egentligen är maximala medeleffekten under en timme. Upplösningen 

är styrd av mätvärdenas upplösning. 

 

Figur 7. Mätdata för effekten i transformator T1 i ET449 under perioden 1 januari 2014 till 31 

december 2014. Blått är aktiv effekt och orange reaktiv effekt. 

De maximala effekterna i ET449 T1 enligt mätdata från 2014 jämfördes med de beräknade 

maximala effekterna enligt simuleringarna i Trimble NIS. Resultaten redovisas i Tabell 4 

nedan. Vid beräkningarna användes inställningarna Effektfördelningsberäkning – 

dimensionerande; Typår; Standard och 4496 graddagar. Sannolikheten 99 % valdes för 

beräkningsmodulen radialnät. 
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Tabell 4. Maximala effekter för ET449 T1. För förklaring av de olika beräkningsmetoderna i Trimble 

NIS, se avsnitt ”2.3.3 Effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS”. Beräkningar genomförda 30 

januari – 2 februari 2015 

Maximala effekter i ET449, T1 Pmax [kW] Qmax [kvar] 

Enligt mätdata 01-01-2014 till 31-12-2014 633 97 

Enligt 

beräkningar i 

Trimble NIS 

Masknät: Mätvärden, vid beräkningar 625 113 

Masknät: Endast typkurvor 656 25 

Radialnät: Mätvärden, vid beräkningar 636 - 

Radialnät: Endast typkurvor 582 - 

 

Som väntat ger beräkningarna ett mer korrekt resultat när Mätvärden, vid beräkning används 

istället för Endast typkurvor. Radialnätsberäkningar är mindre komplexa än 

masknätsberäkningarna. Dock beräknas inte den maximala reaktiva effekten vid 

radialnätsberäkningar, dessutom är det enbart ett fåtal av de i det här projektet aktuella 

lågspänningsnäten radialnät. 

Det bör noteras att till Trimble NIS överförs mätdata regelbundet och lagras i ett år, vilket 

medför att beräkningsresultaten i Trimble NIS inte bygger på kalenderåret 2014 utan på de 

senaste tolv månaderna när beräkningarna genomfördes.  

4.1.2 Jämförelse mellan stora och lilla modellen 
I Figur 8 och Figur 9 presenteras jämförelser mellan stora och lilla modellens aktiva och 

reaktiva effektflöden, för de mellanspänningskablar som används under normaldriftläge. I Figur 

10 presenteras en kompletterande jämförelse av effektfaktorerna för motsvarande kablar. 

 

Figur 8. Jämförelse mellan de aktiva effektflödena i mellanspänningskablarna för lilla (P_l) 

respektive stora (P_s) modellen. De gröna staplarna representera de absoluta effektflödena i kablarna 

enligt de två modellerna. Trianglarna som avläses på högra axeln redovisar den relativa differensen 

mellan modellerna. Kablar med noll aktiv effekt har uteslutits ur diagrammet. 
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De aktiva effektflödena i mellanspänningskablarna är väldigt lika för den lilla och den stora 

modellen. Bortsett från kablarna mellan station ET3 och ET4 är den högsta relativa differensen 

mellan modellerna fem procent i Figur 8. Troligtvis beror den stora skillnaden i kablarna mellan 

station ET4 och ET3 på en omfördelning av effekt mellan dessa två kablar. Eftersom skillnaden 

i impedans på kablarna är stor går det mycket mer effekt genom den ena av de två i den lilla 

modellen. I den stora modellen däremot matar vardera kabeln varsin transformator (ET4 är en 

satellitstation). Då de båda transformatorerna har samma impedans, som är betydligt större än 

kablarnas, blir skillnaden i total impedans obetydlig och effekten fördelas därmed lika mellan 

de två kablarna i den stora modellen. I en jämförelse mellan det totala flödet av aktiv effekt 

mellan ET3 och ET4, skiljer sig modellerna enbart 0,4 %.  

 

Figur 9. Jämförelse mellan de reaktiva effektflödena i mellanspänningskablarna för lilla (Q_l) 

respektive stora (Q_s) modellen. Trianglarna som avläses på högra axeln redovisar den relativa 

differensen mellan modellerna. Kablar med noll reaktiv effekt har uteslutits ur diagrammet. 

Den reaktiva effekten varierar betydligt mer än den aktiva vid en jämförelse mellan modellerna. 

Dock är variationerna små i absoluta tal mätt. Detta visar sig också tydligt i Figur 10 där 

effektfaktorerna påverkas mindre än en procent även för kabeln mellan station ET75 och ET76 

där den reaktiva effekten varierar med 36 %. Det visar sig att den största variationen i reaktiv 

effekt uppstår för kablarna med hög effektfaktor (runt 0,99) och i de flesta fall hög aktiv effekt. 

Detta pekar på att ökningen av reaktiv effekt i den stora modellen kan förklaras av att denna 

modell också innehåller transformatorer med reaktanser på ca 0,05 p.u., vilket är betydligt mer 

än kablarnas reaktanser. Reaktiva laster är proportionella mot strömmen i kvadrat (Q ∝ XI2). 

Eftersom alla kablar är mellanspänningskablar och ligger på samma spänningsnivå är strömmen 

stor då den skenbara effekten är stor, varför den reaktiva lasten som transformatorerna utgör 

ökar för de kablarna med hög aktiv effekt.  
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Figur 10. Jämförelse av effektfaktorer för effektflödena i mellanspänningskablarna för lilla (cos(φ)_l) 

respektive stora (cos(φ)_s) modellen. Trianglarna som avläses på högra axeln redovisar den relativa 

differensen mellan modellerna. 

Även spänningens amplitud och vinkel i modellernas noder jämfördes. Här är det svårare att 

göra en direkt jämförelse då flera noder i den stora modellen representeras av en enda nod i den 

lilla modellen. Därför redovisas de olika modellerna var för sig i Figur 11, Figur 12 och Figur 

13. 

 

Figur 11. Graf över spänningens amplitud (Vm) och vinkel (Va) i mellanspänningsnoderna enligt den 

stora modellen. De tre första siffrorna i nodnumret motsvarar nätstationens nummer. Basspänningen 

är 10,8 kV. 
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Figur 12. Graf över spänningens amplitud (Vm) och vinkel (Va) i mellanspänningsnoderna enligt den 

lilla modellen. Basspänningen är 10,8 kV. 

Vid en jämförelse av Figur 11 och Figur 12 visar det sig att de nätstationer som har högst och 

lägst spänningsamplitud sammanfaller för stora och lilla modellen. Mottagningsstationernas, 

CM och KM:s, noder är referensnoder varför spänningen i dessa alltid är 1∠0° p.u. ET238 är 

ett specialfall som inte är inkopplad i nätet i normaldriftläge varför dess startgissning, 1∠0° 
p.u., också är slutresultatet. Bortsett från dessa tre noder har ET434 högst spänning i båda 

modellerna, och ET11 lägst. 

 

Figur 13. Graf över spänningens amplitud (Vm) och vinkel (Va) i lågspänningsnoderna i stora 

modellen. De tre första siffrorna i nodnumret motsvarar nätstationens nummer. Basspänningen är 0,4 

kV. 

Lågspänningsnoder återfinns enbart i den stora modellen. Enligt Figur 13 är spänningens 

amplitud lägre och dess vinkel större i lågspänningsnoderna än i mellanspänningsnoderna. 

Detta tyder på ett visst spänningsfall över transformatorerna, vilket är att vänta. 

Transformatorernas impedanser ligger mellan 0 till 0,01 p.u. i resistans och 0,038 till 0,072 p.u. 

i reaktans, medan kablarnas impedanser ligger mellan 4,2*10-5 till 1,8*10-3 p.u. i resistans och 

2,9*10-5 till 1,4*10-3 p.u. i reaktans. Därmed är transformatorernas impedans ca 10 till 1000 

gånger större än kablarnas, vilket leder till ett större spänningsfall ner till lågspänningsnoderna. 

Den lägsta spänningsamplituden är 0,98 p.u., vilket fortfarande är relativt högt och får anses 

som rimligt. 
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4.1.3 Jämförelse mellan Trimble NIS och Matpower  
För att testa modellens trovärdighet jämfördes Matpowermodellens beräkningsresultat med 

effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS. En svårighet vid jämförelserna var att Matpowers 

beräkningar byggde på laster framtagna i Trimble NIS med hjälp av beräkningar med 

mätvärden (för beskrivning av beräkningsinställningarna se ”2.4.3 

Effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS”). Men vid mellanspänningsberäkningar i Trimble 

NIS kunde enbart beräkningar utföras med typkurvor. Det hade varit möjligt att spara lasterna 

beräknade med mätvärden på lågspänningsnäten för senare användning i 

mellanspänningsberäkningar om lågspänningsnäten varit radialnät. I det här fallet var flertalet 

av lågspänningsnäten (18 av 22) maskade vilket omöjliggjorde beräkningar med mätvärden på 

mellanspänningsnätet. 

Därför jämförs Trimble NIS:s resultat (framtagna med typkurveberäkningar med en 

sannolikhetsinställning på 99 %) med beräkningar i Matpower som bygger på lastdata från både 

typkurveberäkningar och mätvärdesberäkningar. Den tidigare för att det torde vara en mer 

rättvis jämförelse, och den senare för att det var detta underlag som användes i simuleringarna. 

Jämförelserna som presenteras i det här kapitlet är gjorda med den stora modellen på den del 

av nätet som i normaldriftsläge matas av CM, detta eftersom resultaten för KM:s nät visade på 

samma resultat. 

Aktiv effekt 
I Figur 14 jämförs de aktiva effektflödena i de mellanspänningskablar som matas av CM. För 

Matpowerberäkningarna redovisas effekterna framtagna både vid beräkningar med mätvärden 

respektive med typkurvor, medan mellanspänningsberäkningarna i Trimble NIS enbart kunde 

genomföras med typkurvor.  

Lasterna som ligger till grund för Matpowers beräkningar med mätvärden bygger på 

effektfördelningsberäkningar genomförda i Trimble NIS 3-6 februari 2015, medan 

beräkningarna med typkurvor genomfördes 27 februari 2015. Värdena från Trimble NIS:s 

mellanspänningsberäkningar med typkurvor genomfördes 3 mars 2015.  
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Figur 14. Jämförelse av aktiva effektflöden i mellanspänningskablar matade av CM. Den relativa 

differensen mellan modellerna avläses på den högra axeln. Skillnaden mellan Matpowermodellen med 

laster beräknade med mätvärden och Trimble NIS representeras av de mindre blå romberna, medan 

skillnaden mellan Matpowermodellen med laster beräknade med typkurvor och Trimble NIS redovisas 

med ljusgröna trianglar. 

Beräkningarna i Matpower som bygger på laster framtagna med typkurveberäkningar stämmer 

bättre överens med resultaten från simuleringarna med typkurvor i Trimble NIS, se Figur 14. 

Dock kvarstår fortfarande en skillnad mellan Matpower och Trimble NIS:s resultat.  

Då beräkningarna genomfördes vid något olika tidpunkt hann förändringar ske i nätet, dessutom 

genomgick programmet Trimble NIS en uppdatering under perioden för beräkningarna. Detta 

borde inte innebära stora skillnader, men effektfördelningsberäkningar genomförda med 

samma inställningar men vid olika tidpunkter visar på att variationer förekommer beroende på 

beräkningsdatum, se Tabell 5. 

Tabell 5. Resultat av beräkningar vid olika tidpunkter i Trimble NIS för ett utgående fack i KM 

Datum för 

beräkning 

Pmax [kW] Imax [A] Antal 

förbrukare 

Energi 

[MWh] 

2015-02-20 2 707 145 2 308 14 291 

2015-02-27 3 455 185 2 775 18 122 

2015-03-03 3 455 185 2 775 18 122 

2015-03-11 3 426 183 2 775 18 115 

2015-03-30 4 118 220 3 149 21 655 

2015-04-17 4 053 217 3 149 21 704 

 

För de nätstationer som ligger sist på en radial borde effekten tillförd stationen via 

mellanspänningskabeln vara i samma storleksordning som effekten stationen förbrukar. För att 
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ge ytterligare en fingervisning om hur modellen fungerar jämfördes därför detta för de 

”ändstationer” som finns i CM:s nät, se Figur 15. 

 

Figur 15. Jämförelse mellan de aktiva laster nätstationerna har och de effektflöden Matpower 

beräknar att kablarna till nätstationen har. 

Figur 15 visar att skillnaderna mellan det aktiva effektflödet i kablarna och lasterna i 

nätstationerna är små.  

Reaktiv effekt 
Liksom för den aktiva effekten redovisas effekterna framtagna både vid beräkningar med 

mätvärden respektive med typkurvor för Matpowers beräkningar med stora modellen, medan 

Trimble NIS:s beräkningar enbart kunde genomföras med typkurvor. Se resultatet i Figur 16. 

 

Figur 16. Jämförelse av reaktiva effektflöden i mellanspänningskablar matade av KM. 

Skillnaden mellan Matpowers och Trimble NIS:s resultat i Figur 16 är så stora att det inte ansågs 

tillföra mer information att infoga den relativa differensen mellan modellerna i diagrammet.  

Enligt Trimble NIS:s resultat är samtliga maximala reaktiva effekter negativa medan de aktiva 

effekterna är positiva. Enligt Matpowers beräkningar däremot är det enbart en av kablarna som 



28 

 

sticker ut med en negativ reaktiv maxeffekt och det är kabeln mellan ET434 och CM.  Samtliga 

andra kablar har en positiv maximal reaktiv effekt, vid beräkningar med stora modellen såväl 

som lilla. Negativa reaktiva effekter tyder på att lasterna skulle leverera reaktiv effekt, det vill 

säga vara kapacitiva [31]. Detta är märkligt då de flesta vanliga laster i nätet, exempelvis 

asynkronmotorer, lysrör och transformatorer, förbrukar reaktiv effekt. Visserligen kan kablar 

ha stor kapacitans och generera reaktiv effekt [35], men kabeln mellan ET434 och CM har en 

resistans, reaktans och susceptans som ligger nära medelvärdet för de i projektet ingående 

kablarna. Det som utmärker ET434 är att den har den minsta reaktiva lasten av alla noder, sju 

gånger mindre än den näst minsta reaktiva lasten (se Bilaga 3). 

Genom att jämföra kablarnas reaktiva effekter vid simuleringar i Matpower för stora modellen 

med transformatorer och lilla modellen utan transformatorer presenterade i Figur 9 syns att den 

reaktiva effekten är större för den stora modellen. Matpower-resultaten i Figur 16 är från stora 

modellen vilket delvis kan förklara att de reaktiva effekterna är större (och positivare), men är 

inte fullt ut en förklaring.  

Hur beräkningsmodulen i Trimble NIS hanterar reaktiv effekt vid beräkning med typkurvor är 

inte helt känt, förutom att anställda på MEE:s nätplanering berättat att den inte är bra på att 

hantera reaktiv effekt. På grund av detta, och osannolikheten i att de flesta lasterna i samtliga 

nätstationer i Västerås innerstad skulle vara kapacitiva, bedömdes Matpowers resultat med 

positiva reaktiva effekter vara rimliga trots att de inte stämmer överens med Trimble NIS:s 

resultat. 

För att få ytterligare en möjlighet att bedöma rimligheten i Matpowers beräkningar av den 

reaktiva effekten gjordes ytterligare en jämförelse. För de nätstationer som ligger sist på en 

radial borde den reaktiva effekten tillförd stationen via mellanspänningskabeln vara i samma 

storleksordning som effekten stationen förbrukar. Denna jämförelse redovisas i Figur 17.  

 

Figur 17. Jämförelse mellan de reaktiva laster nätstationerna har och de effektflöden Matpower 

beräknar att kablarna till nätstationen har. Matpowerberäkningarna är gjorda med den stora 

modellen. 

Vid en jämförelse av de framräknade lasterna och flödena i kablarna visar det sig att dessa 

stämmer relativt väl överens även för den reaktiva effekten, se Figur 17. Dock finns större 

skillnader än vad det gjorde för den aktiva effekten redovisade i Figur 15. Värt att minnas i 

denna jämförelse är att mellan mellanspänningskabeln och lasten i nätstationen är 

transformatorerna placerade, vilka i sig utgör en reaktiv last. 
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Spänning 
Flödet av reaktiv effekt i ett nät är kopplat till skillnaden i spänningens amplitud i två noder, 

medan den aktiva effekten är kopplad till spänningens vinkelskillnad [36]. Då den reaktiva 

effekten varierade mellan Matpowers resultat och Trimble NIS:s gjordes även en jämförelse av 

spänningens amplitud i noderna för att utvärdera rimligheten i modellen, se Figur 18.  

 

Figur 18. Jämförelse av spänningen i mellanspänningsnoderna för Matpower och Trimble NIS. 

Observera att i Trimble NIS finns enbart en punkt per nätstation, medan i Matpower finns en punkt 

per mellanspänningsskena. I det här diagrammet redovisas nätstationens spänningsvärde från 

Trimble NIS i vardera mellanspänningsskena som tillhör nätstationen. De relativa skillnaderna mellan 

modellerna avläses på högra axeln. 

Spänningens amplitud skiljer sig med mindre än 0,2 % mellan Matpowermodellernas 

beräkningar och Trimble NIS:s beräkningar.  

Nätförluster 
Nätförlusterna i mellanspänningskablarna matade av CM uppgår enligt 

effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS till totalt 24 kW. Förlusterna i transformatorerna är 

svårare att uppskatta i Trimble NIS, för att få en referens så uppgår transformatorernas 

tomgångsförluster till totalt 16 kW. Enligt Matpowers beräkningar på CM:s nät uppgår 

förlusterna i alla kablar (både mellanspänningskablar och kablar inom stationer) och 

transformatorer till 34 kW. Även om detta inte är en exakt jämförelse ger det en fingervisning 

om att de beräknade nätförlusterna är i samma storleksordning för de olika modellerna. 

4.1.4 Jämförelse med driftdata 
För att jämföra modellen och Trimble NIS:s resultat med verkligheten hämtades data från 

driftavdelningen. En genomgång av de senaste vintermånaderna gjordes, dagen med högsta 

upphittade effekter visade sig vara 3:e februari. År med kallare vintrar (till exempel 2013) skulle 

högst troligtvis ha uppvisat högre effekter än de vintern 2015. Det högsta strömuttaget den 3:e 

februari 2015 letades upp för de fack som var aktuella för det här projektet. Resultatet 

presenteras i Figur 19 tillsammans med motsvarande data beräknade av Trimble NIS och 

Matpower.  
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Figur 19. Jämförelse av maximala strömuttaget i mottagningsstationernas fack. Driftdatan motsvarar 

högsta uppmätta värdena den 3:e februari 2015. 

Observera att Matpowers data är beräknad med den stora modellen och bygger på mätvärden. 

Trimble NIS beräkningar är genomförda med typkurvor med 99 % sannolikhet vid två olika 

tillfällen. Bägge dessa program beräknar den förväntade maximala strömmen, medan driftdatan 

motsvarar en ögonblicksbild. Dessutom är det okänt hur nätet var sektionerat den 3:e februari, 

risk finns att avvikelser kan förekomma från normaldriftläget. Jämförelsen är därför bara tänkt 

att ge en fingervisning om storleksordningen på effekterna. 

4.2 Normaldriftläge 
I normaldriftsläge drivs nätet som ett radiellt nät där 13 av nätstationerna matas via 4 fack från 

CM och 9 av nätstationerna matas från 3 fack i KM, se Figur 20. 

 

Figur 20. Förenklad skiss av den aktuella delen av nätet. De streckade linjerna representerar kablar 

som inte används i normaldriftläge, medan de heldragna linjerna representerar matningen i 

normaldriftläge. 

Nätstation ET238 tillhör innerstadsnätet, men matas i normaldriftläge inte via resten av det för 

det här projektet aktuella nätet, varför den likt station ET97, ET331 och ET360 kunde ha 
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uteslutits ur projektet. Men då tankar finns från MEE:s sida att eventuellt mata ET238 via 

station ET109 i framtiden simulerades även detta scenario med ET238 inkopplad som ett 

alternativt normaldriftläge. Det finns två parallella kablar mellan station ET109 och ET238. 

Normaldriftläget med ET238 inkopplad simulerades genom att koppla in den av dessa två 

kablar som hade lägst impedans. I Figur 21, Figur 22 och Figur 23 redovisas skillnaderna i 

normaldriftläge med respektive utan ET238 inkopplad. 

 

Figur 21. Diagram över hur belastningen i mellanspänningskablarna förändras vid inkoppling av 

nätstation ET238. Rosa asterixer representerar värden för normaldriftläge utan nätstation ET238, 

medan mörkblå staplar representerar belastningen vid inkoppling av ET238. 

Vid inkoppling av nätstation ET238 till ET109 kommer ofrånkomligen belastningen att öka i 

kablarna som matar ET109, vilket leder till att en av mellanspänningskablarna, den som 

förbinder CM med ET78, får en belastning på 108 % (kabel nummer 20 i Figur 21). Dock är 

just denna kabel av äldre modell och är en av tre kablar från CM som skulle bytas ut innan en 

inkoppling av ET238 från ET109 vore aktuell, varför denna överbelastning i praktiken inte är 

så allvarlig [18]. Även den näst mest belastade kabeln, mellan ET75 och CM som är belastad 

till 77 % vid normaldriftsläge, är av en äldre modell och skulle bytas ut samtidigt som den 

mellan CM och ET78 (se kabel nummer 18 i Figur 21). 

Den tredje utav de äldre kablarna som planeras bytas ut samtidigt är den mellan CM och ET182. 

Denna har i normaldriftläge enbart en belastning på 18 %, både med och utan ET238 inkopplad. 

De tre äldre kablarna är alla pappersisolerade med kopparledare och en maximal 

strömbelastning på 199 A (3,72 MW). Sannolikt kommer de nya kablarna ha 240 mm2 

aluminiumledare med PEX-isolering med en uppskattad maximal strömbelastning på 400 till 

455 A (7,5 till 8,5 MW) [37]. 

Utöver de äldre kablarna som det redan finns planer på att byta ut var den högsta belastningen 

i nätets mellanspänningskablar 36 % vid normaldriftläge utan ET238 inkopplad. Med ET238 

inkopplad gick belastningen i kabeln mellan ET109 och ET78 upp till 61 % belastning, medan 

resterande kablar fortsatt hade en belastning på 36 % eller därunder. 
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Transformatorernas belastning i normaldriftläge redovisas i Figur 22. Vid inkoppling av ET238 

ökar belastningen från noll för de fyra transformatorer som ryms i nätstation ET238 medan 

resterande kvarhåller samma belastning. Både med och utan ET238 är det en transformator som 

är allvarligt överbelastad, och det är T2 i ET449 med en belastning på 65 %. Därutöver är det 

tre transformatorer som ligger på gränsen till att ha en mindre överbelastning och det är T1 i 

nätstation ET138 (51 %), T2 i ET302 (53 %) och T1 i ET231 (50 %). I station ET302 finns två 

parallella transformatorer mellan samma skenor, där T1 har en belastning på 48 % enligt 

beräkningarna. Anledningen till att belastningen fördelas något snett är för att T2 har en något 

mindre impedans. Hur tillförlitlig och exakt uppgiften om transformatorernas impedanser är 

kan dock ifrågasättas och det kan så vara att belastningen i praktiken fördelas mer lika mellan 

de två transformatorerna. Även i ET138 och ET231 finns två transformatorer, dessa matar 

varsin lågspänningsskena separerade med en brytare. Eventuellt finns möjlighet även här till att 

fördela lasten jämnare mellan de två transformatorerna och på så vis undvika överbelastningen. 

 

Figur 22. Diagram över hur belastningen i transformatorerna förändras vid inkoppling av nätstation 

ET238. Rosa asterixer representerar värden för normaldriftläge utan nätstation ET238, medan 

mörkblå staplar representerar belastningen vid inkoppling av ET238. 

Även spänningens variation i nodpunkterna undersöktes med slutsatsen att i normaldriftläge 

(både med och utan ET238 inkopplad) uppfyller samtliga noder kravet på en spänningsnivå 

över 0,96 p.u., se Figur 23. Värt att notera är att spänningen är lägre i lågspänningsnoderna än 

i mellanspänningsnoderna vilket tyder på ett spänningsfall över transformatorerna. I 

simuleringarna användes ingen upptransformering av spänningen med hjälp av 

omsättningskopplarna, medan i praktiken höjs spänningen som standard med 2,5 % i 

nätstationer belägna inne i staden. 
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Figur 23. Diagram över hur spänningen förändras vid inkoppling av nätstation ET238. De blå kryssen 

representerar värdena för normaldriftläget utan ET238, och de gröna staplarna representerar 

spänningen vid inkoppling av ET238. 

För att få en indikering på vilka komponenter som är mest belastade redovisas i Tabell 6 en 

sammanfattning av de transformatorer och mellanspänningskablar som har en belastning på 

över 50 % i normaldriftläge. 

Tabell 6. Transformatorer och mellanspänningskablar med en belastning på över 50 % i 

normaldriftläge. 

 Belastningsgrad 

 Utan ET238 Med ET238 

Mellanspänningskabel, ET75-KM 77 % 77 % 

Mellanspänningskabel, ET78-KM 80 % 108 % 

Mellanspänningskabel, ET78-ET109 32 %* 61 % 

Transformator, T1 i ET138 51 % 51 % 

Transformator, T2 i ET302 53 % 53 % 

Transformator, T1 i ET231 50 % 50 % 

Transformator, T1 i ET449 65 % 65 % 
* Överstiger 50 % enbart när ET238 är inkopplad. 

4.3 N-1-kriteriet mellanspänningsskenor 
I Matpower-modellen simulerades bortkoppling av vardera av mellanspänningsskenorna i det 

aktuella nätet, en i taget. Varje scenario med en bortkopplad mellanspänningsskena utgjorde ett 

utav de undersökta N-1-felfallen.  

Nätstation ET238 matas i normaldriftläge inte via resten av det aktuella nätet, men då tankar 

finns från MEE:s sida att eventuellt göra detta i framtiden undersöktes även samtliga N-1-fall 

med denna nätstation inkopplad och matad via ET109. 

Hur allvarliga felfallen var bedömdes dels efter vilka kundkostnader de medförde, men också 

efter om de innebar låga spänningsnivåer eller överbelastning av transformatorer eller 

mellanspänningskablar, se kriterierna i Tabell 3.  

4.3.1 Utan ET238  
I samtliga felfall kunde mellanspänningsnätet kopplas om så att inga oacceptabla 

spänningsnivåer uppstod i nätet, ibland på bekostnad av bortkoppling av kundgrupper. I 19 av 
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de 36 testade N-1-felfallen kunde mellanspänningsnätet kopplas om så att inga kunder blev 

spänningslösa. Men i sex av dessa fall fanns en mindre överbelastning på nätet efter 

omkopplingen och i tre av fallen en allvarlig överbelastning. Det vill säga i 10 av 36 felfall 

kunde mellanspänningsnätet kopplas om så att ingen kund blev spänningslös och så att det nya 

driftläget inte innebar några överbelastningar, se Tabell 7. Resterande felfall, 26 stycken, 

innebar att kunder blev spänningslösa och/eller att nätet blev överbelastat.  

Tabell 7. Sammanfattning av utfallet från felfallen med en bortkopplad mellanspänningsskena, utan 

inkoppling av ET238. 

 Antal Andel 

Inga spänningslösa kunder och inga överbelastningar i nätet 10 28 % 

Inga spänningslösa kunder och enbart mindre överbelastningar i nätet 16 44 % 

Spänningslösa kunder och/eller överbelastningar på nätet 26 72 % 

Spänningslösa kunder och/eller allvarliga överbelastningar i nätet 20 56 % 

 

För de felfall som orsakade spänningslösa kunder beräknades avbrottskostnaden samt antalet 

spänningslösa kunder. En sammanställning av resultaten redovisas i Figur 24 och Figur 25. 

 

Figur 24. Resultat av felfall med en bortkopplad mellanspänningsskena i de nätstationerna som i 

normaldriftläge matas från CM. De gröna staplarna visar orsakad kundkostnad och de blå prickarna 

visar antalet spänningslösa kunder. De gula streckade markeringarna indikerar en mindre 

överbelastning på endera en kabel eller en transformator, medan de röda heldragna inringningarna 

markerar en allvarlig överbelastning. 
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Figur 25. Resultat av felfall med en bortkopplad mellanspänningsskena i de nätstationerna som i 

normaldriftläge matas från KM. De gröna staplarna visar orsakad kundkostnad och de blå prickarna 

visar antalet spänningslösa kunder. De gula streckade markeringarna indikerar en mindre 

överbelastning på endera en kabel eller en transformator, medan de röda heldragna inringningarna 

markerar en allvarlig överbelastning. 

De felfall som är markerade med en gulstreckad inringning i Figur 24 och Figur 25 motsvarar 

en mindre överbelastning i mellanspänningskablar eller transformatorer. Dessa fall är: 

 1091, 1102: 55 % belastning i T1 i ET11. 

 1092, 1101: 55 % belastning i T2 i ET11. 

 7501: 59 % belastning i T2 i ET75. 

 7502: 59 % belastning i T1 i ET75.  

 3021: 89 % belastning i mellanspänningskabeln mellan ET75 och CM. 

De felfall som medförde en allvarlig överbelastning (markerad med rött i Figur 24 och Figur 

25) var: 

 7601: 89 % belastning i T1 i ET76.  

 7603: 89 % belastning i T2 i ET76.  

 1381: 106 % belastning i mellanspänningskabeln mellan ET78 och CM. 

 1382: 84 % belastning i T1 i ET138. 

Utöver de ovan nämnda överbelastningarna har det i denna redovisning bortsetts från de 

överbelastningar som finns redan i normaldriftläge, se Tabell 6. I Tabell A i Bilaga 6 redovisas 

de felfall som resulterade i spänningslösa kunder vid bortkoppling av en mellanspänningsskena, 

samt vilka nätstationer som blev spänningslösa. 

4.3.2 Med ET238 
Matning av nätstation ET238 via nätstation ET109 innebär att kabeln mellan ET78 och KM blir 

belastad till 108 %. Detta innebär att alla felfall med nätstation ET238 inkopplad automatiskt 

har minst en allvarligt överbelastad kabel, utöver de fyra transformatorerna som har en 

överbelastning även när ET238 inte är inkopplad, se ”4.2 Normaldriftläge” och Tabell 6. 
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Samma simuleringar genomfördes med ET238 som genomfördes utan ET238 inkopplad. 

Resultatet skiljde sig enbart för ett fåtal av fefallen. Vid bortkoppling av 1091 och 7801 ökade 

belastningen i mellanspänningskabeln från KM till ET109 från 21 %, som var fallet utan ET238, 

till 39 %, det vill säga fortfarande ingen överbelastning. Vid bortkoppling av 

mellanspänningsskena 1381 ökade överbelastningen av mellanspänningskabeln mellan CM och 

ET78 från 106 % utan ET238 till 135 %. Dessutom minskade lägsta spänningsnivån marginellt 

vid bortkoppling av mellanspänningsskenorna 1091, 1092, 1101 och 1102 men förblev över 

0,96 p.u. 

Utöver ovan nämnda förändringar tillkom två nya felfall: bortkoppling av 

mellanspänningsskenorna 2381 och 2382 i nätstation ET238. Inget av dessa felfall ledde till 

spänningslösa kunder, däremot blev en av transformatorerna i ET238 överbelastad. Vid 

bortkoppling av 2381 belastades T2 i ET238 till 68 %. Vid bortkoppling av 2382 belastades T1 

i ET238 till 67 %. 

Ingen av skillnaderna mellan simuleringarna med och utan ET238 åstadkom någon påverkan 

på vilka mellanspänningskablar och transformatorer som överbelastades eller några 

förändringar i spänningslösa kunder. Därför skulle diagrammen som sammanställer felfallen se 

ut som i Figur 24 och Figur 25, med den skillnaden att felfall 2381 och 2382 skulle tillkomma. 

Dessa två felfall skulle medföra noll spänningslösa kunder och vara försedda med en röd 

markering för att indikera de överbelastade transformatorerna nämnda i föregående stycke.  

4.4 N-1-kriteriet mottagningsstationer 
Även bortkoppling av en mottagningsstation (CM eller KM) simulerades som N-1-felfall. I 

nätet finns mellanspänningskabel för reservmatning mellan mottagningsstation CM och KM. 

På grund av designen av mottagningsstationerna kan samtliga skenor i KM reservmatas från 

CM, medan enbart två av skenorna i CM kan matas via reservmatningskabeln från KM. För 

detta projekt innebär det att ett av fyra fack i CM som matar den aktuella delen av nätet inte nås 

av reservmatningen direkt från KM.  

För att reservmatningen mellan mottagningsstationerna ska vara möjlig måste felet i den 

aktuella mottagningsstationen vara av sådant slag att mellanspänningssidan i 

mottagningsstationen fortfarande är i drift. Det vill säga felet måste vara sådant att det enbart 

drabbat högspänningssidan av mottagningsstationen, eller en punkt ännu högre upp i 

regionnätet. Värt att komma ihåg är också att i detta projekt simuleras enbart en liten del av 

nätet som matas av CM och KM. Vid ett fel i en av dessa stationer kommer det därför inte 

enbart vara det för det här projektet aktuella nätet som blir drabbat.  

De felfall där reservmatning mellan mottagningsstationerna ska vara möjlig förutsätter därmed 

att felet enbart drabbade högspänningssidan samt att reservmatningen enbart är avsedd för att 

täcka upp den del av nätet som är aktuell för detta projekt. I ett verkligt fall har troligtvis flera 

delar av nätet under mottagningsstationen drabbats, och reservmatningskapaciteten skulle då 

troligtvis inte räcka till för att täcka upp även denna. Detta är dock utanför detta projekts ramar. 

För att inte gå utanför projektets begränsningar men även simulera ett mer verkligt scenario 

simulerades även fel i mottagningsstation som inte möjliggjorde någon reservmatning mellan 

stationerna. Detta för att testa om facken i den felfria mottagningsstationen räckte till för att 

mata hela det aktuella nätområdet. 
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För alla resultat i detta kapitel användes det alternativa normaldriftläget med ET238 matad från 

ET109. 

4.4.1 Med reservmatning mellan mottagningsstationerna 

Bortkoppling av KM 
Vid bortkoppling av matningen till KM men med möjlighet till matning av KM:s 

mellanspänningsskenor via reservmatningskabeln från CM är det möjligt att försörja hela det 

för det här projektet aktuella nätet utan att kunder blir spänningslösa och utan överbelastningar 

eller otillåtet låga spänningsnivåer. Det finns tre möjliga omkopplingar som uppfyller dessa 

kriterier, en mer ingående beskrivning av dessa tre omkopplingsmöjligheter ges i Bilaga 6. Vid 

dessa tre omkopplingslägen är reservmatningskablarna mellan CM och KM belastade till 

mindre än 70 %. Vid matning av KM:s nät enbart via de båda reservmatningskablarna från CM 

kommer dessa kablar att ha en belastning på 89 respektive 100 %.  

I samtliga tre möjliga omkopplingslägen förblir de tre kablar som har en hög belastning i 

normaldriftsläge (ET78-ET109, ET75-CM samt ET78-CM) på samma belastning som i 

normaldriftsläge. Ingen av belastningarna i transformatorerna påverkas då lasterna inte 

förändras, inte heller finns några allvarliga spänningsfall. 

Bortkoppling av CM 
Med hjälp av reservmatningen finns det tre sätt att koppla om det aktuella nätet så att ingen 

överbelastning eller otillåtet spänningsfall sker, inte heller blir några kunder spänningslösa, för 

detaljer se Bilaga 6. Vid bortkoppling av matningen till CM är det möjligt att mata tre av de 

fyra för det här projektet aktuella facken från KM via den dubbla reservmatningskabeln som då 

får en belastning under 70 %. Radialen som utgår från det fjärde facket består enbart av en 

nätstation och matning till denna ordnas istället genom inkoppling av mellanspänningskabeln 

från ET231 till ET434.  

Vid matning av CM:s nät enbart via reservmatningskablarna mellan CM och KM (samt att den 

av radialerna som inte kan direktreservmatas från KM matas via kabeln mellan ET231 och 

ET434) kommer reservmatningskablarna att belastas till 96 respektive 108 %. 

4.4.2 Utan reservmatning mellan mottagningsstationerna 
I detta avsnitt simulerades fel i mottagningsstation som resulterar i att hela 

mottagningsstationen blir bortkopplad så att varken högspännings- eller mellanspänningssidan 

kan användas. Som ett resultat av detta kan inte reservmatningskablarna mellan KM och CM 

utnyttjas. 

Bortkoppling av KM 
Det är möjligt att försörja hela det aktuella nätet med matning från CM vid bortkoppling av KM 

med enbart en allvarligt överbelastad kabel som resultat. Denna överbelastade kabel råkar vara 

en av de tidigare nämnda tre kablarna som planeras att bytas ut innan det använda 

normaldriftläget (med ET238 inkopplad) blir aktuellt. Inga kunder behöver förbli spänningslösa 

och inga otillåtna spänningsnivåer förekommer. 

I det för det här projektet aktuella nätet matas tre radialer från tre fack i KM, se Figur 26. Två 

av dessa radialer har enbart en varsin alternativ koppling till CM:s nät via vilken reservmatning 

kan ske, se de gröna linjerna i Figur 26.  
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Figur 26. Förenklad skiss över normaldriftläget av den del av nätet som behandlas i detta projekt. De 

svarta linjerna visar hur radialerna matas i normaldriftläge, medan de gröna linjerna motsvarar 

möjliga reservmatningsvägar mellan de två delnäten matade av CM respektive KM. 

Den tredje radialen har möjlighet till matning från CM:s nät i tre punkter vilket möjliggör flera 

alternativa omkopplingslägen inklusive sektionering av denna radial. Denna radial matar 

nätstationerna ET231, ET302, ET116 och ET292. Inkoppling till CM:s nät kan ske antingen 

via mellanspänningskabeln mellan ET292 och ET74 eller från ET231. Från ET231 finns dels 

en mellanspänningskabel till ET434 dels dubbla kablar till CM.  

Alla dessa alternativa omkopplingslägen (totalt nio stycken) simulerades i Matpower. Samtliga 

omkopplingslägen innebar en mindre överbelastning av mellanspänningskabeln mellan station 

ET182 och CM (82 %). Kabeln mellan ET78 och CM som redan är allvarligt överbelastad i 

normaldriftläge (108 %) blir än mer överbelastad, 158 %, i samtliga fall. Dessa överbelastningar 

går inte att undvika utan att koppla bort några kunder, då de är resultat av den enda möjliga 

reservmatningen av motsvarande radialer.  

Utöver de två ovan nämnda kablarna överbelastades även kabeln från ET75 till CM i de fall då 

mellanspänningskabeln mellan ET74 till ET292 kopplades in. Detta gäller även för de fall då 

denna kabel enbart matade delar av radialen (till exempel när radialen är sektionerad genom 

öppning av kabeln mellan ET292 och ET302 så att enbart ET292 matades från ET74). I övrigt 

fanns inga överbelastade kablar i nätet. 

Belastningen av transformatorerna förändrades inte i något av fallen, inte heller uppstod några 

otillåtna spänningsfall. 

Det mest gynnsamma omkopplingsläget var vid matning av ET231 från antingen CM eller 

ET434. Detta innebar en mindre överbelastning av ET182-CM och en allvarlig överbelastning 

av ET78-CM men i övrigt kabelbelastningar på under 50 %. Det ska tilläggas att dessa två 

överbelastade kablar är två av de tre kablarna som planeras att bytas ut vid det normaldriftläge 

som användes (ET238 inkopplad). Vid utbytet kommer de nya kablarna troligtvis att få mer än 

dubbelt så stor kapacitet som dagens kablar, vilket skulle innebära att överbelastningen 

försvann. 
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Bortkoppling av CM 
Resultatet av simuleringarna visade att det är möjligt att mata hela det aktuella nätet från KM 

utan att behöva koppla bort kunder eller få överbelastningar eller otillåtet låga spänningsnivåer 

i nätet. 

CM matar fyra av radialerna i det aktuella nätet, tre av dessa kan bara reservmatas på ett sätt. 

Se Figur 26 för en skiss över detta. För den fjärde radialen, som matar nätstation ET78, ET373, 

ET109, ET11, ET238, PT233 samt ET2, finns möjlighet till matning både direkt från KM till 

ET109 såväl som från ET449 till ET78. 

Totalt finns tre möjliga omkopplingslägen när CM är bortkopplad, alla dessa tre undersöktes 

med simuleringar. Två av dem innebar inga överbelastningar och inga otillåtna spänningsfall. 

Dessa två fall var att antingen mata den stora radialen direkt från KM till ET109 eller att 

sektionera upp radialen och mata ET109, ET11 och ET238 direkt från KM samt mata övriga 

nätstationer via mellanspänningskabeln mellan ET449 och ET78. I båda dessa fall var den 

högsta mellanspänningskabelbelastningen 75 %. Dessutom minskade belastningen i de tre i 

normaldriftläge överbelastade kablarna till nivåer som inte innebar någon överbelastning. 

4.5 N-2-kriteriet 
N-2-felfallen bestod av kombinationen av en bortkopplad mottagningsstation och en 

bortkopplad mellanspänningsskena. Felfallen utgick från normaldriftläget med ET238 

inkopplad. Hur allvarliga felfallen var bedömdes efter samma kriterier som N-1-felfallen: 

spänningsnivå, belastning av transformatorer och mellanspänningskablar samt eventuella 

spänningslösa kunder och deras kundkostnad. Se kriterierna i Tabell 3.  

De tänkta felfallen var av sådan karaktär att all användning av den bortkopplade 

mottagningsstationen var omöjlig. Det vill säga det var inte möjligt att använda 

mellanspänningsställverket i mottagningsstationen för omkoppling, inte heller var 

reservmatning mellan mottagningsstationerna CM och KM möjlig. 

N-2-felfallen delades upp i två undergrupper: samtidig bortkoppling av en 

mellanspänningsskena och mottagningsstationen KM respektive samtidig bortkoppling av en 

mellanspänningsskena och mottagningsstationen CM.  

4.5.1 Bortkoppling av KM och en mellanspänningsskena 
Samtliga felfall med bortkoppling av KM samt en mellanspänningsskena simulerades med 

utgångspunkt i felfallet där hela den tredje radialen beskriven i Bilaga 6 matas direkt från CM 

med en mellanspänningskabel till ET231. Då överbelastningar uppstod testades alternativa 

möjliga omkopplingslägen tills det mest gynnsamma driftläget för felfallet hittades. 

Vid bortkoppling av KM utan möjlighet till reservmatning från CM konstaterades redan i ”4.4.2 

Utan reservmatning mellan mottagningsstationerna” att två mellanspänningskablar 

ofrånkomligen blir överbelastade. Det är kabeln mellan ET182 och CM som får en belastning 

på 82 % samt kabeln mellan ET78 och CM som får en belastning på 158 %. Båda dessa kablar 

är bitvis av äldre modell med kopparledare och pappersisolering och planeras att bytas ut innan 

det använda normaldriftläget (med ET238 inkopplad) skulle bli aktuellt. För några få felfall 

minskade dock belastningen i dessa två kablar, för detaljer kring dessa felfall se Bilaga 6. 

I 10 av de 38 undersökta felfallen kunde nätet omkopplas på ett sådant sätt att inga kunder blev 

spänningslösa och inga överbelastningar (utöver de två nämnda äldre kablarna) uppstod, se 
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Tabell 8. Dessa tio felfall motsvarar bortkoppling av samma mellanspänningsskena som i de 

N-1-felfall som klarade sig utan konsekvenser (se ”4.3.2 Med ET238”). 

Tabell 8. Sammanfattning av utfallet från felfallen med samtidig bortkoppling av en 

mellanspänningsskena och mottagningsstationen KM 

 Antal Andel 

Inga spänningslösa kunder och inga överbelastningar i nätet 10 26 % 

Inga spänningslösa kunder och enbart mindre överbelastningar i nätet 15 39 % 

Spänningslösa kunder och/eller överbelastningar på nätet 28 74 % 

Spänningslösa kunder och/eller allvarliga överbelastningar i nätet 23 61 % 

 

I Figur 27 och Figur 28 redovisas diagram över antal spänningslösa kunder och deras 

kundkostnader för elavbrott orsakade av vartdera felfall vid den mest gynnsamma 

omkopplingen. Dessutom indikeras överbelastningar av transformatorer och 

mellanspänningskablar. Eftersom kablarna från CM till ET78 och ET182 planeras bytas ut samt 

att de är överbelastade i nästintill alla felfall har överbelastningar på dessa kablar förbisetts när 

det gäller indikeringen av överbelastningar med gula och röda markeringar i Figur 27 och Figur 

28. Även de överbelastningar som finns redan i normaldriftläge (se Tabell 6) har förbisetts i 

presentationen av överbelastningar i detta avsnitt. 

 

Figur 27. Resultat av felfall vid bortkoppling av KM och en mellanspänningsskena i de nätstationerna 

som i normaldriftläge matas från CM. De gröna staplarna visar orsakad kundkostnad och de blå 

prickarna visar antalet spänningslösa kunder. De gula streckade markeringarna indikerar en mindre 

överbelastning på endera en kabel eller en transformator, medan de röda heldragna inringningarna 

markerar en allvarlig överbelastning. 
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Figur 28. Resultat av felfall vid bortkoppling av KM och en mellanspänningsskena i de nätstationerna 

som i normaldriftläge matas från KM. De gröna staplarna visar orsakad kundkostnad och de blå 

prickarna visar antalet spänningslösa kunder. De gula streckade markeringarna indikerar en mindre 

överbelastning på endera en kabel eller en transformator, medan de röda heldragna inringningarna 

markerar en allvarlig överbelastning. 

 

De felfall som är markerade med en gulstreckad inringning i Figur 27 och Figur 28 motsvarar 

en mindre överbelastning i mellanspänningskablar eller transformatorer. Dessa fall är: 

 1092, 1101: 55 % belastning i T1 i ET11. 

 1102: 55 % belastning i T2 i ET11. 

 7501, 7502: 59 % belastning i T2 respektive T1 i ET75. 

 3021: 89 % belastning i mellanspänningskabeln från CM till ET75. Denna är en av de 

tre äldre kablarna som planeras bytas ut till en större kabel. 

De felfall som medförde en allvarlig överbelastning (markerad med rött i Figur 27 och Figur 

28) var: 

 2381: 68 % belastning i T2 i ET238. 

 2382: 67 % belastning i T1 i ET238. 

 7601, 7603: 89 % belastning i T1 respektive T2 i ET76. 

 1382: 84 % belastning i T1 i ET138. 

I samtliga felfall kunde nätet omkopplas så att inga spänningsnivåer under 0,96 p.u. uppstod. 

Spänningsnivåer mellan 0,96 och 0,97 p.u. noterades vid bortkoppling av 1092, 1101 och 1102 

i nätstation ET11 och vid bortkoppling av 1382 i ET138.  

I Tabell B i Bilaga 6 redovisas de felfall som resulterade i spänningslösa kunder samt vilka 

nätstationer som blev spänningslösa. Jämfört med N-1-felfallen är det samma felfall som 

resulterar i spänningslösa kunder med tillägget 1091. Dock är antalet spänningslösa kunder i 

många av N-2-felfallen fler. 
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4.5.2 Bortkoppling av CM och en mellanspänningsskena 
Vid bortkoppling av CM utan möjlighet till reservmatning från KM konstaterades redan i ”4.4.2 

Utan reservmatning mellan mottagningsstationerna” att detta kunde ske utan att resultera i nya 

överbelastningar i nätet. Det kopplingsläge som var utgångspunkt vid simulering av dessa N-2-

felfall var matning från KM till ET109 av hela denna radial (utan matning från ET449).  

Enbart i 7 av 38 felfall kunde nätet omkopplas på ett sådant sätt att inga kunder blev 

spänningslösa och inga överbelastningar uppstod. Se sammanfattning av resultat av 

simuleringarna i Tabell 9.  

Tabell 9. Sammanfattning av utfallet från felfallen med samtidig bortkoppling av en 

mellanspänningsskena och mottagningsstationen CM 

 Antal Andel 

Inga spänningslösa kunder och inga överbelastningar i nätet 7 18 % 

Inga spänningslösa kunder och enbart mindre överbelastningar i nätet 12 32 % 

Spänningslösa kunder och/eller överbelastningar på nätet 31 82 % 

Spänningslösa kunder och/eller allvarliga överbelastningar i nätet 26 68 % 

 

I ett av felfallen kunde nätet inte kopplas om så att spänningsnivåerna förblev över 0,96 p.u. 

utan att koppla bort delar av kundlasten. Detta var vid samtida fel i CM och 1092. Nätet kunde 

omkopplas så att inga kunder blev spänningslösa men detta medförde dels en mindre 

överbelastning i kabeln mellan ET138 och ET449 (89 %) samt en allvarlig överbelastning 

(105 %) av kabeln mellan KM och ET138. Dels uppstod otillåtet låga spänningsnivåer i två 

noder: 0,956 p.u. i 1101 och 1103. För att motverka detta testades att koppla bort några av de 

lastnoder som matades av samma radial. Valet av lastnoder att koppla bort gjordes utifrån vilken 

kundkostnad avbrottet skulle medföra. Den billigaste lösningen, som resulterade i tillåtna 

spänningsnivåer, visade sig bestå av bortkoppling av 2002 och 7804, vilket medförde 

kundkostnader på 27 205 kr. Detta omkopplingsläge hade en lägsta spänningsnivå på 0,960 p.u. 

och enbart en belastning på 73 % i ET138-ET449 och 89 % i KM-ET138. Det är detta alternativ 

som presenteras nedan för felfallet 1092. 

I Figur 29 och Figur 30 redovisas diagram över antalet spänningslösa kunder och deras 

kundkostnader för elavbrott orsakade vid vartdera felfall för den mest gynnsamma 

omkopplingen. Dessutom indikeras överbelastningar av transformatorer och 

mellanspänningskablar med gul streckad inringning för mindre överbelastningar och röd 

inringning vid allvarlig överbelastning. 
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Figur 29. Resultat av felfall vid bortkoppling av CM och en mellanspänningsskena i de nätstationerna 

som i normaldriftläge matas från CM. De gröna staplarna visar orsakad kundkostnad och de blå 

prickarna visar antalet spänningslösa kunder. De gula streckade markeringarna indikerar en mindre 

överbelastning på endera en kabel eller en transformator, medan de röda heldragna inringningarna 

markerar en allvarlig överbelastning. 

 

Figur 30. Resultat av felfall vid bortkoppling av CM och en mellanspänningsskena i de nätstationerna 

som i normaldriftläge matas från KM. De gröna staplarna visar orsakad kundkostnad och de blå 

prickarna visar antalet spänningslösa kunder. De gula streckade markeringarna indikerar en mindre 

överbelastning på endera en kabel eller en transformator, medan de röda heldragna inringningarna 

markerar en allvarlig överbelastning. 
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De felfall som är markerade med en gulstreckad inringning i Figur 29 och Figur 30 motsvarar 

en mindre överbelastning i mellanspänningskablar eller transformatorer. Dessa fall är: 

 1091: 55 % belastning i T2 i ET11. 

 1092: 55 % belastning i T1 i ET11. Samt 89 % belastning i mellanspänningskabeln 

mellan KM och ET138. 

 1101, 1102: 55 % belastning i T1 respektive T2 i ET11. 

 7501, 7502: 59 % belastning i T2 respektive T1 i ET75. 

 1381: 87 % belastning i mellanspänningskabeln mellan KM och ET109. 

De felfall som medförde en allvarlig överbelastning (markerad med rött i Figur 29 och Figur 

30) var: 

 2381, 2382: 68 % respektive 67 % belastning i T2 respektive T1 i ET238. 

 7601: 89 % belastning i T1 i ET76. 

 1382: 84 % belastning i T1 i ET138. 

I samtliga felfall minskade belastningen på de i normaldriftläge tre mest belastade 

mellanspänningskablarna till nivåer som inte innebar någon överbelastning. De två kablarna 

från CM till ET78 och ET75 blev obelastade eftersom CM kopplades bort, och kabeln mellan 

ET78 och ET109 minskade drastiskt i belastning till under 50 % förutom i två felfall, 1092 och 

1381, då belastningen var 61 % respektive 73 %. 

Förutom det tidigare beskrivna felfallet, bortkoppling av 1092 och CM, uppstod inga 

spänningsnivåer under 0,96 p.u. Däremot uppstod spänningsnivåer mellan 0,96 och 0,97 p.u. 

vid bortkoppling av 1101, 1102 i station ET11, vid bortkoppling av 7601 i station ET76 samt 

vid bortkoppling av 1381 i station ET449.   

I Tabell C i Bilaga 6 redovisas de felfall som resulterade i spänningslösa kunder samt vilka 

nätstationer som blev spänningslösa. Jämfört med N-2-felfallen där KM var bortkopplad så 

resulterar även bortkoppling av 7401, 7402, 1092 och 7603 i spänningslösa kunder vid samtidig 

bortkoppling av CM. Medan 1091 enbart resulterade i spänningslösa kunder vid samtidigt 

bortkoppling av KM. 

4.6 Studie äldre kablar 
12 av de 39 mellanspänningskablar som ingår i den undersökta delen av nätet består helt eller 

delvis av kabel med kopparledare och pappersisolering. Sex av dessa tolv kabelsträckor har 

också delvis kabel som har aluminiumledare och pappersisolering. Utöver dessa finns 

ytterligare 16 mellanspänningskablar med aluminiumledare och pappersisolering. I Tabell 10 

presenteras de tolv kablar som har kopparledare och pappersisolering.  

Tre av kablarna i Tabell 10 är de tidigare nämnda äldre kablarna som planeras bytas ut innan 

normaldriftläget med ET238 matad från ET109 blir aktuellt (se ”4.2 Normaldriftläge”). Detta 

är kablarna från CM till ET182, ET78 och ET75. Bortsett från dessa tre kablar är det bara fem 

kablar som i normaldriftläge används och som har kopparledare och pappersisolering. 
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Tabell 10. Sammanställning av mellanspänningskablar med kopparledare och pappersisolering 

Från 

station 

Till 

station 

Belastning i 

normal-

driftläge 

Fasledningens 

area [mm2] 

Största 

tillåtna 

ström [A] 

Längd kabel med 

pappersisolering 

[m] 

Andel som är 

papperskabel 

ET3 ET4 1 20 % 16 94 83 100 % 

ET3 ET184 18 % 120 199 115 21 % 

CM ET182 18 % 120 199 428 38 % 

CM ET78 108 % 120 & 150 199 & 335 294 26 % 

ET78 ET109 61 % 120 199 22 4 % 

CM ET75 77 % 120 199 262 24 % 

ET75 ET76 - 2 120 199 205 92 % 

ET109 ET113 14 % 50 175 15 13 % 

ET109 ET114 13 % 50 175 15 13 % 

KM ET109 - 2 240 440 67 3 % 

CM KM - 2 120 199 635 73 % 

CM KM - 2 120 199 550 71 % 
1 Matar transformator T1 i ET4. 2 Ej inkopplad i normaldriftläge. 3 Matar transformator T1 i ET11. 4 Matar 

transformator T2 i ET11.  

Värt att notera är att det är två parallella kablar från ET3 som matar varsin transformator i 

satellitstationen ET4. Den ena av dessa kablar har 16 mm2 kopparledare med pappersisolering 

och den andra 50 mm2 aluminiumledare med PEX-isolering. Aluminiumkabeln har enbart en 

belastning på 11 % i normaldriftläge. De två transformatorerna i ET4 är på lågspänningssidan 

anslutna till samma odelbara lågspänningsskena.  

Även ET11 är en satellitstation där två transformatorer matas av två parallella kablar från 

ET109. Liksom för ET4 matar båda transformatorerna samma odelbara lågspänningsskena i 

ET11. 

4.6.1 Bortkoppling av kabel med kopparledare 
För att besvara frågeställning om eventuellt överflödiga kablar i nätet undersöktes de äldsta 

kablarna, de med kopparledning och pappersisolering listade i Tabell 10, närmare för att se om 

de kunde betraktas som överflödiga. Utgångspunkten var att hitta det N-1-felfall för 

bortkoppling av mellanspänningsskena där dessa äldre kablar var mest belastade och testa om 

detta felfall kunde lösas också utan dessa kablar. 

Kablar som matar satellitstationerna 
För de två kablar som matar ET11 gäller att de är som mest belastade då den andra parallella 

kabeln är ur drift. I detta fall har den kvarvarande kabeln en belastning på 27 % och klarar 

därmed att försörja hela lasten. Detta resulterar också i att enbart en av transformatorerna i ET11 

får försörja hela lågspänningslasten, varpå transformatorns belastning går upp till 55 %. Det 

finns ingen alternativ matning av ET11. Om någon av dessa parallella kablar skulle kopplas 

bort när de är som mest belastade skulle detta innebära att båda matningsvägarna till stationen 

blev avklippta och att ET11:s kunder blev spänningslösa.  

För den andra satellitstationen matad av äldre kablar, ET4, gäller att en av kablarna kan försörja 

hela lasten utan att bli överbelastad. Om kopparkabeln själv försörjer ET4 blir belastningen 

40 %, för aluminiumkabeln är motsvarande belastning 22 %. I båda fallen får en av 

transformatorerna ensamt försörja lasten varpå dennes belastning går upp till 44 %. Liksom för 
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ET11 skulle en bortkoppling av den äldre kabeln när den är som mest belastad (när 

aluminiumkabeln är urkopplad) innebära att ET4 blev spänningslöst.  

Sammanfattningsvis kan lasten i båda satellitstationerna som delvis matas av kopparkabel 

försörjas med enbart en av de parallella kablarna. Dock klarar inte en av transformatorerna i 

ET11 av att ensamt försörja lasten utan att bli mindre överbelastad. I ET4 däremot skulle ena 

kabeln och transformatorn kunna kopplas ur utan överbelastningar.  

De tre äldre kablarna som passerar stationsområdet 
Dessa tre kablar utgår från CM och matar nätstationerna ET75, ET78 och ET182. Kablarna 

CM-ET75 och CM-ET78 är redan i normaldriftläge högt belastade. Bortkoppling av dessa 

kablar när de är som mest belastade resulterar i spänningslösa kunder i flertalet nätstationer. 

Kabeln mellan CM och ET182 är inte högt belastad vid bortkoppling av någon 

mellanspänningsskena, men behövs vid bortkoppling av en mottagningsstation för att undvika 

spänningslösa kunder. En mer detaljerad redogörelse för dessa kablars belastningar för olika 

felfall finns i Bilaga 6.  

De i normaldriftläge urkopplade kablarna  
Fyra av kablarna i Tabell 10 är urkopplade i normaldriftläge, dessa är ET75-ET76, KM-ET109 

samt de två reservmatningskablarna mellan CM och KM.  

Mellan ET75 och ET76 finns två kablar varav den ena är 240 mm2 aluminiumledare med PEX-

isolering och används i normaldriftläge. Den i normaldriftsläge urkopplade kopparkabeln 

behövs enbart i ett av N-1-felfallen med mellanspänningsskena. I N-1-felfallen med 

bortkoppling av en mottagningsstation utnyttjas inte kabeln mellan ET75 och ET76. Se Bilaga 6 

för fler detaljer.  

Kabeln mellan KM och ET109 används enbart i två av N-1-felfallen med 

mellanspänningsskena. I verkligheten kan det dock finnas möjlighet till reservmatning från 

ET238 utanför det aktuella nätet för dessa felfall, men detta har inte undersökts då det är utanför 

projektets begränsningar. För N-1-felfallen med bortkoppling av CM utan möjlighet till 

reservmatning behövs kabeln mellan KM och ET109 i de två omkopplingslägen som inte är 

förknippade med överbelastningar. Se Bilaga 6 för fler detaljer. 

Slutligen kablarna mellan KM och CM, dessa kommer enbart till användning vid den typ av fel 

i KM eller CM som möjliggör matning via mellanspänningssidan på mottagningsstationen. 

Skillnaden med och utan denna matning har redan undersökts i ”4.4 N-1-kriteriet 

mottagningsstationer” med slutsatsen att även utan dessa reservmatningskablar klarar nätet 

bortfall av en av mottagningsstationerna. Under förutsättning att de tre äldre 

mellanspänningskablarna från CM byts ut.  

Återstående två kablar 
De två mellanspänningskablar med kopparledare listade i Tabell 10 som ännu inte har 

diskuterats är ET3-ET184 och ET78-ET109. 

Kabeln mellan ET3 och ET184 är som mest belastad (34 %) i det N-1-felfall där 1821 är 

bortkopplad. Vid detta felfall, eller vid bortkoppling av mellanspänningsskena 1822, behövs 

denna äldre mellanspänningsskena för att inte kunder ska bli spänningslösa. Vid N-1-felfall 

med mottagningsstation utan möjlighet till reservmatning mellan KM och CM kan inte ET3-
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ET184 kopplas ur utan att nätstationer blir spänningslösa. Se Bilaga 6 för fler detaljer kring 

dessa felfall. 

Kabeln mellan ET78 och ET109 ökar inte i belastning i något av N-1-felfallen med 

mellanspänningsskena (gäller både med och utan ET238 inkopplad). Därför testades 

bortkoppling av kabeln vid normaldriftläge med resultatet att nätet kunde kopplas om så att inga 

kunder blev spänningslösa och inga överbelastningar uppstod. Samtidig bortkoppling av CM 

(utan reservmatning från KM) och ET78-ET109 är också möjlig utan konsekvenser, däremot 

går det inte att koppla bort KM och ET78-ET109 på motsvarande vis utan att nätstationerna 

ET109 och ET11 (samt ET238 om den var inkopplad) blir spänningslösa.  
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5 DISKUSSION  
I det här avsnittet analyseras resultatet av projektet.  

5.1 Effektfördelningsberäkningar 
Effektfördelningsberäkningarna genomförda i detta projekt tycks stämma väl överens med 

mätvärdena i den nätstation där mätning finns installerad. Detta överensstämmer med tidigare 

arbeten [19] som visat på att Trimble NIS:s effektfördelningsberäkningar tycks vara pålitliga. 

Några frågetecken kvarstår dock, framförallt är det oklart hur beräkningarna med typkurvor i 

Trimble NIS hanterar reaktiv effekt. Vidare är det märkligt att resultaten av 

effektfördelningsberäkningarna varierade beroende på vid vilken tidpunkt de genomfördes. 

Visserligen kan nätet förändras något med tiden i och med att lastfördelningar varierar och 

omkopplingsläget förändras, men det är svårt att förklara så stora skillnader. De 

effektfördelningsberäkningar som genomfördes på lågspänningsnät gav mer rimliga resultat vid 

användning av inställningen ”Mätvärden, vid beräkningar” än ”Endast typkurvor”. 

Beräkningarna på mellanspänningsnät kunde enbart genomföras med typkurvor och uppvisade 

märkliga reaktiva effekter som antydde att de undersökta nätstationerna skulle ha kapacitiva 

laster. Med bakgrund i denna tveksamhet till typkurvornas uppskattning av reaktiv effekt valdes 

att använda de effektlaster som beräknats med ”Mätvärden, vid beräkningar” till simuleringarna 

i detta projekt. Det kan utifrån den validering som gjorts i detta projekt och de undersökningar 

gjorda av [19] antas att dessa värden ger en bra uppskattning på de högsta effekterna i 

nätstationerna, vilket var huvudsyftet med effektfördelningsberäkningarna.  

5.2 Modellens trovärdighet 
Jämförelsen mellan den stora och lilla modellen visade på liknande resultat för de två 

modellerna. De största skillnaderna återfanns i de reaktiva effektflödena. De större reaktiva 

effekterna i den stora modellen beror troligtvis på att den stora modellen till skillnad från den 

lilla innehåller transformatorer som i sig förbrukar effekt. Att detta ger större utslag på den 

reaktiva effekten än den aktiva beror på att de reaktiva effekterna är mindre i absoluta tal, varför 

en lika stor absolut ökning resulterar i en större relativ ökning för reaktiv effekt än för aktiv 

effekt. Dessutom har transformatorerna en större reaktans än resistans. Det faktum att 

skillnaderna i effektfaktor mellan de två modellerna var mycket små och spänningarna liknande 

tillsammans med att det gick att förklara skillnaderna mellan modellernas resultat stödjer 

slutsatsen att stora och lilla modellen stämmer bra överens. Till simuleringarna i projektet 

valdes att använda den stora modellen eftersom denna var mer detaljerad samtidigt som det var 

lättare att undersöka vilka effekter bortkoppling av en mellanspänningsskena skulle få när 

nätstationens inre design fanns med i modellen. 

Värt att kommentera är att lastnoderna i modellen består av kombinationen av den högsta 

beräknade aktiva effekten och den högsta beräknade reaktiva effekten. I verkligheten kan det 

mycket väl vara så att dessa två inte sammanfaller. Att detta förhållningsätt ändå valdes beror 

dels på att det hade varit svårt att hitta tillfället för den maximala skenbara effekten, dels att 

lasten skulle motsvara det värsta scenariot.  

Modellen utnyttjar inte transformatorernas omsättningskopplare. Enligt personal på MEE:s 

driftavdelning är omsättningskopplarna i innerstan i regel inställda på att höja spänningen med 

2,5 %, vilket skulle ge högre spänningsnivåer i lågspänningsnoderna. Detta innebär att 

spänningsnivåerna i praktiken borde ligga ännu högre än de beräknade med modellen, varför 

spänningen i samtliga simuleringar borde ligga med marginal inom tillåtna gränser. 
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Jämförelserna mellan Trimble NIS och stora modellen bekräftar att de aktiva effektflödena i 

mellanspänningskablarna stämmer väl överens. De reaktiva effektflödena är svårare att 

utvärdera då Trimble NIS:s typkurveberäkningar tycks ge orimliga resultat. Jämförelsen mellan 

kablarnas reaktiva effektflöden och nätstationernas reaktiva laster samt spänningen i noderna 

bekräftar dock att modellen tycks ge ett trovärdigt resultat även för reaktiv effekt. 

5.3 N-1-kriteriet och N-2-kriteriet 
Varken N-1-kriteriet eller N-2-kriteriet kan anses vara uppfyllt i de fall ett allvarligt fel räknas 

som bortkoppling av en mottagningsstation eller en mellanspänningsskena. Enbart i 16 av 38 

(42 %) undersökta N-1-felfall för bortkoppling av mellanspänningsskena kunde elleveranserna 

uppehållas till samtliga kunder med enbart mindre överbelastningar som följd. För N-1-felfallen 

med bortkoppling av mottagningsstation klarade nätet dessa när felet var av sådant slag att 

användning av mottagningsstationens mellanspänningssida fortfarande var möjlig. Vid fel som 

innebar total bortkoppling av hela mottagningsstationen klarade nätet även dessa N-1-felfall 

med den anmärkningen att två äldre kablar som redan planeras att bytas ut blev överbelastade. 

För N-2-kriteriet klarade 27 av de 76 (36 %) undersökta felfallen att uppehålla elleveranserna 

utan allvarliga överbelastningar eller otillåtna spänningsnivåer. Då bortsågs från 

överbelastningen i tre av mellanspänningskablarna som redan planeras att bytas ut till 

modernare kablar med större kapacitet. 

En anledning till att N-1-kriteriet och N-2-kriteriet inte uppfylls är att för många nätstationer 

innebär designen av nätstationen att bortkoppling av en mellanspänningsskena omöjliggör 

elleverans till lågspänningsskenorna. Detta gäller till exempel nätstationer med enbart en 

mellanspänningsskena. Av de N-1-felfall med mellanspänningsskena som innebär avbrutna 

elleveranser är det enbart elleveranserna till lågspänningsnätet under den drabbade nätstationen 

som drabbas i 13 av 17 fall. För N-2-felfallen är motsvarande andel 19 av 40.  

Om avbrutna elleveranser till lågspänningsnät matade av den felande nätstationen accepteras 

samtidigt som mindre överbelastningar av transformatorer och mellanspänningskablar 

accepteras skulle fler felfall klara kriterierna. Detta antagande skulle vara ett sätt att fokusera 

analysen på de maskade delarna av nätet, och utesluta radiella matningar för vilka N-1-kriteriet 

inte är tillämpbart enligt [23]. Med dessa kriterier skulle utfallet se ut som följer. För N-1-

kriteriet skulle 28 av 38 felfall (74 %) klara bortkoppling av en mellanspänningsskena. För N-

2-kriteriet skulle 46 av 76 felfall (61 %) klara samtidig bortkoppling av en 

mellanspänningsskena och en mottagningsstation.   

5.4 Eventuellt svaga delar i nätet 
De tre äldre kablarna med kopparledare som utgår från CM och matar ET78, ET75 samt ET182 

är i flera felfall högt belastade. Redan i det alternativa normaldriftläget med ET238 matad från 

ET109 är CM-ET78 belastad till 108 %. Vid nästan alla N-2-felfall vid samtidig bortkoppling 

av KM och en mellanspänningsskena är denna kabel belastad till 158 %. Kabeln mellan CM 

och ET182 är i normaldriftläget lågt belastad, men får en mindre överbelastning i de fall där 

KM och en mellanspänningsskena samtidigt kopplas bort. Kabeln mellan CM och ET75 är i 

normaldriftläge belastad till 77 %, men blir i inget felfall allvarligt överbelastad. Vid en 

ombyggnation av Västerås stationsområde planeras dessa tre kablar att bytas ut, vilket i så fall 

skulle lösa dessa fall av överbelastning. Innan dess kan det vara värt att vara observant på att, 

framförallt kablarna till ET78 och ET75, har en hög belastning redan i normaldriftläge och 

beakta detta vid reservmatningar och anslutningar av fler laster. 
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En annan notering rörande dessa tre äldre kopparkablar är att enligt [15] bör pappersisolerade 

kablar med kopparledare och en area på 120 mm2 ha en belastningsbegränsning på 300 A. 

Uppgifterna som användes i detta projekt hämtade från Trimble NIS anger dock att kablarna 

har en belastningsbegränsning på 199 A. Korrektionsfaktorerna för marktemperaturer kan inte 

helt förklara skillnaden mellan de två uppgifterna. En spekulation kan vara att dessa kablars 

belastningsbegränsning satts ner på grund av deras ålder. 

Fyra mellanspänningsskenor utmärker sig med att vid både N-1-felfallen och N-2-felfallen 

orsaka avbrutna elleveranser till andra nätstationer. Dessa mellanspänningsskenor är 7602, 

7801, 7802 och 3001. I tre av N-1-felfallen rör det sig om en satellitstation som blir 

spänningslös. I det fjärde fallet, 7801, är det tre underliggande nätstationer som blir drabbade. 

7801 är dock inte det dyraste N-1-felfallet sett till kundkostnader. Sett till kundkostnader är de 

tre allvarligaste N-1-felfallen, i kronologisk ordning: bortkoppling av 3001, 4491 och 1161. De 

allvarligaste N-2-felfallen kundkostnadsmässigt är samtidig bortkoppling av CM och 2313, KM 

och 1821, CM och 3001, KM och 1822 samt KM och 7801. 

En anledning till att bortkoppling av 7801 får så stora konsekvenser för elleveranserna till andra 

nätstationer är att denna mellanspänningsskena är den enda med kopplingar till resten av nätet 

i nätstationen. De andra två mellanspänningsskenorna i stationen matar enbart vidare till andra 

nätstationer som i sig inte har någon reservmatning.  

Hur nätstationen är designad har en stor inverkan på ifall matning av underliggande 

lågspänningsnät är möjligt även vid bortkoppling av en mellanspänningsskena. Av de 57 felfall 

som inte resulterade i spänningslösa kunder var 52 av dessa i nätstationer där 

lågspänningslastskenorna var matade av flera alternativa mellanspänningsskenor. Att enbart ha 

en mellanspänningsskena i en nätstation resulterar oundvikligen i att underliggande nät blir 

spänningslöst vid bortkoppling av denna enda mellanspänningsskena.  

Bortsett från de tre äldre kopparkablarna som utgår från CM är det enbart två andra kablar som 

i något av de testade felfallen bli överbelastade. Det är kabeln mellan KM och ET109 samt 

kabeln mellan KM och ET138, i båda fallen infaller detta vid N-2-felfall för samtidig 

bortkoppling av CM och en mellanspänningsskena. För N-1-felfallen blir aldrig någon kabel 

överbelastad förutom de tre äldre kablarna. Detta tyder på att de kablar som finns i nätet är 

dimensionerade med goda säkerhetsmarginaler. 

Transformatorer blir dock överbelastade i några felfall. Förutom T1 i ET449 som är allvarligt 

överbelastad redan i normaldriftläget finns tre andra transformatorer i ET138, ET302 och 

ET231 som är mindre överbelastade i normaldriftläge. Två av dessa (i ET138 och ET231) har 

ytterligare en till transformator i samma nätstation som är mindre belastade. Möjligtvis skulle 

omfördelning av lasten kunna leda till att dessa överbelastningar försvinner. 

Utöver de ovan nämnda fyra transformatorerna finns det åtta andra transformatorer fördelade 

på fyra nätstationer som blir överbelastade i några felfall. Samtliga av dem är överbelastade i 

något av N-1-felfallen. Utav dessa är det två nätstationer som drabbas av allvarligt 

överbelastade transformatorer och det är ET238 och ET76. I ET238 är belastningen på de 

odelbara lågspänningsskenorna ojämn. Dock går lågspänningsnäten att koppla ihop och dela på 

flera ställen. Om detta skulle innebära att lasten går att fördela jämnare mellan 

transformatorerna skulle de enbart ha en mindre överbelastning. I ET76 däremot är redan 

lasterna relativt jämnt fördelade.  
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5.5 Eventuellt överflödiga delar av nätet 
I många nätstationer finns mer än en transformator. I flera fall skulle enligt simuleringarna den 

ena transformatorn kunna försörja hela de beräknade underliggande maxlasterna. Exempel på 

detta är enligt simuleringarna i nätstation ET4, ET3, ET74, ET109, ET381 och ET78 där lasten 

även vid bortkoppling av hälften av transformatorerna (till följd av bortkopplad 

mellanspänningsskena) kan matas av kvarvarande transformator(er) utan att någon av dem 

överbelastas (får en belastning över 50 %). För ET4 och ET381 som är satellitstationer matade 

med dubbla kablar innebär detta att den ena matande kabeln skulle kunna kopplas ur 

tillsammans med tillhörande transformator utan att kvarvarande komponenter blir 

överbelastade.  

Mellanspänningsskenan 1382 matade en nu nedlagd nätstation och har inte längre några 

kopplingar på mellanspänningssidan. Därför medför bortkoppling av mellanspänningsskena 

1382 aldrig några konsekvenser för driften av resten av nätet. Dock matar den en transformator. 

Lasten under ET138 skulle inte kunna försörjas med enbart en av de två transformatorerna utan 

att blir överbelastad. I normaldriftläge har en av transformatorerna en mindre överbelastning, 

samtidigt som lasten är relativt ojämnt fördelad mellan de två transformatorerna. Frågan är om 

lasten skulle kunna fördelas jämnare genom omkoppling i lågspänningsnätet eller jämnare 

fördelning mellan lågspänningsskenorna. 

De två reservmatningskablarna mellan CM och KM utgör två av de äldre kablarna med 

kopparledare. Simuleringarna visade att den undersökta delen av nätet kan försörjas med enbart 

en av de två mottagningsstationerna även utan att utnyttja dessa reservmatningskablar. Detta 

förutsätter dock att kabeln mellan CM och ET78 byts ut mot en ny kabel med högre kapacitet. 

En slutsats av simuleringarna är därför att dessa två kablar är överflödiga. Dock är det värt att 

komma ihåg att både CM och KM har många fler fack en de undersökta i detta projekt, varför 

de kan vara användbara för reservmatning av andra delar av mellanspänningsnätet vid större 

fel.  

Ytterligare en observation rörande de två reservmatningskablarna är att de är av olika längd och 

därmed har olika impedans vilket medför att effekten fördelar sig ojämnt mellan kablarna. Hade 

de haft samma impedans hade det varit möjligt att reservmata hela KM:s nät enbart med hjälp 

av dessa två kablar utan att den ena kabeln låg på gränsen till att vara allvarligt överbelastad 

vilket nu är fallet.  

Många av kablarna är i normaldriftläge lågt belastade. Med ET238 inkopplad är 14 av 

mellanspänningskablarna (36 %) obelastade, 17 (44 %) har en belastning mindre än 20 % och 

bara 8 (21 %) har en belastning över 20 % i normaldriftläge. Detta tyder på en stor 

överkapacitet. Att byta ut nedgrävda kablar för att de är överdimensionerade är knappast troligt, 

men det kan vara bra att veta att utrymme finns i många delar av nätet för att öka lasten. Utav 

de obelastade kablarna utgör många knutpunkten som skapar en slinga utav två radialer. 

Utav de undersökta äldre kablarna visade sig ET75-ET76 samt ET78-ET109 vara relativt 

överflödiga. ET75-ET76 används enbart som reservkabel, och behövs endast i något enstaka 

felfall. ET78-ET109 behövs sällan så länge ET109-KM finns kvar, dessutom är det möjligt att 

den som reservmatningskabel kan ersättas av reservmatning från utomstående nät via nätstation 

ET238. Detta skulle tala för att när de blir för gamla eller trasiga kanske de inte behöver ersättas. 

Även ett antal parallella kablar är relativt överflödiga. Detta gäller bland annat en av de 

parallella kablarna till satellitstationerna ET4 och ET381, där både en av kablarna och dess 
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tillhörande transformator kan kopplas ur utan konsekvenser. Mellan ET292 och ET302 går två 

parallella kablar, men bara en används i normaldriftläge. Den extra urkopplade kabeln användes 

inte i något av felfallen och kan därför anses vara överflödig. 

5.6 Felkällor 
I simuleringarna har inte reservmatning från andra delar av nätet tagits med. I verkligheten finns 

kablar som ansluter till andra nätstationer utanför det i projektet analyserade området. Det är 

möjligt att reservmatning via dessa kablar är möjlig. Detta skulle innebära att nätet skulle kunna 

ha ännu högre tillförlitlighet än resultatet visar. Inte heller har nätförluster tagits i beaktande. 

Hur de undersökta omkopplingarna påverkar nätförlusterna skulle också kunna påverka hur det 

är fördelaktigt att driva nätet. 

De använda maximala effekterna är framtagna med effektfördelningsberäkningar i Trimble NIS 

som delvis bygger på mätvärden för effekter från 2014. Med hänsyn till vädervariationer och 

approximationer med typkurvor är det möjligt att maxeffekterna i verkligheten kan vara ännu 

högre. Dock antar denna modell att alla nätstationers maxlaster skulle inträffa samtidigt, vilket 

i verkligheten inte är speciellt sannolikt och på så vis ger en viss säkerhetsmarginal. 

Transformatorernas resistanser varierade mellan 0 och 0,00104 p.u. enligt uppgifter hämtade 

från Trimble NIS. Att resistansen för en transformator skulle vara 0 p.u. är idealistiskt. I brist 

på annan data har ändå dessa uppgifter använts. Då projektets fokus inte varit transformatorer 

eller förluster bedömdes detta inte ha en betydelsefull påverkan.  
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6 SLUTSATSER 
Nedan följer en sammanfattning av projektets slutsatser.  

 N-1-kriteriet är inte uppfyllt. Om avbrutna elleveranser i den felande nätstationen 

och mindre överbelastningar accepteras klarar 74 % av felfallen bortfall av en 

mellanspänningsskena. 

 N-2-kriteriet är inte uppfyllt. Om avbrutna elleveranser i den felande nätstationen 

och mindre överbelastningar accepteras klarar 61 % av felfallen samtida bortfall av 

en mellanspänningsskena och en mottagningsstation. 

 De tre äldre mellanspänningskablarna med kopparledare som går från CM till 

ET78, ET75 samt ET182 är de kablar som överbelastas i flest simulerade fall. 

Projektets resultat bekräftar att det vore lämpligt att byta ut dem mot modernare 

kablar med större kapacitet. 

 Transformatorn T1 i ET449 är allvarligt överbelastad (65 %) redan i 

normaldriftläge.  

 I vissa nätstationer är lasten ojämnt fördelad på transformatorerna vilket resulterar 

i överbelastningar i vissa felfall. Detta gäller ET138, ET231 och ET238. 

 I ET3, ET4, ET74, ET78, ET109 och ET381 är transformatorerna så 

överdimensionerade att hälften av respektive nätstations transformatorer kan 

kopplas ur utan att någon av de kvarvarande transformatorerna blir överbelastade. 

 I ET4 och ET381 som är satellitstationer kan ena mellanspänningskabeln och 

motsvarande transformator kopplas ur utan att kvarvarande komponenter blir 

överbelastade. 

 Reservmatningskablarna mellan CM och KM är överflödiga sett till den del av 

nätet som analyserats i detta projekt.  

 Den i normaldriftläge urkopplade kabeln ET302-ET292 är överflödig och används 

inte i något felfall. Även den äldre kopparkabeln ET75-ET76 är relativt överflödig, 

medan ET78-ET109 kan betraktas som överflödig så länge mellanspänningskabeln 

KM-ET109 är i drift och möjlighet till matning finns från andra delar av nätet via 

nätstation ET238. 

 Matpower fungerar bra för att modellera en begränsad del av ett 

mellanspänningsnät. 

 Trimble NIS ger betydligt lägre värden för reaktiv effekt i sina 

typkurveberäkningar jämfört med mätdata. Effektfördelningsberäkningar med 

inställningen Mätvärden, vid beräkning ger bättre resultat än med inställningen 

Endast typkurvor. 
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7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
Enligt resultatet av det här projektet har många transformatorer en låg belastning i 

normaldriftläge. I vissa nätstationer skulle transformatorer kunna kopplas ur utan konsekvenser 

för nätet, vilket skulle kunna minska nätförlusterna. I några få nätstationer är transformatorerna 

istället överbelastade och det är möjligt att detta skulle kunna lösas genom att omfördela lasten 

inom nätstationen. Ett förslag på framtida arbete är därför att närmare se över belastningarna 

av transformatorer i nätstationerna. 

Vid beräkningar i Trimble NIS är det lämpligt att använda mätvärden istället för typkurvor i de 

fall det är möjligt. Dels eftersom de verkar stämma bättre med verkligheten, dels eftersom de 

mätvärden som finns inlagrade i programmet då kommer till användning. Det hade också varit 

intressant att undersöka närmare hur beräkningsmodulen i Trimble NIS fungerar, då framförallt 

med hänsyn till reaktiv effekt. 

Det finns några kablar och transformatorer som enligt resultatet av simuleringarna skulle kunna 

kopplas bort, eller åtminstone inte behöver ersättas när de blir uttjänade. Andra kablar är 

frekvent överbelastade, exempelvis bör de tre äldre kablarna från CM till ET78, ET75 samt 

ET182 bytas ut som planerat. Se ”6 Slutsatser” för detaljer om vilka delar av det aktuella nätet 

som är överdimensionerat respektive svagast.  
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BILAGA 1 – KABLAR, BERÄKNADE PARAMETRAR 
Följande parametrar beräknades utifrån data hämtad från Trimble NIS. 

Kabeln går mellan 

stationerna: 

Längd [m] R [ohm] X [ohm] Bd [µS] Maximal 

belastning [A] 

ET292 ET302 191 0,024 0,016 27 345 

ET292 ET302 193 0,066 0,019 22 170 

ET292 ET74 663 0,092 0,058 92 300 

ET302 ET116 339 0,042 0,030 48 345 

ET302 ET231 603 0,075 0,053 85 345 

ET116 ET231 290 0,036 0,026 41 345 

ET231 CM 726 0,091 0,064 100 345 

ET231 CM 726 0,091 0,064 100 345 

ET231 KM 1247 0,075 0,11 230 620 

ET231 ET434 513 0,064 0,045 73 345 

ET434 CM 493 0,062 0,043 70     345 

ET4 ET3 83 0,096 0,011 4,2 94 

ET4 ET3 84 0,054 0,0090 6,1 170 

ET3 ET184 544 0,073 0,049 73 199 

ET3 KM 1672 0,13 0,14 290 345 

ET184 ET182 166 0,023 0,015 23 300 

ET182 CM 1136 0,17 0,11 140 199 

PT233 ET2 49 0,0061 0,0042 7,1 400 

PT233 ET78 213 0,027 0,019 30 400 

ET373 ET78 98 0,020 0,0083 12 310 

ET2 ET78 200 0,025 0,018 290 400 

ET78 CM 1115 0,17 0,10 140 199 

ET78 ET109 529 0,10 0,046 64 199 

ET78 ET449 579 0,082 0,051 80 300 

ET75 CM 1110 0,17 0,10 140 199 

ET75 B ET76 B 191 0,024 0,016 28 400 

ET75 A ET76 A 223 0,034 0,021 26 199 

ET74 ET76 86 0,015 0,0078 11 300 

ET76 C ET381 T6 117 0,075 0,013 8,5 170 

ET76 C ET381 T5 117 0,075 0,012 8,4 170 

ET11 T1 ET109 A 114 0,038 0,011 11 175 

ET11 T2 ET109 B 116 0,038 0,011 11 175 

ET109 B ET238 B 271 0,048 0,024 34 310 

ET109 A ET238 A 269 0,047 0,024 33 310 

ET109 KM 2430 0,25 0,21 390 310 

ET449 ET138 74 0,011 0,0068 9,60 300 

ET138 KM 1904 0,26 0,17 260 300 

CM KM 865 0,13 0,080 100 199 

CM KM 774 0,11 0,073 200 199 
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BILAGA 2 – SAMMANFATTNING NÄTSTATIONER 
Nedanstående nätstationer ingick i projektet. 

Nätstation Transformatorer 

ET182 4 x 1000 kVA 

ET434 2 x 1250 kVA 

ET238 4 x 1000 kVA 

ET74 2 x 1600 kVA 

ET373 1 x 1250 kVA 

ET381 2 x 800 kVA 

ET109 2 x 1250 kVA 

ET11 2 x 1600 kVA 

ET76 2 x 1500 kVA 

ET75 2 x 1250 kVA 

ET78 2 x 1250 kVA 

ET2 2 x 800 kVA 

PT233 Privat 

ET292 2 x 800 kVA 

ET116 2 x 1200 kVA 

ET138 2 x 1000 kVA 

ET302 2 x 800 kVA 

ET231 2 x 1000 kVA 

ET449 2 x 1000 kVA 

ET184 2 x 1000 kVA 

ET4 2 x 1600 kVA 

ET3 4 x 1250 kVA 
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BILAGA 3 – NODNAMN OCH RESULTAT AV 

EFFEKTFÖRDELNINGSBERÄKNINGAR 
Nedan presenteras nodernas nummer i den i detta projekt skapade ”stora modellen” i Matpower. 

I de två kolumnerna längst till höger presenteras resultatet av effektfördelningsberäkningarna 

genomförda i Trimble NIS med inställningen ”Mätvärden, vid beräkning”. 

Nätstation Nodnummer i 

stora 

Matpower-

modellen 

Spännings-

nivå 

Beskrivning av 

skena 

Resultat av 

effektfördelningsberäkningar 

 

Pmax [kW] 

 

Qmax [kVAr] 

ET182 1821 MSP A   

 1822 MSP B   

 1823 LSP Matas av T1 & T2 67,2 7,93 

 1824 LSP Matas av T3 & T4 610 34,7 

ET434 4341 MSP    

 4342 LSP Matas av T1 31,4 0,2 

 4343 LSP Matas av T2 37,4 3,4 

ET238 2381 MSP A   

 2382 MSP B   

 2383 LSP Matas av T1 & T2 659 92,4 

 2384 LSP Matas av T3 & T4 401 5,3 

ET74 7401 MSP A   

 7402 MSP B   

 7403 LSP  406 53,3 

ET373 3731 MSP    

 3732 LSP  467 62,9 

ET109 1091 MSP A   

 1092 MSP B   

 1093 LSP  319 63,0 

ET11 1101 MSP Matar T2   

 1102 MSP Matar T1   

 1103 LSP  846 164 

ET381 3811 MSP Matar T5   

 3812 MSP Matar T6   

 3813 LSP  392 36,8 

ET76 7601 MSP B   

 7602 MSP C   

 7603 MSP A   

 7604 LSP Matas av T1 614 159 

 7605 LSP Matas av T2 672 23,6 

ET75 7501 MSP A   

 7502 MSP B   

 7503 LSP  702 180 

ET78 7801 MSP Vänstra   

 7802 MSP Mitt   

 7803 MSP Högra   

 7804 LSP  331 126 

ET2 2001 MSP    

 2002 LSP Matas av T1 467 330 

 2003 LSP Matas av T2 - - 

PT233 2331 MSP  371 93,6 
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ET292 2921 MSP    

 2922 LSP  438 24,1 

ET116 1161 MSP    

 1162 LSP  741 60,0 

ET138 1381 MSP A   

 1382 MSP B   

 1383 LSP Matas av T1 487 133 

 1384 LSP Matas av T2 310 69,2 

ET302 3021 MSP    

 3022 LSP  799 82,1 

ET231 2311 MSP A   

 2312 MSP B   

 2313 MSP C   

 2314 LSP Matas av T2 375 70,1 

 2315 LSP Matas av T1 497 27,9 

ET449 4491 MSP    

 4492 LSP Matas av T1 625 113 

 4493 LSP Matas av T2 331 12,3 

ET184 1841 MSP    

 1842 LSP Matas av T1 420 41,1 

 1843 LSP Matas av T2 234 22,4 

ET4 4001 MSP Matar T1   

 4002 MSP Matar T2   

 4003 LSP  670 150 

ET3 3001 MSP A   

 3002 MSP B   

 3003 LSP Matas av T1 & T2 507 21,9 

 3004 LSP Matas av T3 & T4 465 132 
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BILAGA 4 – CASE-FILENS INNEHÅLL 
 

Bus-matrisens innehåll 
Kolumn Innehåll 

1 Nodnummer (1 till 29 997) 

2 Typ av nod (1=PQ-nod, 2=PV-nod, 3=referensnod, 4=isolerad nod) 

3 Pd, konstant last, aktiv effekt [MW] 

4 Qd, konstant last, reaktiv effekt [MVAr] 

5 Gs, shunt-element, aktivt effektbehov [MW] vid 1,0 p.u. 

6 Bs, shunt-element, reaktivt effektbehov [MVAr] vid 1,0 p.u. 

7 Områdesnummer (1 till 100) 

8 Vm, spänningens amplitud [p.u.] 

9 Va, spänningens vinkel [grader] 

10 baseKV, bas-spänningen [kV] 

11 Zon-nummer (1 till 999) 

12 maxVm, spänningens maximala amplitud [p.u.] 

13 maxVm, spänningens minimala amplitud [p.u.] 
 

Gen-matrisens innehåll 
Kolumn Innehåll 

1 Nodnummer 

2 Pg, genererad aktiv effekt [MW] 

3 Qg, genererad reaktiv effekt [MVAr] 

4 Qmax, maximal reaktiv effekt [MVAr] 

5 Qmin, minimal reaktiv effekt [MVAr] 

6 Vg, startgissning för spänningens amplitud [p.u.] 

7 mBase, skenbara effekt-basen för denna maskin [MVA] 

8 Status (1=inkopplad, 0=frånkopplad) 

9 Pmax, maximala aktiva effektuttaget [MW] 

10 Pmin, minimala aktiva effektuttaget [MW] 
 

Branch-matrisens innehåll 
Kolumn Innehåll 

1 f, nodnummer som kopplingen går från 

2 t, nodnummer som kopplingen går till 

3 r, resistans [p.u.] 

4 x, reaktans [p.u.] 

5 b, susceptans [p.u.] 

6 RateA [MVA] 

7 RateB [MVA] 

8 RateC [MVA] 

9 Ratio, extra transformering p.g.a. omsättningskopplare (0=kabel eller ledning) 

10 Angle, transformatorns fasvridning [grader] 

11 Status (1=inkopplad, 0=frånkopplad) 

12 Minimal vinkelskillnad (Vf – Vt) [grader] 

13 Maximal vinkelskillnad (Vf – Vt) [grader] 

14* Inmatad aktiv effekt vid nod f [MW] 

15* Inmatad reaktiv effekt vid nod f [MVAr] 

16* Inmatad aktiv effekt vid nod t [MW] 

17* Inmatad reaktiv effekt vid nod t [MVAr] 
* Dessa kolumner läggs till först efter beräkningarna och redovisas i ”resultat-structen”. 
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BILAGA 5 – NEWTON-RAPHSONS METOD 
Newton-Raphsons metod är en iterativ beräkningsmetod för att lösa en ekvation av typen 

𝟎 = 𝒚 − 𝒇(𝒙)      (i) 

där y och f(x) är kända vektorer och x en okänd vektor. Newton-Raphsons metod bygger på 

Taylor-expansion av f(x). Varje lösning beräknas med hjälp av föregående x-värde på följande 

sätt 

𝒙(𝒊 + 𝟏) = 𝒙(𝒊) + 𝑱−𝟏(𝒊){𝒚 − 𝒇(𝒙(𝒊))}    (ii) 

där i är antalet iterationer och J är Jacobianen som består av partialderivatorna till funktionerna 

𝑱 =  
𝒅𝒇

𝒅𝒙𝒙=𝒙(𝒊)
       (iii) 

Vid lastflödesberäkningar definieras vektorn x som spänningens vinkel och amplitud (det vill 

säga spänningen på polär form), y som aktivt och reaktivt effektuttag och f(x) som funktioner 

för att beräkna aktiva och reaktiva effektuttaget utifrån spänningens amplitud och vinkel. N är 

antalet noder och indexet (2 … N) står för vilken nod som anspelas. De aktuella vektorerna och 

matriserna blir därmed 

𝒙 =  [
𝛅
𝑽
] =

[
 
 
 
 
 
δ2

⋮
δ𝑁

𝑉2

⋮
𝑉𝑁]

 
 
 
 
 

;  𝒚 =  [
𝐏
𝑸

] =

[
 
 
 
 
 
P2

⋮
P𝑁

𝑄2

⋮
𝑄𝑁]

 
 
 
 
 

; 𝒇(𝒙) =  [
𝐏
𝑸

] =

[
 
 
 
 
 
P2(𝑥)

⋮
P𝑁(𝑥)
𝑄2(𝑥)

⋮
𝑄𝑁(𝑥)]

 
 
 
 
 

   (iv) 

Varje iteration består av fyra steg: 

 Steg 1. Differensen Δ𝒚(𝒊) = {𝒚 − 𝒇(𝒙(𝒊))}  beräknas.  

 Steg 2. Partialderivatorna i Jacobianen (𝑱 =  
𝒅𝒇

𝒅𝒙𝒙=𝒙(𝒊)
) beräknas.  

 Steg 3. Δ𝒙(𝒊) =  𝑱(𝒊)−𝟏{Δ𝒚(𝒊)}  beräknas med hjälp av Gauss-eliminering. 

 Steg 4: slutligen beräknas spänningens nya värde:  (𝒊 + 𝟏) = 𝒙(𝒊) + Δ𝒙(𝒊)  

Iterationerna avslutas då skillnaden i effektflöden, Δ𝒚(𝒊), understiger ett angivet 

stoppkriterium. För mer detaljerade beskrivningar av Newton-Raphsons metod för 

lastflödesberäkningar se lämplig kursbok, till exempel [31]. 
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BILAGA 6 – DETALJER FRÅN SIMULERINGARNA 
N-1-kriteriet mellanspänningsskena, utan ET238 

Tabell A. Sammanfattning av de felfall som resulterar i spänningslösa kunder vid bortkoppling av en 

mellanspänningsskena. 

Felfall Spänningslöst som konsekvens av felfallet 

1821 Lsp-nätet kopplat till ET182 B 

1822 Lsp-nätet kopplat till ET182 B 

4341 Hela ET434 

3731 Hela ET373 

7602 Hela ET381 

7801 Hela ET78, ET373, ET2 och PT233 

7802 Hela ET373 

2001 Hela ET2 

2331 Hela PT233 

2921 Hela ET292 

1161 Hela ET116 

1381 Hela ET138 

3021 Hela ET302 

2312 Båda lsp-näten matade av ET231 

4491 Hela ET449 

1841 Hela ET184 

3001 Hela ET3 & ET4 

 

N-1-kriteriet mottagningsstation, med reservmatning 

Möjliga omkopplingslägen vid bortkoppling av KM 
Det finns tre möjliga omkopplingar som inte innebär några spänningslösa kunder, 

överbelastningar eller otillåtet låga spänningsnivåer. De två bästa alternativen av dessa tre med 

avseende på belastning av nätet är att koppla in båda reservmatningskablarna från CM till KM 

samt att koppla ur kabeln som matar ET231 från KM. Radialen som matas via ET231 kopplas 

istället in med mellanspänningskabeln antingen från CM direkt till ET231 eller från ET434 till 

ET231. I båda fallen är reservmatningskablarna då belastade till 53 % respektive 59 %. De 

kablar som kopplas in för att mata radialen blir belastade med mindre än 50 %.  

Den tredje alternativa för omkopplingen, som också uppfyller alla kriterier, innefattar även den 

att bägge reservmatningskablarna från CM kopplas in. Kabeln mellan KM och ET3 kopplas ur 

för att istället mata denna radial via kabeln från ET182 till ET184. Vid den här omkopplingen 

ökas belastningen i reservmatningskablarna från CM till 60 % respektive 67 %, samt till 82 % 

i CM-ET182, medan övriga inkopplade kablar har en belastning som ökar något men förblir 

under 50 %.  

Möjliga omkopplingslägen vid bortkoppling av CM 
Med hjälp av reservmatningen finns det tre sätt att koppla om det aktuella nätet så att ingen 

överbelastning eller otillåtet spänningsfall sker. I två av omkopplingslägena som uppfyller alla 

kriterier kopplas kabeln från CM till ET78 ur. Matning av denna radial kan antingen ske enbart 

med mellanspänningskabeln från KM till ET109. Alternativt kan radialen delas upp genom att 
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koppla ur kabeln mellan ET78 och ET109 och mata ena halvan från KM via ET109 och andra 

halvan från ET449 via ET78. I båda dessa fall ökar belastningarna i de inkopplade kablarna 

men övergår inte 70 %. Samtidigt minskar belastningarna i två av de i normaldriftläge 

överbelastade kablarna (ET79-ET109 samt CM-ET78) till under 50 % i båda fallen. 

Den tredje omkopplingen som uppfyller kriterierna innefattar att koppla ur kabeln mellan CM 

och ET75 och istället mata denna radial från ET292 via ET74. Detta innebär ökade 

kabelbelastningar på upp till 75 %. Samtidigt kopplas en av de i normaldriftläge högt belastade 

kablarna ur (CM-ET75) så att antalet överbelastade kablar minskar. I inget av de nämnda 

omkopplingsfallen var spänningsnivån ett problem. 

N-2-kriteriet, bortkoppling av KM och en mellanspänningsskena 

Vid bortkoppling av KM blir ofrånkomligen kablarna mellan CM och ET182 samt mellan CM 

och ET78 överbelastade (82 % respektive 158 %). Vid några av de testade N-2-felfallen 

minskade dock belastningen i dessa äldre kablar. De felfall där kablarna mellan CM och ET182 

samt ET78 inte var överbelastade var vid bortkoppling av följande mellanspänningsskenor: 

 1821, 1822: Felfallen omöjliggör reservmatning till ET3, ET4, ET184 samt delar/hela 

ET182 varför belastningen i ET182-CM går ner till 0 respektive 2 %. 

 1091: ET109, ET238 och ET11 blir spänningslösa vilket minskar belastningen i ET78-

CM till 96%. 

 7801: ET449, ET138, ET109, ET11, ET238, ET78, ET373, ET2 och PT233 blir 

spänningslösa och belastningen i ET78-CM blir 0 %. 

 1841: ET184, ET3 och ET4 blir spänningslösa och belastningen i ET182-CM går ner 

till 18 %. 

 3001: ET3 och ET4 blir spänningslösa och belastningen i ET182-CM går ner till 36 %. 

Tabell B. Sammanfattning av de felfall som resulterar i spänningslösa kunder vid samtidig 

bortkoppling av KM och en mellanspänningsskena. 

Felfall Spänningslöst som konsekvens av felfallet 

1821 Hela ET182, ET184, ET3 och ET4 

1822 Lsp-nätet matat av 182 B och hela ET184, ET3 och ET4 

4341 Hela ET434 

3731 Hela ET373 

1091 Hela ET109, ET238 och ET11 

7602 Hela ET381 

7801 Hela ET449, ET138, ET109, ET11, ET238, ET78, ET373, ET2 och PT233 

7802 Hela ET373 

2001 Hela ET2 

2331 Hela PT233 

2921 Hela ET292 

1161 Hela ET116 

1381 Hela ET138 

3021 Hela ET302 

2312 Lsp-nätet matat av ET231 

4491 Hela ET449 och ET138 

1841 Hela ET184, ET3 och ET4 

3001 Hela ET3 och ET4 
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N-2-kriteriet, bortkoppling av CM och en mellanspänningsskena 

Tabell C. Sammanfattning av de felfall som resulterar i spänningslösa kunder vid samtidig 

bortkoppling av CM och en mellanspänningsskena. 

Felfall Spänningslöst som konsekvens av felfallet 

1821 Lsp-nätet matat av 182 A 

1822 Hela ET182 

4341 Hela ET434 

7401 Hela ET76, ET381 och ET75 

7402 Hela ET74, ET76, ET381 och ET75 

3731 Hela ET373 

1092 Lsp-näten matade av ET2 och ET78 

7602 Hela ET381 

7603 Hela ET76, ET381 och ET75 

7801 Hela ET78, ET373, ET2 och PT233 

7802 Hela ET373 

2001 Hela ET2 

2331 Hela PT233 

2921 Hela ET292, ET74, ET76, ET381 och ET75 

1161 Hela ET116 

1381 Hela ET138 

3021 Hela ET302, ET292, ET74, ET76, ET381 och ET75 

2312 Lsp-näten matade av ET231 

2313 Hela ET231, ET302, ET116, ET292, ET74, ET76, ET381, ET75 och ET434 

4491 Hela ET449 

1841 Hela ET184 och ET182 

3001 Hela ET3, ET4, ET184 och ET182 
 

Studie äldre kablar 

De tre äldre kablarna som passerar stationsområdet 
Kabeln mellan CM och ET75 är redan i normaldriftsläge belastad till 77 %. I ett av N-1-felfallen 

ökar belastningen till 89 %, det är när mellanspänningsskenan 3021 kopplas bort. Vid 

bortkoppling av CM-ET75 samtidigt som 3021 kopplas bort skulle nätstationerna ET302, 

ET292, ET74, ET76, ET381 och ET75 bli spänningslösa. Detta innebär att den äldre 

mellanspänningskabeln behövs i detta felfall för att undvika att ytterligare fem nätstationer 

förutom ET302 blir spänningslösa vid bortkoppling av 3021. 

Även kabeln mellan CM och ET78 har en hög belastning i normaldriftläge, med ET238 

inkopplad uppgår den till 108 %. I ett felfall ökar belastningen ytterligare till 135 %, vilket är 

vid bortkoppling av 1381. Vid bortkoppling av CM-ET78 samtidigt som 1381 kommer 

belastningen i kabeln mellan KM och ET109 att få en mindre överbelastning på 87 %. I övrigt 

inga konsekvenser förutom att ET138 blir spänningslöst vilket den var också vid bortkoppling 

av enbart ET138. Det finns ett N-1-felall med än högre belastning av kabeln mellan CM och 

ET78 och det är vid bortkoppling av KM utan möjlighet till reservmatning. I detta fall belastas 

kabeln till 158 %. Vid bortkoppling av CM-ET78 samtidigt som KM kommer nätstationerna 

ET78, ET373, ET2, PT233, ET109, ET11, ET238, ET449 och ET138 bli spänningslösa. 

Kabeln mellan CM och ET182 ökar inte sin belastning från 18 % i något av N-1-felfallen (både 

för med ET238 och utan). Vid bortkoppling av CM-ET182 i normaldriftläge kan nätet kopplas 
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om så att inga överbelastningar uppstår och inga kunder blir spänningslösa. Kabeln mellan CM 

och ET182 är dock viktig vid N-1-felfallet när KM kopplas bort utan möjlighet till 

reservmatning. Vid bortkoppling av CM-ET182 samtidigt som KM kommer nätstationerna 

ET182, ET184, ET3 och ET4 att blir spänningslösa, vilket de inte blir om reservmatning via 

kabeln från CM till ET182 är möjlig. Denna kabel får då en belastning på 82 %. 

De i normaldriftläge urkopplade kablarna  

Mellan ET75 och ET76 finns två kablar varav den ena är 240 mm2 aluminiumledare med PEX-

isolering och används i normaldriftläge. Den i normaldriftsläge urkopplade kopparkabeln 

används enbart i tre av N-1-felfallen med mellanspänningsskena (gäller för både med och utan 

ET238): vid bortkoppling av 7601, 7602 eller 7502. I de två första felfallen, bortkoppling av 

7601 och 7602, kan alternativa omkopplingar utnyttjas som inte medför några överbelastningar. 

I felfallet där 7502 kopplas bort kommer ET75 att bli spänningslöst om inte ET75-ET76 fanns, 

i övrigt inga överbelastningar. I N-1-felfallen med bortkoppling av en mottagningsstation 

utnyttjas inte kabeln mellan ET75 och ET76. 

Kabeln mellan KM och ET109 används enbart i två av N-1-felfallen med mellanspänningsskena 

(gäller både med och utan ET238). De två felfallen gäller bortkoppling av 7801 eller 1091, i 

båda fallen är kabeln belastad till 39 %. Vid bortkoppling av även denna kabel samtidigt som 

7801 eller 1091 kommer nätstationerna ET109 och ET11 (samt ET238 om den är inkopplad) 

att tappa sin matning och bli spänningslösa. I verkligheten finns dock möjlighet till 

reservmatning från ET238 utanför det aktuella nätet, men detta har inte undersökts då det är 

utanför projektets begränsningar. För N-1-felfallen med bortkoppling av CM utan möjlighet till 

reservmatning behövs kabeln mellan KM och ET109 i de två omkopplingslägen som inte är 

förknippade med överbelastningar. Vid samtidig bortkoppling av CM och ET109-KM kommer 

en kabel att bli mindre överbelastad (89 % i ET449-ET138) och ytterligare en kabel allvarligt 

överbelastad (105 % i KM-ET138). 

De i normaldriftläge urkopplade kablarna  

Kabeln mellan ET3 och ET184 är som mest belastad (34 %) i det N-1-felfall (både med och 

utan ET238) där 1821 är bortkopplad. Vid bortkoppling av denna kabel vid detta felfall kan inte 

nätet omkopplas utan att nätstationerna ET184 och ET182 blir spänningslösa. Vid samtidig 

bortkoppling av ET3-ET184 och 1822 blir ET184 och halva ET182 spänningslösa. I övriga N-

1-felfall med mellanspänningsskena kan ET184-ET3 kopplas bort utan att förändra 

konsekvenserna av felfallet. Vid N-1-felfall med mottagningsstation utan möjlighet till 

reservmatning mellan KM och CM kan inte ET3-ET184 kopplas ur utan att nätstationer blir 

spänningslösa. Vid fel i KM och ET3-ET184 bli nätstationerna ET3 och ET4 spänningslösa, 

vid fel i CM och ET3-ET184 blir nätstationerna ET182 och ET184 spänningslösa. 

 


