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Abstract

Reliability in Stockholm's Distribution Network - An
analysis using Tekla NIS

Lisa Lundh

Outages in the electric grid can be costly for society. Because of this, reliability is one
of the parameters used to regulate network companies. Reliability in electrical grids
can be measured with SAIDI, system average interruption duration index, which for
Fortum Distribution has increased in Stockholm’s distribution network (11 kV) in the
early 2000’s. 

By using outage data for Stockholm from 2011-2013, sets of parameters to be used
for reliability calculations in the network information program Tekla NIS were
derived. Two different options for investment were then analysed: changing old cables
with high fault frequencies, and installing automatic switching in distribution
substations. These options were also analysed in a simplified model built in Microsoft
Excel. The model calculates the reliability of Stockholm’s distribution network using
Markov chains and the network’s average line from a transmission substation’s feeder.
 The Excel model is faster than Tekla NIS but is limited and less detailed, however the
results from Tekla NIS and the Excel model were found to be almost equivalent. The
priority for reliability investments in Stockholm should be to change old cables of the
type FCJJ since it increases the fault frequencies in the network, while an ageing
network decreases the grid fees Fortum Distribution can charge. 

Simplifications and assumptions, due to insufficient outage data and some problems
with Tekla NIS, had to be made when deriving parameters for reliability calculations in
both Tekla NIS and the Excel model.  However, Tekla NIS can be used to incorporate
reliability analysis in network planning, but since Fortum Distribution currently only
uses it sparsely, further testing and analysis of the programme is recommended if the
usage is to increase. The Excel model can be used for making fast and rough estimates
of the result of the two analysed options of investment.
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Populärvetenskaplig  sammanfattning 
 
Störningar i elnätet kan innebära stora samhällsekonomiska kostnader eftersom samhället är 
starkt beroende av elektricitet för att fungera. Därför är det viktigt att elnätet har hög 
leveranssäkerhet, det vill säga en hög sannolikhet att elektricitet levereras utan avbrott. På 
grund av detta använder Energimarkandsinspektionen leveranssäkerhet som en parameter när 
de reglerar de nätavgifter elnätsbolagen tar ut från sina kunder. Med en hög leveranssäkerhet, 
eller tillförlitlighet, har elnätsbolagen möjlighet att ta ut mer i nätavgift. 
 
Tillförlitligheten i elnätet beror dels på de komponenter som finns i elnätet, hur ofta de går 
sönder samt den tid det tar att innan kunderna har elektriciteten tillbaka. Kunderna kan få 
tillbaka elektriciteten genom att den felande komponenten antingen lagas eller att elnätet 
kopplas om så att strömmen kan ta en alternativ väg förbi den trasiga komponenten och vidare 
till kunderna. I ett elnät finns flera typer av komponenter som kan gå sönder, allt från kablar 
och brytare till transformatorer. Ett fel på en kabel kan oftast kopplas förbi, då dubbla 
kabelsystem är vanligt. Ett fel på en transformator kan å andra sidan inte kopplas förbi och 
måste därför lagas innan en kund får tillbaka sin elektricitet.  
 
I Stockholm, där Fortum Distribution äger elnätet, har tillförlitligheten minskat under den 
inledande delen av 2000-talet. Detta är en trend som företaget vill vända.  Ett verktyg för att 
analysera tillförlitlighet är bland andra nätverksinformationsprogrammet Tekla NIS, ett 
program som Fortum Distribution har tillgång till men som idag används sparsamt. I 
programmet finns elnätet och alla dess komponenter representerade. För olika typer av 
komponenter kan användaren fylla i hur ofta de går sönder (felfrekvenser) och hur lång tid 
som behövs för att koppla förbi eller laga dem (avhjälpningstider). Syftet med detta arbete var 
att med hjälp av avbrottsstatistik ta fram felfrekvenser och avhjälpningstider för Stockholms 
elnät för att använda vid beräkningar i Tekla NIS, samt för att analysera olika åtgärder som 
kan öka tillförlitligheten i nätet. Beräkningar i Tekla NIS kan ta tid varför även en förenklad 
modell för tillförlitlighetsberäkningar av elnätet i Stockholm togs fram i Microsoft Excel. 
 
Två olika investeringar som kan göras för att öka nätets tillförlitlighet analyserades: byte av 
kabel med hög felfrekvens och en ökad andel nätstationer som automatiskt kan koppla förbi 
fel i nätet. Som väntat bidrar båda investeringarna till att öka tillförlitligheten och Fortum 
Distribution bör framförallt fokusera på att byta ut gammal kabel av typen FCJJ.  
 
Beräkningar i Tekla NIS kan vara tidskrävande och på grund av detta undersöktes 
möjligheten att göra en enkel modell av Stockholms elnät i Microsoft Excel för att där enkelt 
kunna göra överslagsberäkningar vid analys av investeringar för att öka tillförlitligheten. 
Detta gjordes med hjälp av den genomsnittliga linjen som finns i Stockholms elnät. 
Beräkningsresultaten från modellen blev slående likt de som beräknades i Tekla NIS. Detta 
innebär att om analyser ska göras på hela Stockholms elnät fungerar modellen lika bra som 
Tekla NIS. Dock är modellen begränsad till att endast kunna analysera hela nätet. I Tekla NIS 
kan utvalda delar beräknas och programmet tar dessutom hänsyn till nätets komplexitet på ett 
bättre sätt då det är betydligt mer detaljerat än modellen. 
 
Under arbetets gång har flertalet förenklingar behövt göras, både på grund av brister i 
avbrottsstatistiken men även på grund av viss problematik i Tekla NIS. Dock är Tekla NIS ett 
användbart verktyg för att analysera tillförlitlighet när investeringsanalys ska göras. För att 
fullt ta tillvara på de funktioner som finns i Tekla NIS behöver Fortum Distribution fortsätta 
arbetet med att testa och analysera programvaran på företagets nät. 
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Exekutiv  sammanfattning 
Att analysera tillförlitligheten i elnätet är av vikt för framtida investeringar då 
leveranssäkerhet är en av de parametrar Energimarknadsinspektionen reglerar elnätbolagens 
intäktsram efter. Genom att från avbrottsstatistik ta fram parameterset för Fortum 
Distributions elnät till programmet Tekla NIS kan tillförlitlighetsanalyser av nätet göras. 
Tillförlitlighetsanalys av Stockholm visar att byte av FCJJ-kabel förlagd före 1940 bör vara 
en prioriterad åtgärd för ökad tillförlitlighet i Stockholm. För att fullt ut ta tillvara på de 
funktioner som finns i Tekla NIS behöver Fortum Distribution fortsätta arbetet med att testa 
och analysera programvaran. Den förenklade Excelmodellen som byggdes kan med fördel 
användas för att göra överslagsberäkningar av hur byte av kabel och installation av 
omkopplingsautomatik påverkar tillförlitligheten i koncessionsområde 48. 
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Vanligt  förekommande  begrepp   
 
 
Avhjälpningstid 
 

I detta arbete menas med avhjälpningstid den 
tid det tar från det att ett fel inträffar i nätet 
och kunder blir spänningslösa tills det att 
avbrottet är åtgärdat ur kundens synvinkel, 
det vill säga när kunden åter har spänning. 
Avhjälpningstid bör inte blandas ihop med 
reparationstid som motsvarar den tid det tar 
att laga ett fel. Avhjälpningstid mäts 
vanligtvis i minuter. 
 
 

CAIDI  
customer average interruption duration index 
 
 

Beskriver den genomsnittliga avbrottstiden 
per kundavbrott. Är ett mått på hur effektivt 
ett elnätsbolag är att avhjälpa fel som 
uppkommit i nätet. CAIDI har enheten 
minuter per år (IEEE 2012, s. 5). 
 
 

Felfrekvens Beskriver det antal fel en komponent eller ett 
system upplever under en fördefinierad 
tidsperiod. Anges ofta med enheten fel per 
år. 
 
 

Leveranssäkerhet Med leveranssäkerhet i ett elnät menas 
sannolikheten att elektricitet kan levereras 
utan avbrott. I detta arbete används 
leveranssäkerhet och tillförlitlighet 
synonymt. 
 
 

Parameterset Med parameterset menas i detta arbete en 
uppsättning parametrar som används för att 
utföra en beräkning. Aktuella parametrar i 
det parameterset som i detta arbete ska tas 
fram till Tekla NIS är framförallt 
felfrekvenser och avhjälpningstider för olika 
komponenter i elnätet. 
 
 

SAIDI  
system average interruption duration index 
 

Beskriver ett systems medelavbrottstid. Ett 
mått på den totala avbrottstiden en 
medelkund upplever under en fördefinierad 
tidsperiod, ofta ett år. SAIDI har enheten 
minuter per kund per år (IEEE 2012, s. 5). 
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SAIFI  
system average interruption frequency index 
 

Beskriver medelavbrottsfrekvensen. Ett mått 
på hur ofta systemets medelkund upplever ett 
avbrott under en fördefinierad tidsperiod, 
ofta ett år. SAIFI har enheten avbrott per 
kund per år (IEEE 2012, s. 5). 
 
 

Tillförlitlighet  
 

Beskriver ett systems förmåga att utföra sin 
uppgift. Ett system som är bra på att utföra 
sin uppgift har en hög tillförlitlighet. 
Nationalencyklopedin (2015a) definierar 
tillförlitlighet som: "en kvalitetsdimension 
hos ett system som speglar dess förmåga att 
fungera på ett tillfredsställande sätt med ett 
minimum av störningar, fel och 
reparationer". I detta arbete används 
leveranssäkerhet och tillförlitlighet 
synonymt. 
 
 

Tillförlitlighetsindex Index som används för att beskriva 
tillförlitligheten i ett system samt för att 
kunna jämföra olika system. För elnät finns 
ett antal olika tillförlitlighetsindex, de som 
används i detta arbete är CAIDI, SAIDI och 
SAIFI. 
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1.  Inledning 
I detta kapitel presenteras en kort förklaring till varför tillförlitlighet av elnät är viktigt att 
analysera och varför Fortum Distribution har intresse av tillförlitlighetsanalys i 
koncessionsområde 48. Därefter beskrivs syftet med arbetet, dess avgränsningar, metoden för 
litteraturstudie och datainsamling samt dispositionen av denna rapport. 
 

1.1 Problembeskrivning 

Dagens samhälle är starkt beroende av elektricitet för att fungera och allt fler system 
elektrifieras. Elektricitet används således dygnet runt av privatpersoner, näringsliv och den 
offentliga sektorn. Störningar i elnätet kan därför få omfattande konsekvenser och medföra 
stora samhällsekonomiska kostnader, något som innebär höga krav på tillförlitlighet i elnätet. 

Traditionellt har tillförlitlighetsanalys av elnätet fokuserat på produktion och transmission av 
elektricitet. Studier har dock visat att de flesta kundavbrotten sker på grund av fel som 
inträffar på distributionsnivå, något som flyttat fokusen av tillförlitlighetsanalyser dit. Detta är 
en följd av det finns internationella tendenser att reglera nätbolags möjligheter att ta ut 
nätavgifter efter dess leveranssäkerhet ur ett kundperspektiv. Även klimatdebatten har 
bidragit till ett ökat internationellt fokus på tillförlitligheten i elnätet. Detta eftersom systemet 
som är sårbart för stormar och det finns en oro för att framtidens värderförhållanden kommer 
att vara mer extrema  (Wallnerström, Bertling och Tuan 2010). 

I Sverige regleras den avgift elnätsbolagen kan ta ut från sina kunder bland annat beroende på 
bolagets leveranssäkerhet. Detta, tillsammans med större mediala och politiska påtryckningar 
på elnätsbolagen att leverera säkrare elförsörjning till sina kunder, har ökat behovet av en 
utvecklad kapitalförvaltning i drift och planering av eldistributionssystem (Wallnerström, 
Bertling och Tuan 2010). Något som även gäller Fortum Distribution. 

Under 2000-talet har tillförlitligheten i Fortums Distributions elnät i koncessionsområde 48, 
som motsvarar Stockholms kommun, försämrats. För att stävja denna negativa trend har 
Fortum startat projektet SAIDI-10 som syftar till att ta fram en handlingsplan för hur 
SAIDI ska kunna reduceras till tio minuter. En del av SAIDI-10 avser att se över orsaker till 
avbrott samt avgöra vilka faktorer som   avhjälpningstiden   beror   på̊. Utifrån dessa ska sedan 
åtgärder för minskade avbrott och minskad avhjälpningstid tas fram.  
 
Idag har Fortum inget kalibrerat verktyg för att göra analyser av tillförlitligheten i sina elnät. 
Emellertid finns tillgång till nätinformationsprogrammet Tekla-NIS (hädanefter Tekla) som 
innehåller verktyget RNA, reliability-based network analysis, med vilket tillförlitligheten i 
olika typer av system kan beräknas. Programmet nyttjas än så länge sparsamt av Fortum 
Distribution men förhoppningen är att inom kort kunna använda programmet för 
tillförlitlighetsanalyser. Totalt finns i Tekla runt 400 parametrar för tillförlitlighetsanalys, 
exempelvis parametrar som beskriver genomsnittlig längd för avbrott, andel avbrott av viss 
tidslängd och felfrekvensen för olika komponenter. Det finns även en stor andel ekonomiska 
parametrar som kan användas för att beräkna kostnaden av avbrott.  
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Tekla har ett fördefinierat parameterset för tillförlitlighetsberäkningar, i vilket var och en av 
de olika parametrarna blivit tilldelade ett specifikt värde. Dock kommer detta inte ge ett 
korrekt resultat om det används för koncessionsområde 48 eftersom varje elnäts individuella 
struktur, komponenter, ålder med mera påverkar dess tillförlitlighet. På grund av detta finns 
det möjlighet för en användare av Tekla att själv definiera nya värden på parametrarna som 
används vid tillförlitlighetsberäkningar. Trots att det finns ett stort antal tillgängliga 
parametrar är bland annat de som beskriver komponenters felfrekvenser färre än de 
komponenter och feltyper som finns i elnätet. Detta innebär att felfrekvenser för olika typer 
av avbrott måste aggregeras då egna parameterset skapas. 
 
För att kunna göra tillförlitlighetsanalyser av koncessionsområde 48 i Tekla behöver således 
Fortum Distribution ett parameterset för detta. Men då analyser i Tekla kan vara komplicerade 
och tidskrävande finns även ett behov av ett smidigare verktyg för att snabbt och enkelt kunna 
avgöra hur olika åtgärder i nätet påverkar tillförlitligheten i förhållande till varandra. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta arbete är kopplat till Fortum Distributions projekt SAIDI-10 och har målet att ta fram 
metoder för tillförlitlighetsanalys av koncessionsområde 48 med hjälp av Tekla men också i 
Microsoft Excel. Beställare är gruppen för långtidsplanering på Fortum Distribution AB i 
Sverige. 
 
Syftet med arbetet är att utifrån befintlig avbrottsstatistik ta fram parameterset för 
tillförlitlighetsberäkningar, av framförallt SAIDI, i Tekla för koncessionsområde 48. Då 
SAIDI beror på vilken systemgräns som används ska även parameterset för 
koncessionsområdets tre stadsdelar tas fram. Det framtagna parametersetet kalibreras mot 
avbrottsstatistik för att ge ett så korrekt resultat som möjligt. Syftet med parametersetet är att 
kunna jämföra olika åtgärders påverkan på tillförlitligheten i nätet med hjälp av Tekla. Målet 
med parameterseten är att de ska kunna utvecklas vidare av Fortum Distribution och sedan 
användas vid tillförlitlighetsanalyser av koncessionsområdet. Därför ska även metoder tas 
fram för hur parametersetet bör uppdateras då nya nätinvesteringar genomförs. 
 
På önskemål av Fortum Distributions lokalnätsavdelning, ska även de framtagna 
parameterseten användas för att analysera olika investeringar för ökad tillförlitlighet. Utöver 
detta önskas även att en enklare modell i Microsoft Excel utvecklas för analys av 
tillförlitlighetsåtgärder. Även denna ska utgå från befintliga avbrottsdata och kunna användas 
för att kunna jämföra potentialer olika åtgärder har för att öka tillförlitligheten i nätet.  
 
Syftet och målet uppnås genom att besvara följande frågor: 
 

 Vilket är ett lämpligt parameterset för tillförlitlighetsberäkningar i Tekla för 
koncessionsområde 48 och hur tas ett sådant parameterset fram? 

 Hur bör parametersetet justeras vid nya investeringar? 
 Vilken potential har olika åtgärder för att minska SAIDI i koncessionsområde 48? 
 Hur kan tillförlitligheten i koncessionsområde 48 modelleras i en enkel Microsoft 

Excel modell? 
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1.3 Övergripande metod 

För att kunna angripa det problem som presenterades i avsnitt 1.1 genomfördes inledningsvis 
en litteraturstudie där det svenska elnätet och tillförlitlighetsteori analyserades. Detta gjordes 
genom facklitteratur, vetenskapliga artiklar samt hemsidor från myndigheter som Svenska 
Kraftnät och Energimarknadsinspektionen. En avslutande del av litteraturstudien var en 
analys av programmet Tekla som gjordes genom att studera dess User's Guide samt genom att 
läsa ett examensarbete av Grönkvist (2014) som använde sig av programmet. För att lära sig 
mer om, och förstå programmets funktioner, var även instruktioner från handledare, Fortums 
kontaktperson på Tekla samt egna tester av stor vikt. 
 
Handledarens kunskap samt litteraturstudien visade tidigt att metoden för själva 
problemlösningen skulle utgå från en analys av avbrottsdata och nät- och komponentstruktur 
för koncessionsområde 48. Det är alltså från detta som parameterset för 
tillförlitlighetsanalyser i Tekla ska tas fram. Avbrottsdata hämtades från Fortums driftdatabas 
Succel och erhölls i form av en Microsoft Excelfil. Detta data kompletterades med 
driftnoteringar. Nät- och komponentstruktur fanns att hämta i Fortums interna dokument samt 
i form av kunskap från företagets medarbetare och entreprenören som står för felavhjälpning i 
nätet. Även Fortums nätanalysprogram Power Grid användes för detta ändamål och ur 
programmet gjordes exempelvis utdrag av nätets alla nätstationer och dess typer och av nätets 
kabeltyper fördelat på varje utgång. Dessa utdrag erhölls, liksom de från Succel, i form av 
Exceldokument och sorterades med hjälp av Excels filterfunktion samt pivot-tabeller. 
 
Från den kunskap som tillgodogjorts under litteraturstudie och datainsamling kunde sedan 
uppgiften att skapa parameterset för tillförlitlighetsberäkningar i Tekla och en enkel 
Excelmodell utföras. Den utförliga metoden för hur detta gjordes finns beskriven i kapitel 3 
och bygger på informationen från litteraturstudien och datainsamlingen som presenteras i 
kapitel 2. Med hjälp av både Tekla och Excellmodellen analyserades sedan två olika 
investeringsscenarion för att undersöka dess potential samt för att genom analysernas resultat 
jämföra modellens resultat med Teklas resultat.  
 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats enligt följande: 
 

 Endast mellanspänningsnätet i Fortums koncessionsområde 48 behandlas. Detta då 
majoriteten av de fel som bidrar till SAIDI i Stockholms lokalnät sker på denna 
spänningsnivå. 

 Mellanspänningsnätet definieras som nätet från utgången av en fördelningsstation (11 
kV) och inkluderar nätstationer och kundstationer. Kundstationer är nätstationer som 
kunden ansvarar för.  

 Kundstationer inkluderas i nätstationer under analysen i Tekla samt i Excelmodellen. 
 
Ytterligare avgränsningar har genomförts under arbetets gång. Detta gäller framförallt för 
vilka investeringsstrategier som kom att bli möjliga att analysera med de framtagna 
parameterseten. Två investeringsalternativ analyserades: byte av kabel samt investering i fler 
nätstationer med omkopplingsautomatik.  
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1.5 Rapportens disposition 

I kapitel 2 beskrivs nödvändig teori om det svenska elnätet, tillförlitlighetsteori samt 
grunderna för Tekla som krävs för att förstå arbetet. Dessutom presenteras även 
koncessionsområde 48, det område som är föremål för analysen. I kapitel 3 beskrivs utförligt 
den metod som användes för att ta fram parameterset till Tekla, hur de kan uppdateras för att 
användas för analyser av investeringar. Även metoden för att ta fram en förenklad 
Excelmodell för tillförlitlighetsanalyser i koncessionsområde 48 beskrivs i detta kapitel. 
 
Resultatet av att arbetet presenteras i kapitel 4 och diskuteras sedan i kapitel 5. Rapporten 
avslutas med kapitel 6 där svaret på arbetets frågeställning presenteras. I inledningen av varje 
nytt kapitel finns dessutom en kort beskrivning om vad kapitlet behandlar. 
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2.  Bakgrund   
I detta kapitel beskriv inledningsvis det svenska elnätet och elnätsmarknaden för att 
därigenom beskriva de incitament som finns för elnätsbolag att investera i 
tillförlitlighetshöjande åtgärder i elnätet. Därefter beskrivs grundläggande 
tillförlitlighetsteori, modeller som används för tillförlitlighetsanalys samt hur 
tillförlitlighetsanalys genomförs i elnät. För att ge läsaren förståelse för Tekla, den 
programvara som använts under arbetets gång, beskrivs även programmet och dess 
funktioner för tillförlitlighetsanalys. Kapitlet avslutas med en närmare beskrivning av elnätet 
i koncessionsområde 48.   
 

2.1 Det svenska elnätet 

Det svenska elnätet är uppbyggt i tre olika nivåer: transmissionsnätet (220–400 kV), 
subtransmissionsnätet (40–130 kV) och distributionsnätet som i sin tur delas in i 
mellanspänning (10–20 kV) och lågspänning (< 0,4 kV) (Elforsk 2008, s. 7). De olika näten, 
som kan ses i Figur 1, kallas också stamnätet, regionnätet och lokalnätet. Stamnätet ägs och 
drivs av myndigheten Svenska kraftnät medan regionnätet framförallt ägs av de stora 
elnätsbolagen: Fortum Distribution AB, E.ON Elnät Sverige AB, och Vattenfall Eldistribution 
AB. Dessa företag äger också stora delar av lokalnäten men där finns även flertalet mindre 
aktörer (Elforsk 2008, s. 8). 

 

 

Figur 1 En översiktlig bild av det svenska elnätets uppbyggnad. 

 
Som kan ses i Figur 1 är elnätet hierarkiskt, vilket betyder att producerad elektricitet främst 
transporteras via stamnätet, som har högst spänningsnivå, vidare till regionnätet via en 
stamnätsstation där spänningen transformeras ner. Mellan region- och distributionsnätet finns 
fördelningsstationer och mellan mellanspänning och lågspänning i distributionsnätet finns 
nätstationer. I stationerna finns en eller flera transformatorer samt säkerhets- och 
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övervakningsutrustning så som brytare, frånskiljare, säkerhetsreläer och mättransformatorer 
(Schavemaker och van der Sluis 2009, s.81–82). 
 
Stamnätet och regionnätet består framförallt av luftledning och är konstruerat så att det finns 
redundans, det vill säga att det finns extra komponenter om någon går sönder1. Dessa nät 
måste alltid uppfylla det så kallade N-1-kriteriet vilket innebär att om en viktig komponent, 
exempelvis en stor produktions- eller transmissionsenhet, faller bort ska systemet fortfarande 
fungera (Svenska Kraftnät 2015). Stam- och regionnätet är således maskade, vilket innebär att 
strömmen vid bortfall av en linje har en alternativ väg att gå, en mycket viktig egenskap 
eftersom avbrott på dessa överliggande nät annars skulle innebära omfattande avbrott på det 
underliggande distributionsnätet. 
 
 

2.1.1 Distributionsnät 
Strukturen mellan fördelningsstation och nätstation i mellanspänningsnätet kan se olika ut. De 
tre vanligaste nätstrukturena är radiellt nät, slingnät och dubbelkabelnät. Dessa finns 
avbildade i Figur 2 (Schavemaker och van der Sluis 2009, s. 80). Andra typer av nätstrukturer 
är bland annat strängnät och reservkabelnät. Vilken struktur som används beror på vilken 
redundans systemet ska ha. Lågspänningsnätet är generellt av radiell struktur utan möjligheter 
till omkoppling och en matande linje går direkt från nätstation till kabelskåp där elen fördelas 
till enskilda kunder. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Vanliga nätstrukturer i mellanspänningsnätet. Området inom de streckade kvadraterna 
motsvarar fördelningsstationen och de grå cirklarna representerar nätstationer på linjen. 

 
I ett radiellt nät matas alla nätstationer på en linje från en punkt och ett avbrott kommer 
därmed slå ut alla nätstationer på linjen. Eftersom hela linjen inte kommer att mata en annan 
linje vid avbrott måste kablarna inte dimensioneras för någon reservkapacitet (Fortum 2004, s. 
22). Även i slingnät matas alla nätstationer på en linje från en punkt. Dock finns möjlighet att 
mata nätstationerna från motsatta hållet genom att sluta en, under normal drift öppen, 
frånskiljare. I denna typ av system måste var slinghälft kunna fungera som reserv för den 
andra varför kablarna inte får belastas fullt vid normal drift. Ett slingnät 2, som markeras med 
en tvåa i Figur 2, är en variant av slingnät där kablarna är förlagda tillsammans men endast en 
är kopplat till nätstationen. Detta ger en ökad kabellängd men innebär en kortare total 
                                                 
1 Mer om redundans, och olika typer av redundans, beskrivs närmare i avsnitt 2.2. 
 

2 

Radiellt nät Slingnät Dubbelkabelnät 

1 
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schaktlängd vilket är den största kostnadsposten vid förläggning av kablar (Fortum 2004, s. 
23). I ett dubbelkabelnät finns det två kablar till varje nätstation och omkoppling kan ske 
mellan dessa för att kunder inte ska drabbas av längre avbrott vid fel (Schavemaker och van 
der Sluis 2009, s. 80).  
 
Strukturen och redundansen i ett nät beror inte bara på hur kabeln i systemet är förlagd utan 
även på vilken typ av nätstationer om används. I Figur 2 används endast dubbelkabelstationer 
i dubbelkabelsystemet och slingstationer i slingsystemet. En dubbelkabelstation har matning 
från en kabel men är kopplad till två kablar vilket kan ses i Figur 3. För att fullt ut kunna 
utnyttja den redundans som finns i ett dubbelkabelsystem krävs att dubbelkabelstationerna har 
omkopplingsautomatik. En sådan station kopplar vid fel på matande kabel automatisk över så 
att den matas av den andra ingående kabeln och felet ger därmed inte upphov till något 
avbrott för stationens underliggande kunder. En ytterligare fördel med dubbelkabelsystem är 
att det ger möjligheter till jämnare lastfördelning då nätstationer snabbt kan flyttas från en 
matande linje till en annan (Fortum 2015a).  

 
Det finns även dubbelkabelstationer som inte har omkopplingsautomatik men i vilka 
omkopplingen kan ske manuellt. Dessa har fördelar gentemot slingstationer då de ger en 
större flexibilitet vid driftomläggning i händelse av avbrott. Slingstationer är, som kan ses i 
Figur 3, endast kopplade till ett kabelsystem från vilken stationen matas. Om ett fel uppstår på 
linjen kan en manuell omkoppling göras någon annan stans i nätet och stationen kan därefter 
matas från andra hållet. Detta är något som även gäller dubbelkabelstationer. En slingstation i 
ett dubbelkabelsystem ger ett redundant system med en eventuellt komplex sektionering i 
händelse av driftstörning (Fortum 2015a). Sektionering innebär att nätbolaget vid fel delar 
upp och kopplar om nätet för att på så sätt identifierat var felet inträffat och ta fram ett 
fungerande kopplingsläge för reservmatning. (Fortum 2015b). Ett system med endast 
slingstationer är lätt att hantera ur driftsynpunkt, dock har systemet en sämre redundans och 
slingan dimensioneras efter kabeln med minst area (Fortum 2015b). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 3 Schematisk bild av en dubbelkabelstation (till vänster) och en slingstation (till höger). Som 
kan ses i bilden finns möjlighet att mata dubbelkabelstationen från två kabelsystem medan 
slingstationen endas matas från ett system. 

 
Andra typer av nätstationer är satellitstationer och kundstationer. En satellitstation är en 
enklare typ av nätstation som saknar mellanspänningsställverk och därmed matas från en 
annan nätstations mellanspänningsställverk. En kundstation är en nätstation som ägs och 
underhålls av en kund till nätbolaget vars elnät stationen är ansluten till. Vilken typ av 
nätstation som används påverkar som beskrivet redundansen i systemet men också 
avhjälpningstiden då fel inträffar i nätet (Fortum 2015b). 
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Fel som inträffar i distributionsnätet är den vanligaste orsaken till avbrott hos elnätets kunder. 
I mellanspänningsnätet är det avbrott orsakade av meteorologiska orsaker exempelvis fallande 
träd och åska som tillsammans med kabelfel, avgrävning eller andra yttre faktorer som är 
vanliga (Fortum 2015c). En analys av de avbrott som inträffade i det svenska nätet år 2004-
2005 visade på att cirka 55 % av felen kunde härledas till fel på kabel eller luftledning.  I 
samma utredning var den okända andelen fel cirka 15 % (Elforsk 2007, s. 16). I en analys av 
kabelfel i Sverige genomförd av Roxbergh (2014) visade resultatet att vissa kabeltyper 
(framförallt FCJ och AXK) bidrog till en ökat antal fel i nätet samt att åldern också spelade 
roll. Kablar med hög ålder bidrar i högre utsträckning till fel i nätet än vad yngre kablar gör. 
Roxbergh (2014) visade även att skarvar i kabelnätet kan driva upp antalet fel som inträffar. 
 
När fel sker på mellanspänningsnätet upptäcks och larmas dessa till driftcentralen med hjälp 
av ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition systems) som övervakar 
felindikatorer i nätet som exempelvis kortslutning- och jordfelsindikatorer och andra 
övervakningssystem. SCADA-system används ofta i industrier och för distribution (Daneels 
och Salter, 1999, s. 1). I lågspänningsnätet rapporteras generellt inte avbrott in elektroniskt till 
driftcentralen, dessa måste istället rapporteras av den drabbade kunden (Fortum 2015c). I 
distributionsnätet sker trädsäkring för ledningar som är viktiga för elnätets övergripande 
funktion (Energimarknadsinspektionen 2015a). 
 

2.1.2 Elnätsmarknaden 
Elmarknaden i Sverige har varit avreglerad sedan 1996, vilket innebär att en konsument själv 
kan välja vilket elhandelsbolag hen vill köpa sin el från. Elnätsmarknaden å andra sidan 
regleras av staten, som också är den instans som ger nätbolag tillstånd att bedriva 
elnätsverksamhet. Tillståndet kallas i Ellagen för nätkoncession för linje om det gäller en 
enskild ledning och nätkoncession för område om det gäller ett geografiskt område (SFS 
1997:857). Att ha koncession innebär att nätbolaget är ensamt att bedriva elnätsverksamhet i 
det området, då det skulle vara opraktiskt och kostsamt att ha parallella elnät 
(Energimarknadsinspektionen 2015b, 2015c). Detta innebär att naturliga monopol 
karaktäriserar elnätsmarknaden och reglering används för att bland annat skapa incitament till 
ökad leveranskvalitet. Totalt finns cirka 170 elnätsbolag och omkring 300 
koncessionsområden i Sverige. 
 
Det är Energimarknadsinspektionen som har till uppdrag att granska elnätsmarknaden och 
säkerställa att elnätsbolagen håller hög leveranskvalitet och tar ut skäliga nätkostnader från 
sina kunder. För att säkerställa att ett elnätsföretag tar ut rätt avgifter bestämmer 
Energimarknadsinspektionen nätbolagens så kallade intäktsram (Energimarknadsinspektionen 
2015b). Från 2012 har detta skett med förhandsreglering, där elnätsbolagen föreslår en 
intäktsram för nästkommande fyraårsperiod baserad på företagets kapitalkostnader, löpande 
påverkbara kostnader, löpande icke påverkbara kostnader samt kvalitet (Svensk Energi 2015). 
Nästa tillsynsperiod löper mellan 2016 och 2019 och då kommer nya bestämmelser för 
intäktsramen att träda i kraft. Dessa innebär bland annat att elnätsföretag endast kan få 
ersättning för kapitalkostnader under en investerings ekonomiska livslängd. Således kommer 
nätets ålder i framtiden spela roll för elnätsbolagens möjligheter att ta ut nätavgifter från sina 
kunder (Energimarknadsinspektionen, 2014a).  
 
Hög leveranskvalitet innefattar hög spänningskvalitet och hög leveranssäkerhet. 
Spänningskvalitet innebär hur väl spänningen förhåller sig till en optimal sinus medan 
leveranssäkerhet, eller tillförlitlighet, innebär sannolikheten att elektricitet levereras utan 
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avbrott (Energimarknadsinspektionen 2014b, s. 9). Att hålla hög leveranssäkerhet är viktigt då 
elavbrott kan innebära stora ekonomiska kostnader för samhället i form av exempelvis 
produktionsstopp i industrin (Energimarknadsinspektionen 2014b, s. 10). Under 2012 
uppskattades att de sammanlagda kundkostnaderna för elavbrott uppgick till närmare en 
miljard kronor (Energimarknadsinspektionen 2014b, s. 7).  
 
För att öka leveranssäkerhet och skapa en välfungerande självstyrning av elnätsbolagen 
nyttjar Energimarknadsinspektionen administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel, 
innefattande bland annat ellagen, publicering av avbrottsdata samt kunders rätt till ekonomisk 
ersättning vid avbrott. Lagen om avbrottsersättning, som infördes efter stormen Gudrun år 
2005, innebär att kunder numera har rätt till ersättning vid längre avbrott 
(Energimarknadsinspektionen 2014b, s. 34). Från införandet år 2006 är elnätsbolaget skyldigt 
att ersätta en användare som är elektriskt frånkopplad nätet i mer än 12 timmar med ett belopp 
motsvarande 12,5 % av användarens årliga elnätskostnad. För varje påbörjad 24-
timmarsperiod ökar siffran till 25 %. Minst 2 % av prisbasbeloppet ut till användaren (år 2015 
är prisbasbeloppet 44 500 SEK), maximal betalas 300 % av årliga elnätskostnaden ut (SFS 
1997:857; Skatteverket 2015).  
 
År 2011 infördes det så kallade funktionskravet som innebär att avbrott längre än 24 timmar 
är olagliga och innebär att elnätsbolaget blir straffade med vite (Energimarknadsinspektionen 
2014b, s.34). För avbrott som inträffar på grund av användares försummelse, som genomförs 
av elsäkerhetsskäl, som ligger utanför nätbolagets kontrollansvar eller som sker till följd av 
fel på spänningsnivåer motsvarande 220 kV eller högre har användaren ingen rätt till 
ersättning (SFS 1997:857). 
 
De styrmedel som beskrivs ovan innebär att det finns incitament för elnätsbolag att analysera 
och investera i tillförlitlighet. För elnätsbolagen är nätets tillförlitlighet och företagets 
ekonomi därmed beroende av varandra, vilket medför att dessa bör hanteras tillsammans om 
objektiva kostnad-nytta-analyser ska göras (Allan 1994, s. 3).  

 

2.2 Tillförlitlighetsteori 

Ett systems eller en komponents tillförlitlighet beskriver dess förmåga att utföra sin uppgift. I 
ett elektriskt nät beskriver tillförlitligheten nätets förmåga att leverera elektricitet till dess 
kunder (Allan 1994, s. 3). Ett tillförlitligt system har en hög tillgänglighet. Det vill säga att 
systemet fungerar under en stor del av sin livstid. 
 
För att öka ett systems tillförlitlighet kan åtgärder som antingen minskar risken för att 
systemet blir otillgängligt eller som minskar den otillgängliga tiden tillämpas. Åtgärden beror 
på vilken typ av system som ska förbättras. Ett vanligt sätt att öka tillförlitligheten i ett system 
är att skapa  redundans.  Redundans  betyder  “överflöd”  vilket  i  tekniska  sammanhang  innebär  
att det i ett system finns extra komponenter som kan upprätthålla systemets funktion om 
någon komponent faller bort (Nationalencyklopedin 2015b). I ett elektriskt system innebär 
detta att det vid ett fel i nätet finns en alternativ väg för strömmen att gå och 
systemfunktionen upprätthålls. Att öka redundans i ett system kan göras genom att skapa 
komponentredundans genom att införa parallella komponenter, skapa systemredundans 
genom att skapa ett parallellt system eller genom att skapa en extra slinga för alternativ 
matning. De olika sätten att skapa redundans på visas i Figur 4.  
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Figur 4. System med olika typer av redundans. System 1 har ingen redundans, system 2 har redundans 
genom en parallell linje, system 3 har systemredundans genom ett parallellt system och system 4 har 
komponentredundans genom parallella komponenter. 

 
Redundans i ett system kan beskrivas som antingen aktiv eller passiv. Med aktiv redundans 
menas att extrakomponenter i ett system är parallella och omkopplingstiden vid fel kan 
approximeras till noll, medan passiv redundans innebär att omkopplingstiden inte är 
försumbar (Wallnerström och Hilber 2014, s. 39). System kan vara mer eller mindre 
redundanta; mer redundans innebär större säkerhet i systemet men också högre kostnader i 
form av bland annat ökat antal komponenter. Detta innebär att investeringar för att öka 
redundansen måste vägas mot risken för och omfattningen av eventuella fel i systemet. 
 
Det är skillnad på att analysera reparerbara och icke reparerbara system. För icke reparerbara 
system är vad som händer efter felet inte relevant medan det för reparerbara system är mycket 
intressant vad som händer efter ett fel och hur lång tid felet tar att åtgärda (Wallnerström och 
Hilber 2014, s.14). En grundläggande parameter för tillförlitlighetsberäkningar i reparerbara 
system är tillgänglighet som beskriver antingen hur stor andel av en tidsperiod som systemet 
är tillgängligt eller otillgängligt. Om ett system endast antas ha dessa två tillstånd råder 
förhållandet 

  
𝐴 = 1 − 𝑈 

 

 

(1) 
 

där A är tillgängligheten och U är otillgängligheten (Jaleel och Sadina 2013, s. 120). Detta 
kan även illustreras schematiskt enligt Figur 5.  

 

 

Figur 5. Schematisk bild över ett systems tillgänglighet, efter Billinton m.fl. 1973, s. 11. 

 
 
I Figur 5 illustreras även parametern MTTF, medeltid till fel som beräknas enligt  
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MTTF =
1
N m  

 

 

 

 
(2) 
 

 
där mi är den tillgängliga tiden innan fel i (Billinton, Ringlee och Wood 1973, s. 11). Från 
Figur 5 kan även MTTR, medeltid att reparera ett fel, beräknas enligt  

 

MTTR =
1
N

r  

 

 

 

 
(3) 
 

 
där ri är reparationstiden för fel i. Också medeltiden mellan fel, MTBF, kan beräknas från 
Figur 5 (Billinton, Ringlee och Wood 1973, s. 11). Detta enligt 
  

MTBF =
1
N

(m + r ) = MTTF +MTTR 

 

 

 

 
(4) 
 

I detta arbete används avhjälpningstid synonymt med MTTR, eftersom MTTR är den tid det 
tar från det att ett fel inträffar och nätet blir otillgängligt tills det att nätet åter är tillgängligt. 
 
Inversen av MTTF beskriver en komponents felintensitet (eng. failure rate) och betecknas 
z(t). Detta anger antalet förväntade fel under en bestämd tidsperiod och är en funktion av 
drifttiden (Wallnerström och Hilber 2014, s. 15). Felintensiteten, speciellt för elektriska 
komponenter, följer ofta den så kallade "badkarskurvan" presenterad i  Figur 6. Under den 
första delen av en komponents livstid är felintensiteten ofta hög, här påvisas "barnsjukdomar" 
och komponenter med exempelvis produktionsfel fallerar. Med tiden minskar felintensiteten 
och en konstant felintensitet uppnås. Denna period kallas normalfasen eller driftfasen och 
under denna period är felintensiteten oberoende av komponentens ålder. Efter en viss tid går 
dock denna period till ända och felintensiteten ökar på grund av att komponenterna slits. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 En komponents felintensitet som funktion av  drifttid,  även  kallad  ”badkarskurvan”. 

 
Tillförlitlighetsberäkningar genomförs oftast under normal-/driftfasen vilket innebär att 
komponenterna i ett system antas ha en konstant felintensitet, betecknad λ. Detta innebär att 
tiden tills ett fel inträffar antas vara exponentiellt fördelad. Detta är ett gott antagande menar 
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Wallnerström och Hilber (2014, s.18) då åldringsprocessen av komponenter i ett system ofta 
är okänd samt att analyser med hjälp av konstant felintensitet innebär en stor men god 
förenkling av beräkningarna. 

Felintensiteten i ett system ska inte förväxlas med felfrekvensen, ofta betecknad  eller f, och 
som kan beräknas som inversen av MTBF (Wallnerström och Hilber 2014, s. 16). 
Felfrekvensen beskriver antalet fel i ett system under en bestämd tidsperiod oavsett om 
systemet är i drift eller ej, medan felintensiteten endas tar fel som sker under drifttid i 
beaktande. Begreppen felintensitet och felfrekvens används dock ofta som synonymer, något 
som är en god approximation om medeltiden till fel är mycket större än medeltid att reparera 
ett fel (Wallnerström och Hilber 2014, s. 16). I exempelvis elnät är denna approximation 
möjlig att göra. 

Parametrarna som beskrivits ovan kan beräknas från historiska komponent- och systemdata 
för en specificerad tidsperiod. De kan sedan användas för att beräkna systemets 
tillförlitlighetsindex samt för att analysera historiska händelser och simulera framtida 
scenarion. En begränsad tidsperiod används då det skulle vara omöjligt att analysera icke 
begränsade system (Jaleel och Sadina 2013, s. 119). Tillförlitlighetsindex används för att 
kunna jämföra system med varandra och vilka dessa är varierar beroende på vilket system 
som analyseras. Indexen kan beräknas genom analytiska metoder eller Monte Carlo metoder.  

För analytiska metoder används historiska data och sannolikhetsteori för att direkt beräkna 
index medan Monte Carlo metoder använder simuleringar av drifthistoria (Patton, Ayoub och 
Singh 1979, s. 142). Fördelen med att använda Monte Carlo metoder är att de ger större 
möjlighet att ta hänsyn till komplexa anslutningar och fler detaljer än analytiska metoder; 
ibland kan system vara så komplexa att analytiska metoder inte är tillämpbara (Wallnerström 
och Hilber 2014, s. 30). Nackdelar med Monte Carlo simulering är att de ofta tar lång tid att 
utföra då en stor mängd data måste simuleras för att nå statistiskt sett signifikanta värden för 
tillförlitlighetsindexen (Patton, Ayoub och Singh 1979, s. 142). 

Allan och Billinton (1988, s. 139) menar att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns 
någon absolut korrekt väg för att analysera ett system. Ett systems egenskaper avgör hur ett 
problem angrips och det är viktigt som analytiker att undvika att avvika från varför en 
tillförlitlighetsanalys görs. Detta bland annat för att inte fastna i alltför komplicerade 
beräkningar. Vid en analys behöver inte heller analysnivån vara mer komplex än de relativa 
fördelar som ska bedömas. Det finns dessutom ofta stora inneboende osäkerheter i data som 
används för tillförlitlighetsanalyser vilket är svårt att undvika, men som ökar osäkerheten av 
resultatet (Allan och Billinton 1988, ss. 139-141). 

 

2.2.1 Analytiska metoder  
För att kunna göra hanterbara analytiska modeller av system, framförallt stora sådana, krävs 
förenklingar och antaganden. Wallnerström och Hilber (2014, s. 17) introducerar följande 
generella antaganden och förenklingar som ofta görs i samband med 
tillförlitlighetsmodellering för att på så sätt erhålla enklare och mer hanterbara modeller:  

 Sannolikheter för fel och reparationstider är oberoende av varandra och tidigare 
händelser. 

 Fördelning av tiden till ett fel och reparationstiden är exponentiell.  
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 Komponenter antas ha två tillstånd: tillgänglig (A) och otillgänglig (U) 

 Konsekvensen av ett fel i en viss komponent antas alltid vara detsamma, detta i form 
av ett genomsnittligt fel.  

Att anta att tiden till fel och reparationstider alltid är oberoende för alla komponenter är en 
grov förenkling vilket enkelt visas genom att titta på hur en storm kan påverka flera 
komponenter i ett kraftsystem samtidigt (Wallnerström och Hilber 2014, s. 17). Vid 
antagandet att komponenter endast kan ha två tillstånd används en så kallad 
tvåtillståndsmodell, fritt översatt från engelskans  “two  state  model”. En sådan modell är dock 
begränsande vid analys av hela kraftsystem menar Wallnerström och Hilber (2014, s. 19) då 
den inte tar hänsyn till att komponenter i ett system kan vara ur funktion även fast systemet 
fungerar. Detta kan dock lösas genom att tillämpa modellen på mindre delar av elnätet för att 
sedan kombinera dessa. 

Om ovanstående antaganden genomförs kan sannolikheten för ett systems tillgänglighet, 
beroende på huruvida det är serie- eller parallellkopplat, beräknas enligt  

  

A = p ×  p × …× p × p = p      
 

 

 

 
(5) 
 

  
A = 1 − (1 − p ) × (1 −  p ) × …× (1 − p ) × (1 − p ) = 

 

= 1 −   (1 − p )     

 

 

 
 
(6) 
 

 
där pi är sannolikheten för att komponent i är tillgänglig (Wallnerström och Hilber 2014, s. 
13). Att använda ekvation 5–6 för att beräkna tillgängligheten i hybridsystem )system som 
kombinerar serie- och parallellkopplade delar) kan bli mycket komplicerat varför en 
strukturfunktion, ekvation 7, används istället. 

  
θ(𝐗), i  vilken  𝐗 = X +  X +⋯+  X  

 

 

(7) 
 

I strukturfunktionen definieras för varje komponent i en diskret variabel Xi som är stokastisk 
och antar värdet ett om komponenten fungerar och värdet noll i övriga fall. Denna funktion 
har den viktiga egenskapen att Xi

m = Xi för alla m, vilket innebär att funktionen enkelt kan 
utvecklas och potenser kan strykas när ett system analyseras (Wallnerström och Hilber 2014, 
s. 14). Strukturfunktionen används framförallt i tillförlitlighetsmetoder som använder 
nätverksdiagram, vilket är en av de vanligaste metoderna för att analysera tillförlitlighet. En 
annan vanlig metod för att studera tillförlitlighet, och som kommer andvändas i den 
Excelmodell som byggs som del av detta arbete, är Markovmodeller vilka bygger på 
approximativa tillförlitlighetsmetoder.  

Markovmodeller använder diagram över hur övergången mellan tillstånd för komponenter 
sker för att på så sätt modellera tiden för varje tillstånd. Från denna kan sedan en sannolikhet 
för huruvida systemet är fungerande eller inte beräknas (Bauer, Zhang och Kimber 2009, s. 
37). Markovmodeller lämpar sig därför bra för reparerbara system då de integrerar 
reparationsprocessen som antas vara momentan eller försumbar i nätverksmodeller (Bauer, 
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Zhang och Kimber 2009, s. 43). Markovkedjor har även fördelen att fler än två tillstånd kan 
användas men nackdelen att beräkningsmängden accelererar snabbt med större system 
(Wallnerström och Hilber 2014 s. 26).  

Metoden går ut på att ta fram alla övergångstal, det vill säga alla fel- och 
reparationsintensiteter, mellan alla möjliga tillstånd ett system kan ha samt att illustrera alla 
möjliga övergångar mellan olika tillstånd. Med reparationsintensitet, , menas det förväntade 
antalet reparationer under den totala tiden ur funktion, något som kan beräknas som inversen 
av MTTR. För ett enkelt parallellsystem kan metoden illustreras enligt Figur 7. 

 

 

Figur 7. Exempel över hur en enkel parallellkoppling kan modelleras med hjälp av Markovteori, efter 
Wallnerström och Hilber 2014, s. 27. I detta exempel antas att komponent 1 alltid lagas före 
komponent 2, vilket innebär att övergång endast är möjlig åt ett håll mellan tillstånd 3 och 4. 

 
Genom att sedan sätta upp en så kallad Q-matris för detta system kan sannolikheten för att 
vara i ett visst tillstånd beräknas, från vilket sedan hela systemets tillförlitlighet kan beräknas. 
Detta är en mycket förenklad beskrivning utifrån Wallnerström och Hilbers (2014, ss. 26–29) 
beskrivning av metoden som även den utelämnar den bakomliggande teorin för 
Markovkedjor. Från Markovteorin kan ett systems medelotillgänglighet U beskrivas som 

  
U =

r
1
λ + r

   
 
 

(8) 
 

För system eller komponenter som sällan går sönder är felfrekvensen liten, vilket innebär att 
𝜆𝑟 ≪ 1. Något som leder till att ekvation 8 kan förenklas till 

 U = λr   (9) 

där U står för otillgängligheten [minuter per år], r för avhjälpningstiden [år per fel] och λ för 
felfrekvensen [fel per år]. Mot bakgrund av att distributionssystem oftast driftas radiellt samt 
att deras avbrottstid i regel är signifikant kortare än tiden mellan avbrott kan Markovteorin 
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användas för att ta fram ekvationer som beräknar otillgängligheten i lastpunkten i för 
seriekopplade respektive parallellkopplade system enligt 

 

  
U ,       =    (λ r ) 

U ,       =    (λ r ) 

 

 
 

(10) 
 
 
(11) 

I ekvation 10 och 11 motsvarar ij felfrekvensen med vilken komponent j bidrar med till 
avbrott i lastpunkt i och rij är snittavhjälpningstiden för komponent j med avseende på 
lastpunkt i (Wallnerström och Hilber 2014, s. 40). 

 
 

2.2.2 Analys av tillförlitlighet i elnät 
Som beskrivet i avsnitt 2.1.2 finns idag incitament för elnätsbolagen att upprätthålla och öka 
tillförlitligheten i sina nät, varför tillförlitlighetsanalyser är ett viktigt verktyg i planering av 
nya investeringar och underhållsarbete. Behovet av att analysera tillförlitligheten i elnäten har 
dock varit känd länge. Redan från 1930 och framåt har ett stort antal artiklar om 
tillförlitlighetsanalys av elnätet publicerats och under 1960-talet utvecklades den kvantitativa 
analystekniken av transmission och distributionsnät markant (Allan 1994, ss. 4–5).  

Analyser av ett elnäts tillförlitlighet kan göras ur två aspekter: funktionsduglighet och 
säkerhet (Allan och Billinton 1988, s. 139). Funktionsduglighet innebär att systemet har de 
resurser som krävs för att möta kundernas efterfrågan när systemet driftas inom dess operativa 
begränsningar. Säkerhet innebär systemets förmåga att hantera störningar som till exempel 
bortfall av en stor produktionsenhet. Analys av systemets funktionsduglighet är associerad 
med statiska villkor och det är inom denna domän de flesta tekniker för tillförlitlighetsanalys 
finns (Allan och Billinton 1988, s. 139).  

Funktionsdugligheten hos ett system analyseras genom att titta på systemets struktur och dess 
komponenter. Resultatet av en funktionsduglighetsanalys beskriver olika saker beroende på 
vilken av elnätets funktionszoner som analyseras. De tre funktionszoner (även 
kallade hierarkinivåer) som brukar diskuteras är illustrerade i Figur 8 och motsvarar: HI–
produktionsnivå, HII–transmissionsnivå och HIII–distributionsnivå (Allan och Billinton 1988, 
s. 140). För HI beskriver tillförlitlighetsindexen produktionens förmåga att möta lastbehovet, 
för HII beskrivs förmågan att möta lastbehovet vid stora lastpunkter medan 
tillförlitlighetsindex på HIII nivå beskriver kundernas perspektiv av funktionsdugligheten 
(Allan och Billinton 1988, s. 140). 
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Figur 8 Elnätets tre funktionszoner eller hierarkinivåer, efter Allan och Billinton 1988, s. 140 

 
Analyser av funktionsdugligheten i HIII kan bli mycket komplicerad då nivån även inkluderar 
HI och HII men analyser kan göras separat om HII:s lastpunksvärden används som HIII:s 
indata. (Allan och Billinton 1988, s. 140). Traditionellt fokuserade tillförlitlighetsanalyser på 
produktions- och transmissionsnivå men då studier visat att de flesta kundavbrotten sker till 
följd av fel på distributionsnivå har fokusen skiftat ditåt (Wallnerström, Bertling och Tuan 
2010, s. 87). Analyser av distributionssystems görs ofta analytiskt och baseras på en 
bedömning av feltyper och systemuppbyggnad. I vissa fall används även simuleringar, 
framförallt om sannolikhetsfördelningen av tillförlitlighetsindex ska beräknas (Allan 1994, s. 
9). Traditionellt använder dock elbolagen historiska data över systemets funktionalitet under 
drift för att från denna beräkna kundrelaterade index som bland annat SAIFI, SAIDI och 
CAIDI, vilka definieras i standarden IEEE 1366–2012 (IEEE 2012). Dessa är alla 
kundviktade index som ska finnas med i underlaget då de svenska elnätsbolagen rapporterar 
sina nätavgifter till Energimarknadsinspektionen (Energimarknadsinspektionen 2010, s. 24).  

SAIFI är ett mått på elnätets medelavbrottsfrekvens. Det vill säga ett mått på hur ofta 
systemets medelkund upplever ett avbrott under en fördefinierad tidsperiod. SAIFI har 
enheten avbrott per kund och tidsperiod och beräknas enligt ekvation 12 i vilken Ni är 
kundantalet drabbat av avbrott i och NT är det totala antalet kunder i det område som 
analyseras (IEEE 2012, s. 5). 
 
 
 SAIFI =

∑kundavbrott
totalt  antal  kunder =   

∑N
N  

 

 

 

(12) 
 

 
SAIDI är ett mått på nätets medelavbrottstid, det vill säga den totala avbrottstiden en 
medelkund upplever under en fördefinierad tidsperiod. SAIDI beräknas enligt ekvation 13, i 
vilken ri motsvarar avbrottstiden för kunderna vid avbrott i. Enheten för SAIDI är minuter per 
tidsperiod och kund (IEEE 2012, s. 5). 
 
 
 SAIDI =

∑kundavbrottstid
totalt  antal  kunder =   

∑(N ∙ r )
N  

 

 

 

(13) 
 

 

 

 

 

 

Produktion 

Transmission 

Distribution 

 

 Hierarkinivå 1, HI 

Hierarkinivå 2, HII 

Hierarkinivå 3, HIII 
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CAIDI definieras som genomsnittlig avbrottstid per kundavbrott och beskriver hur bra ett 
elnätsbolag är på att avhjälpa fel som uppkommit i nätet. CAIDI har enheten minuter per 
tidsperiod och beräknas enligt ekvation 14 (IEEE 2012, ss. 5–6). 
 
  

CAIDI =   
∑kundavbrottstid
∑kundavbrott =

∑(N ∙ r )
∑N =  

SAIDI
SAIFI 

 

 

 
(14) 
 

 
SAIFI, SAIDI och CAIDI är mått som anger nätets otillgänglighet snarare än dess 
tillgänglighet. Detta beror på att i system som oftast fungerar, exempelvis elnät, är 
tillgängligheten stor. I dessa system är ett mått på tillgänglighet svårt att greppa då värdet ofta 
ligger kring 99,99 %. Därför används istället otillgängligheten i form av timmar per år när 
tillförlitlighet mäts i elnätet (Wallnerström och Hilber 2014, s. 13). Detta kan exemplifieras 
genom att titta på det svenska elnätet. År 2010 var nätet tillgängligt 99,98 % av året, vilket 
innebär att det var otillgängligt en timme och 45 minuter per kund och år. En tillgänglighet på 
99,90 % av samma system innebär en otillgänglighet på nästan nio timmar per kund och år, 
vilket är mer än fem gånger så lång otillgänglig tid per kund medan skillnaden i tillgänglighet 
för systemet endast är 0,08 % (Energimarknadsinspektionen 2014b, ss. 18-19). 
 
Vid beräkning av tillförlitlighetsindex i Sverige exkluderas avbrott kortare än tre minuter då 
dessa klassificeras som korta avbrott enligt rådande definition från svenska myndigheter 
(Energimarknadsinspektionen 2010, s. 14; 2013 s. 2). Avbrott på mindre än tre minuter är ofta 
blinkningar i nätet på grund av kopplingar. Att ha med dessa i beräkningen skulle ge en 
missvisande bild då medelavbrottstiden skulle bli mycket låg. Ofta separeras även aviserade 
(planerade) och icke aviserade avbrott i statistiken till Energimarknadsinspektionen 
(Energimarknadsinspektionen 2010, s. 24). 
 
Även  så  kallade  Major  Event  Days,  fritt  översatt  till  “dagar  med extraordinära  händelser” då 
omfattande avbrott sker, analyseras. Detta kan göras tillsammans med alla andra dagar eller 
individuellt. Major Event Days kan dra upp indexet markant och därmed medföra att en 
orättvis bild av den tekniska tillförlitligheten i nätet ges. Dock är dessa dagar av stor vikt för 
de kunder som exempelvis bor där nät är mer sårbara för exempelvis väderfenomen. Huruvida 
en dag klassas som en dag av extraordinära händelser eller ej kan avgöras med IEEE:s 
betametod för detta, vilken återfinns i IEEE standard 1366-2012. Resultatet av 
tillförlitlighetsanalyser på dagar med extraordinära händelser bör redovisas separat (IEEE 
2012, s. 10). Energimarknadsinspektionen rekommenderar i sin tur, efter erfarenheter från 
europeiska reglermyndigheter, att dessa dagar bör hanteras försiktigt 
(Energimarknadsinspektionen 2010, s. 20). 
 
Från definitionerna av SAIFI, SAIDI och CAIDI kan ses att åtgärder som ökar 
tillförlitligheten i elnätet, det vill säga minskar värdet på indexet, måste reducera antalet fel i 
nätet /eller reducera avhjälpningstiden vid fel. Att reducera omfattningen av ett fel kommer 
också göra att det bidrag som felet ger upphov till minskar eftersom det ger ett mindre antal 
kundavbrott. Att göra detta kräver investeringar i nätet. Ett vanligt sätt för elnätsbolag att 
analysera ekonomin i en sådan investering är att relatera investeringskostnaden till det 
faktiska utfallet i form av exempelvis sparade SAIDI-minuter per investerad krona eller 
kronor per sparad SAIDI-minut (Allan och Billinton 1988, s. 141). Detta är viktigt att kunna 
göra då en högre tillförlitlighet, som tidigare nämnt, gör det möjligt för elnätsbolaget att ta ut 
en högre nätavgift. 
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2.3 Tillförlitlighetsanalys i Tekla NIS 

Tekla NIS är ett nätverksinformationssystem (eng. Network Information System) utgivet av 
det finska företaget Tekla Corporation. Programmet kan användas för planering av 
konstruktion och investeringar samt för analyser av elnätet i form av bland annat lastflödes-, 
investerings-, och tillförlitlighetsanalyser. Gränssnittet är en geografisk representation av 
elnätet vilket ger en överskådlig bild av nätets struktur i olika geografiska områden. I Fortums 
fall läses informationen i Tekla in från Power Grid som är Fortums primära verktyg för 
nätanalys och nätdokumentation. 
 
För att utveckla möjligheterna för tillförlitlighetsberäkningar i Tekla startades år 2002 ett 
projekt mellan elva finska nätbolag och tre NIS utvecklare. Målet med projektet var att utöka 
befintliga tillförlitlighetsberäkningar av komponenters felintensitet med ett beroende av 
komponentens skick och geografiska läge (Haikonen, Noponen, Pylvänäinen och Biström 
2007, s. 1). För att göra detta kartlades de vanliga orsakerna till fel på en viss komponent, 
dess felfrekvenser samt vilka faktorer felet beror på. Dessa används sedan för att beräkna en 
komponents felfrekvens enligt ekvation 15 i vilken F,i är felfrekvensen för komponent i 
(Haikonen m.fl. 2007, s. 2).  
 
  

λ , =    K , , ,   λ , , L    

 

 
 
 

(15) 
 

 
För komponent i finns Ni händelser som kan inträffa och för varje händelse som kan inträffa 
finns Mj felfaktorer där K är varje händelses felfaktor för komponent i. PF är den partiella 
felfrekvensen j för komponent i och Li är antalet komponenter dividerat med 100 (beräknas 
felfrekvensen för en ledning eller kabel används istället totala längden i 100 km för Li) 
(Haikonen m.fl. 2007, s. 2). Detta är en av de grundläggande ekvationerna vid 
tillförlitlighetsberäkningar i Teklas verktyg RNA, tillförlitlighetsbaserad nätanalys (eng. 
reliability-based network analysis).  
 
Under en tillförlitlighetsberäkning i Tekla beräknas hela nätets felfrekvens genom att 
analysera felfrekvensen för varje enskilt isolationsområde, det vill säga den del av nätet 
mellan två frånskiljare. Ett isolationsområdes felfrekvens är summan av felfrekvenserna för 
de komponenter som tillhör området (Haikonen m.fl. 2007, s. 2). I Tekla finns 13 
felfrekvenser kopplade till sju olika nätkomponenter. Dessa presenteras i Tabell 1 och av 
dessa har majoriteten parametrar för felfaktorer som kan användas för att vikta felfrekvensen, 
exempelvis efter komponentens skick. En exempelberäkning där parametrarna i Tabell 1, dess 
tillhörande felfaktorer samt ekvation 15 används finns i appendix A. 
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Tabell 1. Teklas parametrar för felfrekvens. Parametrar markerade med en asterisk (*) har inga 
tillhörande felfaktorer 

Parametrar för felfrekvenser  
Namn 

 
Komponent och anledning till fel 

 
Enhet 

RnaRelMVCabFaultFreqConstr Kabel, konstruktion antal avbrott / 100 km kabel 
RnaRelMVCabFaultFreqDig* Kabel, avgrävning antal avbrott / 100 km kabel 
RnaRelMVCabFaultFreqOther Kabel, andra fel antal avbrott / 100 km kabel 
RnaRelMVDSFaultFreqThunder Nätstation, åska antal avbrott / 100 st nätstationer 
RnaRelMVDSFaultFreqAnim Nätstation, djur antal avbrott / 100 st nätstationer 
RnaRelMVDSFaultFreqOther Nätstation, annat antal avbrott / 100 st nätstationer 
RnaRelMVDiscFaultFreqAnim Frånskiljare, djur antal avbrott / 100 st frånskiljare 
RnaRelMVDiscFaultFreqOther* Frånskiljare, annat antal avbrott / 100 st frånskiljare 
RnaRelMVOtherFaultFreq* Annat objekt antal avbrott / 100 st objekt 
RnaRelMVOverFaultFreqWind Luftledning, vind eller snö antal avbrott / 100 km ledning 
RnaRelMVOverFaultFreqOther Luftledning, annat antal avbrott / 100 km ledning 
RnaRelMVCovFaultFreqWind Isolerad luftledning, vind eller 

snö 
antal avbrott / 100 km ledning 

RnaRelMVCovFaultFreqOther Isolerad luftledning, annat antal avbrott / 100 km ledning 
 
 
 
Felfrekvensparametrarna har en direkt inverkan på SAIDI då det är de som används för att 
beräkna antalet fel som inträffar i nätet. Därför är de av stor vikt för detta arbete tillsammans 
med de tidsparametrar som används för omkopplingstid och avhjälpningstid då dessa också 
har en direkt påverkan på SAIDI. Tidsparametrarna i Tekla finns presenterade i Tabell 2 och 
en närmare beskrivning av parametrarna RnaTimeFix och RnaTimeIsol och hur de skiljer sig 
finns i appendix A. Utöver de parametrar som omnämnts finns bland annat möjlighet att ange 
avbrottfrekvens på grund av arbete2, hur stor andel av felen som inträffar som är jordfel och 
kostnaden för varje typ av fel. Totalt finns i Tekla cirka 400 parametrar för 
tillförlitlighetsberäkningar (Tekla Corporation 2012, ss. 225-278).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Denna parameter bidrar också till avbrott i nätet, dock kommer planerade avbrott inte behandlas i detta arbete, 
varför dessa parametrar inte presenteras närmare. Varför förklaras i avsnitt 3.1.2. 
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Tabell 2. Teklas parametrar för felavhjälpning och omkoppling i nätet 

Parametrar för felavhjälpning och omkoppling 
Namn Beskrivning Enhet 

Felavhjälpning 
RnaTimeFixTrafo 

 
Medeltid för kund att återfå 
spänning vid transformatorfel 

 
min (< 5h) 

RnaTimeFixCableMV Medeltid för kund att återfå 
spänning vid kabelfel 

min (< 5h) 

RnaTimeFixFaultMV Medeltid för kund att återfå 
spänning vid annat fel 

min (< 5h) 

RnaRatioEnvFault1 Andel korta fel (5-8h) % 
RnaRatioEnvFault2 Andel medellånga fel (8-12h) % 
RnaRatioEnvFault3 Andel långa fel (>12h) % 
RnaTimeFixEnvFault1 Medellängd av korta fel min (mellan 5 och 8h ) 
RnaTimeFixEnvFault2 Medellängd av medellånga fel min (mellan 8 och 12 h)  
RnaTimeFixEnvFault3 Medellängd av långa fel min (> 12 h) 
   
Omkoppling    
RnaTimeIsolRemote Tid för fjärrstyrd omkoppling min 
RnaTimeRestManualMV Tid för manuell återinkoppling min 
RnaTimeIsolManual Tid för manuell och fjärrstyrd 

omkoppling 
min 

RnaTimeFaultLocation  
 

Tidsavdrag för avhjälpningstid 
beroende på var felet inträffar 

min 

RnaRatioRestManualMV 
 

Andel av manuell återinkoppling i 
annat än transformator och kabel 

% 

 
 
Initialt är parametrarna fördefinierade men möjlighet finns att definiera om dem med egna 
värden i programmets editor, detta för att på så sätt kunna skapa parameterset som ger mer 
korrekta resultat för det område som analyseras. Det finns även möjlighet att lägga till nya 
parametrar och därmed koppla parametrar till en viss klass/typ av objekt. Exempelvis kan 
extra parametrar för kabelfelfrekvens läggas till och kopplas till en specifik kabeltyp. Att 
ändra ett värde på en parameter kommer att påverka resultatet av en tillförlitlighetsanalys i 
Tekla. Hur resultatet påverkas av en parameterändring analyserades av Anton Grönkvist 
under ett examensarbete genomfört på Fortum Distribution år 2014. 
 
Grönkvist (2014, ss. 26–36) genomförde en känslighetsanalys av det fördefinierade 
parametersetet för vilket varje parameter individuellt justerades med ±  25 % och ±  50 % och 
en tillförlitlighetsanalys för varje parameterjustering genomfördes i Tekla. Grönkvist fann att 
resultatet från Tekla ändras linjärt då majoriteten av de utvalda parametrarna ändras. Med 
vilket belopp tillförlitlighetsindexen ändras beror dock på den individuella parameterns 
storlek jämfört med övriga parametrar i sin kategori. Detta var förväntat då det endast är 
radiella nät som beräknas med hjälp av den linjära ekvationen 15. Två parametrar visade dock 
andra tendenser, RnaTimeFaultLocation som inte påverkade SAIDI och SAIFI samt 
parametern RnaRatioRestManualMV som hade motsatt effekt än förväntat; en minskning av 
parametern innebar en ökning av SAIDI och SAIFI. 
 
Resultatet av en tillförlitlighetsanalys i Tekla redovisas både i form av orsaksresultat (bidraget 
till avbrott från en viss komponent i systemet) samt erfarenhetsresultat (avbrotten en 
konsumtions- eller produktionspunkt i nätet upplever). Analysen ger en stor mängd resultat, 
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bland annat antalet avbrott på en linje, kundavbrottstid och tillförlitlighetsindex (Haikonen 
m.fl. 2007, s. 3). Från dessa kan sedan tillförlitlighetsindex för det analyserade området 
beräknas. I detta arbete används orsaksresultatet i enlighet med Fortum Distributions rutiner. 
 
För att kunna genomföra en tillförlitlighetsanalys i Tekla måste nätet som ska analyseras 
uppfylla vissa krav då det i Tekla finns begränsningar som påverkar på vilken typ av nät och 
komponenter som tillförlitlighetsanalyser kan göras. En tillförlitlighetsanalys i Tekla kan 
endast utföras på radiella, icke parallella nät. Detta innebär att programmet i sin grundform 
inte kan utföra tillförlitlighetsanalyser av stam- och regionnät då dessa är maskade. Inte heller 
på radiella distributionsnät där 11 kV skenan i mellanspänningsstationen matas av två 
transformatorer kan beräkningar göras då detta nät i och med sin matning anses vara 
parallellt. Det senare problemet kan dock lösas genom att i Tekla "klippa bort" alla 
transformatorer utom en i de aktuella fördelningsstationerna. Med att "klippa bort" något ur 
Tekla menas att en brytare eller frånskiljare som i Teklas elnätsrepresentation har status 
"stängd" manuellt ändras till att ha statusen "öppen".  

 

2.4 Koncessionsområde 48 

I koncessionsområde 48, som är markerat i Figur 9, ingår de tre stadsdelarna Stockholm City, 
Västerort och Söderort. I området som är 217 kvadratkilometer stort, finns cirka 490 000 
kunder varav ungefär 243 000 i City, 109 000 i Västerort och 138 000 i Söderort. Med kund 
menas i detta avseende en elmätare. Total levererad energi var 6900 GWh år 2013 med en 
topplast på 1520 MW.
 

 
Figur 9. Karta över koncessionsområde 48 som ringas in av den blå linjen. Kartan är 
ett urklipp ur Tekla, det NIS-program som används under arbetet. Dock är inte elnätet 
inläst i denna bild. 
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Mellanspänningsnätet i koncessionsområde 48 har en spänningsnivå på 11 kV och matas från 
30 fördelningsstationer. Nätet driftas radiellt men är ändå fullt redundant då matning sker via 
dubbelkabelnät och slingnät. Ett stort antal av nätstationerna är förberedda för att 
reservelverk på 0,4 kV ska kunna anslutas i händelse av fel eller planerad åtgärd där ingen 
matning finns ut på lågspänningsnätet. Lågspänningsnätet i Stockholm, undantaget delar 
äldre än 1980, är byggt radiellt (Fortum 2015a, s. 8). 
 
I koncessionsområde 48 används huvudsakligen tre olika kabeltyper: FCJJ, ACJJ och AL-
PEX (Fortum 2014, ss. 4-5). AL-PEX (hädanefter kallat PEX) består av kabeltyperna AXKJ, 
AXCE och AXAL. Kabel av typ FCJJ och ACJJ är isolerade med oljeimpregnerat papper 
medan PEX-kablar är isolerade med tvärbunden polyeten, något som kan utläsas från deras 
namn enligt Svensk Standard 424 17 01 (Svenska Elektriska Kommissionen, 2014). I nätet 
finns en liten mängd kabel från tidigt 1900-tal kvar men majoriteten av kabelmassan är 
förlagd från 1970-talet och framåt. De äldre kablarna är framförallt av typen FCJJ men sedan 
1980 har PEX-kablar dominerat vid nyförläggning (Fortum 2014, s. 5). Kabelmassans 
sammansättning varierar mellan de olika stadsdelarna. Det är i framförallt City som FCJJ 
förlagd före 1940 återfinns, medan Söderort är den stadsdel där andelen FCJJ är som störst. 
Nätet i Västerort är generellt yngre än övrigt nät och domineras av PEX-kabel. 
 
 

2.4.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i koncessionsområde 48:as distributionsnät har försämrats under den 
inledande delen av 2000-talet. 
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De olika stadsdelarna i koncessionsområdet bidrar olika mycket till SAIDI. Med hela 
koncessionsområdet som systemgräns bidrar City procentuellt sett till större del av SAIDI 
men med varje område som systemgräns visar det sig att SAIDI är högst i Söderort (Fortum 
2015a, ss. 26–28). Anledningen till att denna skillnad uppstår vid ändrad systemgräns beror 
på kundantalet i den systemdel som analyseras då SAIDI är kundviktat. Om systemet bryts 
ned ytterligare och väljer att titta på SAIDI på fördelningsstationsnivå ges en ännu tydligare 
bild av kundupplevt SAIDI. Detta ger inte bara en fingervisning i hur SAIDI utvecklats per 
fördelningsområde utan ger också ett verktyg till att kunna jämföra hur skillnader i olika 
fördelningsområdens nätstruktur påverkar SAIDI. 
 
En kartläggning av de avbrott som inträffat i elnätet under åren 2004–2012 påvisade att den 
största andelen av avbrott i nätet härrör från kabelfel. År 2012 bidrog kabelfel till strax under 
70 % av avbrotten i koncessionsområde 48 (Fortum 2014, s. 2). Kabelfel är dessutom orsaken 
till majoriteten av de mer omfattande avbrotten som sker i nätet. Detta föranledde en närmare 
utredning av kabelfel i koncessionsområde 48 som genomfördes år 2014 i vilken 
koordinaterna för kabelfelen som inträffat mellan 2004–2012 användes för att avgöra vilken 
kabeltyp som skadats. Koordinater fanns för ca 50 % av kabelfelen och resultaten viktades 
därefter. 
 

 

 
Resultatet av utredningen visade att de äldre FCJJ-kablarna har den högsta felfrekvensen 
medan fel i kabelskarvar dominerar för PEX-kablar. Utredningen har inte funnit några 
beroende mellan tjällossning och kabelfel, inte heller har ett lastberoende för felen påvisats. 
Slutsatsen blev således att det är framförallt ålder som påverkar antalet kabelfel, men även att 
felfrekvenserna skiljer sig mellan de olika kabeltyperna (Fortum 2014, s. 18). 
 

2.4.2 Felavhjälpning 
I koncessionsområde 48 finns indikeringar och fjärrstyrningar av brytare samt 
mätdatainsamling för transformatorbrytare i alla fördelningsstationer. Alla utgående kablar 
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övervakas således i driftcentralen via brytarindikering och strömmätning, dock kan de ej 
fjärrstyras (Fortum 2015a, s. 18). 
 
I Stockholm finns ett kontrollkabelnät som övervakar funktionen hos nätstationer i 
mellanspänningsnätet (2015a, s. 18). Om ett fel sker i en nätstation skickar kontrollkabeln en 
logisk signal till den matande fördelningsstationen. Denna signal är i form av ett summalarm 
till driftcentralen vilket innebär att signalen indikerar att ett fel skett i någon nätstation på 
linjen. I vilken nätstation felet registrerats kan endast utläsas från signalen om en felindikator 
finns i nätstationen som larmar. 
 
Kontrollkabeln förläggs tillsammans med mellanspänningskabeln vilket innebär att 
förläggningskostnad kan hållas nere. Dessutom är det fördelningsstationen som 
spänningssätter kontrollkabeln vilket innebär att den kan signalera även om en nätstation 
tappar spänning. 
 
Om SCADA-systemet larmar om ett fel i elnätet ser driftcentralen detta och operatören 
kontaktar entreprenören som i sin tur sköter felavhjälpning och reparationer i nätet. I Fortums 
fall är det företaget Infratek, med kontor lokaliserat i Söderort, som sköter felavhjälpningen i 
koncessionsområde 48. Efter larm tar sig entreprenören till den larmande fördelningsstationen 
för att där se vilken linje alternativt nätstation som signalerat felet. Lars Söderström3 vid 
Infratek berättar att generellt är entreprenören på plats vid fördelningsstationen inom en 
timme efter det att de blivit larmade. Det är först när entreprenören kommit till det felande 
isolationsområdet som hen kan avgöra vilken typ av fel som inträffat och genomföra 
omkoppling.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Lars Söderström, Infratek, mailkonversation den 16:e april 2015 
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Vid ett fel som inträffat där nätstationerna inte har felindikatorer måste entreprenören 
genomföra en sektionering av nätet för att på så sätt finna den del på en linje där felet skett. 
När omkoppling i nätet är möjligt görs detta för att på så sätt koppla förbi felet samt 
identifiera den felande kabelsträckan. I de fall omkoppling inte är möjligt genomförs 
felsökning med hjälp av spänningsprov (5kV) och inkoppling i efterhand. En normal 
avhjälpningstid från det att entreprenören larmas tills det att alla kunder återfått spänning är 
tre timmar enligt Söderström4. Om felet gäller en transformator eller ett ställverk genomförs 
generellt ett akut byte av den felande komponenten.  
 
I de fall ett kabelfel inträffat och alla kunder återfått spänning, efter en manuell sektionering 
eller automatisk omkoppling, genomförs en felmätning med hjälp av en mätbuss för att 
lokalisera det exakta felstället. Därefter genomförs schaktning och reparation av 
entreprenören enligt Fortums önskemål. Enligt Söderström4 genomförs normalt arbetet på tio 
dagar men tiden kan variera från tolv timmar till tre månader beroende på prioritering. Om 
alla kunder inte kan återfå spänning efter omkoppling kan detta lösas antingen genom att 
reservkraft kopplas in eller genom en akut felmätning och reparation. 
  
 
Generellt menar Söderström4 att alla de arbeten som utförs i City är mer komplicerade att 
utföra än i andra stadsdelar. Detta då trafik, smala gator och dylikt gör att 
felavhjälpningsprocessen tar längre tid. Dock finns mer omkopplingsautomatik i City än i 
övriga stadsdelar vilket innebär att  snittavhjälpningstiden för området ändå inte skiljer sig 
alltför mycket gentemot i de andra stadsdelarna.  
 
 

 

 

                                                 
4 Lars Söderström, Infratek, mailkonversation den 16:e april 2015 
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3.  Metod   
I detta avsnitt presenteras utförligt den metod som använts för att skapa parameterset för 
tillförlitlighetsanalyser av koncessionsområde 48 i Tekla. Även hur metoden för att uppdatera 
parameterseten togs fram presenteras, liksom den analys av tillförlitlighetsåtgärder som 
genomfördes i Tekla. Avslutningsvis beskrivs hur den förenklade Excelmodellen för 
tillförlitlighetsberäkningar togs fram.  
 

3.1 Framtagande av parameterset till Tekla NIS 

Enligt önskemål från Fortum togs fyra parameterset för tillförlitlighetsberäkningar i Tekla 
fram, ett för koncessionsområde 48 samt ett för varje stadsdel: City, Västerort och Söderort. 
Anledningen var att elnätstrukturen och geografiskt läge skiljer mellan stadsdelarna. Genom 
att skapa ett parameterset för varje stadsdel utöver det för hela koncessionsområdet kan 
jämförelser mellan stadsdelarna göras. En övergripande beskrivning av hur processen för att 
ta fram parameterseten beskrivs i Figur 13. Därefter beskrivs kort de aktiviteter som 
genomfördes och deras respektive mål. Detta för att ge en introduktion till avsnitt 3.1.1 till 
3.3.4 där aktiviteterna beskrivs ingående. De delresultat som erhålles från aktiviteterna 
presenteras i appendix till vilka det hänvisas i texten. 
 
 
 
 
 

 

 
I avsnitt 3.1.1 beskrivs hur Tekla anpassades för att tillförlitlighetberäkningar skulle kunna 
utföras i nätet. Detta gjordes på grund av de begränsningar som finns i programmet. En analys 
av hur beräkningsresultat från tillförlitlighetsberäkningar i Tekla påverkas vid korrigering av 
programmets parametrar genomfördes också. I avsnitt 3.1.2 presenteras hur avbrottsdata 
samlades in samt hur den hanterades och kategoriserades. Kategoriseringen innebar att varje 
avbrott tilldelades en viss feltyp som exempelvis kabelfel eller transformatorfel.  
 

Figur 13.  Ett flödesschema över de aktiviteter som genomfördes under processen att ta fram 
parameterset till Tekla för koncessionsområde 48. De streckade rutorna numrerade 3.1.1 till 3.1.4 
visar vilka aktiviteter som beskrivs i vilket underkapitel i detta avsnitt. 
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Från de kategoriserade avbrotten kunde sedan initiala parametervärden till Tekla beräknas. 
Med parametervärden menas felfrekvenser för olika typer av komponenter samt 
avhjälpningstider för olika feltyper beräknas. Detta beskrivs i avsnitt 3.1.3 i vilket även 
SAIFI, SAIDI och CAIDI från det statistiska underlaget beräknas. I de fall avbrottsstatistiken 
inte kunde användas för att beräkna ett nytt parametervärde har erfarenhet från Fortums 
medarbetare som arbetar med nätet varit en del i processen att ta fram nya värden. När alla 
parametervärden beräknats sattes sedan initiala parameterset ihop och kalibrerades, vilket 
beskrivs i avsnitt 3.1.4. Parameterseten användes då för tillförlitlighetsberäkningar i Tekla och 
genom att jämföra deras resultat med  tillförlitlighetsindexen beräknade från statistiken kunde 
parametervärdena sedan justeras för att slutligen ge samma resultat. 
 
På grund av begränsningar i Tekla och den avbrottsdokumentation som Fortum har tillgång 
till var det nödvändigt att genomföra förenklingar och antaganden under arbetet med att ta 
fram de nya parameteterseten. Eftersom ett resultat av en tillförlitlighetsanalys aldrig kan vara 
bättre än den data som finns tillgängligt samt att antaganden gjorts innebär detta att de 
framtagna parameterseten inte kommer att ge en exakt bild av verkligheten, men det är inte 
heller målet med parameterseten. Parameterseten är tänkta att användas för att kunna jämföra 
tillförlitlighetsförbättringar i elnätet relativt varandra vid olika investeringar. Det är alltså den 
relativa skillnaden och inte de exakta resultaten som är intressanta.  
 
De åtgärder som framförallt ska gå att analysera är kabelbyte och byte av nätstation utan 
omkopplingsautomatik till nätstation med omkopplingsautomatik. Detta då kabelfel är den 
dominerande feltypen i nätet, att omkopplingsautomatik i nätstationer kan ha stor inverkan på 
kundavbrottstiden samt att det utgör de åtgärder som Fortum framförallt vill prioritera. 
 
 

3.1.1 Analys och anpassning av Tekla NIS 
För att kunna genomföra arbetet i Tekla analyserades inledningsvis dess bakomliggande teori, 
som presenterats i avsnitt 2.3, samt att programmets funktioner testades. Inledningsvis fann 
Tekla att nätet i koncessionsområde 48 inte var helt radiellt, något som är en nödvändighet för 
att tillförlitlighetsberäkningar ska kunna genomföras. Detta berodde bland annat på att vissa 
linjer matas från två håll eller genom flera transformatorer i fördelningsstationen. Att nätet 
inte ansågs vara radiellt var också en följd av att frånskiljare lästs in i Tekla från Power Grid 
med statusen stängd när de i verkligheten är öppen. Även att vissa linjer i nätet är gafflade 
gjorde att Tekla inte ansåg nätet vara helt radiellt. Med en gafflad linje menas en linje som 
direkt efter facket på en fördelningsstation delar sig i två linjer. 
 
Att Tekla ansåg delar av nätet i koncessionsområde 48 vara parallellt föranledde en utredning 
av nätet där varje fördelningsstation analyserades var för sig. Under analysen klipptes 
gafflade linjer bort, liksom alla transformatorer utom en i de fördelningsstationer med flera 
matande transformatorer. Frånskiljare vars kopplingsläge lästs in fel till Tekla korrigerades 
manuellt efter verifiering mot driftscheman för nät- och fördelningsstationer. I vissa fall 
kunde anledningen till varför Tekla ansåg en linje vara maskad inte avgöras. Dessa linjer 
klipptes bort. Totalt rörde detta cirka fem linjer av 891.  
 
Bortklippning av linjer och transformatorer är möjligt då Teklas RNA-verktyg är konstruerat 
så att det kan användas oavsett hur nätet är uppbyggt i Tekla. Detta innebär att komponenter 
som egentligen behövs för att överföra elektricitet i nätet kan klippas bort utan att det 
påverkar tillförlitlighetsanalysen. Ett exempel på detta är då transformatorer i 
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fördelningsstationer klipps bort. I en lastflödesanalys skulle den kvarvarande transformatorn 
utsättas för en stor överlast med effekter som överskrider dess märkeffekt vilket 
analysverktyget säkerligen skulle varna för. 
 
En annan problematik som uppdagade sig under analysen av Tekla var att kundantalet i Tekla 
inte var detsamma som kundantalet i det statistiska underlag, presenterat i nästkommande 
avsnitt, som användes för att ta fram parametrar till Tekla. Detta är inte helt oväntat då Tekla 
innehåller de kunder som lästs in från Power Grid och därmed är en mer uppdaterad siffra än 
antalet kunder i statistiken. 
 
Något som Grönkvists analys (2014 s. 36) av förändringar av individuella parametrar inte 
visar är hur en ändring av alla parametrar i en kategori påverkar tillförlitlighetsindexen. 
Därför genomfördes en analys av det fördefinierade parametersetet där alla felfrekvenser 
justerades med samma faktor och en beräkning av SAIFI i nätet genomfördes. Detta för att 
bekräfta att parametersetet påvekars linjärt som förväntas. Från detta kunde enkelt ses att 
felfrekvenserna och SAIFI är linjärt och proportionerligt relaterade. Även en analys av hur 
SAIDI påverkas vid justering av parametrarna för avhjälpningstid och omkoppling 
genomfördes med samma resultat. Resultaten av denna analys ligger till grund för hur 
kalibreringen av parameterseten genomfördes. En sammanställning av resultaten finns i 
appendix B. Samma resultat väntas för alla parameterset då tillförlitligheten i nätet alltid 
beräknas med samma metod. 
 
 

3.1.2 Insamling och hantering av avbrottsstatistik 
Den statistik som användes för att ta fram parameterseteen var avbrottsstatistik från 
koncessionsområde 48 för år 2011–2013. Statistiken kommer från Fortums driftdatabas 
Succel och erhölls i form av en Excelfil, initialt innehållandes 10132 störningar och avbrott 
från de tre åren. För varje avbrott är bland annat datum, spänningsnivå, fördelningsområde, 
antal drabbade kunder, åtgärdstid, kundavbrottstid och orsak till avbrottet dokumenterat av 
Fortums entreprenör för felavhjälpning.  
 
Då detta arbete är avgränsat till att behandla störningar i koncessionsområde 48:s 
mellanspänningsnät sorterades inledningsvis alla avbrott på annan spänningsnivå bort, liksom 
även planerade avbrott. Detta innebär att alla dessa avbrottsfrekvenser för arbete sätts till noll 
eftersom de således inte ska representeras i Teklas beräkning. Även alla avbrott kortare än tre 
minuter sorterades bort, detta enligt rådande störningsdefinition (diskuterad i avsnitt 2.2.2). 
Eftersom nätet i koncessionsområde 48 i princip är helt kablifierat bör det inte påverkas av 
Major Event Days. Major Event Days används framförallt för att kunna ta bort dagar med 
stora stormar och liknande ur statistiken då dessa kan dra upp otillgängligheten av nätet 
orimligt mycket. Ett kablifierat nät påverkas dock generellt inte av stormar på detta sätt, vilket 
även är något en analys av Major Event Days i koncessionsområde 48 enligt IEEE:s beta 
metod visade. Detta gav ett kvarvarande underlag på 417 avbrott i koncessionsområde 48.  
 
Från detta sorterades sedan alla avbrott på grund av mänskliga fel och fel på luftledning bort. 
De mänskliga felen sorterades bort då dessa inte går att påverka genom att se över 
komponenter och nätstruktur. Fel på luftledning sorterades bort då fokus för arbetet är att 
analysera åtgärder på nätstruktur eller avhjälpningstid och då ingen förändring av den mängd 
luftledning som finns i nätet planeras kommer fel från luftledning vara konstant. Dessutom 
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utgör luftledning endast 0,003 % av totala kabellängden i koncessionsområde 48, varför de 
därmed kan sorteras ut. Totalt innebar detta 38 fel för perioden 2011–2013.  
 
Slutligen genomfördes en analys av de mest omfattande avbrotten som kvarstod. Detta då 
dessa ansågs ha drabbat för många kunder för att ha inträffat på mellanspänningsnivå, vilket 
var en korrekt bedömning i ett antal fall. I de fall avbrotten uppkom på grund av fel på 
ovanliggande nät togs felen bort helt. I de fall ett fel på en mellanspänningslinje föranlett att 
en skena i fördelningsstationen löst ut antogs att endast kunderna på den felande linjen 
drabbats av felet. Detta då felinställda reläskydd och dylikt i fördelningsstationen i Fortums 
organisatoriska indelning tillhör avdelningen för regionnät och inte lokalnät. Det slutgiltiga 
underlaget innehöll 382 avbrott.  
 
När ointressanta avbrott sorterats bort tilldelades varje avbrott en felkategori beroende på 
vilket typ av fel som inträffat. Felkategorierna baserades på de i Tekla 13 
felfrekvensparametrar presenterade i Tabell 1, avsnitt 2.3. Dessa parametrar är kopplade till 
färre komponenter än vad som finns i elnätet, exempelvis finns ingen felkategori för brytare. 
Därför var det relevant att avgöra hur fel som inte passade in på någon av 
felfrekvensparametrarna skulle kategoriseras. Detta gjordes genom antaganden. En annan 
faktor som försvårade indelningen av avbrotten var att det i vissa fall inte alltid fanns 
tillräckligt med information i avbrottsstatistiken för att med säkerhet kunna avgöra vilken 
komponent som gett upphov till avbrottet och varför. Även här genomfördes antaganden, 
något som leder till en oundviklig osäkerhet i resultatet. Bristfällig dokumentation av fel i 
elnätet är ett generellt problem vid tillförlitlighetsanalyser som tas upp bland annat av Elforsk 
(2007, s. 9), Grönkvist (2014, s. 42) och Roxbergh (2014, s. 50).  
 
De avbrott som hade tydligt dokumenterad orsak kunde direkt tilldelas felkategori medan 
övriga avbrott analyserades djupare genom att läsa notiser från avbrottet i driftdatabasen. De 
fel som inte kunde kategoriseras med denna metod tilldelades felfrekvens genom att anta att 
fördelningen av dessa fel var densamma som de fel som redan fördelats enligt föregående 
mening. När alla fel tilldelats en felkategori överensstämmande med kategorierna i Tekla 
kunde parametrarna för tillförlitlighetsanalysen beräknas. Den slutgiltiga fördelningen av 
avbrottstyper samt en detaljerad beskrivning av processen finns i appendix C.  
 
Från den kategoriserade avbrottsstatistiken beräknades tillförlitlighetsindexen SAIFI, SAIDI 
och CAIDI för koncessionsområde 48 samt för de tre stadsdelarna. Detta gjordes genom att 
för varje avbrott beräkna SAIDI och SAIDI för de olika områdena, där varje områdes 
kundantal sätts till medelvärdet av kundantalet för varje år 2011–2013. För varje område 
summerades sedan de enskilda avbrottens SAIFI och SAIDI för att på så sätt få hela områdets 
index. Från detta beräknades sedan CAIDI för varje område genom att dividera SAIFI med 
SAIDI. Tillförlitlighetsindexen beräknade från statistiken är de värden som de framtagna 
parameterseten sedan ska kalibreras mot. 
 
 

3.1.3 Beräkning av parametervärden och statistiska tillförlitlighetsindex 
Den kategoriserade avbrottsstatistiken sorterades med hjälp av pivot-tabeller i Microsoft 
Excel. Därefter sattes de parametrar som inte tilldelats något fel från avbrottsstatistiken eller 
som sorterats bort till noll. Även parametrarna RnaTimeFaultLocation och 
RnaRatioRestManualMV sattes till noll då de, enligt Grönkvists (2014) känslighetsanalys av 
Teklas parametrar, inte påverkar resultatet av en beräkning som de bör göra. 
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De felfrekvensparametrar i Tabell 1, avsnitt 2.2.2, som tilldelats fel från avbrottstatistiken 
samt parametrarna för felavhjälpning i Tabell 2, avsnitt 2.2.2, beräknades med hjälp av 
ekvationerna i appendix D som tagits fram från beskrivningen av, och enheten för, de utvalda 
parametrarna i Teklas System User’s   Guide (Tekla Corporation 2012, ss 225–261). Vid 
beräkning av parametrarna för felavhjälpning användes varje enskilt avbrotts CAIDI, den 
genomsnittliga avbrottstiden per drabbad kund, som tiden för det enskilda avbrottet. Denna 
metod användes dock inte för parametern för kabelfel, RnaRelMVCabFaulrFreqConstr, och 
inte heller för omkopplingsparametrarna. 
 
För att beräkna värdet på parametern RnaRelMVCabFaultFreqConstr för koncessionsområde 
48 användes den kabelutredning som gjordes av Fortum under 2014. Anledningen till detta 
var att mycket liten andel av felen i avbrottsstatistiken hade vilken kabeltyp som gått sönder 
registrerad. Detta analyserades dock utförligt i kabelutredningen (Fortum, 2014) där 
koordinaterna för varje fel analyserades för att avgöra exakt vilken kabeltyp det handlade om. 
Det var genom denna metod som grafen i Figur 11, avsnitt 2.4.1, kunde tas fram. Detta 
innebar således att frekvensparameter för kabelfel kunde delas upp efter olika kabeltyper och 
därmed ta hänsyn till att olika kabeltyper har olika felfrekvenser. Då kabelutredningen visade 
att ålder spelar stor roll för felfrekvensen på en kabel hade det varit en god idé att fördela 
parametern även efter detta. Dock går det inte att göra en sådan koppling i Tekla. 
  
I kabelutredningen togs en felfrekvens för var och en av kabeltyperna ACJJ, FCJJ och PEX 
och fram. Men för att i parameterseten ta hänsyn till den stora ökning av felfrekvens som 
FCJJ förlagd för 1940 påvisar genomfördes en ny beräkning av felfrekvensen för FCJJ. Detta 
gjordes med hjälp av ekvation 16 i vilken indexet ä1940 syftar på kabel förlagd före 1940 och 
y1940 på kabel förlagd efter 1940. Den andel FCJJ som avses i ekvationen är andelen FCJJ 
förlagd en viss tidsperiod av den totala längden FCJJ i nätet. 
 
  

λ = andel  FCJJä ∗   λ ä +   andel  FCJJ ∗   λ     
 

 
 

(16) 

 
Kablar kan ha olika ledarareor och skärmareor vilka anges i deras namn. I koncessionsområde 
48 är följande kablar vanligast och står för sammanlagt 93,5 % av nätets totala kabellängd: 
 

 ACJJ 150/0 
 ACJJ 240/0 
 AXAL-TT 3x240/35 
 AXCEL 3x240/25 
 AXKJ 150/25 
 AXKJ 240/35 
 FCJJ 185/0 
 FCJJ 95/0 

 
För de ovan nämnda kablarna skapades för var och en av dem en ny felfrekvensparameter i 
Tekla. En sista felfrekvensparameter skapades för resterande kablarna i nätet. Alla kablar av 
samma typ, men olika tvärsnittsarea, gavs samma felfrekvens, medan den sista parametern för 
övriga kabeltyper gavs nätets medelvärde för kabelfelfrekvens som tagits fram i från 
kabelutredningen. En fördel med att skapa nya rader för kabelfelfrekvens i Teklas editor och 
koppla dessa till specifika kabeltyper är att Tekla då kan känna av vilka kabeltyper som finns i 
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varje isolationsområde. Detta innebär att en linjes felfrekvens kommer att bero på dess 
kabelsammansättning, något som inte hade varit fallet om den från statistiken beräknade 
kabelfelfrekvensen hade använts för all kabel. 
 
Parametervärdena för omkoppling i nätet som inte sattes till noll (RnaTimeIsolRemote, 
RnaTimeIsolManual och RnaTimeRestRemote) gavs alla samma värde som parametern 
RnaTimeFixCable. Omkopplingsparametrarna beskriver avhjälpningstiden för kunder i 
isolationsområden där felet inte inträffat.5 Då entreprenörens felavhjälpningsprocess går ut på 
att arbeta för att alla kunder får tillbaka spänning samtidigt bör dock avhjälpningstiden för 
dessa kunder vara lika långa som avhjälpningstiderna för kunder i isolationsområdet där felet 
inträffat. Denna avhjälpningstid beskrivs av parametrarna vars namn inleds med RnaTimeFix.  
 
Eftersom det framräknade värdet för parametern RnaTimeFixCable är ett medelvärde för hur 
länge medelkunden är utan spänning vid ett fel i nätet gäller denna inte bara kunderna i det 
isolationsområde som felet inträffar utan alla kunder på den drabbade linjen. Därför gjordes 
valet att välja värdet för parametern RnaTimeFixCable för de tre omkopplingsparametrarna. 
Då kabelfel står för 86 % av felen i koncessionsområde 48 enligt den kategoriserade 
avbrottsstatistiken anses detta värde vara en bra indikator på den tid en generell omkoppling i 
nätet tar. Genom att sätta de tre omkopplingsparametrarna till samma värde antas alla kunder 
på linjen ha samma snittavhjälpningstid oavsett om de är anslutna i isolationsområdet där felet 
inträffade eller ej. En ytterligare anledning till varför denna metod användes var att endast 50 
% av nätstationerna i Tekla hade en korrekt omkopplingsstatus. Då det skulle vara alltför 
tidskrävande att manuellt ändra inställning på frånskiljarna i de felaktigt inlästa nätstationerna 
i Tekla ansågs denna lösning enklare för tillfället.  
 
Som beskrivet i avsnitt 2.3 finns även felfaktorer som viktar felfrekvensparametrarna. Dessa 
har dock inte använts, utan har satts till ett för alla felfrekvenser med tillhörande felfaktor. 
Den parameter som detta hade varit mest aktuellt för är parametern 
RnaRelMVCabFaultFactConstr men eftersom den delats upp med avseende på kabeltyp ses 
det som en bättre lösning. Övriga parametrar för tillförlitlighetsanlyser har låtits behålla sina 
fördefinierade värden då de inte direkt påverkar SAIDI. 
 

3.1.4 Sammanställning och kalibrering av parameterseten 
Då alla parametervärden beräknats sammanställdes dessa i fyra initiala parameterset, ett för 
koncessionsområdet och tre för dess stadsdelar. I dessa parameterset användes de 
felfrekvenser som tagits fram för koncessionsområde 48 för alla fyra områden. Detta gjordes 
dels eftersom kabelutredningen genomfördes för hela koncessionsområdet och dels eftersom 
det i statistiken endast fanns ett litet underlag för avgrävning och fel i kabelskarvar samt 
nätstationer. Ett litet statistiskt underlag innebär en stor osäkerhet, varför hela 
koncessionsområdets snitt används även för stadsdelarna. Att göra detta antagande innebär att 
olikheter mellan stadsdelarna vad gäller kabelålder, marktyp, nättopologi och 
infrastrukturprojekt samt last i de olika områdena inte antas spela roll för felfrekvensen på 
komponenterna. Detta är inte sant men anses ändock vara ett fullgott antagande, speciellt då 
parametern för kabelfelfrekvens inte kan kopplas mot kabelns ålder i Tekla. Dessutom 
återfanns inget tydligt samband mellan infrastrukturprojekt och avgrävning under 
kabelutredningen och utöver detta tar inte Tekla hänsyn till lastförhållanden. Det skulle också 
vara mycket svårt att avgöra olika typer av sättningar som inträffar i marken i de olika 

                                                 
5 För utförligare beskrivning se appendix A 
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områdena och som därmed skulle kunna påverka kabelfelfrekvensen.  
 
För tidsparametrarna i de olika parameterseten används de för områdena beräknade tiderna. 
Detta då områdets geografiska läge i förhållande till entreprenörens lokaler, andelen 
nätstationer med omkopplingsautomatik, andelen dubbelkabelstationer och stadsdelens 
framkomlighet kommer att spela roll för avhjälpningstiden. 
  
Genom att göra en tillförlitlighetsberäkning i Tekla med de initiala parameterseten kunde 
Teklas tillförlitlighetsindex för området beräknas för att därefter jämföras med de 
tillförlitlighetsindex som beräknades från statistiken. Som tidigare beskrivet skiljer sig antalet 
kunder mellan Tekla och statistiken, något som påverkar beräkningen av antalet kundavbrott. 
Att avgöra var i nätet kundantalet skiljer är ett omfattande och tidskrävande arbete. Att 
dessutom sedan avgöra hur det påverkar resultatet från Tekla skulle också vara komplicerat. 
Därför antas att fördelningen av kunder i nätet är densamma för Tekla och statistiken, något 
som skulle innebära att det inte blir någon skillnad för beräkningen av tillförlitlighetsindexen.  
 
Resultatet från Tekla beräknat med de initiala parameterseten skiljde sig inledningsvis från 
indexen beräknade från statistiken. Då tillförlitlighetsindexen beräknade från statistiken ger 
de faktiska värdena för indexen i koncessionsområde 48 och dess stadsdelar är det dessa 
värden som resultatet från Tekla bör ge. För att en beräkning i Tekla med de framtagna 
parameterseten ska ge detta måste därför parameterseten kalibreras. Kalibreringen 
genomfördes i två steg. Steg ett var att justera felfrekvensparametrarna för att på så sätt 
erhålla ett korrekt SAIFI från Tekla. Att detta var steg ett beror på att SAIFI endast beror av 
antalet kundavbrott medan SAIDI och CAIDI beror på både kundavbrott och 
avhjälpningstider. I steg två justerades tidsparametrarna i nätet för att erhålla ett korrekt 
CAIDI. De två stegen för att kalibrera parameterseten beskrivs mer ingående nedan med både 
text och schematiska bilder över tillvägagångssättet. 
 
 
Steg 1.  Justering av felfrekvensparametrar för att erhålla korrekt SAIFI från Tekla 
  
För att justera felfrekvensparametrarna i parameterseten så att beräkningen i Tekla ger samma 
SAIFI som beräknats från statistiken användes en justeringsfaktor som beräknades enligt  
 
 
  

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼  

 

 

 

 
(17) 
 

 
Med denna faktor multiplicerades sedan felfrekvenserna för kabelfel och en ny beräkning i 
Tekla genomfördes. Därefter beräknades justeringsfaktorn på nytt och processen fortsatte tills 
det att SAIFI från Tekla var detsamma som SAIFI från statistiken. En schematisk bild över 
tillvägagångssättet presenteras i Figur 14. 
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Det var endast kabelfelfrekvenserna som justerades med faktorn och alla kabelfelfrekvenser 
justerades med samma värde eftersom det är svårt att avgöra hur varje individuell parameter 
bör justeras i förhållande till de övriga. Att det endast är kabelfelfrekvenserna som justeras 
beror på att de är framtagna med data som inte motsvarar den aktuella tidsperioden som 
undersökts i statistiken. Hade alla felfrekvenser, det vill säga även felfrekvensen från 
avgrävning, nätstationer och kabelskarvar, justerats med SAIFI-kvoten hade korrekt värde 
erhållits efter en iteration eftersom en ändring av alla parametrar av samma typ med samma 
värde påverkar resultatet linjärt. Så var dock inte fallet här och fler iterationer behövde 
genomföras. 
  
Felfrekvensen från avgrävning, nätstationsfel samt fel i kabelskarv hålls konstanta då dessa 
beräknats från statistiken 2011–2013, från vilken även de statistiska indexen är beräknade, 
och därför antas de stå för rätt bidrag till tillförlitligheten. Dessa parametrar hade dock, med 
samma argument som när luftledning sattes till noll, kunnat sättas till noll då de inte kommer 
att påverkas av de mest aktuella förändringarna av nätstruktur, det vill säga kabelbyte och 
omkopplingsautomatik. Parametrarna behålls dock i parametersetet då ändringar som kan 
komma bli relevanta för dessa parametrar, exempelvis ökad bevakning av arbete i nätet, finns. 
Detta kommer inte påverka det tilltänkta användningsområde som parameterseten skapats för, 
det vill säga relativa jämföranden mellan olika tillförlitlighetsåtgärder i nätet. Parametrarna 
kommer att bidra till samma andel av felen så länge de hålls ojusterade, vilket egentligen 
innebär samma sak som att de är satta till noll. 
 
 
Steg 2.  Justering av tidssparametrar för att erhålla korrekt CAIDI från Tekla 
 
När ett korrekt SAIFI erhållits justerades tidsparametrarna, det vill säga parametrarna för 
felavhjälpning och omkoppling. Detta gjordes med faktorn som beräknades enligt  
 
  

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼
𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼  

 

 

 

 
(18) 
 

 
Tillvägagångssättet följde i övrigt samma metod som justeringen av felfrekvensparametrarna i 
steg ett, och visas schematiskt i Figur 15. 
 
 
 
 

Initialt 
parameterset 

Beräkning i 
Tekla SAIFI Tekla 

Justering av 
felfrekvens-
parametrar 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼  

Parameterset 
justerat för 

SAIFI 

= 1 

≠  1 

SAIFI 
statistik 

Figur 24. Schematisk bild över tillvägagångssättet för att gå från ett idealt framtaget 
parameterset till ett parameterset justerat för SAIFI 
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Vid kalibreringen av tidsparametrarna justerades inte parametrarna RnaTimeFixEnvFault1–3 
och RnaRatioEnvFault1–3 då dessa medelvärden beräknade från statistiken antas vara det 
förväntade antalet långa avbrott.  
  
Kalibreringen av parameterseten kommer att ge ett resultat där alla tillförlitlighetsindex 
beräknade för koncessionsområde 48 i Tekla kommer att vara desamma som de som 
beräknats från statistiken. Parameterseten för respektive stadsdel kommer dock inte erhålla 
samma index som beräknat från statistiken, förutom för CAIDI. Detta är en följd av att 
felfrekvensparametrarna beräknade för hela koncessionsområdet används i de tre 
stadsdelarna, samt att SAIDI beror av SAIFI och CAIDI. De färdiga parametersetens 
beräkningsresultat finns presenterade under resultat i avsnitt 4.1 och 4.3. De initiala 
parameterseten och delresultaten från kalibreringen finns presenterade i appendix E medan de 
kalibrerade parameterseten presenteras i appendix F. 
 
 

3.2 Framtagande av metod för uppdatering av parameterseten 

Om en komponent i nätet byts ut kommer detta att påverka nätets tillförlitlighet. Fortum 
behöver därför kunna utvärdera olika möjliga investeringsalternativ med hjälp av 
parameterseten samt kunna uppdatera dessa så att de är aktuella efter en investering. En 
metod för detta skapades utifrån den kunskap som tillgodogjorts under framtagandet av 
parameterseten till Tekla.  
 
För att ta fram metoder för uppdatering av parameterseten identifierades inledningsvis ett 
antal åtgärder som kan tänkas genomföras för att öka tillförlitligheten i elnätet och som, om 
de genomförs, kommer innebära ett behov av uppdaterade parameterseten. Dessa 
kategoriserades efter vilken parameter som åtgärden minskar: felfrekvens, avhjälpningstid 
eller omfattning, det vill säga antalet drabbade kunder. De identifierade åtgärderna är: 
 
 
Åtgärder för minskat antal fel i nätet 

 Byta kabeltyper med hög felfrekvens till de med lägre felfrekvens, framförallt byte av 
gammal FCJJ-kabel. 

 Minska antalet grävskador genom bättre bevakning i fält av arbete utfört av både 
interna såväl som externa parter. 

 
Åtgärder för minskad avhjälpningstid 

Parameterset 
justerat för SAIFI 

Beräkning i 
Tekla 

CAIDI Tekla 
Justering av 

tidsparametrar 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼
𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼  

Kalibrerat 
parameterset 

= 1 

≠  1 

CAIDI 
statistik 

Figur 15.  Schematisk bild över tillvägagångssättet för att gå från ett parameterset justerat för 
SAIFI till kalibrerat parameterset justerat för både SAIFI och CAIDI 
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 Öka antalet nätstationer med omkopplingsautomatik. 
 Ökad och smartare övervakning i form av kontrollkabel och/eller felindikatorer så att 

entreprenören snabbare kan identifiera den felande komponenten och koppla in 
reservmatning för de som drabbats av avbrottet. 

 Snabbare tillgång till reservkraftverk. 
 Krav på entreprenören att fördela resurser geografiskt. 
 Krav på entreprenören att uppfylla viss avhjälpningstid snarare än inställelsetid. 

 
Åtgärder för minskad omfattning av fel 

 Ökad andel dubbelkabelstationer vilket ger fler omkopplingsmöjligheter i nätet. 
 Tillgång till fler reservkraftverk. 

 
 
Vilken slutlig inverkan de åtgärder som presenteras ovan har på tillförlitligheten är olika svårt 
att ta fram beroende på vilken typ av åtgärd det rör. Om åtgärden är teknisk eller 
organisatorisk och om data finns för att göra kvalitativa undersökningar kommer att spela roll. 
Exempelvis hur antal grävskador minskar med bättre övervakning i fält är svårt att säga på 
förhand utan måste avgöras i efterhand. Först efter en längre tid kan en ny parameter 
beräknas. Ett projekt för övervakning av externa parters arbeten i fält ska dock startas. Allt 
eftersom arbetet fortgår kan analyser av hur detta påverkar avgrävningsfrekvensen 
genomföras och parametern i Tekla ändras efter det. Detta är ett exempel på en organisatorisk 
åtgärd, liksom även nya krav på entreprenören är. Det är svårt att ta fastställa hur de kommer 
att påverka den parameter de ska minska då inget underlag finns att tillgå. Därför kommer inte 
metoder tas fram för hur parametersetet ska korrigeras om dessa åtgärder genomförs. 
 
Åtgärder som involverar reservkraft, en ökad andel dubbelkabelstationer och mer tillgång till 
smartare övervakningsutrustning kommer inte heller att hanteras. Hur en ökad och snabbare 
tillgång till reservkraft minskar avhjälpningstid och omfattning är i dagsläget också mycket 
svårt då tillräckligt underlag saknas. Att genomföra en sådan undersökning skulle kräva ett 
utförligt statistiskt underlag samt dialog med entreprenören i fält. Samma sak gäller för 
övervakningsutrustning.  
 
En ökad andel dubbelkabelstationer i nätet, vilket skulle innebära fler 
omkopplingsmöjligheter, skulle kunna minska den genomsnittliga avhjälpningstiden vid fel. 
Emellertid kunde entreprenören inte svara exakt på vilken effekt detta skulle ha. Detta då fler 
dubbelkabelstationer innebär en mer svåröverskådligt nät vilket kan försvåra manuell 
omkoppling. 6  Därför är det svårt att avgöra hur denna typ av åtgärd skulle förbättra 
tillförlitligheten i nätet. Dock skulle en analys av områden av nätet med olika andel 
dubbelkabelstationer analyseras för att på så sätt försöka hitta en trend, dock finns fler 
aspekter som påverkar avhjälpningstiden som då måste tas i hänsyn, till exempel 
omkopplingsautomatik och geografiskt läge. Det finns dock inte möjlighet att göra detta inom 
tidsramen för examensarbetet.  
 
De kvarvarande åtgärderna, för vilka justeringsmetoder ska tas fram, är alla tekniska. Att ta 
fram en metodik för just dessa åtgärder är även prioriterat då kabelfel är dominerande i 
koncessionsområde 48 samt att installation av omkopplingsautomatik i nätstationer som är 
förberedda för detta är relativt "enkla" lösningar för att minska felavhjälpningstiden i nätet. 
Den metodiken som tas fram kommer inte att kunna verifieras eftersom den bygger på att nya 
                                                 
6 Lars Söderström, Infratek, mailkonversation den 16:e april 2015 
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investeringar måste göras och en längre tidsperiod måste gå för den nya tillförlitligheten i 
nätet att kunna beräknas. Dock är tanken att om parametersetet uppdateras enligt metodiken 
kan en verifiering av metoden göras i framtiden. Till viss del kommer även denna metod ligga 
till grund för utveckling av Excell-modellen.  
 
 

3.2.1 Byte av kabel med hög felfrekvens 
Vid ett kabelbyte i nätet där kabel med hög felfrekvens byts ut kommer antalet fel i nätet att 
minska. Parametersetet kommer till viss del att behöva uppdateras om kabelbyte i nätet 
genomförs och uppdateringen gäller parametern RnaRelMVCabFaultFreqConstr. Vid byte av 
FCJJ förlagd före 1940 (FCJJä1940) måste både felfrekvensparameterna specifikt kopplade till 
FCJJ-kablar uppdateras samt parametern för övrig kabel. I alla andra fall av kabelbyte, från en 
typ till en annan, måste parametern för övrig kabel uppdateras. Om både FCJJä1940 och annan 
kabel byts ut bör felfrekvenserna specifikt kopplade till FCJJ uppdateras först och därefter 
snittfrekvensen för övriga fel. 
 
Då felfrekvensparametrarna är kopplade till kabeltyp i Tekla kommer övriga parametrar för 
kabelfelfrekvens inte att behöva uppdateras. Vid byte av en kabelsträcka i nätet kommer den 
nya kabeln att läggas in i nätplanering- och dokumentationsprogrammet Power Grid, från 
vilket Tekla i sin tur kommer att läsa in den nya informationen. Därefter kan en 
tillförlitlighetsanalys genomföras varpå nätets nya tillförlitlighetsindex kan beräknas. 
 
Om kabel av typ FCJJä1940 byts ut måste felfrekvensen för FCJJ justeras genom ekvation (16) 
som togs fram just för att ta hänsyn till de kraftigt ökande felfrekvens som FCJJä1940 påvisar. 
Denna justering måste göras genom att först ta fram den totala mängd FCJJ som finns kvar i 
nätet efter bytet av kabel. Därefter måste andelen FCJJ förlagd före respektive efter 1940 av 
den totala andelen FCJJ beräknas. Dessa andelar används sedan i ekvation 16, med de redan 
givna felfrekvenserna. Detta kommer då ge den nya felfrekvensen för FCJJ som kan läggas in 
i Tekla innan en ny beräkning av tillförlitlighetsindexen genomförs. Innan den läggs in i 
Tekla måste dock felfrekvensen multipliceras med produkten av de justeringsfaktorer som 
användes i de två iterationer som krävdes för att kalibrera parameterseten enligt metoden i 
avsnitt 3.1.4. Detta för att på så sätt justera den nya parametern att stämma överens med det 
kalibrerade parametersetet. I detta fall som gäller koncessionsområde 48 och dess stadsdelar 
är denna produkt 1,2. Ska parameterset tas fram för andra områden kommer en annan faktor 
gälla för kalibrering av de seten.  
 
Kabelbyte påverkar medelvärdet av felfrekvensen i nätet vilken används för de kabeltyper 
som inte har egna rader i parameterseten. Medelvärdet av felfrekvensen i nätet kan beräknas 
som antalet fel i nätet från var kabeltyp dividerat med total kabellängd i nätet enligt: 
 
  

λ =
∑ λ L
∑ L  

 

 
 

(19) 

 
där λi är felfrekvensen per km för kabeltyp i och Li är längden av kabeltyp i uttryckt i km. De 
felfrekvenser som används i ekvationen är de som togs fram från kabelutredningen medan Li 
motsvarar kabellängden efter att investeringen gjorts i nätet. Liksom i fallet för felfrekvensen 
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för FCJJ måste även denna parameter multipliceras med faktorn 1,2 innan den används i 
Tekla.  
 
 
 

3.2.2 Ökad andel nätstationer med omkopplingsautomatik 
Om andelen nätstationer med omkopplingsautomatik i elnätet ökar kommer avhjälpningstiden 
vid fel att minska eftersom stationerna kommer att "rädda" sig själva genom att koppla om sin 
matning till ett annat system än det som gått sönder. För att ta fram en metod för förändrad 
andel nätstationer med omkopplingsautomatik analyserades inledningsvis parametrarna för 
avhjälpningstid som tagits fram i de fyra parametererseten och vad dessa hade varit om ingen 
omkopplingsautomatik funnits i nätet. 
 
Eftersom alla parametrarna för omkoppling är satta till samma värde i parameterseten antas 
att felavhjälpningsprocessen går till så att alla kunder får tillbaka spänning oavsett om de 
befinner sig i isolationsområdet där felet skett eller inte. Det innebär att om alla nätstationer 
hade omkopplingsautomatik så hade ingen kund på linjen upplevt ett avbrott. På samma sätt 
hade alla kunder på linjen påverkats av avbrottet om ingen omkopplingsautomatik funnits 
eftersom hela linjen hade kopplas ur. Med utgång i detta togs ekvation 18 fram i vilken 
andelen nätstationer med omkopplingsautomatik (OA) antas bidra med noll minuter till 
avhjälpningstiden medan andelen nätstationer som inte har omkopplingsautomatik bidrar med 
den snittavhjälpningstid nätet skulle ha utan omkopplingsautomatiken. Eftersom det är 
parameterseten som ska uppdateras i detta fall är det de kalibrerade snittavhjälpningstiderna 
som tagits fram till parameterseten som ska användas.  
 
  

Snittavhjälpningstid med OA = andel nätstationer med OA × 0 + 
+ andel nätstationer utan OA × snittavhjälpningstid utan OA 

 
 

 
(20) 
 

 
Denna ekvation ger inte en helt korrekt bild av verkligheten då var på linjen nätstationer med 
omkopplingsautomatik finns spelar roll för avhjälpningstiden. Dock antas detta vara en god 
approximation för att kunna beräkna snittavhjälpningstiden om omkopplingsautomatik inte 
funnits i nätet. Genom att använda värdena för de befintliga andelarna nätstationer med 
omkopplingsautomatik och de framtagna parametrarna för felavhjälpning löstes därefter 
snittavhjälpningstiderna i ett nät utan omkopplingsautomatik ut. Dessa värden kan sedan 
användas för att beräkna nya snittavhjälpningstider i nätet vid förändrad andel av nätstationer 
med omkopplingsautomatik. Detta görs genom att multiplicera tiden för avhjälpning vid noll 
procent omkopplingsautomatik i nätet med andelen nätstationer som inte har 
omkopplingsautomatik efter en ny investering.  
 

 

3.3 Analys av potentiella investeringsalternativ 

Från Fortum Distributions avdelning för lokalnät fanns önskemål om att med de färdiga 
parameterseten undersöka den förbättring i tillförlitlighet som olika investeringsalternativ 
skulle innebära. Investeringsalternativen, vilka presenteras i Tabell 3, kan delas in i två 
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grupper: de med avsikt att sänka felfrekvensen i nätet och de med avsikt att sänka 
avhjälpningstiden.  
 
 

Tabell 3. Investeringsalternativ att analysera i Tekla med de framtagna parametetersetet för 
koncessionsområde 48. I alla scenarion för kabelbyte antal att lika stor andel FCJJ förlagd före 
respektive efter 1940 bytas ut. 

1. Sänkning av felfrekvensen genom byte av kabel med hög felfrekvens 

Scenario 1.1 Byta ut 40 % av befintlig FCJJ mot PEX  

Scenario 1.2 Byta ut 70 % av befintlig FCJJ mot PEX 

Scenario 1.3 Byta ut all FCJJ mot PEX 
  
2. Sänkning av avhjälpningstiden genom att öka andel nätstationer med omkopplingsautomatik 

Scenario 2.1 Byte av nätstationer som inte har omkopplingsautomatik till nätstationer om 
har. Byte av 10 nätstationer per år i 10 år. 
En ökning med 100 st till år 2025 

Scenario 2.2 Byte av nätstationer enligt scenario 1 samt efterinstallation av 
omkopplingsautomatik i befintliga nätstationer. Ökad investeringstakt till 30 st 
per år i 10 år. 
En ökning med 300 st till 2025 

Scenario 2.3 Som scenario 2 men med ytterligare ökad investeringstakt till 50 st per år i 10 år. 
En ökning med 500 st till 2025 

 
 
En analys av dessa investeringsalternativ genomfördes på koncessionsnivå och för att 
korrigera parametersetet för området användes de metoder för uppdatering av parameterset 
som tagits fram i avsnitt 3.2 och presenteras i appendix F. Vid kabelbyte antas att lika stor 
andel av FCJJ förlagd före respektive efter 1940 byts ut när den nya felfrekvensen för FCJJ 
och medelvärdet beräknas.  
 
 

3.4 Utveckling av modell i Microsoft Excel 

Den förenklade Excelmodellen över koncessionsområde 48 har i grunden samma mål som 
utvecklingen av parametersetet till Tekla. Syftet med modellen är att enkelt kunna göra 
tillförlitlighetsanalyser av olika åtgärders inverkan på SAIDI och därför kunna göra snabba 
överslagsberäkningar innan mer tidskrävande analyser med Tekla genomförs. Inparametrar 
till modellen är eventuella ändringar i nätet. I en första version av modellen görs detta med 
fokus på kabeltyp och nätstationstyp i likhet med parameterseten i Tekla. Utparametrar till 
modellen är tillförlitlighetsindexen SAIFI, SAIDI och CAIDI före och efter ändringen i nätet. 
Detta visas schematiskt i Figur 16. Till stor del kommer det vara det initiala parametersetet 
framtaget enligt metoden presenterad i avsnitt 3.1.1 till och med 3.1.3 som ligger till grund för 
värden använda i modellen. 
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I valet av beräkningsmetod för modellen studerades litteratur om tillförlitlighetsanalys i elnät 
och den för arbetet relevanta teorin återfinns i avsnitt 2.2. Då en målbild för modellen var att 
skapa en lättförstådd och enkel modell i Excel föll valet på att använda en analytisk 
beräkningsmetod där statistiska data ligger till grund för felintensiteten i nätet. För att 
representera nätet togs en snittlinje för koncessionsområde 48 fram från tillgänglig nätdata. 
Valet att göra detta grundar sig i att det är svårt att på annat sätt förenkla nätet på ett sätt som 
ger hanterbara beräkningar. Alternativet skulle vara att ta fram ett mindre nät, också i form av 
någon typ av snittrepresentation av exempelvis ett fördelningsområde i koncessionsområde 
48. Dock skulle själva tillförlitlighetsberäkningen på denna typ av nät bli omfattande. 
 
Den data som användes var liksom i fallet för parameterseten den sorterade och 
kategoriserade avbrottsstatistiken för koncessionsområde 48 mellan åren 2011-2013, hämtad 
från Fortum Distributions databas Succel. I detta stadium togs beslutet att endast göra en 
modell över koncessionsområde 48, eftersom snittlinjen bygger på mer information samt att 
det statistiska underlaget för hela koncessionsområdet är stort jämfört med för de enskilda 
stadsdelarna. 
 
För att ta fram snittlinjen i koncessionsområde 48 användes data för antalet fack, 
linjeutgångar från en fördelningsstation, som finns i området, det totala antalet nätstationer, 
den totala kabellängden samt det totala antalet kunder. Informationen hämtades som tidigare 
förklarat från Fortums nätanalysprogram Power Grid. Antalet kunder, nätstationer och 
längden kabel per linje antas vara det totala antalet i området dividerat med antalet fack. På 
snittlinjen antogs att nätstationerna på linjen är fördelade med samma inbördes avstånd, det 
vill säga att kablarna mellan dem är lika långa. Kablarna antas i sin tur bestå av varje kabeltyp 
som finns i nätet där andelen kabeltyp per kabelsträcka antas vara densamma som dess andel i 
nätet. Detta innebär att snittlinjen tas fram genom Figur 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Schematisk figur av den förenklade Excelmodellens in- och utparametrar 

Excelmodell över 
koncessionsområde 48 

Ändringar i: 
Kabelmassa 
Nätstationstyp 
Antal kunder 

Förändringar i: 
SAIFI 
SAIDI 
CAIDI  

FS    NS1 NS2 NSn 

LP1 LP2 LPn 

L1 L2 
 NSn-1 

LPn-1 

Ln 

Figur 17. En bild över hur en snittlinje i nätet med n stycken nätstationer (NS) kan se ut. Linjen utgår 
från en fördelningsstation (FS), varje kabelsträcka Li, där i=[1,n], antas ha samma längd och i varje 
lastpunkt LPi  där i=[1,n] antas lika många kunder finnas.  
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Om antalet nätstationer på linjen inte är ett heltal, exempelvis 2,7 stycken, antas att det finns 
tre nätstationer på linjen och därmed tre kabelsträckor. De två första nätstationerna på linjen 
antas vara vanliga nätstationer medan den sista nätstationen på linjen antas motsvara 0,7 av en 
vanlig nätstation. Detta innebär att den sista nätstationens felfrekvens och antalet kunder antas 
vara 0,7 multiplicerat med respektive snittvärde.  
 
Alla komponenter i modellen tilldelades inledningsvis en felfrekvens λ. Felfrekvensen anger 
hur många gånger per år komponenten förväntas gå sönder och det antal kunder som drabbas 
vid varje fel beror på vilken komponent som felar. Om ett fel inträffar på någon komponent 
kopplas hela linjen ur tills det att nätet kopplats om och felet kopplats förbi. För nätstationerna 
i modellen användes felfrekvensen per nätstation beräknad från avbrottsstatistiken. För 
kabelsträckorna adderades felfrekvensen per kabelsträcka för avgrävning med felfrekvensen 
för de olika kabeltyperna beräknade från Fortums kabelutredning där parametern för FCJJ 
delades upp på kabel förlagd före och efter 1940.  
 
Den snittid, r, det tar innan de drabbade kunderna i systemet återfår spänning vid ett avbrott 
antas vara olika beroende på om det är en kabel eller en nätstation som felar. De 
avhjälpningstider som används i beräkningarna är snittavhjälpningstider för 
koncessionsområde 48 om ingen omkopplingsautomatik finns i nätet. Dessa togs fram genom 
att lösa ut och beräkna parametern från ekvation 18 med de avhjälpningstider som beräknades 
från statistiken och den andel nätstationer med omkopplingsautomatik som finns i nätet idag. 
För kabel används i modellen avhjälpningstiden framtagen för kabel och för nätstation 
används ett viktat värde av avhjälpningstiderna för transformator och annat. Viktningen av 
detta värde gjordes utifrån vilken andel av felen som i avbrottstatistiken klassats som 
transformatorfel respektive annat fel. Utifrån dessa värden beräknades i modellen 
snittavhjälpningstiden i nätet med hjälp av ekvation 20 i sin grundform. Andelen nätstationer 
med och utan omkopplingsautomatik uppdateras i beräkningarna i samband med en 
förändring av detta i inparametrarna. 
 
De tillförlitlighetsberäkningar som genomförs i modellen grundar sig i Markovteori samt 
definitionerna av SAIFI, SAIDI och CAIDI. För att beräkna SAIFI för koncessionsområdet 
beräknades antalet kundavbrott i varje lastpunkt ut genom att multiplicera summan av 
felfrekvenserna för de komponenter som kan orsaka avbrott i lastpunkten med antalet kunder i 
punkten. Därefter adderades antalet kundavbrott i varje lastpunkt ihop och dividerades med 
det totala antalet kunder på linjen. Detta beskrivs även med ekvation 21: 
  

SAIFI =
∑ λ N
  ∑ N  

 

 
 

 
(21) 
 

där λi är felfrekvensen i lastpunkt i och  Ni antalet kunder i lastpunkt i. Ett tillförlitlighetsindex 
som i modellen beräknas för linjen kommer att vara detsamma som för koncessionsområde 48 
eftersom både täljare och nämnare skulle multipliceras med antalet utgångar i 
koncessionsområdet om en beräkning skulle ske på denna nivå.  
 
SAIDI för koncessionsområdet beräknades med hjälp av ekvationen 10 för otillgänglighet i 
seriekopplade system från Markovteorin och definitionen för SAIDI, ekvation 13, som 
tillsammans ger uttrycket 
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SAIDI =
∑ U N
∑ N  

 

(22) 
 

där Ui är otillgängligheten i lastpunkt i och Ni antalet kunder i lastpunkt i. Ekvation 10 
användes då snittlinjen kan ses som en helt seriekopplad linje trots dubbelkabelsystem 
eftersom den driftas radiellt.  
 
De tillförlitlighetsindex som inledningsvis erhölls med denna beräkningsmetod i modellen var 
ungefär hälften av de värden som beräknats från statistiken. Skillnaden mellan modellens 
resultat och resultatet från statistiken antas vara på grund av de stora förenklingar som gjorts i 
modellen där framförallt nätets komplexitet försummats. Dock antas den skillnad i minuter 
mellan resultatet från den initiala snittlinjen och den nya snittlinjen som beräknas kunna ge en 
indikation på hur mycket tillförlitligheten påverkas av den tänkta åtgärden. Denna 
representation av resultatet gör dock att den procentuella minskningen av tillförlitligheten 
uppfattas vara betydligt större än vad den egentligen är. Därför lades en extra 
felfrekvensparameter kopplad till en egen avhjälpningstid till för att på så sätt korrigera 
resultatet till samma värden som tillförlitlighetsindexen beräknade från statistiken. 
 
Parametrarna för korrigering togs fram genom att räkna baklänges, från det statistiska 
resultatet till det resultatet som initialt erhölls från modellen. Parametern för avhjälpningstid 
antas påverkas av förändringen av antalet nätstationer på samma sätt som övriga 
avhjälpningsparametrar. Parametern för korrigering av felfrekvens i nätet antas påverkas med 
samma faktor som skiljer mellan den initiala felfrekvensen för kabel och den nya 
felfrekvensen för kabel. Därför multipliceras den initiala justeringsparametern med kvoten 
mellan kabelfelfrekvensen för det nya nätet genom kabelfelfrekvensen för det initiala nätet. 
 
När det resultat som erhölls från modellen, då det initiala nätet analyserades, var samma som 
de från statistiken beräknade tillförlitlighetsindexen genomfördes en analys av de 
investeringsalternativ som presenterades i avsnitt 3.3. Detta för att jämföra modellens resultat 
med resultatet från Tekla. 
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4.  Resultat 
 
I detta kapitel presenteras de färdiga parameterseten och dess beräkningsresultat jämförda 
med resultaten från de statistikska beräkningarna. Även analysen av olika investeringar för 
ökad tillförlitlighet presenteras liksom Excelmodellen, dess snittlinje och resultat. Även en 
jämförelse av Teklas och Excelmodellens resultat genomförs.  

4.1 Parameterset till koncessionsområde 48  

De slutgiltiga parameterseten som togs fram efter kalibrering presenteras i appendix F. De 
statistiskt framtagna indexen och de index som parameterseten gav vid en 
tillförlitlighetsberäkning i Tekla presenteras i Figur 18. Resultaten presenterade i Figur 18 
presenteras även i appendix G i form av tabeller med numeriska värden. Som kan ses i figuren 
är resultatet från Tekla detsamma som beräknades från statistiken i fallet för 
koncessionsområde 48. Så är inte fallet för stadsdelarna, detta då felfrekvensparametrarna för 
hela koncessionsområdet användes för dessa, något som diskuteras i avsnitt 5.1 och 5.2. 
 
 

 
Figur 18. Diagram över tillförlitlighetsindexen beräknade från statistiken, jämförda med 
indexen beräknade i Tekla med de framtagna parametererseten. Notera att de olika 
tillförlitlighetsindexen har olika enheter och att SAIFI presenteras per hundra kunder. 

 
För att analysera olika investeringsalternativs inverkan på tillförlitligheten i nätet togs 
metoder fram för att utvärdera byte av kabel med hög felfrekvens till kabel med lägre 
felfrekvens och för ökning av andelen nätstationer med omkopplingsautomatik. Dessa 
metoder kan också användas för att uppdatera ett parameterset efter en investering i nätet. 
Metoderna sammanställdes och resultatet blev en steg-för-steg guide att tillämpa för Fortum 
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Distributions medarbetare men förutsätter alltjämt att användaren har viss erfarenhet av Tekla. 
Den färdiga guiden presenteras i appendix H. 
 
 

4.2 Excelmodell för tillförlitlighetsanalys i koncessionsområde 48 

Den snittlinje som togs fram för att kunna genomföra tillförlitlighetsberäkningar på 
koncessionsområde 48 finns presenterad i Figur 19. Den initiala snittlinjen från en 
fördelningsstation (FS) i koncessionsområdet består av kabel med längden 2721 m och 2,7 
nätstationer (NS). Vid varje nätstation finns en lastpunkt (LP) och i de två första finns 200 
kunder medan det i den tredje lastpunkten finns 150 kunder. Mellan nätstationerna finns tre 
kabelsträckor som var och en antas vara 907 meter lång. 
 
 

 
 
 
Då modellen justerats för att ge samma resultat från den initiala snittlinjen som 
tillförlitlighetsindexen beräknade från statistiken genomfördes en analys av de 
investeringsscenarion som även analyserades i Tekla. Dessa resultat presenteras i avsnitt 4.3 
tillsammans med resultaten från analysen i Tekla. 

 

4.3 Investeringars påverkan på tillförlitligheten 

På uppdrag av Fortum Distributions lokalnätsavdelning genomfördes en analys av två olika 
investerings strategier för koncessionsområde 48 i Tekla med de framtagna parameterseten. 
Strategierna utvärderades även med Excelmodellen och resultatet av de båda analyserna 
presenteras grafiskt i avsnitten 4.3.1 och 4.3.2 medan de numeriska resultaten presenteras i 
appendix G.  
 
 

4.3.1 Byte av FCJJ-kabel till PEX-kabel 
Den första strategin för att öka tillförlitligheten i nätet är att byta ut FCJJ-kabel som har hög 
felfrekvens till PEX-kabel som har låg felfrekvens. Detta görs för att och minska antalet fel 
som inträffar i nätet på grund av kabelfel. Tre investeringsscenarion, presenterade i Tabell 4, 
analyserades och hur tillförlitlighetsindexen i koncessionsområde 48 påverkas vid byte av 
kabel presenteras i Figur 20. I denna visas resultaten från både Tekla och Excelmodellen. 

FS    NS1 NS2 NS3 

LP1 LP2 LP3 

L1 L2 L3 

Figur 19. Bild över koncessionsområde 48:s snittlinje. 
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Tabell 4. Investeringsscenarion vid byte av kabel i koncessionsområde 48 

1. Sänkning av felfrekvensen genom byte av kabel med hög felfrekvens 

Scenario 1.1 Byta ut 40 % av befintlig FCJJ mot PEX  

Scenario 1.2 Byta ut 70 % av befintlig FCJJ mot PEX 

Scenario 1.3 Byta ut all FCJJ mot PEX 
 
 
 

 

Figur 20. Diagram som visar tillförlitlighetsindexen beräknade i Excelmodellen och Tekla för 
de tre scenarierna som analyserades vid byte av en viss andel av FCJJ-kabel till PEX-kabel i 
nätet. Notera att de olika tillförlitlighetsindexen har olika enheter och att SAIFI presenteras 
per hundra kunder. 

 
Som kan ses i Figur 20 påverkas både SAIFI och SAIDI då felfrekvensen i nätet sänks medan 
CAIDI är ungefär konstant och enligt Tekla minskar antalet kundavbrott i nätet med cirka 32 
000 stycken per år det fall där 100 % av FCJJ-kabeln byts ut mot PEX. I samma fall minskar 
även SADI med 5,3 minuter. I figuren kan även vissa skillnader mellan resultaten från Tekla 
och Excelmodellen ses. De mest framträdande är att SAIFI minskade mindre i Excelmodellen 
än i Tekla samt att CAIDI ökade med minskad andel FCJJ-kabel i nätet för Tekla medan 
Excelmodellen visade motsatta tendenser. För att vara korrekt, utifrån givna förutsättningar, 
borde Excelmodellens CAIDI visa samma tendens som CAIDI gör i fallet för Tekla vilket 
diskuteras i avsnitt 5.2. 
 
 
 

4.3.2 Ökning av andelen nätstationer med omkopplingsautomatik 
Den andra strategin var att minska avhjälpningstiden i nätet genom att öka andelen 
nätstationer med omkopplingsautomatik i koncessionsområde 48. Även för denna strategi 
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analyserades tre investeringstakter, presenterade i Tabell 5, med både Tekla och 
Excelmodellen. Resultaten presenteras i Figur 21.  
 
 
Tabell 5. Investeringsscenarion vid ökad andel nätstationer med omkopplingsautomatik i 
koncessionsområde 48 

2. Sänkning av avhjälpningstiden genom att  öka andel nätstationer med omkopplingsautomatik 

Initialt Andel NS med OA: 18,8 % 

Scenario 2.1 Investering i 10 NS med OA per år i tio år. Andel NS med OA år 2025: 23,5 % 

Scenario 2.2 Investering i 30 NS med OA per år i tio år. Andel NS med OA år 2025: 32,9 % 
Scenario 2.3 Investering i 50 NS med OA per år i tio år. Andel NS med OA år 2025: 42,3 % 

 
 

 
Figur 21. Diagram som visar tillförlitlighetsindexen beräknade i Tekla och Excelmodellen  
för de tre scenarierna som analyserades vid ökning av andelen nätstationer med 
omkopplingsautomatik. Notera att de olika tillförlitlighetsindexen har olika enheter och att 
SAIFI presenteras per hundra kunder. 

 
Som kan ses i Figur 21 bidrar den ökade andelen omkopplingsautomatik till att SAIDI och 
CAIDI minskar eftersom avhjälpningstiden minskar. SAIFI å andra sidan är konstant då 
åtgärden inte påverkar antalet fel som inträffar i nätet. När det gäller analys av investering i 
omkopplingsautomatik följer resultatet från Excelmodellen samma mönster som resultatet 
från Tekla. Dock visar Excelmodellen en mindre minskning i SAIDI och CAIDI än vad Tekla 
gör när andelen omkopplingsautomatik i nätet ökar. 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

initialt  + 100 st  + 300 st  + 500 st

SA
IF

I [
st

 /1
00

 k
un

de
r o

ch
 å

r]
 

SA
ID

I [
m

in
/k

un
d 

oc
h 

år
] 

CA
ID

I [
m

in
/å

r]
 

Tekla SAIFI

Modell SAIFI

Tekla SAIDI

Modell SAIDI

Tekla CAIDI

Modell CAIDI



 

46 
 

5.  Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten presenterade i kapitel 4. Diskussionen delas upp så att 
avsnitt 5.1 berör Tekla, de framtagna parametersetseten och  avsnitt 5.2 berör 
parametersetens  resultat. I avsnitt 5.3 diskuteras Excelmodellens resultat och hur de 
förhåller sig till resultaten från Tekla. Avslutningsvis diskuteras hur arbetet kan tas vidare 
och områden för framtida arbete föreslås. 
 
 

5.1 De framtagna parameterseten 

Från parameterseten, som presenterats i appendix F, kan ses att avhjälpningstiden för kabel i 
City är kortare än i övriga stadsdelar medan avhjälpningstiden för transformatorfel är längre. 
Detta stämmer överrens med Söderströms kommentar om att fel generellt är mer 
komplicerade att lösa i City men att omkopplingsautomatiken ändå drar ner 
snittavhjälpningstiden för fel som inte involverar nätstationer. I Västerort är avhjälpningstiden 
som längst för kabelfel, vilka som tidigare beskrivet står för 86 % av alla fel i hela 
koncessionsområdet. Även detta stämmer överens med det förväntade resultatet då 
entreprenörens kontor är placerat i Söderort och restiden till Västerort gör att 
avhjälpningstiden blir längre. Att avhjälpningstiden för transformatorfel och andra fel i 
Västerort är kortare än i exempelvis Söderort kan bero på att dessa typer av fel har ett litet 
statistiskt underlag. 
 
Snittavhjälpningstiden för ett fel i koncessionsområde 48 ligger på cirka 85 minuter om 
medelvärdet för avhjälpningsparametrarna viktas efter det antal fel av respektive typ som 
inträffar. Denna siffra är något högre än tiden beräknad från statistiken för år 2011–2013, 
dock är den lägre än snittavhjälpningstiden för 2014 som var 109 minuter. Från 
parameterseten kan, som väntat, även ses att felfrekvensen för FCJJ kabel är betydligt högre 
än för övriga kabeltyper, liksom att PEX är den kabeltyp med lägst felfrekvens.  
 
 

5.2 Parametersetens resultat och Tekla NIS 

Parametersetet som tagits fram för koncessionsområde 48 ger vid en beräkning i Tekla samma 
tillförlitlighetsindex som erhållits från statistiken. Detta är väntat då parametersetet kalibrerats 
mot de statistiska tillförlitlighetsindexen. Huruvida resultatet från en beräkning med ett 
parameterset som justerats enligt guiden som omnämns i avsnitt 4.2 är korrekt är dock svårt 
att avgöra. För att verifiera denna metod skulle en investering i nätet behöva göras och en 
längre tid skulle behöva gå för att samla in statistik. Dock bör resultatet ge indikationer på 
ungefär med vilken magnitud en investering i nätet påverkar dess tillförlitlighet. Det är viktigt 
att komma ihåg när resultaten analyseras att det är förändringen i absoluta värden som måste 
analyseras. Detta eftersom en icke försumbar andel av felen som inträffar i nätet inte 
inkluderas i den statistik som parameterseten baseras på. 
 
Flera förenklingar har gjorts i framtagandeprocessen av parameterseten. De mest betydande 
av dessa, som kommer att ha störst inverkan på resultaten, är hur tiden för omkoppling 
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behandlats samt att felfrekvenserna i de respektive stadsdelarna antas vara samma som i 
koncessionsområde 48. Att omkopplingsmekaniken i Tekla inte kunde hanteras som önskat 
innebar att ingen nätstation i Teklas sattes till att ha omkopplingsautomatik. För att ta hänsyn 
till omkopplingsautomatiken i nätet löses detta i arbetet genom ekvation 20 som innebär att 
lika stor andel av de inträffade felen, som andelen nätstationer med omkopplingsautomatik, 
bidrar med noll minuter till den totala avhjälpningstiden. En följd av detta blir att analyser av 
enskilda nätstationer inte är möjlig. Däremot kommer denna lösning ge en korrekt bild av 
avhjälpningstiden med avseende på hela nätet. Att lösa problemet med 
omkopplingsautomatiken på det sätt som gjorts är en stor förenkling av nätet som inte tar 
hänsyn till dess komplexitet. Exempelvis bidrar nätstationer med omkopplingsautomatik 
placerade på en linje med hög felfrekvens mer till ökad tillgänglighet i nätet än stationer på en 
på en linje med låg felfrekvens. Detta är något som förbises när Tekla används på det 
beskrivna sättet. Ett sätt som lämnar en hel del att önska då resultatet från Tekla blivit bättre 
och mer korrekt om programmets funktioner för omkopplingsautomatik använts. 

Behandlingen av felfrekvenser, där felfrekvensen för koncessionsområde 48 används för de 
tre stadsdelarna, innebär att SAIFI beräknat i Tekla från de tre parameterseten inte 
överensstämmer med det värde som beräknats från statistiken. Det är dock möjligt att med 
metoden presenterad i 3.1 ta fram parameteterset för respektive stadsdel. Som kan ses i Tabell 
5 är SAIFI för Västerort beräknat i Tekla betydligt högre än det som är beräknat från 
statistiken, vilket tyder på att snittfelfrekvensen för koncessionsområdet är högre än i 
Västerort. Tvärt om gäller för City som beräknas ha ett lägre SAIFI än i statistiken när 
koncessionsområdets snittfelfrekvens används. Dessa skillnader i SAIFI och därmed antalet 
avbrott beror således på att det sker olika många fel i de olika stadsdelarna. Att det sker färre 
fel i Västerort än i City beror troligtvis på att nätet i Västerort är yngre än i City samt att nätet 
i City innehåller desto mer FCJJ-kabel. Som tidigare nämnt skulle det finnas en fördel om det 
gick att koppla kabelfelfrekvenser även till ålder i Tekla då ålder är den parameter som 
framförallt antas påverka kabelns felfrekvens tillsammans med typ av kabel.  

Konsekvensen av detta blir att resultaten från parameterseten för stadsdelarna är kan  
användas för att analysera avhjälpningstider vid ökad andel omkopplingsautomatik. Att 
analysera resultatet av hur kabelbyte påverkar felfrekvensen i en viss stadsdel kommer inte 
kunna ske lika intuitivt. Eftersom proportionerna mellan den verkliga felfrekvensen och den i 
Tekla avviker kommer den procentuella ändringen av SAIFI verka större än vad den 
egentligen är för Västerort och mindre för City. Detta ger tyvärr inte lättöverskådliga resultat 
då parameterseten används på stadsdelsnivå. Liksom i fallet med uppdateringen av 
parameterset kan dock parameterseten för stadsdelarna, med ovan nämnda problematik i 
åtanke, användas för att erhålla indikationer på en investerings påverkan på tillförlitligheten.  

På grund av de osäkerheter som finns i parameterseten för stadsdelarna genomfördes analysen 
av möjliga investeringar i nätet endast med parametersetet för koncessionsområde 48. 
Resultatet av analysen, som presenteras i Tabell 6–7, visar som väntat att de analyserade 
åtgärderna ökar tillförlitligheten i nätet. Genom att byta ut kabel med hög felfrekvens samt 
genom att se till att större andel av nätstationerna i koncessionsområde 48 har 
omkopplingsautomatik finns möjlighet att öka tillförlitligheten. Analyserna genomförda i 
detta arbete visar på att det finns möjlighet att minska antalet fel i nätet med cirka 32 000 
kundavbrott per år genom att byta ut all FCJJ-kabel i nätet. Dock skulle inte detta räcka för att 
uppnå målet för SAIDI 10 projektet inom vilket detta arbete utförs. För att sänka SAIDI 
ytterligare genom kabelbyte måste även ACJJ-kabel bytas mot PEX. Att kombinera kabelbyte 
med ökad installation av omkopplingsautomatik i nätstationer bör dock vara den enklaste 
vägen att gå, då detta skulle minska antalet fel såväl som den tid de tar att åtgärda.  
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Vilken investeringsstrategi som är att föredra är svårt att avgöra endast från dessa resultat. För 
att göra en utförlig jämförelse skulle en ekonomisk analys behöva genomföras, där resultatet 
presenteras i form av insparade SAIDI-minuter per investerad krona eller investerade kronor 
per sparad SAIDI-minut. Dock är det inte bara investeringskostnaden som spelar roll i en 
ekonomisk analys, detta då elnätsbolagets möjlighet att ta ut nätavgifter påverkas av 
tillförlitligheten i nätet samt att det från 2016 har införts ett åldersberoende i intäktsramen. 
Med detta i åtanke bör byte av FCJJ-kabel förlagd före 1940 vara en självklar investering att 
göra i nätet på grund av dess ålder och höga felfrekvens. Även byte av annan FCJJ-kabel 
äldre än dess ekonomiska livslängd borde vara en prioriterad åtgärd i nätet. En annan aspekt 
att analysera utom den ekonomiska är den tekniska aspekten, hur komplicerad själva insatsen 
för att utföra respektive investering är.  

Resultaten från investeringsanalysen innehåller en företeelse som vid första anblick kan verka 
konstig. Denna är att CAIDI ökar vid kabelbyte även fast kabelbyte inte påverkar 
avhjälpningstiden. Detta beror dock på att antalet kabelfel som inträffar minskar vid 
kabelbytet medan antalet transformatorfel och övriga fel kommer vara konstanta, det vill säga 
att andelen transformatorfel i nätet kommer öka. Eftersom transformatorfelen har en högre 
avhjälpningstid än kabelfel kommer detta bidra till att CAIDI ökar något. Detta kan ses 
genom ekvation 14 som beskriver CAIDI. Längden av CAIDI ökar inte med mängden fel, 
snarare gel fler fel ett säkrare medelvärde eftersom indexet representerar ett medelvärde. 

Som tidigare förklarat finns begränsningar i parameterseten på grund av de förenklingar som 
gjorts i framtagandeprocessen; bland annat eftersom olika kablar av samma typ erhållit 
samma felfrekvens samt att hänsyn inte tas till kablars ålder (förutom FCJJä1940). Detta kan 
förbättras genom att se över parametrarna för kabelfelfrekvens med tiden. Att göra detta 
skulle föranleda fler utredningar i stil med kabelutredningen som genomfördes 2014 där 
koordinaterna som angivits i avbrottsstatistiken för varje fel analyserades för att på så sätt 
avgöra vilken kabeltyp som gått sönder. Detta var dock en tidskrävande process. Beräkningar 
av kabelfelfrekvenser från avbrottsstatistiken skulle förenklas avsevärt med noggrannare 
dokumentation av entreprenören om vilken kabeltyp som felat. Metoden för att ta fram nya 
felfrekvenser till parameterseten för flera olika kabeltyper med en uppdaterad avbrottsstatistik 
skulle då följa den metod som presenterats i avsnitt 3.1.1 till och med 3.1.3. 
 
Eftersom Tekla endast används begränsat av Fortum Distribution har detta arbete, utöver sitt 
syfte och mål, bidragit till en analys av användarvänligheten och de möjligheter som 
användning av Tekla skulle innebära för Fortum. Som tidigare beskrivet har flertalet åtgärder 
för att anpassa Teklas representation av elnätet i Stockholm behövts göras för att 
tillförlitlighetsanalyser skulle kunna genomföras. Utöver detta har även funktioner i Tekla 
som exempelvis omkopplingsautomatik i nätstationer inte kunnat användas så som tanken är 
att de ska göras. I fallet med nätstationer berodde det till stor del på att information från 
Fortums nätdokumentationsprogram Power Grid inte lästes in ordentligt i Tekla. Ska Tekla 
användas i skarpt läge i framtiden måste denna typ av problem analyseras djupare och lösas. 

Den problematik som stötts på i Tekla påverkar resultatet, både när det gäller parameterseten 
och deras korrekthet samt programmets beräkningsresultat. Parameterseten påverkas dock inte 
bara av Teklas begränsningar i form av antalet parametrar. De påverkas också av de 
tillgängliga avbrottsdata som finns att tillgå och dess upplösning. Under bearbetningen av 
statistiken och kategoriseringen av densamma genomfördes flertalet antaganden på grund av 
otillräcklig information. Detta gör att det finns en ofrånkomlig felkälla i det statistiska 
resultatet. Därför är det relevant att fundera på om Tekla egentligen behöver fler parametrar 
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för komponenter än vad programmet har idag om inte noggrannheten i feldokumentationen 
ökar. 

Samma osäkerheter som finns i de statistiska indexen finns också i de framtagna parametrarna 
som användes i Tekla eftersom parameterseten beräknades från statistiken och sedan 
kalibrerades mot de statistiska indexen. Utöver noggrannheten i statistiken kommer även 
mängden statistik påverka resultatet. I detta fall har tre års avbrottsstatistik använts för att 
beräkna medelvärden i nätet. För ett bättre resultat skulle ett underlag från fler år ha använts 
eftersom det är snittvärden som analyseras. Dock skulle data från fler år innebära en större 
mängd antaganden om information saknas vilket i sin tur leder till osäkerheter. En slutsats 
som kan dras från detta är att en mer utvecklad metod för dokumentation av fel i nätet är 
nödvändigt för att kunna göra mer korrekta tillförlitlighetsanalyser, oavsett vilket verktyg och 
mängd data som används.   

 

5.2 Excelmodellen och dess resultat jämfört med Tekla NIS 

Excelmodellen bygger som beskrivet på stora förenklingar av nätet i koncessionsområde 48. 
Att använda en snittlinje för en fördelningsstationsutgång, anta att komponenter är jämt 
fördelade på linjen och därefter anta att alla linjer i nätet ser likadana ut försummar nätets 
komplexitet. Detta anses dock vara en nödvändighet för att skapa en tillräckligt förenklad 
modell. Resultatet från modellen avviker endast med små belopp från Teklas resultat.  

Omkopplingsautomatiken i modellen hanterades på samma sätt som omkopplingsautomatiken 
i Tekla vilket leder till att även resultatet från analysen av mer investering i 
omkopplingsautomatik hade så gott som samma resultat i de båda beräkningsverktygen. Som 
kan ses i Figur 21 påverkades parametrarna i denna analys på samma sätt, dock minskar 
SAIDI och CAIDI mindre i modellens resultat än i Tekla.  

Att modellens och Teklas resultat inte skiljer sig åt i större utsträckning beror på att de båda 
bygger på liknande linjära beräkningar men framförallt på att samma antaganden när det 
gäller omkopplingsautomatikens påverkan på avhjälpningstiden har gjorts. Dock är 
beräkningarna i Tekla betydligt mer detaljerade än de beräkningar som genomförs i modellen 
eftersom de tar hänsyn till nätets struktur. I en enkel modell är antagandet om 
omkopplingsautomatikens påverkan en rimlig approximation av verkligheten medan det i ett 
beräkningsverktyg som Tekla, som tidigare nämnt, lämnar en del att önska.  

Så länge problematiken med omkopplingsautomatik i Tekla löses på det sätt som gjorts i detta 
arbete kommer modellen att vara ett så gott som lika bra alternativ för att analysera 
investeringar i koncessionsområde 48 som Tekla.  Resultaten mellan beräkningsverktygen 
skiljer sig något och resultaten från Tekla är mer korrekta än de från modellen. Dock är det 
tidskrävande att uppdatera parameterseten i Tekla, vilket görs enligt metoden presenterad i 
avsnitt 4.2. Dessutom tar en tillförlitlighetsberäkning av koncessionsområde 48 cirka en 
timme att genomföra i Tekla och från beräkningsresultatet måste ytterligare beräkningar göras 
för att ta fram tillförlitlighetsindexen för det analyserade området. I modellen genomförs 
analyser genom att ange nya kabellängder och/eller nytt antal nätstationer med 
omkopplingsautomatik direkt i Excelmodellen och resultatet beräknas och presenteras 
ögonblickligen. 
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En viktigt sak att notera är dock att Excellmodellen är begränsad till att endast kunna 
analysera koncessionsområde 48 eftersom det är detta områdes snittlinje som används i 
modellen. I Tekla finns möjligheter att även analysera utvalda delar av koncessionsområde 
48, såsom stadsdelar, enskilda fördelningsområde eller till och med enskilda linjer. Detta gör 
att användningsområdet för Tekla är större än för modellen. En sammanfattning av Tekla och 
Excelmodellens för och nackdelar finns i Tabell 6. 

Tabell 6.  Sammanfattning av för- och nackdelarna med Tekla och Excelmodellen. 

Tekla NIS Excelmodellen 
Fördelar Fördelar 

+ Detaljerade beräkningar som tar 
hänsyn till nätets komplexitet 

+ Möjlighet att analysera utvalda 
delar av ett nät 

+ Snabba beräkningar 
+ Lätt att använda 

Nackdelar Nackdelar 
- Beräkningar tar tid 
- Inlärningsperiod för användning 

- Begränsad till endast 
koncessionsområde 48 

- Begränsad till två åtgärder 
 

5.3 Förslag på fortsatt arbete 

Om Fortum Distributions användning av Tekla ska öka måste företaget fortsätta arbetet att se 
över, kartlägga och lösa den problematik som finns i överföringen av information mellan 
Power Grid och Tekla men också själva nätrepresentationen. Då inget annat verktyg för 
tillförlitlighetsanalyser finns tillgängligt idag är det av värde för företaget att ha tillgång till ett 
program som Tekla. Dock måste den insats som krävs för att lösa problematiken vägas mot de 
kostnader som programmet, eller alternativa lösningar, innebär för företaget.  
 
En vidareutveckling av användningen av Tekla skulle även kunna innebära användning av de 
ekonomiska parametrar som finns i Tekla samt att även lägga in information i form av 
besiktningsanmärkningar. Detta gäller då framförallt om luftledningsnät ska analyseras. På så 
sätt kan en bild som både beskriver var nyinvesteringar på grund av gamla och/eller slitna 
komponenter behöva skapas, vilken kan kombineras med var i nätet punkter med låg 
tillförlitlighet finns. Analyser av insatser i dessa punkter kan då även ges ekonomiska värden. 
 
De parameterset som tagits fram till detta arbete har påverkats av den bristfälliga 
dokumentation som rör avbrott. Med en noggrannare dokumentation av vilken typ av fel som 
inträffat, var det inträffat, vilken typ av felindikering som använts samt tider för 
felavhjälpning kan säkerheten i de framtagna parametrarna stärkas. Dessutom skulle det 
kunna vara möjligt att utreda hur exempelvis installation av felindikatorer samt hur valet av 
olika typer av nätstationer (slingstation eller dubbelkabelstation) påverkar avhjälpningstiden. 
Något att studera vidare är således hur dokumentation av fel och avhjälpningsprocessen bäst 
dokumenteras för att bidra med kvalitativ information till elnätsbolag utan att påverka den 
ärendehantering som entreprenören måste genomgå i för stor utsträckning. Detta gäller 
generellt för alla elnätsbolag. 
 
För att ta den förenklade Excelmodellen vidare genom att exempelvis lägga in felindikatorers 
inverkan på tillförlitligheten, något som inledningsvis önskades av modellen, måste 
dokumentationen vid felavhjälpningen förbättras enligt föregående stycke. Dock är det fullt 
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möjligt att lägga till denna typ av funktion i modellen varför det kan vara ett sätt att ta den 
vidare. En ytterligare funktion som kan läggas till i Excelmodellen är en ekonomisk värdering 
av ett minskat antal fel.    
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6.  Slutsatser 
Det är möjligt att ta fram parameterset som kan användas för tillförlitlighetsanalys i Tekla 
NIS från avbrottsstatistik och en metod för detta har presenterats i arbetet. På grund av de 
brister i data som generellt förekommer i avbrottsstatistik samt begränsningar i Tekla krävs 
dock flertalet förenklingar och antaganden i processen vilket leder till att det finns osäkerheter 
i parameterseten och deras beräkningsresultat. Därför kan parameterseten inte användas för att 
ta fram exakta värden på tillförlitlighetsindex i elnätet. Dock kan parameterseten användas vid 
analyser för att jämföra olika typer av investeringars relativa inverkan på tillförlitligheten. 
 
Att göra en enkel Excelmodell för tillförlitlighetsanalyser i Stockholm kommun var fullt 
möjligt med hjälp av områdets snittlinje. Med utgång ur de förenklingar som gjordes, 
förenklingar som var till stor del lika för hanteringen av parametrar i Tekla och 
Excelmodellen, gav Excelmodellen resultat som var mycket lika Teklas. Så länge Teklas 
parameterset och modellen bygger på samma antaganden är användning av Excelmodellen ett 
fullgott alternativ till Tekla för utvärdering av tillförlitlighetsinvestering i koncessionsområde 
48. Detta då den inte bara är enklare att använda utan även går fortare att använda. Dock är 
den mycket förenklad och begränsad till att endast kunna analysera koncessionsområde 48 
samt till att endast kunna hantera kabelbyte och omkopplingsautomatik. 
 
Det finns i koncessionsområde 48 stor möjlighet att förbättra tillförlitligheten genom att byta 
ut kabel av hög felfrekvens och genom att öka andelen nätstationer med 
omkopplingsautomatik i nätet. Vid byte av kabel bör fokus inledningsvis ligga på att byta ut 
den äldsta FCJJ-kabeln som finns i nätet, då detta påverkar både tillförlitlighet och ålder i 
nätet positivt.  Denna slutsats är inte grundad i en ekonomisk analys men är dock en uppenbar 
åtgärd för att öka tillförlitligheten och genom föryngring av nätet möjliggöra mer intäkter i 
nätavgifter.  
 
För elnätsbolag är det viktigt att ha hög tillförlitlighet i sina elnät, detta eftersom avbrott kan 
innebära stora samhällsekonomiska kostnader, varför elnätbolagets intäkter till viss del 
baseras på tillförlitligheten. Att arbeta för att avgöra svaga punkter i nätet och möjliga 
åtgärder för ökad tillförlitlighet blir därför en viktig aspekt att ta hänsyn till i 
nätplaneringsprocessen. Med verktyg som Tekla är det möjligt att göra noggranna analyser 
och utifrån dessa ta väl grundade investeringsbeslut. För att fullt ut ta tillvara på de funktioner 
som finns i Tekla behöver Fortum Distribution fortsätta arbetet med att testa och analysera 
programvaran på företagets nät samt förbättra insamlingen av avbrottsdata.  
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Appendix A  Närmare förklaring av utvalda delar i Tekla NIS 

I detta appendix beskrivs närmare hur felfrekvenser i Tekla beräknas. Dessutom ges en mer 
utförlig förklaring av parametrarna RnaTimeFix, RnaTimeIsol och RnaTimeRest som 
diskuteras i avsnitt 2.3. 
 
 
Exempelberäkning av felfrekvens  
Ekvationen som används för att beräkna en komponents felfrekvens λF,i presenterades i avsnitt 
2.3, men även här nedan i ekvation A.1. För komponent i finns Ni händelser som kan inträffa 
och för varje händelse som kan inträffa finns Mj felfaktorer där K är varje händelses felfaktor 
för komponent i. PF är den partiella felfrekvensen j för komponent i och Li är antalet 
komponenter dividerat med 100 (beräknas felfrekvensen för en ledning eller kabel används 
istället totala längden i 100 km för Li) (Haikonen m.fl. 2007). 
  

λ , =    K , , ,   λ , ,   L    

 

 
 
 

(A.1) 
 

 
En kabel antas kunna råka ut för tre feltyper: Avgrävning, Konstruktion och Annat. Dessa är 
beräknade att ha olika partiella felfrekvenser (λPF): RnaRelMVCabFaultFreqDig, 
RnaRelMVCabFaultFreqConstr och RnaRelMVCabFaultFreqOther. I sin tur kan 
felfrekvensen konstruktion viktas med de tre felfaktorerna  ”bra”,  ”normal” och ”dålig”  (eng. 
good, normal, bad), medan annat antas bero på huruvida kabeln är skarvad (eng. jointed) eller 
inte (Tekla Corporation, 2012). Felfaktorn ges av KF. Detta ger följande felfrekvens för en 
"bra" kabel som är skarvad: 
 
 
  

Felfrekvens  kabel = RnaRelMVCabFaultFreqDig + 
RnaRelMVCabFaultFreqConstr × RnaRelMVCabFaultFactType  + 
RnaRelMVCabFaultFreqOther × (1 + RnaRelMVCabFaultFactJoint) 

 

 
 
(A.2) 
 

 
 
Ytterligare förklaring av omkopplingsparametrar 
Hur parametrarna RnaTimeFix, RnaTimeIsol och RnaTimeRest används i Tekla är inte helt 
självklart från deras beskrivning. I en mailkonversation med Tomas Persson på Tekla 7 
beskrevs dessa parametrar på följande sätt. 
 
Parametrarna RnaTimeFix används för det felande isolationsområdet. Denna tidsparameter 
startar då felet börjar och slutar då kunderna i det felande isolationsområdet fått tillbaka 
spänning. Den ändelse som används för denna parameter avgör vilken typ av komponent som 
gått sönder. Vad som händer i övriga nätet är för denna parameter oväsentligt. 
 

                                                 
7 Persson Tomas, Trimble, Tekla Corporation, mailkoversation, 27:e april 2015 
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Parametrarna RnaTimeIsol och RnaTimeRest avser isolationsområden där felet inte inträffat 
men där omkoppling måste ske för att tillgodose alla kunder i dessa områden med spänning 
om ett fel uppstår i nätet. Även dessa startar då felet inträffar men slutar då det analyserade 
isolationsområdet fått tillbaka spänning efter omkoppling i nätet. Detta innebär således att 
tiden för kunderna i ett isolationsområde där ett fel inträffar antas inte vara samma som i ett 
område på samma linje där felet i sig inte inträffat. 
 
RnaTimeIsolRemote används för isolationsområden där frånskiljarna i var ände är fjärrstyrda, 
RnaTimeIsolManual används då ena frånskiljaren är fjärrstyrd och den andra manövreras 
manuellt medan RnaTimeRestManualMV används i de fall båda frånskiljarna i 
isolationsområdets ändar är manuella. 
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Appendix B  Analys av parameterjustering i Tekla NIS 

Detta appendix beskriver tillvägagångssättet som användes vid analys av hur 
parameterförändringar påverkar beräkningsresultatet från Tekla då flera parametrar justeras 
samtidigt. Den analys som Grönkvist (2014, s. 23) genomförde visade att vid en ändring av en 
enskild parameter i Tekla påverkades resultatet linjärt och att magnituden av ändringen 
berodde på parameterns storlek i förhållande till övriga parametrar i samma kategori. Alla 
parameterar för felfrekvens påverkar både SAIFI och SAIDI, medan parametrarna för 
felavhjälpning och omkoppling, det vill säga tidsparametrarna, endast påverkar SAIDI. 
 
För att analysera hur SAIFI och SAIDI påverkas om alla felfrekvensparametrar justeras med 
samma faktor genomfördes ett test med det initiala parameterset som finns i Tekla på området 
Söderort i Stockholm. Felfrekvensparametrarna justerades med ± 25 % respektive ± 50 % och 
en tillförlitlighetsberäkning på området genomfördes. För detta hölls tidsparametrarna 
konstanta vilket innebär att det beräknade värdet för SAIDI kommer att förändras med samma 
faktor som SAIFI. Resultatet av denna analys finns i Figur B.1, där en kan se att förändringen 
av beräkningsresultatet är helt proportionerligt mot förändringen av felfrekvenserna. 
 
 

 
Figur B.1. Diagram som visar hur SAIFI beräknat av Tekla påverka om 
felfrekvensparametrarna justeras med en viss faktor. 

 
Då parametrarna för felavhjälpning och omkoppling justerades hölls felfrekvensparametrarna 
konstanta och tidsparametrarna justerades på samma sätt som felfrekvensparametrarna i 
föregående analys. För parametrarna RnaTimeFixEnvFault, vilkas värde är begränsat inom 
förbestämda intervall användes för parameter 1 och 2 den nedre och övre gränsen som tid vid 
justeringsfaktor 0,5 respektive 1,5. Vid justeringsfaktor 1, det vill säga ingen justering, 
användes värdet i mitten av det tillåtna intervallet. För parameter 3 användes nedre gränsen 
för justeringsfaktorn 0,5 och parametervärdet ökades med 60 minuter till justeringsfaktor 0,75 
osv. Resultatet av denna analys finns i Figur B.2.  
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Figur B.2. Diagram som visar hur SAIDI beräknat av Tekla påverka om 
tidsparametrarna justeras med en viss faktor. 

 
I Figur B.2 kan ses att resultatet från beräkningen är nära att vara proportionerlig mot en 
förändring av tidsparametrarna. Magnituden av beräkningens förändring är något lägre än 
faktorn för ändring av tidsparametrarna, en anledning till detta resultat kan vara den 
begränsning som finns i faktorerna RnaTimeFixEnvFault.   
 
Det sammantagna resultatet av denna analys visar att om de analyserade parametrarna i Tekla 
justeras med samma faktor kommer det att ge en näst intill proportionerlig förändring av 
beräkningsresultatet från Teklas RNA-verktyg. 
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Appendix C  Hantering av avbrottsstatistik 

Avbrotten i avbrottsstatistiken är dokumenterade med tre kategorier: orsak, skadekategori och 
skada. Samtliga kategorier har flertalet underkategorier som kombineras efter avbrottstyp (se 
Tabell C.1). Med hjälp av denna information och driftnotiser tilldelades varje avbrott en 
felfrekvensparameter enligt nedan. De fel som inte kunde tilldelas parameter från 
dokumenterad information tilldelades felfrekvens efter fördelningen av de som kunde tilldelas 
felfrekvenser. Detta gällde endast åtta fel. Vilket antal fel som slutligen kategoriserats till 
vilken felfrekvensparameter presenteras i Tabell C.2. 
 
 

Tabell C1 Tre kategorier för dokumentering av avbrott. (blank) innebär att 
inget val av underkategori gjorts  

Orsak Skadekategori Skada 

Felkoppling Apparat Anläggning ej skadad 
Grävning Jordkabel Anslutning 
Haveri Luftledning Apparat ej skadad 
Kabelfel Okänt Frånskiljare 
Montagefel (blank) Kabel papp 
Okänt, sektionerat   Kabel pex 
Oselektivt   Slack, mekanisk påverkan 
Provning   Transformator 
Se anmärkning   (blank) 
Trafik    
Överlast     
Övriga djur     
(blank)     

 
 
Handahavandefel 
När alla planerade störningar och avbrott på annan spänningsnivå än mellanspänning sorterats 
bort var nästa steg att sortera bort alla handahavandefel. Detta gjordes genom att ta bort alla 
fel  med  orsakskategori  ”felkoppling”,  ”montagefel” och ”provning”. 
 
RnaRelMVCabFaultFreqDig  
Tilldelas  alla  fel  markerade  med  orsakskategori  ”grävning” och ”sabotage” och skadekategori 
”jordkabel”. 
 
RnaRelMVCabFaultFreqConstr 
Tilldelas alla fel med följande kombinationer av de tre dokumentationskategorierna: 
Kabelfel + jordkabel + kabeltyp 
Haveri + jordkabel + kabeltyp 
Kabelfel + jordkabel + anläggning ej skadad 
Kabelfel + okänt + (blank) 
 
RnaRelMVCabFaultFreqOther 
Tilldelas alla fel som i driftnotisen kommenterats som fel vid skarv eller ändaslut. 
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RnaRelMVDSFaultFreqAnim 
Inget fel har tilldelats denna parameter. 
 
RnaRelMVDSFaultFreqThunder 
Inget fel har tilldelats denna parameter.  
 
RnaRelMVDSFaultFreqOther 
Tilldelas alla fel för vilka en transformator skadats i enlighet med Teklas  User’s  Guide.  Även  
alla fel relaterade till frånskiljare, säkringar och brytare har tilldelats denna parameter baserat 
på ett antagande att en linje med fler nätstationer har fler av dessa komponenter och att 
förhållandet är någorlunda proportionerligt. Detta gjordes då nätdata för komponenterna inte 
kunde göras tillgänglig på ett enkelt sätt. 
 
RnaRelMVDiscFaultFreqAnim 
Inget fel har tilldelats denna parameter.  
 
RnaRelMVDiscFaultFreqOther 
Inget fel har tilldelats denna parameter. Se RnaRelMVDSFaultFreqOther. 
 
RnaRelMVOtherFaultFreq 
Inget fel har tilldelats denna parameter som kan användas för exempelvis säkringar och 
brytare. Hur de behandlats finns under RnaRelMVDSFaultFreqOther. 
 
RnaRelMVOverFaultFreqWind 
Tilldelas  alla  fel  med  skadekategori  ”luftledning”  som  skadats  på  grund  av  vind och snö. 
 
RnaRelMVOverFaultFreqOther 
Tilldelas  alla  fel  med  skadekategori  ”luftledning”  som  inte  skadats  på  grund  av  vind  eller  snö. 
 
RnaRelMVCovFaultFreqWind 
Inget fel har tilldelats denna parameter.  
 
RnaRelMVCovFaultFreqOther 
Inget fel har tilldelats denna parameter.  
 
 

Tabell C.2 Antal fel per felfrekvensparameter som inträffat enligt ovan beskrivna kategorisering 
av  avbrottsstatistiken. Totalt antal fel i slutgiltigt urval: 382 st. Dessa värden motsvarar det 
"antal avbrott" som används i ekvationerna för felfrekvensparametrar i appendix D. 

Felfrekvens Antal fel Felfrekvens Antal fel 

RnaRelMVCabFaultFreqConstr 286 RnaRelMVDiscFaultFreqOther 0 
RnaRelMVCabFaultFreqDig 43 RnaRelMVOtherFaultFreq 0 
RnaRelMVCabFaultFreqOther 4 RnaRelMVOverFaultFreqWind 3 
RnaRelMVDSFaultFreqThunder 0 RnaRelMVOverFaultFreqOther 5 
RnaRelMVDSFaultFreqAnim 0 RnaRelMVCovFaultFreqWind 0 
RnaRelMVDSFaultFreqOther 41 RnaRelMVCovFaultFreqOther 0 
RnaRelMVDiscFaultFreqAnim 0   
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Appendix D  Ekvationer för beräkning av Teklaparametrar 

Här presenteras de ekvationer som användes för att beräkna parametervärdena för Teklas 
felfrekvensparametrar och parametrar för felavhjälpning. 
 
 
Felfrekvensparametrar 
 
 

RnaRelMVCabFaultFreqConstr =
antal  avbrott  pga. kabelfel  pga. konstruktion

total  kabellängd  i  100tal  km
 

 

 
 
(D.1) 

 

RnaRelMVCabFaultFreqDig =
antal  avbrott  pga. kabelfel  pga. avgrävning

total  kabellängd  i  100tal  km  

 

 
 
(D.2) 

 

RnaRelMVCabFaultFreqOther =
antal  avbrott  pga. kabelfel  pga. annat

total  kabellängd  i  100tal  km  

 

 
 
(D.3) 

 

RnaRelMVDSFaultFreqOther =
antal  avbrott  pga. fel  i  nätstation  pga. annat

total  antal  nätstationer  i  100tal
 

 

 
 
(D.4) 

 
 
 
Parametrar för felavhjälpning 
 
 

RnaTimeFixTrafo =
∑ tidslängd  av  avbrott  kortare  än  5h  pga. och  trafofel  

antal  avbrott  kortare  än  5h  pga. trafofel  

 

 
 
(D.5) 

 

RnaTimeFixCableMV =
  ∑ tidslängd  av  avbrott  kortare  än  5h  pga. och  kabelfe l

antal  avbrott  kortare  än  5h  pga. kabelfel  

 

 
 
(D.6) 

 

RnaTimeFixFaultMV =
∑ tidslängd  av  avbrott  kortare  än  5h  pga. och  andra  fel

antal  avbrott  kortare  än  5h  pga. andra  fel  

 

 
 
(D.7) 

 

RnaRatioEnvFault1 =
antal  avbrott  mellan  5 − 8  h

totalt  antal  avbrott  
 

 
 
(D.8) 

 

RnaRatioEnvFault2 =
antal  avbrott  mellan  8 − 12  h

totalt  antal  avbrott  
 

 
 
(D.9) 
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RnaRatioEnvFault3 =
antal  avbrott  längre  än  12  h

totalt  antal  avbrott  
 

 
 
(D.10) 
 

 

RnaTimeFixEnvFault1 =
  ∑ tidslängd  av  avbrott  mellan  5 − 8  h
totalt  antal  avbrott  mellan  5 − 8  h  

 

 
 
(D.11) 
 

 

RnaTimeFixEnvFault2 =
∑ tidslängd  av  avbrott  mellan  8 − 12  h
totalt  antal  avbrott  mellan  8 − 12  h  

 

 
 
(D.12) 
 

 

RnaTimeFixEnvFault3 =
∑ tidslängd  av  avbrott  längre  än  12  h
totalt  antal  avbrott  längre  än  12  h  

 

 
 
(D.13) 
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Appendix E  Initiala parameterset och kalibreringsresultat 

 
De parameterset som beräknades från avbrottsstatistiken enligt metoden i 3.1.1 till och med 
3.1.3 presenteras i Tabell E.1. I de parameterseten som kalibrerades användes värdena 
presenterade i tabell E.2 för parametern RnaRelMVCabFaultFreqConstr då nya rader som 
kopplades till specifik kabeltyp lades till i Teklas systemeditor. Det var från dessa värden som 
kalibrering av parameterseten enligt metoden i 3.1.4 utfördes. De iterationerna som 
genomfördes presenteras i tabell E.3. 
 

Tabell E.1. Initiala parameterset beräknade från avbrottstatistiken. 

Parameter Koncessionsområde 48 City Söderort Västerort 

Parametrar för avhjälpning         

RnaRatioEnvFault1 1,336898 2,55102 0 0 
RnaRatioEnvFault2  0,534759 1,020408 0 0 
RnaRatioEnvFault3  0,534759 0,510204 1,01010101 0 
RnaTimeFixEnvFault1  342,5287 342,5287 300 300 
RnaTimeFixEnvFault2  597,767 597,767 480 480 
RnaTimeFixEnvFault3 751,4949 765 737,9897785 720 
RnaTimeFixCableMV  68,91505 63,32328 70,83826708 79,75776272 
RnaTimeFixTrafo och  108,9232 223,0189 83,23671498 71,88679245 
RnaTimeFixFaultMV   51,44901 44,22495 78,7152642 46,55418657 
Parametrar för omkoppling      
RnaTimeIsolManual 68,91505 63,32328 70,83826708 79,75776272 
RnaTimeIsolRemote   68,91505 63,32328 70,83826708 79,75776272 
RnaTimeRestManualMV  68,91505 63,32328 70,83826708 79,75776272 
RnaTimeFaultLocation 0 0 0 0 
RnaRatioRestManualMV  0 0 0 0 
Felfrekvensparametrar      
RnaRelMVCabFaultFreqDig  0,591402 0,58007 0,659048071 0,541540928 
RnaRelMVCabFaultFreqConstr 3,906004 5,220628 3,530614666 2,527190996 
RnaRelMVCabFaultFreqOther 0,055014 0,068244 0 0,090256821 
RnaRelMVDSFaultFreqOther 0,642533 0,808526 0,56022409 0,406155696 
RnaRelMVDiscFaultFreqOther 0 0 0 0 
RnaRelMVOverFaultFreqWind 0 0 0 0 
RnaRelMVOverFaultFreqOther 0 0 0 0 
RnaRelMVDSFaultFreqThunder 0 0 0 0 
RnaRelMVDSFaultFreqAnim 0 0 0 0 
RnaRelMVDiscFaultFreqAnim 0 0 0 0 
RnaRelMVCovFaultFreqWind 0 0 0 0 
RnaRelMVCovFaultFreqOther 0 0 0 0 
RnaRelMVOtherFaultFreq 0 0 0 0 
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Tabell E.2. De rader och värden som lades till i Tekla och användes för parametern 
RnaRelMVCabFaultFreqConstr. Dessa värden beräknades från kabelutredningens och användes 
initialt i parametersetet för koncessionsområde 48. 

RnaRelMVCabFaultFreqConstr    

 
Kabeltyp 

Klassnummer 
i Tekla 

 
Felfrekvens 

ACJJ 150/0 2546 3,41 
ACJJ 240/0 2550 3,41 

AXAL-TT 3x240/35 2505 2,59 
AXCEL 3x240/25 2532 2,59 
AXKJ 150/25 2521 2,59 
AXKJ 240/35 4554 2,59 
FCJJ 185/0 4926 7,70 
FCJJ 95/0 4938 7,70 
övrig kabel (snittvärde) 0 4,00 

 
Tabell E.3. Genomförda iterationer vid kalibrering av parameterset i Tekla. Justeringsfaktorn anger 
det värde med vilket delar av parametersetet multiplicerades inför nästkommande iteration.  

Område och parameterset Beräkningsresultat från Tekla  Justeringsfaktor 

 SAIFI SAIDI CAIDI SAIFI CAIDI 

 
Koncessionsområde 48 

     

Statistik 0,221 18,225 82,501   
Initialt parameterset 0,187 - - 1,184 - 
Iteration 1 0,217 - - 1,016 - 
Iteration 2 0,221 15,447 70,028 1,001 1,178 
Iteration 3 0,221 18,198 82,501 1,001 1,000 
 
City 

     

Statistik 0,233 16,060 75,332   
Initialt parameterset 0,163 11,337 69,437 - 1,085 
Iteration 1 0,163 12,300 75,332 - 1,000 
 
Söderort 

     

Statistik 0,298 25,647 86,041   
Initialt parameterset 0,328 23,204 71,099 - 1,210 
Iteration 1 0,328 28,202 86,041 - 1,000 
 
Västerort 

     

Statistik 0,141 13,377 97,098   
Initialt parameterset 0,212 17,185 81,190 - 1,196 
Iteration 1 0,212 20,125 95,080 - 1,021 
Iteration 2 0,212 20,552 97,098 - 1,000 
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Appendix F  Parameterset för koncessionsområde 48   

I detta appendix presenteras det kalibrerade parameterseten framtagna för koncessionsområde 
48 och dess stadsdelar. I dessa parameterset redovisas inte de felfrekvensparametrar eller 
omkopplingsparametrar som sattes till noll. Inte heller avbrottsfrekvenser för arbete finns 
redovisade i dessa parameterset. En beskrivning av vad parameternamnen står för finns i 
avsnitt 2.3 i Tabell 1 och 2. 
 

Tabell F1. Parameterset till Tekla  för tillförlitlighetsberäkningar av koncessionsområde 48. 
 

Teklaparameter Koncessionsområde 48 City Söderort Västerort 

Parametrar för avhjälpningstid     

RnaRatioEnvFault1 [%] 1,336898 2,55102 0 0 
RnaRatioEnvFault2  [%] 0,534759 1,020408 0 0 
RnaRatioEnvFault3 [%] 0,534759 0,510204 1,010101 0 
RnaTimeFixEnvFault1 [min] 342,5287 342,5287 300* 300* 
RnaTimeFixEnvFault2 [min] 597,767 597,767 480* 480* 
RnaTimeFixEnvFault3 [min] 751,4949 765 737,9898 720* 
RnaTimeFixCableMV [min] 81,19016 68,69871 85,72583 97,40991 
RnaTimeFixTrafo [min] 128,3245 241,9506 100,7300 87,89692 
RnaTimeFixFaultMV [min] 60,61308 47,97915 95,25828 56,85765 

Parametrar för omkoppling     
RnaTimeIsolManual [min] 81,19016 68,69871 85,72583 97,40991 
RnaTimeIsolRemote [min] 81,19016 68,69871 85,72583 97,40991 
RnaTimeRestManualMV  [min] 81,19016 68,69871 85,72583 97,40991 

Felfrekvensparametrar  

[fel/100 km eller 100 komp. och år] 

    

RnaRelMVCabFaultFreqDig  0,591402 0,591402 0,591402 0,591402 
RnaRelMVCabFaultFreqOther 0,066224 0,066224 0,066224 0,066224 
RnaRelMVDSFaultFreqOther 0,773461 0,773461 0,773461 0,773461 
RnaRelMVCabFaultFreqConstr Övrig 4,815081 4,815081 4,815081 4,815081 

ACJJ 150/0 4,104856 4,104856 4,104856 4,104856 
ACJJ 240/0 4,104856 4,104856 4,104856 4,104856 
AXAL-TT 3x240/35 3,117765 3,117765 3,117765 3,117765 
AXCEL 3x240/25 3,117765 3,117765 3,117765 3,117765 
AXKJ 150/25 3,117765 3,117765 3,117765 3,117765 
AXKJ 240/35 3,117765 3,117765 3,117765 3,117765 
FCJJ 185/0 9,271438 9,271438 9,271438 9,271438 
FCJJ 95/0 9,271438 9,271438 9,271438 9,271438 

*Denna parameter har givits lägsta tillåtna värde. Parametern är dock i detta fall kopplad till en parameter RnaRatioEnvFault(1-
3) som är lika med noll. I beräkningarna multipliceras dessa varför värdet här egentligen inte gör någon skillnad för resultatet. 
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Appendix G  Resultatet i siffror 

I detta appendix presenteras resultaten från Kapitel 4 med siffror.  
 
 

G.1 Parameterset till koncessionsområde 48 
 

Tabell G.1. Jämförelse av tillförlitlighetsindex beräknade från statistiken och 
beräknade av Tekla med hjälp av de framtagna parameterseten. Indexen i 
denna tabell är framtagna med respektive område som systemgräns. 

Tillförlitlighetsindex Koncessionsområde 48 City Söderort Västerort 

 
SAIFI [st/kund och år] 

    

Statistiskt beräknat 0,22 0,21 0,30 0,14 
Beräknat i Tekla 0,22 0,16 0,33 0,21 
Avvikelse Tekla [%] 0 -24 10 50 
 
SAIDI [min/kund och år] 

    

Statistiskt beräknat 18,2 16,1 25,7 13,7 
Beräknat i Tekla 18,2 12,3 28,2 20,6 
Avvikelse Tekla [%] -0,11 -23 10 50 
 
CAIDI [min/år] 

    

Statistiskt beräknat 82,5 75,3 86,0 97,1 
Beräknat i Tekla 82,5 75,3 86,0 97,1 
Avvikelse Tekla [%] 0 0 0 0 

 
 
 

G.2 Investeringars påverkan på tillförlitligheten beräknad i Tekla 
 

Tabell G.2. Tillförlitlighetsindex för koncessionsområde 48 om andelen FCJJ-kabel i 
nätet byts ut mot PEX-kabel, beräknade med Tekla. 

Scenario SAIFI 
[st/kund och år] 

SAIDI 
[min/kund och år] 

CAIDI 
[min/år] 

Aktuell nätstruktur 
68,2 km FCJJä1940, 560,8 km FCJJy1940 

0,221 18,2 82,5 

Byte av 40 % FCJJ till PEX 
40,9 km FCJJä1940, 336,5 km FCJJy1940 

0,194 16,1 82,7 

Byte av 70 % FCJJ till PEX 
20,5 km FCJJä1940, 168,2 km FCJJy1940 

0,174 14,4 82,9 

Byte av 100 % FCJJ till PEX 
0 km FCJJ 

0,155 12,9 83,1 
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Tabell G.3. Tillförlitlighetsindex för koncessionsområde 48 om andelen nätstationer 
med omkopplingsautomatik i nätet ökar beräknade med Tekla.  

Scenario SAIFI 
[st/kund och år] 

SAIDI 
[min/kund och år] 

CAIDI 
[min/år] 

Aktuell nätstruktur 
Andel NS med OA: 18,8 % 

0,221 18,2 82,5 

Investering i 10 NS med OA per år i tio år 
Andel NS med OA år 2025: 23,5 % 

0,221 17,1 77,7 

Investering i 30 NS med OA per år i tio år 
Andel NS med OA år 2025: 32,9 % 

0,221 15,0 68,2 

Investering i 50 NS med OA per år i tio år 
Andel NS med OA år 2025: 42,3 % 

0,221 12,9 58,6 

 

G.3 Investeringars påverkan på tillförlitligheten beräknad i Excelmodellen 
 

Tabell G.4. Tillförlitlighetsindex för koncessionsområde 48 om andelen FCJJ-kabel i 
nätet byts ut mot PEX-kabel beräknade med Excelmodellen. 

Scenario SAIFI 
[st/kund och år] 

SAIDI 
[min/kund och år] 

CAIDI 
[min/år] 

Aktuell nätstruktur 
68,2 km FCJJä1940, 560,8 km FCJJy1940 

0,221 18,2 82,5 

Byte av 40 % FCJJ till PEX 
40,9 km FCJJä1940, 336,5 km FCJJy1940 

0,198 16,3 82,3 

Byte av 70 % FCJJ till PEX 
20,5 km FCJJä1940, 168,2 km FCJJy1940 

0,175 14,3 82,0 

Byte av 100 % FCJJ till PEX 
0 km FCJJ 

0,163 13,3 81,8 

 

 
Tabell G.5. Tillförlitlighetsindex för koncessionsområde 48 om andelen nätstationer 
med omkopplingsautomatik i nätet ökar beräknade med Excelmodellen.  

Scenario SAIFI 
[st/kund och år] 

SAIDI 
[min/kund och år] 

CAIDI 
[min/år] 

Aktuell nätstruktur 
Andel NS med OA: 18,8 % 

0,221 18,2 82,5 

Investering i 10 NS med OA per år i tio år 
Andel NS med OA år 2025: 23,5 % 

0,221 17,3 78,3 

Investering i 30 NS med OA per år i tio år 
Andel NS med OA år 2025: 32,9 % 

0,221 15,4 69,8 

Investering i 50 NS med OA per år i tio år 
Andel NS med OA år 2025: 42,3 % 

0,221 13,6 61,3 
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Appendix H  Guide för uppdatering av parameterset i Tekla NIS 

 
I detta appendix presenteras den guide som tagits fram för uppdatering av parameterset i 
Tekla. Guiden riktar sig till anställda på Fortum och förutsätter viss erfarenhet i Tekla. 
 
 

Uppdatering av Teklas parameterset för koncessionsområde 48 
 
Öppna Tekla och läs in den plan i vilken analysen ska ske. Läs därefter in nätet som ska 
analyseras och skapa en topologi. Välj därefter nätet genom Network Selection och ändra 
beräkningstyp till Reliability under Calculation →  Options. Därefter kan guiderna nedan 
följas. Om det är en analys av en potentiell investering som görs, kopiera det aktuella 
parametersetet och gör ändringar i kopian. Om ändringar görs i originalet måste det ändras 
tillbaka till de initiala värdena. Detta gäller dock inte om det är en uppdatering efter en 
investering som görs. 
 
 
Byte från en typ av kabel till en annan 

1. Om FCJJ förlagd före 1940 (FCJJä1940) byts ut, börja på punkt 2. Om detta inte sker 
men kabel av en typ byts ut mot en annan, börja på punkt 4. 
 

2. Beräkna andelen FCJJä1940 av den totala mängden FCJJ som finns kvar i nätet efter 
kabelbytet. 
 

3. Använd ekvation (i) och felfrekvenserna för FCJJ för att beräkna den nya 
felfrekvensen för kabeltypen. Justeringsfaktorn är 1,2 i fallet för koncessionsområde 
48 som analyseras i denna rapport men måste beräknas på nytt om ett annat område 
analyseras (se avsnitt 3.2.1 i examensarbetet inom vilket denna guide genomfördes). 

  
λ = justeringsfaktor ∗ (andel  FCJJä ∗   λ ä + 

  (1 − andel  FCJJä ) ∗   λ    ) 
 

där  λ ä = 0,35      λ    = 0,044    justeringsfaktor = 1,2 
 
 

 
 
(i) 

4. Använd ekvation (ii) för att beräkna ny medelfelfrekvens för kablar i nätet. De 
felfrekvenser λi som ska användas finns i Tabell I. Kabellängderna Li i nätet för varje 
kabeltyp (FCJJä1940, FCJJy1940, ACJJ och PEX) måste tas fram från företagets data. 
 
  

λ = 1,2 ∗
∑ λ L
∑ L  

 

 
 

(ii) 
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Tabell I. Felfrekvenser för olika kabeltyper 

Kabeltyp FCJJä1940 FCJJy1940 ACJJ PEX 
Felfrekvens [fel/km] 0,35 0,044 0,034 0,026 

 
 

5. Efter detta ska de nya felfrekvenserna som beräknats skrivas in i Teklas RNA editor. 
För att kunna göra detta måste parametersetens status sättas till in test use, vilket görs 
i Teklas system editor under software parameter sets. Detta ska göras för alla 
parametersetet, det vill säga: koncessionsområde 48, City, Söderort och Västerort. 
Notera parametersetens siffernamn. 
 

6. Öppna sedan Teklas RNA editor. Välj ett av de parameterset som ska ändras genom 
att skriva in dess siffra i filterrutan för parameter set. Skriv i filterrutan för 
parameternamn (name) RnaRelMVCabFaultFreqConstr. Du presenteras en lista över 
alla felfrekvensparametrar i parametersetet med detta namn. I kolumnen för value 
finns tre värden, det första motsvarar en viss komponentklass i Tekla och i detta fall 
en viss kabeltyp. Det andra värdet motsvarar här kabeltypens felfrekvens.  
 
Sätt sedan det andra värdet (Double Value) för och RnaRelMVCabFaultFreqConstr 
med komponentklassen 0 till λmedel beräknat i punkt 4. Om byte av och FCJJ gjorts 
ska även parametrarna med komponentklass 4938 och 4926. För dessa sätts det andra 
värdet (DoubleValue) till λFCJJ beräknat i punkt 2. 
 

7. Välj sedan ett nytt parameterset i RNA editorns filterruta och återupprepa punkt 5. 
Gör detta för alla fyra parameterset. 
 

8. För att kunna genomföra en beräkning med hjälp av parametersetet i Tekla måste 
parametersetets status ändras i Teklas system editor, denna gång till in use. Under 
Tools måste det parameterset som ska användas för beräkning väljas innan 
beräkningen genomförs. 
 
 
 

Ökad andel nätstationer med omkopplingsautomatik 

1. Beräkna hur stor andel av nätstationerna (NS) i koncessionsområde 48 som efter 
investeringen INTE har omkopplingsautomatik (OA). Gör även detta för respektive 
stadsdel. 
 

2. För de fyra parameterseten ska sedan en ny snittavhjälpningstid vid fel som inträffar i 
de tre olika komponenttyperna kabel, transformator och annat beräknas. Detta görs 
enligt ekvation (iii) genom att multiplicera värdet för snittavhjälpningstiden i ett 
område med den för området beräknade andelen nätstationer som inte har 
omkopplingsautomatik. Snittavhjälpningstiden för varje område utan 
omkopplingsautomatik presenteras i tabell (II). 
 
 
  

NS%      ∗ snittavhjälpningstid       
= snittavhjälpningstid       

 

 
(iii) 
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Tabell II. Snittavhjälpningstid i minuter om ingen omkopplingsautomatik finns i 
nätstationerna 

Snittavhjälpningstid [min] om ingen omkopplingsautomatik i nätet 

Komponent Koncessionsområde 
48 

City Söderort Västerort 

Kabel 99,94 92,04 98,15 114,77 
Transformator 157,96 324,15 115,33 103,56 
Annan 74,61 64,28 109,07 66,99 

 
3. När detta gjorts ska parametervärdena justeras i Teklas RNA editor. För att kunna 

göra detta måste parametersetens status sättas till in test use, vilket görs i Teklas 
system editor under software parameter sets. Detta ska göras för alla parametersetet, 
det vill säga: koncessionsområde 48, City, Söderort och Västerort. Notera 
parametersetens siffernamn. 
 

4. Öppna sedan RNA editorn. Välj ett av de parameterset som ska justeras genom att 
skriva in dess siffra i filterrutan för parameter set. Skriv i filterrutan för 
parameternamn (name) RnaTimeFix. Då presenteras alla parametrar vars namn 
börjar med detta. Där ska sedan parametrarna för kabel, transformator och annat (de 
avslutas med ändelserna CableMV, Trafo och FaultMV) justeras till deras respektive 
värde beräknat i punkt två. Gör detta genom att klicka respektive parameter och 
justera värdet i rutan för DoubleValue i det nya fönstret. 
 

5. Skriv sedan RnaTime i filtterrutan för parameternamn. Nu erhålls även parametrarna 
för omkoppling. Sätt där RnaTimeIsolManual, RnaTimeIsolRemote och 
RnaTimeRestManualMV till värdet beräknat för RnaTimeFixCableMV i rutan för 
DoubleValue. 
 

6. Upprepa steg 4 och 5 för resterande parameterset genom att ändra parameternamn i 
RNA editorns filterruta för parameterset. 
 

9. För att kunna genomföra en beräkning med hjälp av parametersetet i Tekla måste 
parametersetets status ändras i Teklas system editor, denna gång till in use. Under 
Tools måste det parameterset som ska användas för beräkning väljas innan 
beräkningen genomförs. 
 




