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Abstract

Time Dependency of Unplanned Outages

Nadija Novikova

As one of Sweden’s largest distribution companies, with close to one million
customers, developing the electrical grid and working towards the highest possible
supply reliability of power is of great importance to Ellevio. The company has
prioritized to invest significant amounts in the replacement of older electrical facilities,
capacity expansion etc. These development measures are expected to result in a
more sustainable power system network. However, the goal of achieving the highest
possible power supply reliability is still challenged by the fact that it is often difficult to
determine the underlying causes for outages or when and where they are expected to
happen, which in turn complicates the optimization process. This report aims at
conducting a study on the variation in the start time of unplanned outages. The study
is divided into different sections.

A comparison between the power outage statistics of Ellevio and the total of Sweden
is done in order to identify common and deviant trends. This is followed by a data
analysis to study the most common underlying reasons for unplanned outages as well
as determine the connections between observed outage trends and other factors,
internal and external. An in depth analysis is also done of the outage trends in two of
Ellevio’s operation areas, different in both geographical location and network design:
Stockholm and Hälsingland.

In this report it is also studied whether there is a connection between unplanned
outages and electricity prices. Finally a statistical calculation is performed of the
expected risk of an outage occurring depending on some factors. This is done to
confirm some of the conclusions made in the report.

The results and conclusions of this report are aimed at providing knowledge about
the circumstances surrounding the occurrence of Ellevio’s unplanned outages and
suggestions on how to reduce the amount of outages and/or the time of repair.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Ellevio är ett av Sveriges största eldistributionsföretag med närmare en miljon kunder och 

nätområden i olika delar av landet. Det är därför viktigt att företaget driver ett elsystem med hög 

leveranssäkerhet, då avbruten strömleverans kan resultera i höga kostnader både för företaget och 

kunderna. Det pågår ständigt optimeringsarbeten för att minska antalet avbrott och erhålla ett mer 

hållbart elsystem, men det finns svårigheter i samband med detta. En del av svårigheten är att det 

ofta är svårt att förutsäga vilken typ av avbrott som kommer att ske och när. I denna rapport görs 

därför en fördjupad undersökning av just oplanerade avbrott och hur dess starttidpunkt varierar 

utifrån olika perspektiv.  

Vi inleder med att jämföra Ellevios avbrottsdokumentation med motsvarande för hela Sverige och 

kan på så sätt verifiera att Ellevios avbrottsdata ligger inom rimliga ramar. Detta innebär att studier 

baserade på denna data kan förväntas ge trovärdiga resultat. Därefter utförs en dataanalys för att 

närmare undersöka samband och omständigheter kring Ellevios avbrottstrender samt vilka som är de 

bakomliggande orsakerna. Avbrotten studeras i olika grupper utifrån dess karaktäristika, där de 

största avbrottsorsakerna i respektive grupp analyseras djupare. Visserligen utgör väderrelaterade 

avbrott den största andelen på Ellevios nät, men det är även viktigt att studera andra orsaker som 

berör själva nätet. Dels för att det redan planeras att sättas in resurser för att optimera väderutsatta 

ledningar och dels för att det också är intressant att undersöka vilka optimeringar som kan göras i 

samband med andra omständigheter. Vi kan konstatera att de mest frekvent förekommande 

orsakerna till avbrott för Ellevio i respektive grupp utgörs av åska, vind, kabelfel, grävningar samt 

okända avbrott med lyckad återinkoppling. De sistnämnda avbrotten inträffar huvudsakligen på 

grund av fallande trädgrenar och bedöms också vara väderrelaterade. 

Därefter görs en fördjupning av de koncessionsområden som är hårdast drabbade av ovanstående 

orsaker. Hälsingland, som till största del utgörs av luftledning, utmärker sig genom att vara hårdast 

drabbat av väderrelaterade orsaker. Stockholm, som till största del utgörs av jordkabel, är hårdast 

drabbat av systemrelaterade skador med koppling till aktivitetsgraden i samhället.  

Vid närmare studier kan det fastställas att Hälsingland inte är ett område som utsätts för kraftiga 

vädervariationer. Det är Hälsinglands skogstäta landskap i kombination med en hög andel luftledning, 

som på många håll är oisolerad och icke trädsäker, som gör att området har en hög benägenhet till 

avbrott orsakade av externa faktorer som exempelvis åska och vind. Även om luftledningsnätet i 

Hälsingland bedöms vara relativt stabilt jämfört med vissa av Ellevios andra luftburna landsbygdsnät, 

så kan vi alltså i arbetet påvisa att detta är ett område som bör prioriteras.  

Vid närmare studier av Stockholmsområdet kan vi fastställa att kabelrelaterade och 

grävningsrelaterade skador är vanligast. Avbrott som registrerats som kabelfel kan även ha orsakats 

av grävningar som skadat kabeln i ett tidigare skede. Detta pekar mot att större kontroll och 

medvetenhet om genomförda grävningar på och kring elledningar bör prioriteras. Stockholm drabbas 

även av en stor andel kabelfel i samband med att ledningarna på många ställen börjar bli föråldrade. 

Det kan därtill återfinnas avbrott där kabelfel orsakats av förhöjd förbrukning på nätet, men dessa 

utgör inte någon stor andel och ger därför inte incitament till att i nuläget dimensionera nätet för 

högre kapacitet.  
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Utöver detta har vi kunnat påvisa fall på kabelnätet där kabelfel inträffar tätt inpå varandra, bland 

annat nattetid, vilket har att göra med avvikande funktion hos skyddssystemen. Det har samtidigt 

observerats att kabelfel i samband med spänningsspikar inte längre förekommer tack vare nya 

brytartekniker. Med andra ord är tillståndet på skyddssystemen en avgörande faktor vad gäller 

andelen avbrott och därför är installering av nya skydd/uppdatering av befintliga viktigt.  

I arbetet analyserar vi även avbrottsvariationer i samband med nättariffer och elhandelspriser. 

Ambitionen är att få klarhet i hur eventuellt beteende hos förbrukarna på nätet, i samband med 

variation av priser, påverkar andelen avbrott. Inga samband kan dock konstateras, vilket tyder på att 

det antingen inte finns något noterbart samband, eller att förändringar i förbrukningen sker inom 

gränserna för vad nätet är dimensionerat för. Med andra ord behöver inga resurser prioriteras här. 

Detta pekar även mot att en övergång från timbaserad prissättning till en exempelvis kvartsbaserad 

inte skulle innebära en ökad andel avbrott. 

I studien använder vi oss genomgående av statistiska metoder. Bland annat används statistiska tester 

för att undersöka signifikans för variationer/avvikelser i avbrottskurvorna samt statistiska diagram för 

att illustrera och närmare studera mätvärden. Arbetet avslutas med en mer omfattande statistisk 

undersökning för att stödja några av rapportens slutsatser. Vi kan bekräfta vikten av att prioritera en 

utveckling av nätet i Hälsingland samt att åtgärder riktade mot väderutsatta ledningar i allmänhet 

kommer att resultera i en minskning av exempelvis långa fel som resultat av korta. Vi kan även 

bekräfta att det finns en signifikant skillnad mellan Ellevios och Sveriges avbrottsrapportering som 

talar till Ellevios fördel.   
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Executive summary 
We have conducted a study on the start time of unplanned outages in order to evaluate which risk 

factors are most prominent and give Ellevio a guide towards how to prioritize resources aimed at 

increasing the reliability of the power system network.  

The results show that network lines exposed to weather, in particular lightning and wind, are the 

ones causing the highest number of unplanned outages. This doesn’t necessarily mean that outages 

happen most frequent in areas which are geographically affected by severe weather. The rural area 

of Hälsingland has the highest number of lightning and wind related outages, despite having a 

relatively low exposure to severe weather variations. This network is by Ellevio considered to be 

reliable for being an overhead line system and is planned to be the last area put to ground. However, 

based on the results of this report, we recommend that Hälsingland, or at least parts of the area, will 

be considered a higher priority. The total amount of Ellevio’s outages will not be significantly reduced 

until this area is optimized. We also suggest to take advantage of the predictability of lightning 

occurrence and use forecasts to increase the level of preparedness. That way outages due to 

lightning could, if not be prevented, have a reduced repair time.     

Regarding underground cables in Stockholm we have observed that outages on these lines have a 

certain correlation with the activity level in the society with a noticeable increase during the day. This 

is to some extent due to an increased current through the lines as a result of higher consumption, 

but these outages are not of significant amount. It is therefore currently not necessary to dimension 

the network for larger capacities. We have however shown that the protection systems installed in 

the network are not always functioning as expected. We also prove that in cases where outages 

previously used to cause a lot of damage the performance has been improved by the installation of 

new protection technology. This yields the recommendation of prioritizing resources towards 

improving and extending protection systems of the network.  

Another conclusion that we have concerning underground cables is that these are prone to outages 

related to excavations. This yields the recommendation to take action or at least increase the 

awareness of planned excavations that could potentially harm the network. This would if not prevent 

the outages then at least likely reduce the repair time. It is also recommended that Ellevio becomes 

more active when it comes to charging the contractors for caused damages on the cables and lost 

revenue due to the resulting power failure.  

Areas that do not need to be prioritized are outages related to shifts in prices, internal repair 

procedures, animal activities and overload.  
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1 Inledning 
En tillförlitlig och väl fungerande elförsörjning är en förutsättning för samhällets fortsatta 

teknikintegrerade och högteknologiska utveckling. Därför är det viktigt att elsystemet upprätthåller 

god leveranskvalitet och långsiktig kostnadseffektivitet. I leveranskvalitet ingår begreppet 

leveranssäkerhet som ofta används i elavbrottssammanhang. Leveranssäkerhet avser sannolikheten 

att el distribueras till användaren utan avbrott, där både korta och långa avbrott innefattas. Eftersom 

elavbrott medför höga kostnader för samtliga inblandade aktörer och har stor påverkan på 

samhällsviktiga funktioner är det av största vikt för elnätsföretgen att hålla en hög nivå på 

leveranssäkerheten. [1] 

1.1 Bakgrund 
Ellevio är ett elnätsföretag med närmare en miljon kunder och distributionsområden i södra 

Norrland, västra Svealand, Stockholm och västkusten. Som ett av de största elnätsföretagen i Sverige 

är det av stor vikt för Ellevio att utveckla elnätet och arbeta mot ett elsystem med färre avbrott och 

även kortare reparationstider. I dagsläget ligger Ellevios leveranssäkerhet på över 99,98 %, vilket 

visserligen är bra och i enlighet med medelvärdet för hela Sveriges elnät, men bör förbättras. För att 

arbeta mot en hundraprocentig leveranssäkerhet har Ellevio valt att bedriva en omfattande satsning 

på optimering av elsystemet som innefattar bland annat ersättning av åldrande anläggningar, 

utbyggnad av kapacitet, utbyte av luftledningar mot kabel o.s.v.. Dessa utvecklingsåtgärder förväntas 

bidra till ett mer hållbart elsystem med färre kostsamma avbrott. [2], [39] 

Svårigheten med detta är dock att det i många fall är svårt att fastställa bakomliggande orsaker till 

avbrott samt när och var ett avbrott kan förväntas inträffa, vilket i sin tur försvårar 

optimeringsarbetet. Ett sätt att undersöka detta är att studera dokumentationer över inträffade 

avbrott och vilka omständigheter som kan kopplas till dessa. Särskilt intressant är starttidpunkten för 

oplanerade avbrott och hur leveranssäkerheten varierar mellan olika tidpunkter.  

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka varför starttidpunkten för oplanerade avbrott och dess 

omständigheter ser ut som det gör i dagsläget. För att göra detta formuleras nedanstående 

målsättningar: 

 Göra en jämförelse mellan Ellevios och hela Sveriges avbrottstatistik för att identifiera 
gemensamma samt avvikande trender. Med trender menas variationen av andelen 
oplanerade avbrott i förhållande till starttidpunkten för avbrotten.  

 Göra en dataanalys för att bestämma de samband som finns mellan de observerade 
avbrottstrenderna för Ellevio och tekniska/strukturella faktorer samt de bakomliggande 
orsakerna. Göra en fördjupad analys av ett urval av områden.  

 Analysera variationen i andelen avbrott kring de timskiften som applicerar en 
tidsdifferentierad tariff. Undersöka korrelation mellan avbrott och elhandelspriset.  

 Beräkna den statistiska risken för att ett avbrott ska inträffa utifrån bestämda faktorer.  

 Lyfta fram punkter/områden som är aktuella för Ellevios del i syfte att minska antalet avbrott 
och/eller uppnå kortare reparationstider. 
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Givetvis är detta ett komplicerat och omfattande område inom vilket många studier bedrivs på 

forskningsnivå. Resultatet kommer dock att ge Ellevio större insikt i omständigheterna kring 

avbrotten på just deras nät samt vilka åtgärder som bör prioriteras högre än andra.  

1.3 Metod och källor 
De metoder som vi använder i undersökningen är dataanalys och statistisk analys. Med dataanalys 

avses sortering, utredning och studie av stora mängder datamaterial. Detta görs främst i Excel med 

hjälp av inbyggda formler och Pivottabeller. Med statistisk analys avses undersökningar som 

använder statistiska parametrar och begrepp för att studera olika fall. Detta utförs till största del i R, 

som är ett programmeringsspråk huvudsakligen anpassat för statistiska beräkningar. Teorin bakom 

de statistiska metoder som kommer att användas i rapporten beskrivs i Appendix 1.  

I undersökningen utgår vi alltid från Ellevios avbrottsstatistik. Denna dokumentation jämförs sedan 

med data som är relevant för det studerade området i respektive punkt i avsnitt 1.2. För jämförelse 

med motsvarande avbrottsstatistik på nationell nivå används data som erhållits från Svensk Energi. 

För studier där vi undersöker vädervariationers inverkan på antalet avbrott används datavärden från 

SMHI:s databas. Vid undersökning av korrelation med priser används data som vi fått tillgång till via 

Nord Pool. För undersökningar där vi tittar på avbrottens korrelation med nätets rådande belastning- 

och spänningsnivå studeras dokumentation över dessa mätvärden som exporteras från Ellevios 

interna databas.  

I detta arbete undersöker vi alltså olika ämnen kopplade till avbrott och dess frekvens, så för att 

underlätta strukturen och öka lästillgängligheten kommer varje avsnitt att inledas med en egen 

beskrivning av avsnittets syfte, hur undersökningen går tillväga, vilka beräkningar som görs och vad 

resultatet blir. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion som lyfter fram de 

huvudsakliga punkterna i respektive avsnitt samt vilka slutsatser som kan dras. Slutligen formuleras 

lösningsförslag utifrån detta. Fullständigt arbetsmaterial tillhörande rapporten finns att hämta i 

Appendix. (Appendix 3, 6 och delar av 7 är bortplockade p.g.a. sekretess. Kontakta författare eller 

handledare vid intresse).  

1.4 Avgränsningar 
I denna rapport fokuserar vi enbart på högspänningsnätet. Detta görs främst för att 

avbrottsrapporteringen på högspänningsnätet sker automatiskt och är därmed mer exakt till skillnad 

från lågspänningsnätet där de inrapporterade tiderna ofta beror på när kunden väljer att rapportera 

in felet. Då detta arbete undersöker just starttidpunkten för oplanerade avbrott är det därför viktigt 

för resultatets trovärdighet att starttiden för avbrottet är så exakt som möjligt. 

 

Dock kommer inte hela högspänningsnätet att studeras, utan endast de utgående linjer som tillhör 

det övre lokalnätet och har spänningsnivån 10 kV till 20 kV. Denna del av nätet brukar även kallas för 

mellanspänningsnätet. Detta innefattar alltså inte regionnätsdelen av högspänningsnätet. Denna 

avgränsning görs för att studien ska blir mer specifik samt för att möjliggöra avstämning mot 

nationell nivå. Dessutom sker en majoritet av alla dokumenterade högspänningsrelaterade 

kundavbrott på just denna spänningsnivå och endast en mindre andel inträffar på regionnätet, där 

redundans ofta kan hantera störningar så att kundavbrott undviks. Regionnätet har dessutom mer 

trädsäkra ledningar och är med andra ord byggt för att tåla mer. Detta gör spänningsnivån 10-20 kV 

mer aktuell ur ett utvecklingsperspektiv. [3] 
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Vi kommer bara att titta på oplanerade avbrott och inkludera både långa avbrott på över 3 minuter 

samt korta på under 3 minuter.  
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2 Sveriges distributionssystem 
Distributionssystemet i Sverige är en väl etablerad infrastruktur som påbörjade sin utveckling i slutet 

på 1800-talet då alltfler städer började få elektrisk belysning. I samband med att vattenkraften 

började byggas ut i början på 1900-talet utvecklades ett stamnät i syfte att distribuera den 

producerade elen i kraftverken till resten av landet. Dagens elsystem är utformat utifrån tre nivåer: 

stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet utgörs av högspänningsledningar med en spänningsnivå 

på 400 kV och en total sträcka på 15 mil. I stamnätet ingår bland annat ledningar som är lokaliserade 

närmast de större kraftverken. Efter transport på stamnätet leds elektriciteten vidare in på 

regionnätets ledningar. Det finns elintensiva industrier som exempelvis smältverk och pappersbruk 

som är direkt anslutna till regionnätet, men i övriga fall leds elen vidare i lokalnätets ledningar. Till 

lokalnätet är mindre industrier, hushåll och övriga användare anslutna. Innan övergången till 

respektive nivå inom elsystemet transformeras spänningen ned. Exempelvis har elen stegvis 

transformerats ned till 230 volt innan den når hushållens vägguttag. Totalt är det svenska elnätet 

55 500 mil långt, bestående av nästan 65 % jordkabel och resten luftledning.  [39] 

2.1 Skyddssystem 
Den genomsnittliga leveranssäkerheten i Sverige är 99,98 %, vilket är högt, men fortfarande innebär 

brister i strömleveransen. Det arbetas dock ständigt med att förbättra säkerheten i elsystemet och 

minska avbrottsfrekvensen. I elsystemet har det implementerats skyddsutrustningstekniker i syfte att 

minimera skador som bland annat överström (som resultat av överbelastning eller kortslutning), 

jordfelsström, överspänning, underspänning och spänningsbortfall. Dessa skyddssystem, som kan 

utgöras av olika typer av komponenter, förutsätts aktiveras och bryta strömleveransen vid 

specificerade värden för ström, spänning samt tid, beroende på nätdelens egenskaper samt 

potentiell riskfaktor.  

I detta avsnitt presenterar vi teorin bakom de skyddssystem som är relevanta för de avbrottstyper 

som senare undersöks i rapporten. Ett exempel är förhöjd ström som resultat av överbelastning, vars 

förekomst förhindras genom att utrusta kraftsystemet med överlastskydd. I rapporten tar vi även 

upp andra förekomster så som kortslutningar, jordfel och överspänningar. Det är alltså bland annat i 

samband med att dessa skyddssystem löser ut, i syfte att skydda ledningarna mot långvariga skador, 

som avbrott uppstår av diverse orsaker. Det kan alltså sägas att de avbrott som sker som resultat av 

att skyddssystem löser ut är nödvändiga för att bibehålla ett säkert nät. Det är dock viktigt för 

optimeringsarbetet att ha insikt i vad som leder till att dessa skyddssystem löser ut till att börja med, 

vilket studeras i rapportens senare avsnitt. [39], [40]  

2.1.1 Mekanismer i samband  med överström 

Överström är en ström som av olika anledningar är större än strömvärdet för ledaren. 

Överströmsskydd kan vara av olika typ. Det finns överströmsskydd som är utformade att skydda mot 

både överlast och kortslutning samt skydd som enbart används för skydd mot ett av dessa fel. [40] 

2.1.1.1 Överlast 

Om det går en för hög ström genom en ledning, riskerar den följaktigen ökade temperaturen att 

ledningen skadas exempelvis genom att isoleringen bränns, vilket i sin tur kan leda till jordfel eller 

kortslutningar. Varje strömkrets som har kapaciteten att föra en så pass hög ström att det kan 

medföra en temperaturökning som kan vara skadlig för isolering, anslutningar, skarvar eller andra 
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delar av systemet, bör vara utrustad med överlastskydd med funktionen att bryta överlastström i 

ledarna. Ett överlastskydd bör uppfylla följande villkor: 

IB ≤ In ≤ Iz                         (1) 

I1 ≤ x1*Iz                        (2) 

IB = belastningsström för vilken elsystemskretsen har dimensionerats. 

Iz = strömvärdet för ledaren, där strömvärdet är den högsta kontinuerliga ström som en ledare har 

kapacitet att föra under specificerade förhållanden. Denna ström skall även vara sådan att den högre 
drifttemperaturen inte på någon punkt längs kabeln överstiger de temperaturgränser som föreskrivs 
för kabel av aktuell typ. 

In = överlastskyddets märkström, vilket är den högsta ström som komponenten är avsedd att 

funktionera under vid normala driftsförhållanden. 
 

I1 = ström som garanterar säker funktion hos överlastskyddet.   

 
X1 = den faktor med vilken strömvärdet multipliceras för att beräkna gränsströmen för 
överlastskyddet. Om I1 överstiger denna gränsström riskerar överlastskyddskomponenten att lösa ut 
och resultera i ett avbrott. Detta är dock nödvändigt för att förhindra långsiktiga skador på kabeln. 
Värdet på faktor x1 beror på vilken typ av komponent som används som överlastskydd. [40]  
 
Överlastskydd kan utgöras av både säkringar och effektbrytare som har samma grundläggande 

funktion; att vid ett visst värde på den förhöjda strömmen som förs på ledningar åtgärda 

överbelastningen. En säkrings funktion ligger i att apparaten innehåller en smältledare som smälter 

då strömmen under en viss tid överskrider ett bestämt värde och därigenom bryts till slut strömmen. 

Effektbrytare mäter kontinuerligt den genomgående strömmen i ledningarna och bryter automatiskt 

strömmen om den överstiger det inställda gränsvärdet. [40] 

2.1.1.2 Kortslutning 

I alla kretsar där farlig kortslutningsström eventuellt kan uppstå ska det installeras 

kortslutningsskydd. Detta ska säkerställa att kortslutningsströmmen i kretsen bryts innan fara 

förorsakas på grund av termiska eller mekaniska komplikationer i ledare och anslutningar. En viktig 

parameter för kortslutningsskydd är att brytförmågan inte får vara mindre än den trefasiga 

kortslutningsströmmen i den punkt där skyddet är installerat. Det är även essentiellt att alla 

kortslutningsströmmar, i samtliga punkter av kretsen, bryts inom en tid som inte resulterar i att 

ledarens temperatur överskrider det tillåtna värdet. För kortslutningar som varar upp till 5 sekunder 

kan denna tid, inom vilken en kortslutningsström som förs genom en viss ledare har potential att 

höja ledartemperaturen från dess högsta tillåtna värde i normaldrift till gränsvärdet, beräknas med 

hjälp av följande formel: 

t = k2*(S/I)2                  (3) 

t = varaktighet i [sekunder]. 
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S = Arean för ledaren i [mm2]. 

I = den effektiva korslutningsströmmen i [A], uttryckt som effektivvärde. 

k = faktor som  varierar beroende på ledarens kabel- och isoleringstyp. 

Kortslutningsskydd kan bestå av bland annat säkringar, effektbrytare och dvärgbrytare. [40] 

2.1.2 Mekanismer i samband med jordfel 

Om det uppstår ett jordfel någonstans i elsystemet uppkommer även en jordfelsström och detta 

resulterar i att strömmen i den matande ledaren är större än strömmen i returledaren. Den följaktiga 

obalansen i strömkretsen detekteras av jordfelsbrytaren och om denna obalansström blir för hög 

löser brytaren ut. Detta kan beskrivas med följande formel:  

I2 ≤ x2*I∆n                        (4) 

 

I2 = obalansström som uppstår i samband med jordfel. 

 

I∆n = märkutlösningsström 

 

x2 = den faktor som efter multiplikation med märkutlösningsströmmen resulterar i att 

jordfelsskyddet löser ut och bryter strömledningen. Faktorn utgörs vanligtvis av ett intervall som 
ligger på 50 – 100 %. Detta innebär att en jordfelsbrytare automatiskt ska genomföra en 
frånkopplingsautomatik om obalansströmmen utgör 50 % av märkutlösningsströmmen eller mer, 
men den får inte lösa ut om obalansströmmen är mindre än så. [41] 
 
Denna typen av skyddssystem utgörs framförallt av jordfelsbrytare. 

2.1.3 Mekanismer i samband med överspänningar 

En annan problematik som vi diskuterar i arbetet är förekomsten av överspänningar, bland annat i 

samband med åska. Den huvudsakliga funktionen hos ett överspänningsskydd är att lösa ut vid 

detekterad överspänning och avleda den uppkomna energin mot jord. Ett överspänningsskydd kan 

bestå av olika typer av nätkomponenter, bland annat säkringar och järnfattiga transformatorer. En 

säkrings funktionsmekanism innebär fortfarande, liksom nämnt i avsnitt 2.1.1, att dess smältledare 

brinner upp vid ett bestämt strömvärde och resulterar i en strömbrytning. Detta utgör ett 

överspänningsskydd eftersom spänning och ström korrelerar enligt Ohm’s lag: 

U = R*I                (5) 
 

U = spänning 
R = resistans 
I = ström 
 
Detta innebär alltså att säkringen löser ut vid ett bestämt värde på strömmen som motsvarar ett visst 

värde på spänningen, vilket återigen kan hänvisas till formel (1) och (2). Spänningsvärdet styr alltså 

indirekt säkringens funktion.  
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En transformator utgör ett skydd mot överspänning om den är järnfattig. På så sätt kan den överföra 

växelström som en ”vanlig” järnrik transformator, förutom att den inte överför plötsliga 

spänningsökningar, eftersom transformatorkärnan i dessa fall snabbt blir magnetiskt mättad. Ett 

överspänningsskydd kan förutom dessa exempel även utgöras av andra elektriska komponenter. [42]    
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3 Jämförelse med nationell data 
Innan en djupare undersökning av de bakomliggande orsakerna till starttidpunkten för Ellevios 

oplanerade avbrott påbörjas är det av intresse att först studera starttidpunkten för oplanerade 

avbrott på en nationell nivå. Detta gör vi för att jämföra Ellevios avbrottsstatistik med motsvarande 

för hela Sverige och på så sätt kunna verifiera modellen samt undersöka vilka trender som är 

gemensamma och vilka trender om enbart återfinns hos Ellevio. Detta är behjälpligt i senare delar av 

arbetet där avbrottsorsaker analyseras.  

Den data för alla oplanerade avbrott på nationell nivå som vi fått ta del av från Svensk Energi 

innehåller dokumentation för perioden 1:a januari 2012 till 31:a december 2014. Detta skiljer sig 

något från det datamaterial som används för Ellevio där perioden istället utgörs av 1:a oktober 2011 

till 30:e september 2014, men då differensen enbart är ca 3 månader och båda perioderna täcker 3 

år så bedömer vi att jämförelsen är befogad. För att säkerställa att jämförelsen är så korrekt som 

möjligt, utan att behöva kapa större delar av datamaterialet, illustreras även Ellevios andel avbrott 

utan de skador som orsakats av de omfattande stormarna i slutet på 2011. Dessa stormar utgörs av 

en onämnd storm den 27:e november, stormen Dagmar som inträffade under annandag jul samt den 

påföljande stormen Johannas som inträffade den 27:e december. [17], [37]  

Det ligger visserligen en liten felkälla i att ta bort dessa datum, då inte alla avbrott som inträffade 

under stormdagarna behöver vara relaterade till oväder, men felmarginalen bedöms vara mycket 

liten i detta fall då vi endast exkluderar 5 % av det totala datamaterialet.   

För att jämförelsen ska vara relevant studeras endast de avbrott som specificeras ha inträffat på 

spänningsnivån 12 kV till 24 kV i datamaterialet från Svensk Energi. Detta är den spänningsnivå som 

närmast motsvarar de linjer som studeras för Ellevio på 10 kV till 20 kV. Viktigt att nämna är även att 

Svensk Energi:s data även innefattar Ellevio. 

Jämförelsen med nationell nivå presenteras nedan för timbasis och minutbasis, då det är dessa 

tidsperspektiv som vi lägger störst fokus på i rapporten. För den intresserade läsaren finns även en 

jämförelse på veckobasis och årsbasis i Appendix 2.    

3.1 Timbasis 
Timbasis är det tidsperspektiv som har störst utrymme i detta arbete. Ur figur 1 nedan, som visar 

andelen oplanerade avbrott på timbasis för Ellevio respektive hela Sverige, kan vi observera att båda 

kurvorna följer samma generella trend, vilket visar på att Ellevios avbrottsstatistik ligger inom rimliga 

ramar. Båda kurvorna visar på en stadig ökning av andelen oplanerade avbrott från ungefär klockan 

05 på morgonen, en ”peak” klockan 13 respektive 14 på dagen och därefter en gradvis minskning 

igen framåt kvällen/natten. Denna trend beror rimligtvis på hög aktivitetsgrad i samhället och 

därmed också på och kring nätet. Vissa skillnader kan dock också urskiljas mellan de två kurvorna. 

Den tillfälliga minskningen i andelen oplanerade avbrott klockan 13 för Ellevio utgörs istället av en 

”peak” på nationell nivå. För Ellevio kan det även urskiljas en tillfällig minskning klockan 01 och 

ökning igen klockan 02, medan kurvan på nationell nivå är relativt jämn under natten. Även klockan 

05 sker det för Ellevios kurva en tillfällig minskning i andelen avbrott. Detta undersöks djupare i 

avsnitt 4.2. 
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Ellevios kurva där omfattande stormar under november och december 2011 exkluderas uppvisar i 

stora drag ungefär samma trend som med stormarna på timbasis, med några få avvikelser i andel för 

vissa timmar.  

Figur 1 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott, av totala antalet oplanerade avbrott för Ellevio (både med 
och utan stormarna 2011) respektive Sverige, som inträffar under respektive timme.      

3.2 Minutbasis 
Utöver timbasis genomför vi i denna rapport även studier kopplade till variationer i avbrott på 

minutbasis, vilket illustreras i Figur 2 nedan. Ur figuren kan vi urskilja att Ellevios kurva följer ungefär 

samma trend som den nationella även på minutnivå. En skillnad är dock att Ellevios andel oplanerade 

avbrott håller en relativt jämn nivå minuterna emellan, medan kurvan för Sverige kan observeras ha 

en märkbart högre andel oplanerade avbrott vid startminuten 00 samt 30. Visserligen ökar Ellevios 

andel oplanerade avbrott något under timskiftet också, men denna ökning är ytterst liten jämfört 

med övriga variationer i Ellevios kurva och jämfört med ökningen som observeras på nationell nivå. 

Detta kommer att undersökas djupare i avsnitt 5.1 som behandlar avbrott i relation till 

prisförändringar.  

Ellevios kurva där stormar under 2011 exkluderats visar inte på någon större skillnad i trend jämfört 

med kurvan inklusive all data. Detta visar på att stormarna i princip inte ger någon skillnad i resultat 

på minutbasis.  
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Figur 2 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott, av totala antalet oplanerade avbrott för Ellevio (både med 
och utan stormarna 2011) respektive Sverige, som inträffar under respektive minut.      

  

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

2,4%

2,6%

00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

Andel 
oplanerade 

avbrott 

Startminut 

Sverige

Ellevio

Ellevio
utan
stormar



17 
 

4 Samband mellan trender och orsaker 
Dagens samhälle är i hög grad integrerat i tekniska system där elsystemet utgör det mest 

omfattande. I stort sett samtliga tjänster som är relaterade till välfärd är idag beroende av el. Därför 

har avbrott som inträffar på elsystemet så tydliga ekonomiska och sociala konsekvenser [1]. 

Händelser som leder till ett avbrott beror på vilken typ av avbrott det rör sig om och vart det 

inträffar. Det kan bland annat bero på blixtnedslag eller andra väderrelaterade orsaker som trädfall 

[23]. Överbelastning är också en möjlig orsak till avbrott, då en säkring eller brytare löser ut som 

resultat av för hög ström genom dessa komponenter. En brytare kan även lösa ut på grund av jordfel 

i samband med att det går ström från någon fas till jorden [3]. Avbrott förorsakas även av 

samhällsrelaterade aktiviteter så som grävningar som antingen direkt orsakar en avbruten 

strömleverans eller medför skador på kabeln som med tid bidrar till komplikationer [8]. Vilken 

nätkomponent och del av elsystemet som strömavbrottet berör varierar alltså beroende på orsaken 

till avbrottet samt hur nätstrukturen ser ut där avbrottet inträffar.  

Baserat på avsnitt 3 kan vi konstatera att Ellevios avbrottsstatistik ligger inom ramen för den trend 

som kan observeras på nationell nivå, med några få avvikelser. Modellen kan därför anses vara 

verifierad och vi bedömer att studier baserade på dokumentationen över Ellevios avbrottsärenden 

ger verklighetstrogna resultat. I avsnitt 4 kommer vi därför att göra en djupare analys av Ellevios 

avbrott i syfte att studera vilka orsaker och omständigheter som är kopplade till dessa och vilka 

samband som kan dras till starttiden. Analysen avgränsar sig till timbasis. 

4.1 Studie av avbrottsorsakernas frekvens  
För varje avbrottsärende har Ellevio dokumenterat starttidpunkt, trolig avbrottsorsak samt övriga 

omständigheter kring avbrottet. För att fastställa vilka avbrottsorsaker som förekommer mer 

frekvent än andra och hur deras andel varierar under dygnets olika timmar studerar vi denna 

dokumentation djupare. För att lättare kunna analysera betydelsen av olika orsaker har vi grupperat 

de utifrån karaktäristika, det vill säga om orsaken har dokumenterats att vara relaterad till väder; 

material- ,anläggning- eller annan verksamhet; övriga händelser; okända anledningar samt orsaker 

som refereras till som ”se anmärkning”. Fördelningen av avbrotten utifrån dessa kategorier 

presenteras i Figur 3 nedan. 
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Figur 3 Visar fördelningen av samtliga avbrott mellan de olika orsakskategorierna. 

Viktigt att notera är att det visserligen finns vissa avbrottorsaker som inte utgör en stor andel i 

kategorin den tillhör och därför inte studeras närmare, samtidigt som de står för en större 

procentuell andel av totala antalet avbrott för Ellevio än orsaker i andra kategorier som istället 

analyseras närmare. Till exempel utgör snörelaterade avbrott en högre andel av totala antalet 

avbrott än t.ex. grävningar, men studeras inte närmare. Anledningen är att vi bedömer det som mer 

intressant att prioritera vissa orsaker framför andra ur ett åtgärdsperspektiv. Väderrelaterade 

avbrott är exempelvis den kategori som står för den procentuellt högsta andelen avbrott på Ellevios 

nät, men samtliga åtgärder kan inte riktas mot att endast lösa väderrelaterade problem. Det är även 

viktigt att studera andra orsaker som berör själva nätet och där möjligen fler åtgärdsmöjligheter 

finns. Dessutom planerar Ellevio redan åtgärder för de delar av nätet som idag är väderutsatta 

genom upphängning av kabel istället för blank tråd som idag finns på flera håll, isolering av 

ledningarna, omvandling till jordkabel med mera.  

4.1.1 Väderrelaterade avbrott 

Väderrelaterade avbrott utgör ca 33,3 % av samtliga dokumenterade avbrott under den studerade 

perioden för Ellevio. I Figur 4 nedan presenteras den procentuella andelen oplanerade avbrott som 

inträffat under respektive timme för olika väderrelaterade orsaker. För detaljerad tabell över antalet 

oplanerade väderrelaterade avbrott för den studerade perioden, se Tabell 3 i Appendix 3. 
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Figur 4 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott för varje timme (räknat på totala antalet avbrott av 
respektive orsak).  

Åska står för 39,7 % av alla väderrelaterade avbrott och vind står för 48,8 %. Vindrelaterade avbrott 

kan både vara direkta skador på ledningarna, som till exempel att de börjar svänga och kommer i 

kontakt med varandra, eller trädfall på grund av vind. Då väderrelaterade avbrott inte påverkas av 

aktiviteter i samhället kan det förväntas att dessa avbrott varierar slumpartat timmarna emellan. 

Detta bekräftas delvis i Figur 4 där kurvorna för både vind samt övriga väderrelaterade avbrott inte 

följer något specifikt mönster utan varierar kraftigt mellan timmarna. Undantaget är avbrott som är 

relaterade till åska, då vi för denna orsakskategori kan observera en tydlig ökning i andel avbrott från 

klockan 12 på dagen som sedan minskar igen framåt kvällen. Högst andel avbrott inträffar klockan 16 

på eftermiddagen.  

Åskrelaterade avbrott inträffar oftast som resultat av direkta skador på den elektriska utrustningen 

men kan även inträffa som följd av att ett blixtnedslag träffar närliggande träd som i sin tur faller ned 

på elledningarna [3]. Åskrelaterade skador på själva elutrustningen kan antingen orsakas direkt eller 

indirekt. Om en blixt träffar själva elledningen, så resulterar detta direkt i en förhöjd spänning på 

nätet. Blixtnedslag kan dock även träffa i närheten av ledningen, vilket skapar ett magnetiskt fält och 

kan resultera i en indirekt induktion av spänning. Om ett överspänningsskydd är installerat, så löser 

det ut i syfte att skydda ledningarna och ger därför upphov till ett kort avbrott. Strömmen kopplas 

dock automatiskt in efter detta. Långvariga åskrelaterade avbrott kan förekomma på grund av att de 

spänningsspikar, som uppstår som resultat av överladdning efter ett åsknedslag, slår igenom 

ledningsisolationen. Skyddssystem hinner nämligen inte alltid reagera och de är dessutom inte 

installerade överallt. De främsta skadekomponenterna i samband med åskrelaterade avbrott är 

transformatorer och säkringar. [36] 

Det magnetiska flödet i transformatorkärnan är dock oberoende av nätbelastningen [4]. Ur ett 

tekniskt perspektiv finns det alltså inget samband mellan åska och aktivitet på nätet. En rimlig 

anledning till den observerade ökningen under eftermiddagen/kvällen i Figur 4 kan därför vara 

geografisk, det vill säga att åska förekommer oftare på under denna tid på dygnet i just Sverige. För 
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att undersöka detta vidare gör vi en jämförelse med andelen oplanerade avbrott för hela Sverige, 

vilket illusteras i Figur 5 nedan. 

Figur 5 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott som inträffar under respektive timme, räknat på totala 
antalet åskrelaterade avbrott för Ellevio respektive Sverige. 

Alltså kan den trend som observeras för Ellevios åskrelaterade avbrott, det vill säga en ökad andel 

under eftermiddagen och kvällen, även återfinnas på nationell nivå. Även den maximala andelen 

oplanerade avbrott inträffar under samma timme: klockan 16. Detta visar på att åskurladdningar 

påverkar elsystemen i Sverige enligt en enhetlig trend. Här är det därför intressant att studera data 

från SMHI över alla dokumenterade åskurladdningarna. I Figur 6 nedan presenteras 

åskurladdningarnas förekomst på timbasis i Sverige för perioden 2:a januari 2012 till 1:a januari 2015.   

Figur 6 Visar den procentuella andelen åskurladdningar som inträffar under respektive timme för hela Sverige, räknat på 
totala antalet åskurladdningar av respektive polaritet. 

Att andelen åskurladdningar i Figur 6 visar ett maximum klockan 14, medan andelen åskrelaterade 

avbrott är som högst runt klockan 16 beror på att SMHI:s sensorer använder UTC, det vill säga 

Greenwichtid, vid registrering av urladdningar. Klockan 14 i UTC motsvarar alltså klockan 16 svensk 
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sommartid och klockan 15 svensk vintertid. Då åska är vanligast under sommaren är det alltså 

klockan 16 som andelen åskurladdningar är maximal på timbasis. Generellt stämmer kurvan i Figur 6 

bra överrens med kurvan för åskrelaterade strömavbrott. Att överrensstämningen inte är exakt beror 

på att inte alla åskurladdningar resulterar i strömavbrott. Åsknedslag sker inte alltid på eller i 

närheten av elledningar. [5] 

Utifrån Figur 6 kan vi alltså bekräfta att åskurladdningar förekommer mer frekvent under 

eftermiddagen och kvällen, både vad gäller negativa och positiva urladdningar. Negativa blixtar 

skapas i molnets nedre negativa del och vid ett blixtnedslag leds negativ laddning från molnet ned till 

marken. Positiva blixtar utgår från högre belägna delar av molnet och vid nedslag leds negativ 

laddning från marken mot molnet. Positiva blixtar förekommer mer sällan men har i genomsnitt en 

högre styrka och längre varaktighet. Både positiva och negativa åskurladdningar har potential att 

orsaka skador på elledningar, även om positiva har större benägenhet till detta. [48], [49] 

4.1.2 Material-, anläggnings- och verksamhetsrelaterade avbrott 

Avbrott som orsakas av brister i material, anläggningar eller liknande kopplat till verksamheten utgör 

en relativt liten del av det totala antalet studerade avbrott; ca 14,5 %. I Figur 7 nedan presenteras 

den procentuella andelen oplanerade avbrott som inträffat av denna typ på timbasis. För detaljerad 

tabell över antalet oplanerade material-, anläggnings- och verksamhetsrelaterade avbrott för den 

studerade perioden, se Tabell 4 och 5 i Appendix 3.  

Figur 7 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott för varje timme (räknat på totala antalet avbrott av 
respektive orsak).  

För samtliga kurvor i Figur 7 kan vi urskilja en ökning under dagen. Detta pekar mot att strömavbrott 

som sker på  grund av brister i själva elsystemet korrelerar med diverse aktiviteter i samhället. 

Kabelfel och haveri står för 42,8 % respektive 36,7 % av alla material-, anläggnings- och 

verksamhetsrelaterade avbrott.  

Kabelfel kan bero på olika händelser. Utöver överbelastning så kan brister i kabelledningarna även 

bero på skador i samband med exempelvis grävningar som resulterar i att kabeln kommer i kontakt 

med annan metall och det blir kortslutning. Kabeln kan även komma i kontakt med vatten som 
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sprider sig, vilket refereras till som vattenträd [6]. Kabelfel inträffar främst på jordkablar och vid 

djupare studier av skadekaraktären så visar det sig att dessa fel mest drabbar PEX-kablar.  

Grävningar kan delvis förklara den ökning av kabelfel under dagen (se avsnitt 4.1.3 nedan) som kan 

observeras i Figur 7. Däremot är det intressant att det även förekommer variationer i andel kabelfel 

under natten, vilket vi tittar närmare på senare i rapporten (se avsnitt 5.2). 

Haveri är en kategori som inte kommer att användas för att beskriva Ellevios avbrottsorsaker i 

framtida dokumentationer av anledningen att den är för ospecifik. Ett avbrott som inträffat på grund 

av ett haveri kan ha olika grundorsaker och det är inte förtydligat vilken komponent i elsystemet som 

drabbats. Det kan ha drabbat ledningarna som resultat av exempelvis försämrad kvalité i 

kabelisolationen. Haveri kan även drabba nätstationer eller annan apparatur. För att få någorlunda 

klarhet i vad orsakskategorin ”haveri” främst innefattar görs en närmare studie av dessa avbrott. Det 

visar sig att 64,1 % av alla avbrott som refererats till haveri har skett på luftledningsnätet; 19,4 % på 

jordkabelnätet; 15,0 % i nätstationer och resterande på övrig apparatur. För både luftledning och 

jordkabel har den främsta skadekomponenten varit frånskiljaren. Det anges inte specifikt på vilket 

sätt som felet skett, men komplikationer som refereras till som haveri i frånskiljaren kan exempelvis 

bero på varmgång eller liknande systemfel. [3], [7], [19]  

4.1.3 Avbrott relaterade till övriga händelser 

Detta avsnitt presenterar de avbrottsorsaker som vi kategoriserat som ”övriga händelser”. Det är 

alltså händelser som inte är relaterade till meterologi eller Ellevios egna verksamhet och innefattar 

bland annat trafik, överlast, djuraktiviteter med mera. I Figur 8 nedan presenteras den procentuella 

andelen oplanerade avbrott som inträffat under respektive timme för händelser som kategoriseras 

som övrigt. För detaljerad tabell över antalet oplanerade avbrott relaterade till övriga händelser för 

den studerade perioden, se Tabell 6 och 7 i Appendix 3. 

Figur 8 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott för varje timme (räknat på totala antalet avbrott av 
respektive orsak). 

Grävningar utgör 29,0 % av alla avbrott som kategoriseras som övriga händelser och kan direkt 

kopplas till aktiviteter i samhället, vilket förklarar kurvornas ökade andel oplanerade avbrott under 

dagen jämfört med natten. ”Dipparna” i kurvan beror på uppehåll i form av raster under dagen, då 
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grävverksamheten till stor del har traditionella arbetstider. Denna kurva representerar dock enbart 

strömavbrott orsakade av direkta grävskador. Grävarbeten skadar även kablar utan att orsaka direkta 

avbrott, men som upptäcks upp till flera år senare. Dessa skador registreras då snarare som kabelfel. 

Därför är det svårt att exakt konstatera hur många elavbrott som orsakas av grävningar. Denna typen 

av fel är dock begränsad till jordkabelnätet. [8] 

Träd i gata utgör 42,7 % av alla avbrott som kan kategoriseras som övriga händelser. Denna orsak 

innebär att träd av olika anledningar befinner sig på ledningsgator och orsakar störningar. 

Huvudsakligen avses växtlighet av träd som trots regelbunden röjning lyckats komma i kontakt med 

elsystemets luftledningar. Figur 8 visar dock även på en ökad andel avbrott av denna typ under 

dagen, vilket tyder på viss korrelation med samhällsaktiviteter. Detta pekar mot att fel vars orsak 

registrerats som träd i gata också utgörs av exempelvis skogsarbete eller annan relaterad verksamhet 

i närhet av ledningsgator. Vind är visserligen också en rimlig orsak till trädfall på ledningsgator, men 

dessa fel registreras i regel även som vindrelaterade. Dessutom kan det ur Figur 4 konstateras att 

vindvariationer inte uppvisar någon tendens till ökning på timbasis.     

Kurvan ”övrigt” i Figur 8 visar på en viss ökning under dagen, men inte lika mycket som de andra två 

kurvorna. Detta beror på att denna kurva innefattar både avbrott relaterade till samhällsaktiviteter 

(trafik, överlast med mera) och djuraktiviteter som följer ett eget aktivitetsmönster.    

4.1.4 Okänd orsak   

I detta avsnitt presenteras de avbrott som i Ellevios dokumentation har angetts vara av okänd 

anledning. I Figur 9 nedan visas den procentuella andelen oplanerade avbrott som inträffat under 

respektive timme för händelser med okänd grundorsak. För detaljerad tabell över antalet oplanerade 

avbrott av okända anledningar för den studerade perioden, se Tabell 8 i Appendix 3. 

Figur 9 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott för varje timme (räknat på totala antalet avbrott av 
respektive orsak). 

Avbrott av okänd anledning utgör hela 33,6 % av Ellevios totala antal avbrott varav 27,0 % består av 

okända avbrottsorsaker med lyckad återinkoppling. Denna typ av avbrott utgör alltså ett betydande 

problem för företagets leveranskvalitet och sker främst på oisolerade och icke trädsäkra 
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luftledningar. Detta eftersom det på jordkablar inte förekommer sådana typer av fel som kan 

självrepareras. [3] 

Okända avbrott med lyckad återinkoppling utgörs till 94,6 % av avbrott kortare än 3 minuter. Detta 

beror på att lyckad återinkoppling är en snabb process som enligt en automatik återställer 

strömleveransen. Det går till som så att om det har inträffat en händelse som ger upphov till ett 

intermittent fel på en ledning så finns det skyddssystem som känner av detta och löser ut linjen. Efter 

detta försöker systemet att inkoppla strömmen igen och vid ett misslyckat försök avvaktar systemet 

lite innan nästa försök görs. Två återinkopplingsförsök är tillåtna, men om dessa inte lyckas så vidtas 

ytterligare åtgärder som exempelvis sektionering. Ofta så lyckas dock återinkopplingsautomatiken 

återställa strömleveransen och då är problemet visserligen åtgärdat, men grundorsaken till felet 

förblir okänd. [3] 

Huruvida avbrott med lyckad återinkoppling utgör ett problem som bör prioriteras är dock 

diskuterbart. Visserligen utgör denna typ av avbrott en stor del av Ellevios totala antal oplanerade 

avbrott, men i samband med att en återinkoppling sker så åtgärdas problemet automatiskt utan att 

ytterligare resurser behövs sättas in. Problemet ligger mest i att det är svårt att förebygga sådana 

avbrott eftersom återinkopplingen återställer strömleveransen innan orsaken hinner identifieras. 

Dock så är det känt av Ellevio vilka omständigheter som med hög sannolikhet orsakar avbrott med 

lyckad återinkoppling, där den största orsaken är en trädgren eller annat skogsmaterial som faller 

ned på ledningen och resulterar i jordfel eller kortslutning. Anledningen till att avbrottet ofta är kort i 

dessa fall är för att grenen faller vidare ner mot marken samtidigt som inkopplingsautomatiken 

återställer strömleveransen. Grundorsaken till fallande trädgrenar och liknande är till stor del 

vindrelaterat och dess skaderisk beror på omfattningen samt frekvensen av röjningen som 

genomförs längs ledningsgatorna. [3] 

Åska är en orsak som ofta bidrar till korta avbrott där automatisk återinkoppling görs. Vid en 

åskurladdning tänds en ljusbåge mellan faserna och resulterar i ett överslag. Så fort skydden känner 

av detta bryts strömmen och en automatisk återinkoppling görs. Åskrelaterade avbrott bör dock i 

teorin bli dokumenterade just som sådana, då det finns en åskdator som detekterar vart 

åsknedslagen kommer att slå ned. Om det åskar i ett visst område och ett avbrott, där strömmen 

automatiskt återinkopplas, inträffar kommer avbrottet också att kodas som åskrelaterat. Det är dock 

fullt möjligt att en viss andel av dessa avbrott fortfarande dokumenterats som okända. Då 

orsaksregistreringen görs manuellt kan det i många fall ha varit så att operatören inte kollar så noga 

på åskdatorn och kodar avbrottet som okänt. [3] 

Ur Figur 9 kan det urskiljas en viss trend för avbrott av okänd anledning med lyckad återinkoppling 

att öka under dagen. Fallande grenar och träd är till stor del vindrelaterat och denna orsaks frekvens 

varierar kraftigt på timbasis. Åskurladdningar sker som tidigare påvisat i avsnitt 4.1.1 främst under 

eftermiddagen och kvällen. Den ökande trenden under dagen för avbrott med lyckad återinkoppling 

men okänd anledning kan vara ett resultat från en kombination av orsakerna vind och åska såväl som 

djuraktiviteter, som främst utgörs av sittande fåglar på ledningarna. Det kan även vara ett tecken på 

att denna typ av avbrott har en koppling till samhällsaktiviteter, exempelvis odokumenterade 

skogsarbeten eller andra nedhuggningsaktiviteter som resulterar i trädgrenar på ledningarna.  
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4.1.5 Avbrott med noteringen ”se anmärkning” 

I detta avsnitt tittar vi närmare på de avbrott vars orsak i Ellevios dokumentation refereras till som 

”se anmärkning”. Detta innebär att vid dokumentationen av avbrottsärendet specificerades 

avbrottets karaktär genom anteckningar förda i ett annat internt system. Detta är en notering som 

inte kommer att användas i framtida dokumentationer över avbrottsärenden, då den utgör en brist i 

den nuvarande dokumentationen. Totalt är det 759 stycken avbrottsärenden som har noteringen ”se 

anmärkning” och ur ett tidsperspektiv är det ineffektivt och ytterst mödosamt att manuellt söka upp 

och gå igenom omständigheterna kring samtliga av dessa avbrott i det interna systemet. För att 

fortfarande kunna använda dessa avbrottsärenden i studien används samma tillvägagångssätt som 

för orsaken ”haveri”, det vill säga att vi gör en översiktlig utredning kring vilka delar av elsystemet 

som avbrott med noteringen ”se anmärkningen” främst drabbar. Det visar sig då att samtliga av 

dessa avbrott har angetts vara materialrelaterade och främst beröra luftledningar, där skador på 

frånskiljaren utgör en noterbar andel. Procentuellt så utgör avbrott på luftledningar 43,6 % av alla 

avbrott med noteringen ”se anmärkning”; jordkabelsrelaterade fel utgör 16,7 %; fel i nätstationer 

utgör 13,6 %; och resterande utgörs av övriga/okända orsaker. 733 av 759 antal avbrott i denna 

kategori är längre än 3 minuter, vilket innebär att dessa avbrott inte kan relateras till ovanstående 

avsnitt där okända avbrott med lyckad återinkoppling analyseras, då dessa nästan uteslutande är 

under 3 minuter. I Figur 10 nedan presenterar vi den procentuella andelen oplanerade avbrott som 

inträffat under respektive timme med noteringen ”se anmärkning”. För fullständig tabell över antalet 

oplanerade avbrott med noteringen ”se anmärkning” för den studerade perioden, se Tabell 9 i 

Appendix 3. 

Figur 10 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott för varje timme (räknat på totala antalet avbrott med 
noteringen ”se anmärkning”). 

Det som kan urskiljas ur denna kurva är en tydlig tendens till ökning i andelen avbrott under 

dagstimmarna. Detta tyder på att avbrott med noteringen ”se anmärkning” korrelerar med graden av 

samhällsaktivitet snarare än med exempelvis vädervariationer, vilket också bekräftas av att samtliga 

av dessa avbrott är materialrelaterade. Avbrott med noteringen ”se anmärkning” faller därför 

rimligtvis till största del i gruppen material-, anläggnings- och verksamhetsrelaterade avbrott som 

beskrivs i avsnitt 4.1.2. 
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4.2 Studie av specifika timmar 
I detta avsnitt kommer vi att noggrannare studera ett urval av timmar för att utreda vilka orsaker 

som är mest frekvent förekommande för just dessa timmar. Urvalet baseras på de avvikelser i 

Ellevios avbrottsstatistik som beskrivs i avsnitt 3.1. 

För att bekräfta att de observerade avvikelserna i Ellevios kurva har en statistisk relevans och inte 

bara beror på slumpen används ett t-test där en signifikansnivå på 0,95 antas. Nollhypotesen är alltså 

att det inte finns någon skillnad i medelvärde mellan kurvan i Figur 1 i avsnitt 3.1 och kurvan som 

hade varit om avbrottstrenden uppvisat en jämnare ökning/minskning på timbasis, det vill säga utan 

noterbara avvikelser. Den alternativa hypotesen är således att de två datagrupperna har olika 

medelvärde och att de observerade avvikelserna har statistisk signifikans.  

Testet utgår från principen som beskrivs i Appendix 1. Beräkningen kommer dock för enkelhetens 

skull att utföras i R som redan har en inbyggd funktion, baserad på de beskrivna formlerna, för att 

genomföra ett t-test. Denna funktion genererar direkt det sökta p-värdet. Kod presenteras i 

Appendix 8.  

Det p-värde som vi får fram är 0,0419 och understiger 0,05. Detta innebär alltså att det finns en 

statistisk signifikans i den observerade avvikelsen i Ellevios kurva i Figur 1. Orsakerna bakom dessa 

avvikelser studeras därför närmare i följande avsnitt. 

4.2.1 Dipp/topp klockan 01/02 

Ellevios dokumentation över avbrottsärenden visar att det klockan 01 på natten sker en tillfällig 

minskning av andelen inträffade oplanerade avbrott, vilket skiljer sig från motsvarande data på 

nationell nivå som visar på en mer eller mindre konstant andel under nattens timmar. För att studera 

detta isolerar vi timmarna 00-03 och analyserar vilka orsaker som uppvisar en minskning/ökning för 

just 01 och 02 jämfört med timmen innan respektive efter. I Figur 11 nedan presenteras detta för de 

mest frekvent förekommande orsakerna under dessa timmar. 

Figur 11 Visar de orsaker som mest frekvent förekommer under timmarna 00, 01, 02 samt 03.  

Vi kan ur Figur 11 urskilja att avbrott av okänd orsak där lyckad återinkoppling gjorts utgör den 

främsta anledningen till den studerade trenden under natten. Liksom det konstateras i avsnitt 4.1.4 
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ligger orsaken främst i att träd och grenar får kontakt med luftledningsnätet, främst på grund av 

blåst, eller att fåglar sätter sig på dem. Det kan också förekomma fel i samband med odokumenterad 

nedhuggning eller liknande, men detta sker sannolikt inte under natten. Med andra ord kan 

variationerna under dessa timmar främst tillskrivas väder och vind och inte aktivitetsgraden i 

samhället.  

4.2.2 Dipp klockan 05 

Den tillfälliga minskningen i andelen oplanerade avbrott för Ellevio klockan 05, som beskrivs i avsnitt 

3.1, studeras på motsvarande sätt som i avsnitt 4.2.1. De orsaker som förekommer mest frekvent 

under timmarna 04, 05 samt 06 illustreras i Figur 12 nedan.  

Figur 12 Visar de orsaker som mest frekvent förekommer under timmarna 04, 05 samt 06. 

Ur Figur 12 kan vi avläsa att det återigen främst är avbrott med okänd orsak och lyckad 

återinkoppling samt vindrelaterade avbrott som bidrar till minskningen i andelen avbrott klockan 05. 

Eftersom dessa två orsaker har en viss korrelation, då vind bedöms vara den huvudsakliga orsaken till 

ledningens kontakt med fallande grenar, kan dippen klockan 05 framförallt tillskrivas en lägre 

vindaktivitet jämfört med klockslagen 04 och 06. Minskningen klockan 05 kan alltså inte bedömas ha 

någon korrelation till samhällsaktiviteter eller liknande.   

4.2.3 Dipp klockan 13 

Den tillfälliga minskningen i andelen oplanerade avbrott för Ellevio klockan 13, som beskrivs i avsnitt 

3.1, är intressant då motsvarande kurva för nationell data istället når sin ”peak” under samma 

timme. De orsaker som förekommer mest frekvent under timmarna 12, 13 samt 14 illustreras i Figur 

13 nedan.  
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Figur 13 Visar de orsaker som mest frekvent förekommer under timmarna 12, 13 och 14. 

Ur Figur 13 kan vi konstatera att samtliga av de illustrerade avbrottsorsakerna, förutom åska och 

okända avbrott med lyckad återinkoppling, uppvisar en minskning i andel klockan 13. Kabelfel, haveri 

och ”se anmärkning” är avbrottstyper som vi i avsnitt 4.1 konstaterar är relaterade till 

aktivitetsgraden i samhället. Att dessa orsaker uppvisar en tillfällig dipp klockan 13 pekar på att den 

minskade andel avbrott som observeras totalt för denna timme, jämfört med timmen innan 

respektive efter, kan tillskrivas samhällsaktiviteter.   

Det intressanta med minskningen klockan 13 för Ellevio är att det på nationell nivå istället inträffar 

en ”peak” i andelen oplanerade avbrott under samma timme (se Figur 1). Därför studerar vi även de 

orsaker som förekommer mest frekvent under timmarna 12, 13 och 14 på nationell nivå. Det som då 

kan konstateras är att det inte finns någon orsak som utmärker sig, utan de flesta orsaker uppvisar en 

ökning klockan 13 för att sedan minska igen klockan 14, med undantag för åskrelaterade avbrott som 

fortsätter att öka liksom för Ellevio.    

Det som slutligen kan konstateras för avsnitt 4.2 är att vindaktivitet är främsta orsaken till de 

variationer som kan observeras för Ellevio nattetid (se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2), medan orsaker 

relaterade till aktivitetsgraden i samhället utgör främsta orsaken till dippen klockan 13.  
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5 Studie av koncessioner 
En nätkoncession är ett tillstånd att bygga och använda en elektrisk starkströmsledning. 

Nätkoncessioner kan både gälla för områden och linjer, men i detta fall är det områden som är 

aktuella. I dokumentationen över Ellevios avbrottsärenden specificeras koncessionsområde för varje 

inträffat avbrott. [9]  

I avsnitt 4 görs en utredning av vilka orsaker som förekommer frekvent i avbrottsstatistiken för olika 

typer av avbrott. I detta avsnitt gör vi följaktligen en fördjupad analys av de koncessionsområden 

som hårdast drabbas av dessa orsaker, se Tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Visar vilka orsaker, i respektive orsaksgrupp, som bidrar till den största andelen oplanerade avbrott samt vilka 
koncessionsområden som drabbats hårdast av respektive.   

Orsaksgrupp Orsak Område 

Väderrelaterade Åska Hälsingland 

Vind Hälsingland 

Material-, anläggnings- och 
verksamhetsrelaterade 

Kabelfel Stockholm 

Övriga händelser Grävning Stockholm 

Okänt Okänt, lyckad återinkoppling Hälsingland 

Att avbrott som refereras till som haveri eller noteras med ”se anmärkning” i Ellevios 

avbrottsärendedokument inte studeras djupare i detta avsnitt är för att dessa referenser utgör ett 

dokumentationsfel som gör det svårt att dra slutsatser.   

5.1 Hälsingland 
Det som gör koncessionsområdet Hälsingland intressant är att det totalt står för den största andelen 

oplanerade avbrott, jämfört med Ellevios andra områden, när det egentligen är ett relativt stabilt 

nät. I detta avsnitt kommer vi därför att utreda och analysera omständigheterna kring de frekvent 

inträffande avbrotten i området i syfte att fastställa grundorsaken samt ge klarhet kring hur detta 

kan åtgärdas.   

Av de avbrottsorsaker som främst drabbar Hälsingland går det att urskilja ett samband; att samtliga 

av dessa orsaker i regel drabbar luftledningsnätet. Detta är alltså rimligt då Hälsinglandstrakten har 

en stor andel luftledningar på sina linjer. På tiden då elsystemet i Hälsingland utvecklades satsades 

det mycket på byggnation av luftledningar. I dagens läge satsas det istället på utbyggnad av jordkabel 

samt utbyte av befintlig luftledning mot kabel. Denna process har dock inte innefattat Hälsingland i 

större utsträckning då dess nät är välfungerande för att vara ett luftledningsnät och det finns 

områden med betydligt sämre ledningar som har prioriterats för ombyggnad. Närmare sagt är 

Hälsingland det sista område som Ellevio planerar att kabellägga då det bedöms att det finns andra 

landsbygdsområden med luftledningsnät som i större utsträckning är utsatta för vädervariationer.  

Hälsingland har även ett mycket stenigt landskap, vilket gör det svårt att lägga jordkabel. Dessutom 

har sten sämre konduktivitet än jord, vilket gör det svårare att få till bra jordningar i områden med 

stenig terräng. Nätet behöver fortfarande vara säkert så i praktiken innebär detta att fler jordlinor 

måste läggas ned än vad som annars behövts i terränger av annan konsistens. Med andra ord kräver 

en kabelläggning av Hälsingland större resurser än vanligt. Luftledning har visserligen sina fördelar, 

som exempelvis att inträffade fel är lättåtgärdade och felsökningen är mindre komplicerad. Detta till 
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skillnad från jordkabel där reparationsåtgärder innefattar felsökning med instrument, uppgrävning av 

kabel med grävmaskin, skarvning o.s.v., vilket resulterar i längre varaktighet på avbrotten. Däremot 

är jordkabel betydligt tåligare mot väder och vind, vilket enligt Tabell 1 är en frekvent förekommande 

avbrottsorsak på elnätet i Hälsingland. Därför är det intressant att studera denna koncession djupare. 

En karta över koncessionens geografiska område presenteras nedan i Bild 1. [3]       

Bild 1 Visar det geografiska område som koncessionsområdet Hälsingland täcker. 

En anledning till den stora andelen avbrott i Hälsingland skulle kunna vara landskapets geografiska 

läge, med utsatthet för väder och vind, i kombination med en hög andel luftledningar.  Detta 

undersöker vi nedan. I Figur 14 presenteras variationen i starttid för inträffade avbrott inom 

Hälsingland för orsakerna åska, vind samt okänt med lyckad återinkoppling.  

Figur 14 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott för varje timme (räknat på totala antalet avbrott av 
respektive orsak). 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Andel 
oplanerade 

avbrott 

Starttimme 

Åska

Vind

Okänt, lyckad
återinkoppl.



31 
 

Ur Figur 14 kan det urskiljas att för åskrelaterade avbrott följer kurvan för Hälsingland samma trend 

som motsvarande i Figur 4 för Ellevio, förutom att den maximala andelen avbrott i Figur 4 som 

inträffar klockan 16-17 istället utgörs av en tillfällig dipp i Figur 14 klockan 16. Ur SMHI:s 

dokumentation (2:a januari 2012 till 1:a januari 2015) över åskurladdningar är det svårt att utläsa 

exakt vilka rapporteringar som berör Hälsingland, då åsknedslagets position anges så specifikt som på 

latitud- och longitudnivå. Efter studier av Hälsinglands geografiska koordinater och beräkning av det 

antal åskurladdningar som skett inom ramarna för dessa koordinater kan vi bedöma att ca 4 % av alla 

åskurladdningar i Sverige under den studerade perioden har drabbat Hälsingland. Visserligen innebär 

den manuella matchingen av Hälsinglands koordinater mot SMHI:s registrerade åsknedlag en viss 

felkälla, men även om andelen åsknedslag egentligen skulle ligga på några procent mer eller mindre 

så är det fortfarande lågt med tanke på att Hälsingland står för hela 31,5 % av Ellevios totala antal 

åskrelaterade avbrott. Dessutom är det inte alla av dessa åskurladdningar som slår ned på eller i 

närheten av elledningar.  

Det är inte heller så att strömstyrkan på de åskurladdningar som drabbar Hälsingland skulle vara 

högre. För Sverige gäller en genomsnittlig strömstyrka på -14,4 kA (negativ urladdning) och 14,2 kA 

(positiv urladdning), medan motsvarande för Hälsingland approximativt beräknas till -15 kA 

respektive 12,4 kA. Även enligt SMHI är Hälsingland inte det område med mest frekvent 

förekommande åskoväder, utan det är snarare västkusten. Ellevios nät på västkusten består av flera 

koncessionsområden som sammanslaget också har en hög andel åskrelaterade avbrott: 9,9 %. 

Faktumet kvarstår dock att Hälsingland som ensamt koncessionsområde står för en påtagligt högre 

andel åskrelaterade avbrott än övriga områden, vilket är anmärkningsvärt. Det har även av SMHI år 

2005 gjorts en bedömning över riskområden i Sverige baserat på väderstatistik och utifrån den kan 

det konstateras att det i Hälsingland visserligen är en hög risk för snö, men inte någon utmärkande 

risk för åska eller övriga stormar i relation till övriga landet. Detta resonemang återkopplar till att 

nätet i Hälsingland till står del utgörs av luftledning och det är detta som är den främsta orsaken till 

den höga andelen åskrelaterade avbrott samt avbrott kopplat till vindar. [5], [37] 

Vindstyrkan varierar konstant, både på nationell nivå och för Hälsingland. Hälsingland är dock, som 

tidigare nämnt, ett skogslandskap, vilket ökar risken för att träd ska falla ned på ledningarna och 

orsaka strömavbrott. Vind kan även bidra till strömavbrott genom att ledningarna börjar svänga och 

slå emot varandra, vilket skapar kortslutning. För just Hälsingland beror dock den högsta andelen 

vindrelaterade avbrott på just trädfall i samband med kraftig blåst. Mellanspänningsnätet i 

Hälsingland är dessutom oisolerat på många ställen och inte heller trädsäkert, det vill säga det finns 

inga breda ledningsgator längs ledningarna. [3], [10]  

Med bakgrund mot detta är det därför förklarligt varför Hälsingland har högst andel avbrott av okänd 

orsak med lyckad återinkoppling, då denna avbrottstyp endast drabbar luftledningar (se avsnitt 

4.1.4). Eftersom den sannolika orsaken till denna typ av avbrott, som tidigare nämnt, främst är 

fallande trädgrenar och liknande är det därför rimligt att dessa avbrott sker frekvent i ett skogstätt 

landskap som Hälsingland. Det kan även observeras att kurvan för okända avbrott med lyckad 

återinkoppling följer kurvan för vindrelaterade avbrott någorlunda under eftermiddagen och kvällen.  

5.1.1 Belastning och spänning 

För att närmare undersöka koncessionsområdet Hälsingland är det även intressant att studera 

belastningsdata och spänningsdata för området och huruvida dess variation eventuellt kan kopplas 
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till okända avbrott med lyckad återinkoppling. Denna avbrottstyp är av främst intresse för detta 

avsnitt då den, trots dess huvudsakligen väderrelaterade grundorsak, möjligen kan ha någon koppling 

till aktivitet på nätet, speciellt eftersom Figur 8 i avsnitt 4.1.4 visar på en ökad andel avbrott under 

dagen. De andra dominerande avbrottsorsakerna i området Hälsingland är väderrelaterade; 

grundorsaken är alltså redan känd.  

Här gör vi en avgränsning genom att enbart studera ett urval av stationer: Sävsberg och Strömsbruk. 

Båda stationerna ligger på spänningsnivån 10 kV men har olika geografiska lägen inom 

Hälsinglandsområdet, där Strömsbruk ligger vid kusten medan Sävsberg ligger i Bollnästrakten. Dessa 

stationer står visserligen inte för den högsta andelen okända avbrott med lyckad återinkoppling, men 

då undersökningen kräver en del manuella moment väljer vi stationer med ett färre, men fortfarande 

tillräckligt för studiens omfattning, antal avbrott; närmre bestämt ett tiotal. Dessutom har 

stationerna en geografisk spridning, vilket är fördelaktigt för resultatets trovärdighet.    

I undersökningen utgår vi från Ellevios dokumenterade belastnings- och spänningsvärden som finns 

registrerade i en intern databas i form av genomsnittliga timvärden i enheten [MW] respektive [kV].  

Först sorteras mätvärdena baserat på timme och därefter illustreras dataserierna för varje timme i 

form av lådagram. Metoden för att konstruera ett lådagram beskrivs i avsnitt Appendix 1. Denna 

rapport kommer dock att använda sig av R för konstruktion av lådagram då det i programmet redan 

finns en inbyggd funktion som, baserat på samma metod, genererar det önskade diagrammet. Det 

hade dessutom inte varit rimligt att göra detta manuellt med tanke på den omfattande mängden 

dataserier och nödvändiga körningar som krävs för denna undersökning. I Figur 15 nedan 

presenteras ett exempel på ett sådant lådagram för spänningen i stationen Sävsberg. Resterande 

lådagram återfinns i Figur 26-29 i Appendix 4. [22]  

Figur 15 Visar Sävsbergs spänningsdataserier för varje timme representerat i form av lådagram. Spänningsvärdet för de 
inträffade kabelfelen för denna station är markerade med rött i respektive lådagram som motsvarar timmen för det 
inträffade avbrottet. 
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Det rådande mätvärdet för timmen då ett avbrott på den aktuella stationen inträffade markeras med 

rött (se Figur 15). Om mätvärdet för timmen då det studerade avbrottet inträffade ligger inom 

intervallet för boxen eller dess morrhår bedöms mätvärdet inte ha någon statistisk avvikelse från 

variationen i dataserien, det vill säga att belastningen/spänningen inte anses vara för hög eller låg. 

Om mätvärdet ligger utanför boxens och morrhårens gränser, vilket refereras till som extremvärden, 

är mätvärdet avvikande och kan möjligen vara kopplat till avbrott. För både Sävsberg och Strömsbruk 

finns det enbart ett uppmätt spänningsvärde att tillgå, då det endast finns en skena som ligger i 

anslutning till linjerna där de olika avbrotten inträffat. För Strömsbruk finns det också endast ett 

uppmätt belastningsvärde, vilket innebär att det bara finns en transformator installerad i stationen 

som matar linjerna, medan det i Sävsberg finns två. För Sävsberg bestäms det alltså först ur 

enlinjediagrammet vilken transformator som matar linjen där avbrottet inträffat och sedan 

undersöks spännings- och belastningsvärdet för denna transformator. I just fallet med Sävsberg är 

det båda transformatorerna som matar samtliga linjer. Därför är det lämpligt att studera mätvärden 

för båda transformatorerna i samband med avbrottens inträffande.  

Varken i Figur 15 eller i de övriga figurerna tillhörande denna undersökning kan det observeras att 

mätvärdet är avvikande. Detta pekar mot att grundorsaken till okända avbrott med lyckad 

återinkoppling inte är kopplad till belastningen.    

5.2 Stockholm 
Koncessionsområdet Stockholm kan i Tabell 1 observeras ha den största andelen avbrott orsakade av 

grävningar samt kabelfel. Detta är rimligt då Stockholms elsystem nästan uteslutande består av 

nedgrävd jordkabel. Att grävningar orsakar avbrott i större utsträckning i just Stockholmsområdet 

jämfört med andra områden beror på att Stockholm har en väldigt tätt konstruerad infrastruktur. 

Elledningar är dessutom positionerade över alternativt korsar fjärrvärmeledningar, vattenledningar 

med mera och vid reparationsarbeten av dessa andra system riskeras även jordkablar att skadas. 

Som nämnt i avsnitt 4.1.3 kan grävningar även vara orsaken till kabelfel, både direkta och indirekta i 

de fall då kabeln skadats så pass att det uppstår komplikationer i ett senare skede. [8] 

Det har i avsnitt 4.1.2 diskuterats att kabelfel i sig är en relativt ospecifik avbrottsorsak då 

grundproblemet varierar mellan olika fall. I Stockholm kan det dock konstateras att många jordkablar 

börjar bli gamla och det är därför sannolikt att isolationsförmågan hos dessa har försämrats över 

åren. I samband med bland annat spänningsspikar som förekommer på nätet är det möjligt att den 

föråldrade isolationen slås igenom och orsakar jordfel, som är den allra vanligaste typen av kabelfel. 

Jordfel kan även förekomma i grupp, det vill säga att ett jordfel provocerar fram flera vilket resulterar 

i en hög andel kabelfel som egentligen har samma grundorsak. Även fast vi i detta avsnitt studerar 

variationer på timbasis så kan det även konstateras att kabelfel har större benägenhet att inträffa 

under våren när isen smälter, eftersom marken då följaktligen rör sig och de kabeldelar som ligger illa 

till knäcker. [20] 

Figur 16 nedan presenterar den procentuella andelen oplanerade avbrott som inträffat under 

respektive timme relaterat till kabelfel och grävningar för koncessionsområdet Stockholm. Det kan 

urskiljas att grävningar utgör en rimlig orsak till en något ökad andel kabelfel under dagen, då bland 

annat topparna klockan 14 samt klockan 07 infaller samtidigt för de båda kurvorna. Däremot sker det 

inga grävningar under natten, vilket innebär att dessa kabelfel har andra grundorsaker. En intressant 
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observation är även att trenden för grävningsrelaterade skador följer en mycket tydlig dagordning. 

Avsaknaden av avbrott under exempelvis 12:e timmen pekar mot att grävningsverksamheten tar 

lunchrast då. Detta är rimligt då den branschen håller sig till traditionella arbetstider. [8], [9] 

Figur 16 Visar den procentuella andelen kabelfels- samt grävningsrelaterade avbrott för varje timme (räknat på totala 
antalet avbrott på grund av kabelfel respektive grävningar i koncessionsområdet Stockholm). 

I detta avsnitt kommer vi fortsatt att studera de ovan beskrivna omständigheterna kring förekomsten 

av kabelfel för att möjligen kunna förklara kurvans trend i Figur 16. Det kommer även att, liksom i 

avsnitt 5.1, undersökas om variation i belastning eller spänning kan ha någon koppling till andelen 

kabelfel.  

5.2.1 Belastning och spänning 

De stationer som vi väljer för studie är Kronoberg och Stadshagen. Undersökningen görs på 

motsvarande sätt som i avsnitt 5.1.1. För båda stationerna finns det två transformatorer installerade. 

I både Kronoberg och Stadshagen är det båda transformatorerna som matar vid normaldrift utifrån 

en sektionering, det vill säga att en del av de utgående linjerna matas av den ena transformatorn och 

den andra delen matas av den andra. Vid exempelvis reservdriftläge kan matningssystemet vara 

annorlunda, men i denna undersökning utgår vi från normaldrift.   

Ur Figur 31-34 i Appendix 5 kan det observeras att nästan samtliga av Kronobergstationens kabelfel 

har inträffat vid en spännings- och belastningsnivå som befinner sig innanför lådagrammet, vilket 

innebär att belastningsvärdet inte kan betraktas som ett extremvärde för denna tidpunkt. 

Undantaget är kabelfelet som inträffade 14:e september 2014 klockan 20 på okänd nätkomponent, 

där spänningen för transformator T2 har uppvisat ett värde som bedöms som avvikande. Vid 

närmare studier av timmarna innan och efter avbrottet kan det även urskiljas att spänningsvärdet 

innan avbrottet ligger på 10,7 kV för att under timmen för avbrottet minska till 9,22 kV och slutligen 

gå ned till noll timmarna efter. Det kan även vid närmare studier observeras att trots att 

belastningsnivån för denna timme fortfarande befinner sig inom lådagrammet så går också 

belastningsvärdet för timmen efter ned till noll för transformator T2. Skillnaden mellan detta kabelfel 

och de andra som dokumenterats för Kronoberg är att de övriga kabelfelen inträffat på en av de 
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utgående ledningarna medan transformatorn och övriga utgående linjer fortfarande var 

spänningssatta. Detta kabelfel anges istället ha skett i själva fördelningsstationen. Avbrott med 

denna markering kan även innebära att felet ligger i det överliggande nätet men då dessa nät inte 

finns med i Ellevios databas, så utgör fördelningsstationen den högsta nivån som felet kan registreras 

på. Därför är det inte heller ur enlinjediagrammet möjligt att tyda vilken den matande 

transformatorn till komponenten där felet skett är och följaktligen är det befogat att undersöka 

skillnader i mätvärden för båda transformatorerna i samband med detta fel. Då mätvärdesvariationer 

har kunnat observeras för transformator T2 är det alltså denna som berörs av felet. Att spänning och 

belastning går mot noll för en transformator vid ett fel som registrerats i fördelningsstationen tyder 

på att det uppstått ett fel någonstans på uppsidan av transformatorn, vilket gör att den blir 

spänningslös.   

Figur 35-38 i Appendix 5 visar att det för Stadshagen kan återfinnas samma kabelfel i själva 

fördelningsstationen den 14:e september 2014 för vilket spänningen samt belastningen minskar för 

att därefter gå ned mot noll timmen efter. Detta pekar mot att felet ligger i ett överliggande nät som 

påverkar både stationerna Kronoberg och Stadshagen. Vid närmare studie av avbrottsnoteringar 

tillgängliga via en intern databas kan det konstateras att orsaken lokaliserades till en skarv på en 

kabelsträcka på 110 kV mellan Stadshagen och Kronoberg.  

Utöver detta kan det för Stadshagen observeras att ett kabelfel som skett i samband med utgående 

ledning, den 27:e juni 2013 under klockan 09, också uppvisar avvikande värden både för spänningen 

och belastningen. Här kan det observeras att båda värdena minskar kraftigt för den matande 

transformatorn från timmen innan för att sedan vara noll de nästkommande nio timmarna. Vid 

studie av avbrottsnoteringar kan det konstateras att detta fel berodde på att en utgående brytare 

löste ut och efter koppling av några frånskiljare slogs brytaren till igen under nästkommande timme.   

För de allra flesta kabelfel som studerats i detta avsnitt har ingen märkbar förändring i varken 

belastningen eller spänningen kunnat observeras. Undantaget utgörs alltså av det fel som 

registrerats för själva fördelningsstationen i Kronoberg respektive Stadshagen, som orsakats på en 

överliggande linje, samt ytterligare ett fel i Stadshagen som registrerats för en utgående ledning och 

som orsakats av att en utgående brytare löste ut av någon anledning. För att undersöka närmare 

huruvida dessa fel skulle kunna bero på exempelvis förhöjd förbrukning på nätet används 

nedanstående formel: 

P = VI                  (6) 

P = aktiv effekt 

I = ström  

V = spänning 

Detta innebär att för ett fixerat eller minskat värde på spänningen så kommer en ökning i förbrukad 

effekt att innebära en ökad ström. [38] 

Det har redan konstaterats att för samtliga fall har både belastningen och spänningen gått mot noll 

under timmarna efter avbrottets inträffande. Om hypotesen om förhöjd förbrukning på nätet som 

grundorsak till dessa avbrott stämmer, kommer vi rimligtvis att kunna observera en ökad belastning 
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under timmen innan, då ökad förbrukning innebär en ökad ström på nätet och därmed ökad effekt, 

enligt formel (6). Vid studier av det inträffade avbrottet den 14:e september 2014, som drabbade 

både Kronoberg och Stadshagen, kan det konstateras att båda stationerna uppvisade ett något 

förhöjt effektvärde under timmen innan avbrottet jämfört med kringliggande timmar för den 

matande transformatorn. Detta pekar mot att det finns tecken på att det har förekommit ett förhöjt 

strömvärde timmen innan avbrottet, som skulle kunna vara ett resultat av en tillfälligt förhöjd 

förbrukning. För avbrottet den 27:e juni 2013 kan vi också observera en något ökad belastning under 

timmen innan avbrottet.  

Alltså kan det konstateras att de avbrott, för vilka det observerats en förändring i belastningsvärdet, 

möjligen kan ha berott på förhöjd förbrukningen. Förändringarna i belastningsvärdet utgörs dock 

endast av några enstaka [MW] och är relativt små jämfört med övriga förändringar som kan 

observeras för datamaterialet och dessutom utgör dessa avbrott en minoritet av de studerade fallet. 

Fortfarande är det dock möjligt att påstå att det finns en korrelation mellan kabelfel och ökad 

förbrukning. Detta bekräftas även av Figur 6 i avsnitt 4.1.2 som visar att kabelfelsrelaterade avbrott 

ökar i andel under dagen, vilket tyder på korrelation med samhällsaktiviteter.  

5.2.2 Överslag i samband med kondensatorbatterier 

Som nämnt i föregående avsnitt så gäller att när förbrukningen på nätet går upp så går spänningen 

följaktligen ner, vilket i sin tur skapar ett underskott av reaktiv effekt. I syfte att kompensera för detta 

kopplas därför kondensatorbatterier in i systemet. För att koppla in kondensatorbatterier måste 

brytaren slutas genom en snabb minskning av avståndet, vilket kan resultera i överslag som varar tills 

brytaren är fullt sluten. Detta utgjorde ett stort problem för elsystemet för ca 20 år sedan och trots 

att det sedan dess installerats nya brytare på de flesta ställen (där avståndet som ska slutas är 

betydligt mindre) så finns det fortfarande en viss risk för att överslag kan inträffa. Vid överslag 

uppstår det spänningsspikar som skickas ut på nätet och det är dessa som, vid en dålig isolering på 

kabeln, riskerar att slå igenom och orsaka jordfel. [20] 

Utifrån detta är det intressant att undersöka om det eventuellt kan urskiljas någon trend mellan 

kopplingsarbeten, det vill säga inkoppling av kondensatorbatterier och följaktligen tillkommande 

spänningsspikar, och kabelfel. Denna undersökning gör vi genom att först studera enlinjediagrammet 

över en utvald station för att bestämma vilka linjenummer som batterierna och dess brytare sitter 

på. Därefter används återigen Ellevios interna databassystem för att exportera mätvärden på den 

reaktiva effekten, Q, som har registrerats för de valda linjerna. Det är oftast fler än ett 

kondensatorbatteri kopplat till samma station. I de flesta fall är fler än ett batteri också kopplat till 

samma matande linjer. Detta görs för att kunna koppla in den nödvändiga nivån som krävs baserat 

på den reaktiva lasten. Det är även viktigt att ”motionera” kopplingsorganen, så att inte enbart 

samma används hela tiden och snabbare förslits [21]. Slutligen undersöker vi om det vid inträffandet 

av respektive kabelfel för den studerade stationen också kan observeras en inkoppling av någon av 

stationens kondensatorbatterier under samma timme. Detta görs genom att undersöka om 

batteriets värde på den reaktiva effekten ökar för timmen då kabelfelet inträffar jämfört med 

timmen innan.   

Denna undersökning görs för stationerna Kronoberg och Stadshagen som båda har spänningsnivån 

11 kV.  Det är just på mellanspänningsnätet som det är flest kondensatorbatterier installerade [20]. 

Tabell 10 och 11 i Appendix 5 presenterar kondensatorbatteriernas kopplingsläge vid timmen för 
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kabelfelet i den studerade stationen; det vill säga om kondensatorbatteriet kopplas in, redan är 

inkopplat eller inte är inkopplat. 

Av de sammanlagt 14 studerade fallen för avbrott på grund av kabelfel kan det inte för något av 

dessa observeras en ökning i kondensatorbatteriets mätvärde. Det går därmed inte att utifrån denna 

undersökning bekräfta att kabelfel har inkoppling av kondensatorbatterier (som resultat av ökad 

förbrukning på nätet) som grundorsak. Detta resultat pekar istället mot att installeringen av nya 

brytare i stationerna har resulterat i färre förekommande överslag på elsystemet i samband med 

snabbare kopplingsförlopp. På så sätt har spänningsspikar i samband hög last kunnat förebyggas. 

Detta visar på vikten av uppdaterade skyddssystem.  

Däremot är det viktigt att notera att denna undersökning baseras på timvärden, då det för den 

studerade tidsperioden endast finns att hämta batteriernas registrerade mätvärden på timnivå. Detta 

innebär alltså en viss felkälla då mätvärdet varierar även under varje timme. Den 31:a augusti 2014 

började Ellevio registrera motsvarande värden på kvartsnivå för att öka precisionen. 

Avbrottsstatistiken som studeras i denna rapport dokumenterar dock avbrott mellan 1:a oktober 

2011 och 30:e september 2014 och därmed finns det endast relevanta värden på kvartsnivå för 

september 2014. Under denna månad inträffade två avbrott i Kronoberg respektive Stadshagen, men 

inget av dessa visar på att kondensatorbatteriet kopplats in i någon av stationerna i samband med 

kabelfelets inträffande.   

5.2.3 Kedjeförekommande kabelfel 

I detta avsnitt kommer vi att undersöka kedjeförekommande kabelfel genom att titta närmare på om 

det i avbrottsdokumentet kan återfinnas kabelfel som inträffar tätt efter varandra, för samma station 

men olika matande linjer. Ambitionen är att få mer insikt i variationerna för kabelfel, framförallt 

under natten då samhällsaktiviteten är låg. Denna studie görs för alla stationer i Stockholmsområdet.  

Tabell 2 nedan presenterar de kabelfel som inträffat tätt inpå varandra för samma station men olika 

matande linjer. Ur detta kan vi exempelvis urskilja en rad fel som inträffat under klockan 04 den 5:e 

juli 2012 för stationen Skanstull. En annan lång kedjeförekomst av fel kan observeras för 

Vanadislunden samt Gärdet under klockan 14 den 24:e september 2013. Dessa observationer 

bedöms vara orsaken till den ökade andelen kabelfel i Stockholm klockan 04 respektive 14 (se Figur 

15).  

Tabell 2 Visar kedjeförekommande kabelfel i Stockholm. 

Fördelningsstation Datum Timme Matande linje 

Skanstull 05-07-2012 04 SK-33 

04 SK-36 

04 SK-10 

04 SK-7 

Gärdet 18-07-2012 18 GT-19 

18 GT-20 

Ulvsunda 11-06-2013 16 UA-28 

16 UA-29 

Vanadislunden 24-09-2013 14 VL-8 

14 VL-66 

14 VL-7 
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14 VL-65 

14 VL-10 

Gärdet 24-09-2013 14 GT-22 

14 GT-67 

17 GT-68 

Västertorp 14-01-2014 13 VP-4 

13 VP-7 

 

Det finns olika omständigheter som har kunnat orsaka dessa kedjeförekommande kabelfel. En möjlig 

orsak är jordfelsrelaterad. När ett jordfel uppstår i mellanspänningsnätet så kopplas ledningen bort 

omedelbart, men ibland fungerar inte bortkopplingsautomatiken lika snabbt som den förväntas och 

under denna överflödiga tid får de andra två faserna en förhöjd spänning. Detta kan i sin tur leda till 

ytterligare jordfel. Denna förklaring kan tillskrivas vissa av de observerade fallen, som exempelvis de 

fel som inträffar i Ulvsunda den 11:e juni 2013 klockan 16, Gärdet den 18:e juli 2012 eller Västertorp 

den 14:e januari 2014 klockan 13 (se Tabell 2). Detta bekräftas av att de utgående linjer där 

avbrottssekvenserna inträffar matas av samma transformator och tillhör samma fack, vilket kan 

urskiljas ur enlinjediagrammet för respektive station. För de övriga kedjeförekommande felen som 

inträffar kan inte ovanstående orsak tillskrivas lite självklart, då studier av enlinjediagrammen visar 

att vissa av de drabbade linjerna är uppdelade på olika transformatorer och inte sitter ihop elektriskt 

vid normaldrift. Det skulle dock också kunna vara så att stationen under just tiden för avbrotten varit 

kopplad i reservdriftläge och kopplingen således är annorlunda. En annan möjlig orsak, som kan 

drabba linjer från olika fack, är en så kallad ”sympatiutlösning”. Detta innebär att ett jordfel som 

inträffar på en kabel även medför att jordfelsskydd på andra kablar mäter in felet obefogat och löser 

ut. Vilken grundorsaken till dessa fel än må vara så visar den i alla fall på att det på jordkabelnätet i 

Stockholm kan inträffa kedjeförekommande kabelfel, som delvis kan förklara variationen i Figur 15.  
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6 Avbrott relaterat till priser 
Elnätsverksamheten som nätföretagen bedriver innebär att utöka och underhålla elnätssystemet 

samt göra överföring av el tillgänglig för kunderna. Kunderna kan i sin tur genom att betala en 

nätavgift, även kallad nättariff, hyra rättigheter till att ta ut eller mata in effekt på elnätet. 

Efterfrågan på el varierar dock över tiden, vilket innebär att elnätets kapacitet måste vara så pass hög 

att den kan klara den maximalt efterfrågade kapaciteten. Den tjänst som nätföretagen tillhandahåller 

kan alltså beskrivas som själva kapaciteten att överföra el. Vid beräkningen av nättariffen kan 

elnätsföretaget antingen utgå från att tariffen inte ska variera över året baserat på 

kapacitetsutnyttjandet eller välja att fördela kapacitetskostnaderna samt nätförlusterna över 

tidsperioder. Det förstnämnda refereras till som enhetlig nättariff och det sistnämnda innebär 

tidsdifferentierad nättariff. En tidsdifferentierad utformning av tariffer skapar ett incitament för 

kunderna att ändra sitt effektuttag och förbrukningsmönster på ett sätt som är effektivare ur ett 

samhällsperspektiv då det bland annat förebygger effekttoppar under höglasttid och följaktligen 

minskar behovet av en investering i kapacitetsutbyggnad. [24] 

En annan prissättning som är relevant vid studier av elsystemet är elhandelspriset. I princip all 

elhandel inom Norden gå genom Nord Pool Spot - den nordiska elbörsen - som sätter elpriset varje 

timme under årets alla dagar. Till skillnad från nätavgifter utgör kostnaden för själva elen den del av 

konsumentpriset som är utsatt för konkurrens. Elandelsföretagen sätter alltså själva priset till vilket 

de säljer sin el till kunderna, men vanligtvis sker detta utifrån det marknadspris som råder på Nord 

Pool Spot. [25]     

6.1 Avbrott relaterat till nättariffer 
Ellevio är ett av de elnätsföretag som tillämpar tidsdifferentierade tariffer. För Ellevios 

effektabonnemang har högbelastningstid bestämts gälla vardagar klockan 06 till 22 under perioden 

november till mars. Undantag är nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdagen, långfredagen, annandag 

påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Dessa dagar betraktas som lågbelastningstid. 

Klockslagen är angivna i svensk rikstid och följder övergången från sommar- till vintertid. [26] 

I detta avsnitt kommer vi att närmare undersöka variationen i andelen avbrott på minutbasis som 

kan observeras kring timskiften mellan hög- och lågbelastningstid där det finns två prissättningar på 

var sida. Närmare bestämt kommer minutslagen 50 till 10 att undersökas för dessa timskiften, som 

enligt ovan sker vid övergången till klockan 06 samt 22 för Ellevio (exkluderat dagarna som utgör 

undantag). Detta presenteras i Figur 17 nedan.   
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Figur 17 Visar variationen av andelen inträffade avbrott (räknat på totala antalet avbrott för respektive timskifte) för 
minuterna kring de två timskiftena där övergång mellan hög-och låglast sker.  

Det som kan observeras ur Figur 17 är att båda kurvorna varierar märkbart minuterna emellan utan 

någon tydlig trend. Det kan observeras toppar för timskiftet 05-06 för minutslagen 52, 57, 04 samt 

06. Efter studier av avbrottsmaterialet kan det dock konstateras att avbrotten som registrerats för 

dessa tidpunkter skiljer sig från varandra vad gäller datum, orsak samt drabbad fördelningsstation. 

Detta pekar på att dessa toppar är slumpartade. Undantaget är minuterna 04 och 06 där avbrotten 

främst orsakats av okända avbrott med lyckad återinkoppling, men eftersom de andra faktorerna 

skiljer sig antas det också bero på slumpen. Dessutom är denna typen av avbrott vindrelaterad och 

beror alltså inte på lasten på nätet. För minuterna 52 och 57 kan det urskiljas tre avbrott med icke 

väderrelaterade orsaker, så som kabelfel och okänt avbrott med sektionering.  

För timskiftet 21-22 kan toppar observeras vid 52, 58 samt 05. Vid närmare undersökning av minuten 

52 kan det observeras att dessa avbrott sker på luftledningsnätet och orsakerna är väderrelaterade 

så som trädfall samt okända orsaker med lyckad återinkoppling. För minutslaget 58 är också 

orsakerna väderrelaterade, med undantag för ett avbrott som var orsakat av kabelfel. För 

minutslaget 05 är även här de flesta avbrott väderrelaterade med undantag för ett som refererats till 

som haveri och ett som är okänt.  

Den enda noterbara trend som kan observeras är alltså att avbrotten kring dessa timskiften i de 

flesta fall är väderrelaterade. Väderförhållanden tar ingen hänsyn till vilken nättariff som råder och 

därför anses denna observation vara irrelevant för sammanhanget. Avbrott med icke väderrelaterade 

orsaker kring timskiftena är för få för att dra några slutsatser. Om dessa avbrott hade varit högre till 

antalet eller om någon trend hade kunnat urskiljas för kurvorna, hade det varit möjligt att spekulera 

kring en möjlig korrelation mellan konsumtion och nättariffer. I detta fall kan detta inte göras; i alla 

fall inte på mellanspänningsnätet.  

Avsaknaden av korrelation mellan inträffade avbrott och prissättningen är dock inte helt oväntad. I 

avsnitt 3.2, Figur 2 kan det konstateras att det för Ellevios totala antal avbrott inte finns någon trend 

på minutbasis. En liten ökning kan observeras kring timskiftet, men den är inte så utmärkande 

jämfört med övriga variationer, vilket bekräftar att nättariffer inte påverkar avbrottsfrekvensen. Även 
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om en viss ökning i förbrukningen sker i samband med övergång till låglasttariff, så är den i sådana 

fall inom dimensioneringens ramar.  

Det intressanta i Figur 2 är att nationell data visar på att andelen avbrott ökar vid minutslagen 00 

respektive 30. För att undersöka huruvida detta är korrekt illustreras avbrottsfrekvensen i Figur 18 

nedan för samtliga avbrott i Sverige, liksom i Figur 2, tillsammans med avbrotten för de 50 % samt 5 

% av företagen som står för högst andel avbrott.  

Figur 18 Visar andelen avbrott på minutbasis för alla företag samt för de 50 % respektive 5 % som står för högst antal 
avbrott. För denna jämförelse används ett radardiagram, då dessa tydligare framhäver minutslagen 00 och 30. 

Vi kan ur Figur 18 urskilja att ju fler mindre företag som inkluderas i beräkningen, desto större blir 

topparna vid minutslagen 00 och 30. Den rimliga förklaringen till dessa toppar är således att de större 

företagen har mer resurser att lägga på exakt registrering av inträffade avbrott, medan det bland 

mindre företag i större utsträckning förekommer manuell registrering. För enkelhetens skull tilldelas 

alltså avbrottet en starttid på antingen minutslaget 00 eller 30, även om avbrottet egentligen 

inträffade under någon av de övriga minuterna. Det kan dock även för de 5 % största företagen 

observeras en liten topp under framförallt timskiftet, men även halvtimmesskiftet, även om den är 

jämförelsevis liten. De större företagen, däribland Ellevio, har till största del gått ifrån manuell 

registrering och baserar tidsbestämningen på systemets automatiskt föreslagna tid. Det är dock inte 

omöjligt att det i några fåtal fall har förekommit manuell registrering där också. Detta resultat 

bekräftar dock att det inte kan återfinnas någon konsumtionskopplad ökning kring timskiftena och de 

observerade topparna istället har att göra med andra omständigheter. [9], [35]   

Hittills har vi dock endast antagit att kunderna ökar respektive minskar sin förbrukning kring de 

timskiften då tidsdifferentiering appliceras. Det mer troliga är att kunder som valt att flytta sin 

kapacitetsförbrukning till låglasttid gör det med en marginal på några timmar. Då finns det även mer 

data att tillgå. I Figur 19 nedan presenteras Ellevios avbrott på timbasis för de dagar under året då 

tidsdifferentiering applicerats samt andelen avbrott för alla dagar under den studerade perioden.   
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Figur 19 Visar Ellevios avbrott på timbasis för dagar med respektive utan tidsdifferentierad tariff. 

I Figur 19 kan det observeras att det på morgonen inträffar en högre andel oplanerade avbrott för 

höglastdagar, det vill säga dagar då tidsdifferentiering appliceras, jämfört med övriga dagar. Under 

höglasttiden på dygnet kan det för dagar med tidsdifferentiering urskiljas en lägre andel avbrott 

under vissa timmar men även en högre andel avbrott under andra timmar. För att kunna avgöra 

huruvida det finns någon statistisk signifikans i dessa skillnader använder vi återigen ett t-test för att 

jämföra differensen i andelen oplanerade avbrott för högbelastnings- respektive lågbelastningstiden. 

Nollhypotesen är alltså att det inte finns någon statistisk skillnad mellan kurvorna där 

tidsdifferentiering appliceras jämfört med om den inte appliceras för låglasttid respektive höglasttid. 

En signifikansnivå på 0,95 antas. För timmarna 23-05 kan ett p-värde på 0,0017 erhållas som är 

mindre än 0,05 och därmed kan det konstateras att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

de två dataserierna. För timmarna 06-22 kan ett p-värde på 5,97*10-6 beräknas, vilket också 

understiger 0,05 och nollhypotesen kan förkastas även här. Alltså kan det utifrån detta test bedömas 

att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan antalet avbrott som sker under dagar med 

tidsdifferentierad tariff och under övrig tid. Däremot utgörs denna skillnad under höglasttimmar 

både av att dagar som applicerar tidsdifferentierad tariff har högre och lägre andel avbrott. Hade 

dagar med tidsdifferentierad tariff genomgående haft lägre andel avbrott under högbelastningstiden 

och högre andel under lågbelastningstiden, så hade trenden pekat mot att kundernas incitament för 

förflyttning av sin last är tillräckligt stort att det till och med speglar sig i avbrottsstatistiken.  

Nu visar resultatet snarare att skillnaderna beror på andra orsaker. Exempelvis kan det för kurvan 

som representerar övriga dagar observeras en ökning under eftermiddagen med en topp klockan 16. 

Övrig tid innefattar som ovan nämnt månaderna april till oktober och eftersom åskoväder är mest 

frekvent förekommande under sommarmånaderna är det inte förvånande att detta även speglas i 

kurvan för övrig tid. Vid numerisk studie av avbrottsorsakerna under övrig tid utgör åska den näst 

högsta andelen efter okända avbrott med lyckad återinkoppling som också är väderrelaterat. 

Motsvarande studie av data för dagar med tidsdifferentiering visar på ett jämförelsevis litet antal 

åskrelaterade avbrott, vilket förklarar denna kurvas lägre andel avbrott under eftermiddagen. Under 

låglasttimmarna är det för båda kurvorna okända avbrott med lyckad återinkoppling som är den 

dominerande orsaken, med skillnaden att dagar med tidsdifferentiering har färre sådana typer av 
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avbrott. Samma omständigheter kan observeras för höglasttimmarna 08-13. Differensen mellan 

kurvorna under timmarna 19-23 beror däremot på att det under dessa timmar är fler vindrelaterade 

avbrott för dagar där tidsdifferentiering har applicerats. Alla dessa orsaker är dock väderrelaterade 

och har alltså återigen att göra med vilka väderförhållanden som råder under dessa dagar och inte 

hur konsumtionsmönstret ser ut.  

I denna undersökning visar vi alltså att det visserligen finns en skillnad mellan andelen avbrott som 

sker under högbelastnings- respektive lågbelastningstimmar, men denna beror snarare på rådande 

väderförhållanden under de olika tiderna på året samt andra strukturella faktorer snarare än att 

nätbelastningen har flyttats på dygnsbasis och bidrar till fler/färre avbrott.  

6.2 Avbrott relaterat till spotmarknadspris 
Elpriset bestäms som ovan nämnt på den nordiska elbörsen Nord Pool och varierar beroende på olika 

faktorer, bland annat väderförhållanden och andra störningar samt omständigheter relaterade till 

omvärlden. Marknadsverksamheten kan delas in i Elspot och Elbas.  

Elspot är en intradagsmarknad som reglerar marknadspriset baserat på en balans av utbud och 

efterfrågan. Prissättningen beräknas på timbasis utifrån anbud från producenter och konsumenter. 

Därefter publiceras priserna inför nästkommande dag. Spotpriset representerar alltså en balans av 

följande:  

i) kostnaden att producera 1 kWh från den dyraste energikällan som behövs för att 

balansera systemet, vilket omfattar både inhemska installationer och externa importer.      

ii) Priset som konsumentgruppen är villig att betala för energin som behövs för att 

tillfredsställa efterfrågan. 

Prissättningsprocessen är därför ekonomiskt effektiv för samhället. [28]  

Elbas är en intradagsmarknad för elhandel som kompletterar spotmarknaden. Ofta är balansen 

mellan utbud och efterfrågan fastställd med hög säkerhet, men ibland kan vissa faktorer eller 

omständigheter ändras under tidsintervallet mellan spotmarknadens stängning klockan 12 och nästa 

dags leverans. Det kan exempelvis röra sig om att ett kärnkraftverk tas ur drift eller att kraftiga vindar 

ökar vindkraftsproduktionen. Följaktligen kommer den producerade energivolymen att under eller 

överstiga den planerade. På elbasmarknaden kan handel ske närmare realtid i syfte att återställa 

marknadsbalansen. Det går till som så att klockan 14 publiceras de kapaciteter som är tillgängliga för 

elbashandeln. Denna marknad är kontinuerlig, vilket innebär att handel äger rum varje dag under alla 

tider fram till en timme innan leverans. Priserna på denna marknad baseras på principen att den 

aktör som agerar först även kommer att serveras först, men det är det bästa priset som slutligen 

prioriteras det vill säga högsta köppriset och lägsta säljpriset. Denna intradagsmarknad kommer att 

bli allt viktigare framöver då satsningen på intermittenta energiproduktionstekniker ökar allt mer. 

Den ökade andelen oförutsägbar energiproduktion som träder in på marknaden är svår att täcka av 

de ”dagen före”- kontrakt  som utgör spotmarknaden och därför kommer elbasmarknaden att växa. 

Dock så kommer denna rapport att endast fokusera på spotmarknaden, trots att Ellevio både har 

befintliga och planerade anslutningar till förnybar produktion så som vindkraftverk. Detta beror 

främst på att den huvudsakliga elproduktionen i Sverige och även den som främst distribueras på 

Ellevios nät fortfarande består av centraliserade och förutsägbara installationer för vilka 

spotmarknaden är relevant. [29], [30]    
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I detta avsnitt kommer vi att undersöka om det finns någon korrelation mellan avbrott i samband 

med ökad konsumtion på nätet till följd av minskningar i elhandelspriset. Att undersöka korrelation 

mellan avbrott i samband med ökad produktion på nätet till följd av ökningar i elhandelspriset är 

mindre relevant, eftersom de flesta större vattenkraftverken deltar i den nordiska 

frekvensregleringen och styr ned om det blir överproduktion på nätet. Dessutom ansvarar Svenska 

Kraftnät för kraftbalansen i Sverige och övervakar detta dygnet runt.  De har alltså möjlighet att 

ingripa om den automatiska regleringen inte räcker till, vilket innebär att det inte finns något 

utrymme för producenterna att sälja mer än nödvändigt. Med andra ord är det högst osannolikt att 

det uppstår en överproduktion i Sverige som gör att det blir avbrott och det har inte inträffat på 

länge. Däremot är överkonsumtion en aktuell fråga och kan resultera i för hög ström genom nätet 

om kunderna väljer att anpassa sin förbrukning efter priset. Det finns nämligen exempel på tunga 

industrier som haft som praxis att förbruka större delar av sin el under låglasttid, bland annat nätter, 

för att spara kostnader. [3], [9] 

6.2.1 Avvikande låga elhandelspriser 

I undersökningen utgår vi från att studera elspotprisets timbaserade variation under samma period 

som täcks av den i rapporten studerade avbrottsdokumentationen. I avsnitt 6.1 kan det konstateras 

att inga samband finns mellan avbrott och nättariffer, men däremot kan vissa skillnader observeras 

mellan avbrottskurvorna för dagar med högbelastningstid respektive övrig tid. Dessa skillnader beror 

delvis på tiden på året som de tidsdifferentierade perioderna avser, vilket även återkopplar till 

tidigare avsnitt i rapporten där olika avbrottsorsakers förekomst och frekvens utreds. Därför är det 

rimligt att vid undersökning av variationen i elhandelspriset även ta hänsyn till tiden på året. 

Följaktligen sorterar vi prisvärdena både baserat på timme och på årsperiod med uppdelningen 

december-februari, mars-maj, juni-augusti och september-november. Vi gör detta eftersom det inte 

bedöms som logiskt att slå ihop spotmarknadsprisets variation för exempelvis klockan 17 sommartid 

och klockan 17 vintertid. Anledningen till att ingen motsvarande säsongsdifferentiering görs vid 

studie av exempelvis variation i spänning och belastning i avsnitt 5 beror på att där studeras 

avbrottens mätvärden även manuellt, där eventuella förändringar i värde för kringliggande timmar 

och dagar samt andra avvikande omständigheter undersöks. Detta är möjligt när de studerade 

avbrotten inte är allt för många, vilket är fallet i avsnitt 5 där endast avbrott för utvalda stationer 

studeras. Dessutom kan en överskådlig analys av datamaterialet konstatera att framförallt spänning, 

men även belastning inte varierar i lika stor omfattning över året, vilket elhandelspriset å andra sidan 

gör och dessutom kraftigt. I detta avsnitt ska samtliga dokumenterade avbrott för Ellevio jämföras 

mot rådande elhandelspris vid tidpunkten för respektive avbrotts inträffande. Analysen görs med 

hjälp av både Excel och R.  

Efter att vi sorterat prisvärdena illustreras dataserierna för respektive timme och månadsgrupp i 

form av lådagram. Dessa presenteras i Appendix 6, Figur 39-46. Prisvärdena sorteras även utifrån 

prisområde. Sverige är nämligen uppdelat i fyra områden där Ellevios distributionsnät innefattas av 

område 2 och 3 [31]. Därför måste även en sortering av Ellevios avbrottsdokumentation göras i syfte 

att bestämma vilket prisområde som täcker respektive koncessionsområde. Efter studier av kartan 

över Ellevios koncessionsområden kan Hälsingland, Hudiksvall och Ockelbo konstateras ligga inom 

området för prisområde 2. Resterande områden faller inom gränserna för prisområde 3.  

Slutligen gör vi en analys av det rådande prisvärdet för de inträffade avbrottens olika tidpunkter. 

Istället för att göra detta manuellt som i avsnitt 5, görs detta först genom att ta fram lådagrammens 
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numeriska gränsvärden (se Tabell 12-19 i Appendix 6) och jämföra dessa mot det rådande priset vid 

timmen för avbrotten för motsvarande prisområde. Om prisvärdet för timmen då det studerade 

avbrottet inträffade ligger inom intervallet för boxens morrhår bedöms inte värdet ha någon 

statistisk avvikelse från variationen i dataserien, det vill säga att prisvärdet inte anses vara för högt 

eller lågt. Om prisvärdet utgör ett extremvärde och befinner sig under morrhårets nedre gräns, kan 

det inte uteslutas att det rådande priset under den timmen är avvikande. Omständigheterna kring 

dessa avbrott med avvikande låga prisvärden studeras då närmare för att undersöka om det finns 

tecken på att de orsakats som resultat av ökad förbrukning. Detta gör vi genom att undersöka 

orsakerna för dessa avbrott, övriga omständigheter rörande avbrottens inträffande samt 

prisvariationen under kringliggande timmar och dagar.   

I Figur 20 nedan presenteras de orsaker som utgör över 90 % av avbrotten med avvikande lågt 

prisvärde. Här har orsakerna grupperats till väderrelaterade, systemrelaterade (vilket innefattar de 

orsaker som presenteras i avsnitt 4.1 i form av material-, anläggnings- och verksamhetsrelaterade 

avbrott, övriga händelser samt ”se anmärkning”) och okända. För fullständig data över de olika 

orsakernas förekomst, se Appendix 6, Tabell 20-23.   

Figur 20 Visar på årsbasis de orsakstyper och deras antal förekomst som utgör över 90 % av avbrotten med avvikande 
prisvärden som är mindre än morrhårens gränsvärden för aktuell timme. 

Det som kan urskiljas ur Figur 20 är att för timmar då ovanligt små värden på spotpriset gällde under 

december-februari utgörs majoriteten av avbrotten av väderrelaterade avbrott. Vid närmare studie 

av Tabell 20 i Appendix 6 kan det urskiljas att vind är den klart dominerande orsaken. Det är dock 

viktigt att tillägga att den 26:e december 2011 inträffade stormen Dagmar som svepte över Södra 

Norrland och Norra Svealand (där en stor del av Ellevios nätverk är placerade)[17]. Detta resulterade 

i att det i dokumentationen förekommer ett högt antal avbrott registrerade detta datum för olika 

koncessionsområden och stationer med vindrelaterade faktorer som huvudsakliga orsaken. Det 

genomsnittliga prisvärdet för område 2 och 3 under annandag jul år 2011 var 25,5 SEK/MWh 

respektive 28,7 SEK/MWh. Vid närmare analys av spotprisets förändring över kringliggande timmar 

kan det observeras att priset minskar under kvällen den 25:e december och är som lägst under 

timme 02 (3,22 SEK/MWh) den 26:e december. Under nästkommande timmar ökar spotpriset igen 

och frekvensen på avbrotten minskar.  
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Detta pekar mot att elhandelspriset kraftigt påverkas av stormar och kraftiga vindar. En rimlig 

förklaring till denna tydliga korrelation mellan vind och spotpris är att vindkraften under dessa 

förhållanden producerar en stor mängd energi som inte på långa vägar motsvarar den rådande 

efterfrågan, speciellt då annandag jul kategoriseras som lågbelastningstid; se avsnitt 6.1. Under 

annandag jul står större delen av industrin stilla i Sverige, så energibehovet är rimligtvis mindre. Dock 

så har det redan nämnts att överproduktion inte utgör en risk för avbrott eftersom reglerkraften har 

kapaciteten att jämna ut detta omgående. Alltså är både minskat spotpris och fler avbrott två följder 

av kraftig blåst, snarare än att fler avbrott skulle vara en följd av att konsumtionen ökad i samband 

med litet spotpris. Om detta varit fallet, det vill säga att det låga priset på spotmarknaden hade drivit 

konsumtionen uppåt, hade det rimligtvis skett fler avbrott på grund av systemrelaterade orsaker som 

överlast, kabelfel med mera. Detta kan dock inte observeras, utan även under dagarna efter 

annandag jul domineras avbrottsorsakerna av vind och denna typ av avbrott har ingen direkt 

koppling till konsumtionsbeteenden. Däremot är det möjligt att även om de låga elhandelspriserna 

resulterat i en ökad konsumtion på vissa håll, så är belastningen och den resulterande strömmen på 

nätet fortfarande inom dimensioneringens ramar.  

För avbrott som inträffar under avvikande små spotpriser under juni-augusti kan det ur Figur 20 

urskiljas att väderrelaterade och okända avbrott dominerar. Vid närmare studier av Tabell 22 i 

Appendix 6 kan det konstateras att dessa grupper till största del utgörs av åska och avbrott av okänd 

anledning med lyckad återinkoppling, både för prisområde 2 och 3. Vid studier av datum då både 

åskrelaterade och okända avbrott förekommer, kan vi konstatera att det endast i några enstaka fall 

kan urskiljas att ”kedjeförekommande” avbrott registreras under båda dessa orsaker och att 

avbrottet inträffat i anslutning till samma station. Mer vanligt är det att åskrelaterade avbrott och 

okända avbrott med lyckad återinkoppling inträffar på olika stationer och i olika koncessioner, om än 

under samma timme. Detta visar på att åskrelaterade avbrott oftast registreras korrekt och att 

okända avbrott med lyckad återinkoppling sällan har åska som grundorsak. Däremot kan det faktum 

att båda dessa orsaker har så stort antal avbrott under denna period peka mot att åska ofta uppstår 

tillsammans med oväder och däribland kraftig vind (som ju är den huvudsakliga orsaken till okända 

avbrott med lyckad återinkoppling). Visserligen ger åskrelaterade och vindrelaterade avbrott skador 

på elsystemet av helt olika karaktär, men det är inte sällan att dessa två väderfenomen uppstår 

samtidigt. Åska förekommer oftast i stora bymoln som byggts upp under dagen som resultat av 

exempelvis soluppvärmningen [32]. Ur bymoln uppkommer även fallvindar som ibland kan ge 

vindstötar av storm-och orkanstyrka och resultera i omfattande trädfällning [33]. Kopplingar mellan 

kraftiga vindar och låga elpriser har delvis att göra med ökad vindkraftsproduktion, vilket diskuteras 

ovan. Det kan dock inte återfinnas någon direkt korrelation mellan antalet åskurladdningar och 

elpriser. Anledningen till att elpriset är lågt under denna period är därför en kombination av att det 

är mer vindkraftsproduktion, att den totala förbrukningen under sommaren generellt är låg samt att 

förbrukningen minskar ytterligare i samband med att en stor andel kunder är strömlösa på grund av 

åsk- och vindrelaterade oväder. Vi kan dock inte urskilja några tecken på att de låga priserna skulle 

styra konsumtionen.  

För de övriga månadsintervallen, mars-maj och september-november, kan jämförelsevis få avbrott 

observeras under timmar med avvikande prisvärden. Undantaget är möjligen okända avbrott under 

september-november som är något högre än övriga. I Tabell 23 i Appendix 6 kan vi urskilja att denna 

grupp till största del utgörs av okända avbrott med lyckad återinkoppling, det vill säga är 

vindrelaterad.  Vid närmare studie av datumen för dessa avbrott kan det även observeras att en stor 
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del skedde under de första dagarna i oktober 2011, då det var väldigt varmt [34]. De låga priserna i 

detta fall är alltså kopplade till vind samt låg förbrukning på grund av varmt väder. Inte heller i detta 

fall kan vi hitta kopplingar till att avbrotten skett som följd av ökad förbrukning på grund av låga 

priser.  

6.2.2 Skillnad i elhandelspriser 

I avsnitt 6.2.1 fokuserar vi på avbrott som inträffar under timmar med avvikande låga 

spotmarknadspriser. Vi analys av trender studeras kringliggande timmar manuellt och fokus ligger på 

att undersöka vilka typer av avbrott som inträffar, varför de inträffar samt om det finns någon 

korrelation till kundmedveten ökning i förbrukningen. En annan aspekt som dock också är relevant 

att titta på vid studier av eventuella förändringar i förbrukningen i samband med prisvärden, är 

skillnaden mellan prisvärdet för olika timmar. Hittills har endast själva värdet för priset studerats 

men inte hur antalet avbrott varierar beroende på prisfall timmarna emellan.  

I detta avsnitt kommer vi därför att undersöka om det i samband med en minskning i priset på 50 % 

eller mer mellan två timmar kan observeras ett högre antal avbrott under den andra timmen jämfört 

med den första. Spotmarknadspriserna är ju satta dagen innan och möjliggör därför för 

nätförbrukarna att anpassa sin verksamhet. I detta avsnitt studerar vi även endast systemrelaterade 

fel samt avbrott med okänd orsak (exklusive okänd orsak där återinkoppling gjorts, då dessa avbrott 

främst är relaterade till vind). Väderrelaterade avbrott har redan studerats i föregående avsnitt och 

det har följaktigen redan påvisats att dessa faktorer har en stor roll att spela i prissättningen. Detta 

avsnitt fokuserar istället bara på att undersöka om det finns några samband att urskilja mellan 

avbrott och själva aktiviteten på nätet i relation till priser . Beräkningarna utförs i Excel och resultatet 

presenteras i Figur 21 nedan.  

Figur 21 Visar förändringen i antal avbrott mellan två timmar samt hur många gånger en sådan förändring förekommer 
under den studerade perioden i samband med en minskning i prisvärde med 50 % eller mer. 

Ur Figur 21 kan vi urskilja att skillnaden i antal avbrott i samband med prisfall med 50 % eller mer inte 

är så stor, utan det rör sig om några enstaka avbrott. Värt att nämna är att om förändringen i antal 

avbrott anges som noll betyder det att antalet är samma som för timmen innan, vilket även 

innefattar fall då antalet är och förblir noll för båda timmarna.  
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Figur 21 visar att vid den studerade minskningen av elspotpriset kan det endast observeras ett 

oförändrat eller ökat antal avbrott. Detta stödjer hypotesen om att vid minskande priser ökar 

förbrukningen. För att undersöka detta närmare studeras datum och koncessionsområde kring de 

fallen där antalet avbrott förändrats. Det kan då observeras att samtliga avbrott förutom ett sker i 

samband med stormen Dagmar och i blandade koncessionsområden. Det fel som inte är relaterat till 

stormen har refererats till som ”se anmärkning”. Vid djupare studie av mer detaljerade 

avbrottsnoteringar framgår det att ingen konkret orsak har kunnat lokaliseras, men avbrottet 

bedömdes vara ett kabelfel. Detta kabelfel skulle kunna ha orsakats av för hög förbrukning som 

resultat av en minskning i pris, men det är inte säkert att just detta fel tillkom på grund av överlast. 

Dessutom är ett avbrott ändå inte tillräckligt för att kunna konstatera ett samband. Hade det funnits 

en korrelation mellan minskat spotpris och ökad förbrukning i samband med exempelvis ökad 

verksamhetsaktivitet av en industri, så hade det kunnat observeras mer än ett avbrott inom samma 

område. Därför visar detta resultat att även om det nu skulle finnas en korrelation mellan ökad 

förbrukning som resultat av sjunkande elpris och avbrott, så är systemet tillräckligt väl dimensionerat 

för att klara av dessa variationer.  

6.2.3 15- minuters basis 

Det diskuteras i dagsläget inom branschen att istället för timbasis tillämpa kvartsnivå på bland annat 

elhandelsmarknaden. Det har i samband med detta spekulerats kring om avbrottensfrekvensen som 

resultat av detta kommer att förändras, närmare sagt öka. Denna spekulation baseras på hypotesen 

om att förbrukare, både i form av privatpersoner och stora industrier, anpassar sin elkonsumtion 

baserat på elpriset för att undvika höga kostnader [9]. I samband med detta kan det emellanåt 

uppstå för hög förbrukning på vissa håll, det vill säga förhöjd ström genom nätkomponenterna, vilket 

i sin tur leder till avbrott. 

Farhågorna berör därför den eventuella ökningen av avbrott som kan ske i samband med att ett 

prisvärde blir kvartslång istället för timlångt. En hypotes är att under en viss kvart då elpriset är 

mycket lågt förbrukar en industri förhållandevis större mängd el under denna kvart än vad som hade 

förbrukats under motsvarande tid på en timbaserad marknad, där samma pris gäller under hela 

timmen. En mer intensiv förbrukning leder till en större mängd ström samtidigt genom 

nätkomponenterna än om förbrukningen hade varit utspridd över timmen och detta innebär fler 

potentiella avbrott.   

Resultatet i avsnitt 6.2.1 och 6.2.2 visar dock att ingen tydlig korrelation kan påvisas mellan 

variationen i spotmarknadspriset och avbrottsfrekvensen som resultat av ändrat 

förbrukningsmönster. Det är dock fortfarande möjligt att elhandelspriset bidrar till ändrat 

förbrukningsmönster på flera håll, men då detta inte kan påvisas i avbrottsstatistiken håller sig denna 

ökade förbrukning rimligtvis inom nätets dimensionering. Denna undersökning visar därför på att det 

inte finns någon avbrottsrelaterad problematik i att övergå till kvartsbaserad prismarknad. Det är 

dock viktigt att nämna att denna rapport i sin studie endast tar hänsyn till timmar med extrema 

prisvärden (avsnitt 6.2.1) samt timmar mellan vilka förändringarna i prisvärde varit omfattande 

(avsnitt 6.2.2). Det är mycket möjligt att ökad förbrukning också skett i samband med elhandelspriser 

som varit låga men inte utgjort extremfall eller som följd av prisfall som understigit 50 %. Detta 

undersöks dock inte djupare i avgränsningssyfte.  



49 
 

7 Statistisk undersökning 
Hittills har rapporten lagt omfattande fokus på dataanalys, med några inslag av statistiska 

beräkningar i utvalda avsnitt. I detta avsnitt kommer vi enbart att ur ett statistiskt perspektiv 

undersöka inträffandet av avbrott baserat på bestämda faktorer och problematiker som tas upp 

tidigare i rapporen. Ur ett avgränsningssyfte begränsar sig rapporten till att studera tre fall där 

statistisk analys appliceras för att undersöka sannolikheten för avbrottens inträffande för de 

studerade omständigheterna.  

7.1 Avbrott i samband med åska i Hälsingland 
Åska är en frekvent förekommande avbrottsorsak och orsakar flest avbrott i koncessionsområdet 

Hälsingland, vilket diskuteras i avsnitt 5.1. Vi har redan konstaterat att antalet åskurladdningar i 

Hälsingland jämfört med övriga Sverige inte är utmärkande och den huvudsakliga anledningen till det 

höga antalet avbrott är den höga andel luftledningsnät som utgör Hälsinglands elsystem. Det är 

därför av intresse att djupare undersöka förhållandet mellan antalet åskrelaterade avbrott i 

Hälsingland och antalet åskurladdningar. Med andra ord kommer vi i detta avsnitt beräkna det 

genomsnittliga antal åskurladdningar i förhållande till åskrelaterade avbrott, utifrån hur nätet i 

Hälsingland är beläget och hur stora områden varje fördelningsstation matar. I undersökningen 

kommer både totalt samt timvist förhållande beräknas. Fullständig R-kod presenteras i Appendix 8. 

Metoden som kommer att användas är satsen om total sannolikhet, vars teori beskrivs i Appendix 1. 

Formeln som metoden baseras på är: 

          P(B) = ∑n
i=1 P(Ai)P(B|Ai)                                         (7) 

Utfallsrummet utgörs av det matade området kring samtliga fördelningsstationer i Hälsingland, vilket 

är 35 stycken. I undersökningen används dock 34 stationer då nödvändig information om en av 

stationerna inte fanns att tillgå, men det bedöms inte vara avgörande för det slutliga resultatet då 

utfallsrummet är tillräckligt stort ändå. Alltså är i = 1,2, …, 34. Det sökta P(B) är det genomsnittliga 

förhållandet mellan antalet åskurladdningar per inträffat åskrelaterat avbrott i Hälsingland. P(Ai) är 

sannolikheten att en åskurladdning slår ned inom arean för området för station i och P(B|Ai) är 

följaktigen förhållandet mellan antalet åskurladdningar som träffar område i och antalet 

åskrelaterade avbrott som har dokumenterats för detta område. 

Vi börjar med att beräkna P(Ai). Detta görs först genom att etablera vilka geografiska områden som 

respektive fördelningsstation matar el till. Då detta inte är möjligt att göra med exakta mått, givet de 

begränsade resurserna, så görs vissa approximationer. För det första antas alla områden vara av 

fyrsidig form i syfte att förenkla fortsatta beräkningar. För det andra bestäms området manuellt 

utifrån studie av driftscheman och kartor, vilket också ger utrymme för en viss felmarginal. Totalt sett 

antas dock dessa förenklingar fortfarande ge ett verklighetstroget resultat. De fyrsidiga områdena 

beräknas genom att studera koordinaterna för placeringen av respektive fördelningsstation och 

sedan konstruera ett område utifrån de uppskattade avstånden som etableras för respektive 

matningsområde. Grundprincipen för beräkningen av de olika områdena beskrivs i Appendix 7. 

Själva beräkningen av områdets hörnkoordinater görs dock i R. Detta, eftersom förhållandet mellan 

kilometer och grader varierar kraftigt beroende på vart på jordklotet området befinner sig och 

dessutom är det viktigt att ta hänsyn till jordens form. Med andra ord är det smidigare att med hjälp 

av R utföra denna matematiska omvandling från kilometer till koordinatgrader. I R kan ett 
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tilläggspaket installeras som innehåller just en funktion som, utifrån den beskrivna metoden i 

Appendix 7, beräknar koordinaterna för en punkt med ett angivet avstånd från de ursprungliga 

koordinaterna.  

Efter att ha tagit fram de fyra koordinaterna för respektive område kan arean för området beräknas. 

Återigen är det dock viktigt att ta hänsyn till jordens form och avplattning. Därför används en 

funktion i R som, baserat på metoden som beskrivs i Appendix 7, beräknar arean av en polygon där 

samtliga hörnkoordinater är kända. Efter att areorna för samtliga områden beräknats kan även P(Ai) 

beräknas genom att dividera respektive area med totala arean, det vill säga utfallsrummet. 

Resultatet för detta presenteras i Appendix 7, Tabell 24. Den totala studerade arean är ungefär 5 154 

km2. 

Därefter är det dags att beräkna P(B|Ai), vilket innefattar förhållandet mellan inträffade 

åskrelaterade avbrott i ett område och antalet åskurladdningar i samma område. Detta görs genom 

att dividera antalet åskrelaterade avbrott med det totala antalet åskurladdningar i respektive 

område. Den enda felmarginalen i detta fall är att avbrottsdata för Ellevio sträcker sig från 1:a 

oktober 2011 till 30:e september 2014, medan den dokumentation över åskurladdningar som 

erhållits från SMHI sträcker sig från 1:a januari 2012 till 27:e oktober 2015. Då åskurladdningar dock 

har en tydlig trend både på dygnsbasis och årsbasis, så antas de tre ”förlorade” månaderna i 

åskdokumentationen år 2011 kunna kompenseras med att addera tre månader efter september 2014 

[5]. Åskdokumentationen kapas alltså vid 31:a december 2014. Både positiva och negativa 

urladdningar kommer att inkluderas. I avsnitt 4.1.1 beskrivs det att det visserligen förekommer 

skillnader vad gäller styrka och förekomst mellan dessa två typer av åskblixtar, vilket även innebär att 

det förekommer vissa skillnader i deras potential att leda till avbrott. I slutändan så utgör dock båda 

typer en risk för elavbrott och i approximerande syfte behandlas därför dessa åskurladdningar lika. 

Sorteringen och beräkningen kan teoretiskt göras både i Excel och R, men då antalet åskurladdningar 

utgör en mycket stor mängd data blir belastningen för stor för Excel. Därför används R. Resultatet 

presenteras i Appendix 7, Tabell 25. Det totala antalet åskurladdningar beräknas till ungefär 13 835 

medan det totala antalet åskrelaterade avbrott är 431.  

Utifrån detta kan det genomsnittliga antalet åskurladdningar per åskrelaterat avbrott beräknas för i 

Hälsingland. Detta görs genom att för varje station multiplicera P(Ai) med P(B|Ai). Den resulterande 

sannolikheten kan då beräknas till ungefär 5 %. Med andra ord så innebär detta att i genomsnitt var 

tjugonde åskurladdning resulterar i ett avbrott. 

För att sätta detta resultat i perspektiv så kan det beräknas att av totala antalet åskurladdningar i 

Hälsingland resulterade 3,11 % i avbrott under den studerade perioden. Här tas alltså ingen hänsyn 

till hur nätsystemet i Hälsingland är utformat geografiskt. Skillnaden är endast ca 2 %, vilket innebär 

att den geografiska positioneringen av Hälsinglands matningsområden inte är av större betydelse för 

genomsnittliga antalet åskurladdningar per avbrott. 

Nu har vi tagit hänsyn till alla åskurladdningar som träffar de olika områdena i Hälsingland. En del av 

dessa åskurladdningar utgör dock inte någon egentlig risk för avbrott då de inte slår ned på eller i 

närheten av en ledning eller har tillräckligt stark intensitet. Med andra ord är genomsnittliga antalet 

åskurladdningar per åskrelaterat avbrott i verkligheten mindre än det vi räknat med, vilket betyder 

att det egentligen är fler än var tjugonde åskurladdning som resulterar i ett avbrott. Vi bedömer att 

denna siffra ger ett tillräckligt högt incitament för att prioritera ledningar som utsätts för åska. Som 
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sagt är det inte antalet åskurladdningar som är problemet, eftersom vi redan påvisat att Hälsingland 

inte är ett väderutsatt område, utan det är snarare faktumet att så hög andel av de åskurladdningar 

som träffar Hälsinglands elsystem faktiskt resulterar i avbrott.     

7.2 Långt avbrott som resultat av korta 
Korta avbrott orsakas av inträffade fel, vars följder begränsats av elnätets skyddssystem. Med andra 

ord så säkerställer ett korrekt fungerande skyddssystem att korta avbrott inte övergår till långa. 

Detta kan exempelvis vara korta fel som resultat av åska som hanteras av överspänningsskydd eller 

fel i samband med kortslutning som hanteras av överströmsskydd (se avsnitt 2.1) [50]. Dessa skydd 

klarar dock inte alltid av att avverka felet om det är bestående, vilket innebär att det fortfarande 

förekommer fall där korta avbrott övergår till långa.  

Vi har på flera ställen i rapporten diskuterat kring korta avbrott och dess betydelse. Det har bland 

annat analyserats kring okända avbrott med lyckad återinkoppling som totalt orsakar flest avbrott på 

Ellevios elnät och denna typ av avbrott består till största del av just korta. Korta avbrott är mindre 

kostsamma för företaget men innebär fortfarande en problematik, speciellt om de förekommer i stor 

mängd. Något som är ännu mer kostsamt för företaget är långa avbrott som följd av korta. I detta 

avsnitt kommer vi därför att undersöka sannolikheten för att ett långt avbrott inträffar som resultat 

av ett eller flera korta. I beräkningen studeras både jord- och luftledningar. Den kommer även att 

innefatta alla korta avbrott i en sekvens, som bedöms härstamma från samma grundorsak, vare sig 

avbrotten sker på samma eller närliggande matande linjer. Det huvudsakliga kriteriet är att avbrotten 

ska ha inträffat för samma fördelningsstation, samma datum och ska ske med mindre än 20 minuters 

mellanrum. (En översikt av avbrottsdokumentationen visar att sekvenser av korta avbrott i de allra 

flesta fall inträffar med mindre än 20 minuters mellanrum).  

De avbrott som kommer att användas för beräkningen kan således ha olika grundorsaker. För 

jordkabel kan det exempelvis röra sig om ett jordfel som resulterar i överspänning i andra faser eller 

s.k. sympatiutlösning, vilket beskrivs i avsnitt 5.2.3. Dessa typer av fel är dock sällan korta eftersom 

det inte finns någon återinkopplingsautomatik hos jordkabelnätet och reparationsarbeten för sådana 

typer av fel inte sker inom 3 minuter. För luftledning kan det exempelvis bero på fallande trädgrenar 

eller överspänning i samband med åska. Om korta avbrott övergår till ett långt tyder det på att felet 

är bestående. Ett bestående fel skulle exempelvis kunna vara åskrelaterat, där skyddssystemet flera 

gånger löser ut på grund av överspänning och orsakar sekvenser av korta avbrott, men till slut 

bränner spänningsspikarna igenom kabelisolationen eller orsakar allvarliga skador på transformatorn, 

vilket då övergår till ett långt avbrott som skyddssystemet inte kan avverka.  

Metoden som används för att beräkna denna sannolikhet är samma som i föregående avsnitt: satsen 

om total sannolikhet. I detta fall kommer P(B) att vara den sökta sannolikheten för att ett långt 

avbrott inträffar som resultat av en sekvens med korta. Beräkningen utgår från vad som orsakar 

dessa sekvenser i form av att utfallsrummet består av antalet möjliga sätt, alltså avbrottsorsaker, 

som kan orsaka en sekvens av korta avbrott. Detta beräknas i Excel genom att undersöka respektive 

sekvens och utifrån detta kan det konstateras att i = 3, 5, 8, 12, 24. Dessa i motsvarar utfallsrummet 

som används vid beräkningen av P(Ai). De här antal sätten hör även ihop med antalet korta avbrott i 

respektive sekvens. Exempelvis så kan en sekvens bestående av ett kort avbrott inträffa på 24 olika 

sätt, två avbrott på 12 olika sätt o.s.v.. Det är därmed störst sannolikhet att en sekvens av korta 

avbrott har 24 olika orsaksmöjligheter och denna sekvens består i sin tur av en stycken korta avbrott. 
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På samma sätt är sannolikheten lägst att en sekvens kan inträffa om begränsningen är 3 antal orsaker 

och dessa sekvenser utgörs av fem eller fler tätt åtföljande korta avbrott. Alltså korrelerar i  med hur 

frekvensen av förekomst varierar mellan olika längder på sekvensen. En sidnotering är att exempelvis 

i = 1, 2, 4, 6 o.s.v. inte är inkluderade i utfallsrummet eftersom det i dokumentationen inte kan 

återfinnas sekvenser som har dessa antal möjliga orsaker och alltså blir sannolikheten för att dessa i 

inträffar lika med noll. I Appendix 7, Tabell 26 presenteras fullständigt resultat från beräkningarna av 

P(Ai).     

P(B|Ai) är sannolikheten för att ett långt avbrott inträffar som resultat av en sekvens av korta avbrott 

där, liksom beskrivet ovan, varje sekvens har ett motsvarande i. Beräkningen av detta görs i Excel och 

fullständig tabell över de framtagna värdena finns i Appendix 7, Tabell 27. Totalt sett så förekommer 

det 3 864 följder av korta avbrott och i 364 antal fall resulterar dessa korta avbrott i långa. Den 

resulterande sannolikheten för att en följd av korta avbrott ska resultera i ett långt beräknas till ca 

13,6 %.  

För att sätta detta resultat i perspektiv kan det även beräknas att andelen avbrott som utgörs av 

sekvenser av korta avbrott, som uppfyller det tidigare beskrivna kriteriet, utgör ca 44 % av totala 

antalet avbrott i Ellevios avbrottsdokumentation över 3 år, där den största delen utgörs av sekvenser 

med längden ett. Det kan alltså sägas att om det totala datamaterialet tas hänsyn till så utgör risken 

för att ett kort avbrott ska resultera i ett långt ungefär 5,96 %. Detta kan jämföras med det verkliga 

utfallet där andelen långa avbrott som resultat av korta sekvenser utgör 4,5 % av totala antalet 

avbrott. Detta är ett positivt resultat för Ellevio, då det innebär att det verkliga utfallet är något lägre 

än den beräknade risken, men inte med mycket. Det är visserligen upp till tolkning huruvida denna 

risk utgör ett tillräckligt incitament för företaget att prioritera resurser för att djupare utreda denna 

typen av fel, men i denna rapport bedöms detta vara en tillräckligt hög risk. Intressant är även att 

notera att de mest frekvent förekommande orsakerna för de olika antalen i är åska, vind, snö samt 

okänd med lyckad återinkoppling, framförallt vad gäller sekvenser av längre längd. Detta visar på att 

denna typ av avbrott till största del är väderrelaterad och åtgärder riktade mot väderutsatta 

ledningar kommer alltså följaktligen även att minska risken för sekvenser av korta avbrott och 

därmed också kostnaderna för de resulterande långa.  

7.3 Statistisk distribution på minutbasis 
I rapporten har det huvudsakliga syftet legat på att studera variationer på timbasis, men även 

undersöka andra tidsperspektiv såsom minutbasis. I avsnitt 3.2 påvisar vi att den mest utmärkande 

skillnaden mellan Ellevios avbrottsstatistik på minutbasis och motsvarande för Sverige är att kurvan 

för den sistnämnda har noterbara toppar vid minutslagen 00 respektive 30. Det konstareras senare i 

avsnitt 6.1 att dessa skillnader rimligen beror på att Ellevios avbrottsrapportering till största del 

övergått från manuell till automatisk, medan samma inte kan sägas för en del andra 

distributionsföretag i Sverige, framförallt de mindre som har färre resurser att tillgå. Det är dock 

viktigt att även undersöka om det finns statistisk signifikans i skillnaderna mellan dessa två kurvor på 

minutbasis (se Figur 2). Ett t-test skulle kunna användas, men detta test gör interna antaganden om 

dataseriernas distribution. Detta passar för timbasis där stickprovsstorleken är mindre och kurvorna 

visar på tydliga trender, men för minutbasis där kurvorna genomgående varierar kraftigt är det av 

intresse att testet inte gör sådana antaganden. 
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I den här studien utgår vi alltså från att först undersöka om Ellevios och Sveriges kurva på minutbasis 

tillhör samma fördelning, vilket görs med hjälp av ett Kolmogorov-Smirnov test. I R finns en inbyggd 

funktion som, baserat på den beskrivna beräkningsmetoden i Appendix 1, genererar motsvarande p-

värde för testet. Kolmogorov-Smirnov testet som görs i detta fall består av två stickprov och 

undersöker om de två dataserierna tillhör samma statistiska fördelning. Det beräknade p-värdet kan 

efter körning i R beräknas vara 0,047 och är alltså mindre än 0,05. Detta betyder att nollhypotesen 

kan förkastas och de två dataserierna kan inte antas ha samma fördelning. Detta visar på att det finns 

en statistisk skillnad i distributionen av Ellevios och Sveriges avbrottsstatistik på minutbasis.  
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8 Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring de huvudsakliga punkterna som framförs i rapporten och 

baserat på detta kommer sedan lösningsförslag att förmuleras. Undersökningen inleds med att 

jämföra Ellevios avbrottsdokumentation med motsvarande för hela Sverige för olika tidsperspektiv i 

syfte att verifiera att Ellevios avbrottsrapportering befinner sig inom rimliga ramar och är befogad att 

använda för fortsatta studier i rapporten. Även om båda kurvorna följer samma trend så kan det för 

Ellevios kurva observeras en del variationer som inte återfinns på nationell nivå, både under natten 

och dagen. Detta studeras djupare i avsnitt 4.2, där det genomförs ett t-test för att undersöka om 

dessa variationer i Ellevios kurva har en statistisk signifikans, det vill säga om observerade ökningar 

respektive minskningar för vissa timmar verkligen är avvikande eller enbart beror på slumpen. 

Resultatet från testet visar att dessa observerade toppar och dippar har en statistisk signifikans och 

variationerna undersöks därför djupare. De bakomliggande orsakerna till variationer under nattetid 

kan främst tillskrivas väderrelaterade företeelser, medan variationer under dagtid främst korrelerar 

med samhällsaktiviteter.  

I avsnitt 4.1 görs en dataanalys för att fastställa vilka omständigheter och orsaker som förekommer 

mer frekvent än andra och hur deras resulterande andel avbrott varierar på timbasis. Detta avsnitt 

introducerar grupperingen av de olika avbrotten utifrån deras karaktäristika. För väderrelaterade 

avbrott kan det konstateras att ingen trend kan urskiljas, förutom för åskrelaterade avbrott som 

uppvisar en noterbar ökning under eftermiddagen. Detta är dock ingen slump utan bekräftas av data 

från SMHI som visar att trenden för andelen åskurladdningar på timbasis är densamma. För material-

, anläggnings- och verksamhetsrelaterade avbrott kan en noterbar ökning under dagen noteras, vilket 

tyder på att denna typen av fel korrelerar med aktivitetsgraden i samhället. Samma trend kan även 

observeras för avbrott relaterade till övriga händelser. Detta beror dock på att denna kategori utgörs 

av både orsaker kopplade till samhällsaktivitet som exempelvis grävningar, samt andra orsaker så 

som djurskador. Okända orsaker utgörs till största del av avbrott där lyckad återinkoppling gjorts. 

Denna typen av avbrott sker i samband med ett intermittent fel som framförallt orsakas av fallande 

trädgrenar. En ökad andel av denna typen av fel under dygnsbasis visar dock på att orsaken också 

kan utgöras av exempelvis odokumenterad skogshuggning eller liknande samhällsrelaterad aktivitet 

som resulterar i trädgrenar på ledningarna. Åska är också en orsak som medför att återinkopplingar 

görs, men registreringen av dessa avbrott är till största del korrekt, vilket innebär att åskrelaterade 

avbrott i regel också dokumenteras som sådana och inte som okända. Ellevios 

avbrottsdokumentation innehåller även avbrott som registrerats i ett annat internt system. För att 

kunna använda dessa avbrott fortsättningsvis i rapporten undersöks även de på timbasis och det som 

kan observeras är en tydlig ökning på dygnsbasis, vilket tyder på att dessa avbrott också är material-, 

anläggnings,- och verksamhetsrelaterade.  

I avsnitt 5.1 gör vi en fördjupad undersökning av koncessionsområdet Hälsingland som har den 

största andelen avbrott relaterat till åska, vind samt okända avbrott med lyckad återinkoppling. Efter 

studier av andelen åsknedslag i Hälsingland jämfört med övriga Sverige kan det konstateras att 

Hälsingland inte är särskilt utsatt för åskoväder. Anledningen till den höga andelen åskrelaterade 

avbrott som sker i detta område beror främst på dess stora andel luftledning. Det är även luftledning 

som drabbas av vindrelaterade skador samt skador som medför återinkopplingsförsök. Att 

Hälsingland är ett skogslandskap gör dessutom att dess luftledningsnät är i högre grad utsatt för 

väder och vind. I detta avsnitt bekräftas även, via studier av två utvalda stationer, att okända avbrott 
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med lyckad återinkoppling inträffar på grund av externa faktorer, då ingen korrelation med nätets 

rådande belastning eller spänning kunde observeras.  

I avsnitt 5.2 görs en motsvarande fördjupad undersökning av koncessionsområdet Stockholm. 

Stockholms elsystem består till största del av jordkabel som på många håll är föråldrad. Detta ökar 

benägenheten till bland annat avbrott i samband med kabelfel. I detta avsnitt påvisas det, via studier 

av två utvalda stationer, att kabelfelen i vissa fall kan ha en koppling till förhöjd förbrukning och detta 

förklarar delvis den ökade andelen kabelfel under dagen. Dessa utgör dock inte många fall till antalet 

jämfört med totala antalet kabelfel som studeras för dessa stationer. Kabelfel under dagen beror 

även på grävningsarbeten som alltid utförs dagtid. Kabelfel under nattetid har däremot ingen 

enhetlig orsak utan har snarare att göra med bland annat kedjeförekommande avbrott på grund av 

exempelvis brister i jordfelsbrytarens bortkopplingsautomatik. Undersökningen i avsnitt 5.2 visar 

även att det inte kan observeras några kabelfel som resultat av spänningsspikar i samband med ökad 

förbrukning och inkoppling av kondensatorbatterier, åtminstone inte vid studier av värden på 

timnivå. Detta tack vare effektiva brytare, vilket pekar på att skyddssystem av nyare modell 

förebygger förekomsten av kabelfel och är en viktig del i optimeringsarbetet.  

I avsnitt 6.1 undersöks eventuell koppling mellan förbrukningsrelaterade avbrott och nättariffer. 

Resultatet är att ingen sådan kan observeras för det studerade materialet. Även om det kan beräknas 

en statistiskt signifikant skillnad mellan andelen avbrott under dagar som applicerar en 

tidsdifferentierad tariff och övriga dagar, så visar närmare undersökning av avbrottsorsaker att 

denna skillnad snarare är väderrelaterad än lastrelaterad.  

I avsnitt 6.2.1 studerar vi hur elhandelspriset varierar i samband med avbrott genom att undersöka 

de avbrottstimmar för vilka elpriset varit statistiskt avvikande lågt. Det kan konstateras att låga 

elpriser förekommer i samband med låg förbrukning och kraftiga vindar. Låga elpriser förekommer 

även indirekt i samband med åska, då åska ofta görs sällskap av kraftiga vindar och att dessa oväder 

tillsammans även bidrar till att en stor del av kunderna är strömlösa samtidigt. Det är dock endast de 

väderrelaterade orsakerna som i detta fall kan leda till avbrott. Avbrott på grund av låg förbrukning 

ger inte upphov till avbrott. Det gör inte heller den ökade skillnaden i förhållandet mellan låg 

förbrukning och ökad vindkraftsproduktion i samband med de kraftiga vindarna, eftersom 

vattenkraftsproduktionen i sådana fall regleras ned. Det kan alltså inte återfinnas några tecken på att 

lågt elhandelspris styr förbrukningen på nätet. 

I avsnitt 6.2.2 undersöks avbrott i samband med avvikande höga prisfall mellan timmarna, men inte 

heller här kan det återfinnas någon korrelation mellan elhandelspris och konsumtion. I rapporten 

utgår vi därför från att om det nu skulle finnas några samband så är nätet dimensionerat för att klara 

av detta och resulterar inte i avbrott. Detta innebär också att en övergång från timbaserad 

rapportering av avbrott till en exempelvis kvartsbaserad inte skulle ha någon inverkan på antalet 

oplanerade avbrott.   

En framträdande avbrottsorsak i rapporten är åska. Därför undersöker vi detta djupare i avsnitt 7.1 

och beräknar det genomsnittliga antalet åskurladdningar per åskrelaterat avbrott. Området som 

studeras är Hälsingland, då det är området med flest åskrelaterade avbrott. I undersökningen utgår vi 

från satsen om total sannolikhet. Resultatet visar att antalet åskrelaterade avbrott i förhållande till 

antalet åskurladdningar är relativt högt. Med tanke på att detta område inte är särskilt utsatt för 
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vädervariationer beror detta återigen på den höga andelen luftledning, som dessutom på många 

ställen är oisolerad, icke trädsäker och saknar skyddssystem. 

I avsnitt 7.2 beräknar vi sannolikheten för att ett långt avbrott ska ske som resultat av en sekvens av 

korta. Resultatet visar på en relativt låg sannolikhet, men inte obefintlig. Med tanke på den 

omfattande kostnad som ett resulterande långt avbrott kan orsaka är det aktuellt att prioritera detta. 

Det kan dock konstateras att en stor del av dessa sekvenser av korta avbrott är väderrelaterade, 

vilket innebär att åtgärder riktade mot väderutsatta ledningar även kommer att minska förekomsten 

av långa avbrott som följd av korta. Med andra ord ökar detta incitament till prioriteringen av 

väderutsatta ledningar.   

I avsnitt 7.3 gör vi en närmare undersökning av Ellevios och Sveriges avbrottsvariation på minutbasis, 

som vid flera tillfällen diskuteras i rapporten. Skillnaden mellan dessa kurvor, som uttrycker sig 

genom att Sveriges kurva har högre andel avbrott vid minutslagen 00 och 30, beror på skillnader i 

rapporteringsmetodiken. Genom att studera de båda kurvornas sannolikhetsfördelning med ett p-

test kan det konstateras att det faktiskt finns en statistisk signifikant skillnad mellan de båda 

kurvorna då de tillhör olika fördelningar. Det kan alltså statistiskt bevisas att Ellevio till största del har 

övergått till automatisk rapportering till skillnad från en del andra företag i Sverige som fortfarande 

rapporterar manuellt.    
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9 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras från detta arbete är att Ellevio följer en liknande avbrottstrend som 

motsvarande på nationell nivå. Skillnaden är att Ellevio har en mer exakt avbrottsrapportering och 

därmed inga toppar vid halvtimmesskiftena på minutbasis. Däremot har Ellevios kurva fler 

variationer på timbasis. Variationerna under natten har väderrelaterade orsaker, medan variationer 

under dagen styrs av aktivitetsgraden i samhället. 

Hälsingland är det område som främst drabbas av väderrelaterade avbrottsorsaker, trots att dess 

geografiska läge inte innebär någon förhöjd risk för vädervariationer. Områdets höga antal åsk- och 

vindrelaterade avbrott kan därför tillskrivas den höga andel luftledning som utgör elsystemet i 

området tillsammans med att landskapet är skogstätt. Elledningarna är dessutom på många håll 

oisolerade, saknar installerade skyddssystem och har smala ledningsgator. I Hälsingland kan det inte 

upptäckas några avbrott kopplade till ökad belastning. Dess ledningar är alltså väl dimensionerade 

rent elektriskt.  

Avbrottstrenden i Stockholm korrelerar tydligt med aktivitetsgraden i samhället. Denna aktivitetsgrad 

utgörs dock inte bara av belastningen på nätet, utan även yttre verksamhet. De mest frekvent 

förekommande orsakerna är kabelfel och grävningar. Uppdaterade och välfungerande skyddssystem 

är en förutsättning för en säker leverans. 

I det studerade materialet finns inga tecken på att nättariffer eller elhandelspriser skulle styra 

konsumtionen till den grad att det resulterar i överlast och avbrott. Även om det finns en sådan 

korrelation så är nätet tillräckligt väl dimensionerat för att klara av dessa variationer.  
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10 Lösningsförslag 
De lösningsförslag som kan formuleras utifrån detta arbete presenteras nedan: 

 För åtgärder riktade mot väderutsatta ledningar bör områden med hög risk för åska och vind 

prioriteras, då dessa orsaker utgör den största andelen väderrelaterade avbrott. I samband 

med att väderutsatta ledningar optimeras kommer även bland annat långa avbrott som 

resultat av korta att minska.  

 

 Vad gäller område, så är Hälsingland den koncession som bör prioriteras. Även om Ellevio 

anser att detta är ett välfungerande nät som i nuläget inte behöver prioriteras framför andra 

ledningar, så visar undersökningen på att totala andelen avbrott skulle kunna minskas 

avsevärt om nätet i Hälsingland kabelläggs. Kabelläggning är dock en kostsam process och 

kräver dessutom större resurser i ett stenigt landskap som Hälsingland eftersom det är 

svårare att få till bra jordning. Även om kabelläggning kommer att göras i sinom tid ändå, så 

kan det i nuläget prioriteras att isolera ledningarna, utrusta nätet med fler skyddssystem 

samt satsa på en röjning av ledningsgatorna. Det finns säkert andra områden med 

luftledningar som är i betydligt sämre skick, men Hälsinglands skogstäta landskap samt 

avsaknad av bland annat överspänningsskydd på delar av nätet gör att områdets 

luftledningar är i synnerhet utsatta. 

 

 Ett annat förslag är att arbeta med åskprognoser och på så sätt öka förutsägbarheten för 

åskrelaterade avbrott. Det har i arbetet kunnat påvisas att åska är betydligt mer förutsägbart, 

både på timbasis och årsbasis, än exempelvis vind. Detta innebär att arbeten med prognoser 

och ökad beredskap under perioder när åska förväntas inträffa skulle, om inte förhindra 

dessa avbrott, åtminstone minska reparationstiden.  

 

 För nedgrävda ledningar är kabelfel en orsak att prioritera. Det har i rapporten påvisats att 

en del jordfel sker i samband med nedsatt funktion hos skyddssystemen. Vi har även visat att 

spänningsspikar inte längre förekommer i lika stor utsträckning tack vare nya brytartekniker. 

Detta tyder på att installering av nya skyddssystem/uppdatering av befintliga är en fördel för 

optimeringsarbetet, speciellt i Stockholmsområdet där ledningarna börjar bli föråldrade.  

 

 Det skulle även vara fördelaktigt att lägga fler resurser på att hålla koll på de 

grävningsarbeten som utförs som kan innebära potentiell skada för ledningarna, framförallt i 

Stockholm som har en tät infrastruktur. Detta skulle öka förutsägbarheten för kabelfelens 

inträffande och om det inte kan hindra dess förekomst så förväntas det i alla fall kunna 

minska dess reparationstid.  

 

 Generellt rekommenderar vi att ha en ökad beredskapsnivå under dagen och en minskad 

under natten, istället för att ha samma nivå genomgående. I arbetet har det tydligt påvisats 

att både avbrott i samband med aktivitetsgraden i samhället och åskrelaterade avbrott sker i 

högre utsträckning under dagen än natten.  
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 Vi rekommenderar även att Ellevio blir mer aktiva vad gäller att fakturera och ta betalt från 

entreprenörer, som exempelvis utför grävningar, för de skador och uteblivna intäkter som 

deras verksamhet orsakar.  

 

 Något som inte behöver prioriteras är åtgärder relaterade till priser, då nätet redan bedöms 

vara dimensionerat för att klara av eventuella ändringar i konsumtionsbeteenden som 

resultat av prisvariationer.   

 

 Övriga områden som är av lägre prioritet är överlast, djuraktiviteter, interna 

reparationsrutiner med mera.  
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Definitioner 
Högspänningsnät 

Enligt definition är högspänningsnät den spänning som nominellt är högre än 1 kV växelspänning 

mellan friledare. [9] 

  

Mellanspänningsnät 

Mellanspänning innefattar definitionsmässigt spänningsnivåerna 10-20 kV och ingår i lokalnätet. 

Mellanspänning ses även som en del av högspänningsnätet. [11]  

 

Lågspänningsnät 

Lågspänning innefattar definitionsmässigt de spänningar som understiger 1 kV.  

 

Lokalnät/regionnät 

Definitionerna för lokalnät och regionnät varierar internt mellan olika verksamheter beroende på hur 

de olika spänningsnivåerna hanteras organisatoriskt. Den formella indelningen som används av 

Energimarknadsinspektionen är dock att regionnät finns inom spänningsnivåerna 40 kV till 220 kV 

och lokalnät finns inom spänningsnivåerna 0,4 kV till 40 kV. Högspänningsnätet innefattar alltså både 

regionnätet och övre spänningsnivåerna av lokalnätet, medan lågspänningsnätet innefattar de lägre 

spänningsnivåerna av lokalnätet. Denna rapport behandlar avbrott som inträffar på 

högspänningsnätet på den övre lokalnätsdelen, även refererad till som mellanspänningsnivå. [3], [12] 

 

Redundans 

Redundans är ett begrepp relaterat till elsystemets tillförlitlighet. I elsystemssammanhang är 

begreppet ungefär synonymt med reservinmatning. Om det inträffar ett fel finns det minst ett 

vägalternativ för strömmen att ta för att upprätthålla den totala systemfunktionen. Ett system är 

fullständigt redundant om det inte finns någon enskild punkt som skulle kunna slå ut hela elsystemet. 

Det är dock mycket kostsamt att implementera redundans i alla delar av elsystemet, så ofta är 

system endast delvis redundanta. [13] 

 

Frånskiljare/brytare 

Frånskiljare är stillastående komponent som leder ström och aktiveras för att skilja två ledningar, 

dock endast när strömmen är bortkopplad. Frånskiljare har samma karaktär som en brytare förutom 

att brytare även klarar att bryta en modul även i spänningssatt tillstånd. Frånskiljare installeras oftast 

tillsammans med en brytare men hjälper inte till i själva skyddssystemet. Dess funktion är då istället 

att öppnas för att isolera brytare så att de som jobbar i ställverket kan se att kretsen är öppet. [4], 

[14] 

 

Sektionering 

Sektionering är en åtgärd som görs om det fortfarande är strömlöst efter ett bestämt antal 

återinkopplingsförsök. Detta görs med hjälp av antingen fjärrstyrda frånskiljare med motor eller 

manuell insats. Processen går till som så att om återinkopplingsförsöken misslyckas går ett larm till 

driftcentralen som då öppnar en viss frånskiljare för att koppla bort den del av nätet där felet har 

inträffat. Därefter öppnar/sluter man olika frånskiljare och ger successivt tillbaka ström på ledningen. 

Då denna åtgärd når frånskiljaren närmast felet löser hela ledningen ut igen, men då är det fastställt 
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på vilken del av ledningen felet ligger och då kan exempelvis en patrulleringsåtgärd sättas in. Hela 

denna sektioneringsåtgärd utgör dock endast en rad i dokumentationen över driftärenden. [3] 

 
PEX- kabel 
PEX- isolerad kabel är en elkabel som isolerats med PEX (tvärbunden polyeten). [15] 
 
Ledningsgata 
Begreppet ledningsgata refererar till området under samt bredvid en luftledning, beroende på 
spänningsnivå. I skogsmark utgörs denna av en skogsgata med sidoområden som är olika breda 
beroende på hur ledningen är konstruerad och hur omkringliggande mark och terräng ser ut. För att 
skapa en sådan ledningsgata röjs alla buskar och högväxande träd bort. En ledningsgata möjliggör 
även för skogsmaskiner att effektivare kunna underhålla och reparera ledningarna. [16] 
 
Kondensatorbatterier 
När lasten på nätet förändras produceras det för mycket eller lite reaktiv effekt samtidigt som även 
spänningen förändras. För att kompensera för denna reaktiva effekt har kraftsystemet 
kondensatorbatterier installerade, främst på mellanspänningsnätet. Med hjälp av denna 
faskompensator kan stabiliteten på nätet återställas. Kompenseringen för den reaktiva effekten är 
kondensatorbatteriernas huvuduppgift, men som biprodukt sker även en spänningsutjämning, vilket 
sköts av lindningskopplarna på transformatorerna. [20]   
 
Effektabonnemang 
Tidsdifferentierade tariffer brukar ofta beskrivas som kapacitetseffektiva tariffer, vilket är tariffer 

med en komponent som är beroende av det faktiska uttaget och när dessa uttag sker i tiden. En 

sådan differentiering kan både omfatta effektuttag och energiuttag. Energiavgiften baseras på 

öre/kWh och speglar kostnaderna för nätförlusterna medan effektavgiften mäts i kr/kWh per h och 

innefattar rörliga och fasta kostnader mot överliggande nät samt kapacitetskostnader 

(kapitalkostnader, drift och underhåll). Därtill tillkommer också en fast avgift i form av kr/år som 

innefattar kundsärkostnader såsom administration, mätning, fakturering med mera. 

Effektabonnemang avser alltså en nättariff som differentieras utifrån effekten. En effektavgift 

innebär att kunden betalar för det högsta uttaget av effekt under en period. Denna nättariffsmodell 

ger nätkunden incitament att över tid utjämna elanvändningen för att på så sätt minska topparna i 

uttagen effekt. [24]  

Sammanlagring 
Begrepp som tar hänsyn till sannolikheten att alla kunders maximala effektförbrukning infaller 
samtidigt. [3] 

Avplattning 
Begrepp som avser symmetrisk avvikelse från cirkulär eller sfärisk form. Jordens avplattning syftar 

exempelvis på att dess avplattning mot polerna och att den inte utgör en perfekt sfär, vilket måste 

tas hänsyn till vid beräkningar av longituder och latituder. [44]  

WGS 84 
Ett standardiserat koordinatsystem som tar hänsyn till jordens egenskaper och används inom bland 
annat kartografi, navigation med mera [46]  
 
Sannolikhetsfördelning 
Inom sannolikhetsläran är detta en funktion som beskriver sannolikheterna för olika utfall i ett 
utfallsrum. [56] 
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Standardavvikelse 
Inom sannolikhetsläran är detta ett mått på graden av avvikelse från medelvärdet för dataseriens 
olika värden. [57]  
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Appendix 1 
Nedan presenteras teoretisk bakgrund till de statistiska metoder och diagram som vi använder i 

rapporten. 

t-test. Detta test används för att bestämma om det genomsnittliga värdet för två dataserier är 

samma. Nollhypotesen som testas är om de två serierna är lika till genomsnittet och den alternativa 

hypotesen är således att det finns en differens i genomsnittet. Om det beräknade p-värdet är mindre 

än 0,05 (vid en antagen signifikansnivå på 0,95) kan nollhypotesen förkastas. [27] 

I denna rapport används parvis jämförelse, vilket innebär att t-testet utgår från att det finns en 

relation mellan värdena i de båda grupperna. Denna relation utgörs i det studerade fallet av att de 

olika avbrotten i respektive serie sker under samma timmar och har samma tekniska och strukturella 

omständigheter. Tillvägagångssättet för detta test går till som så att först beräknas skillnaden mellan 

de två observationerna för respektive par enligt di = yi – xi. Därefter beräknas den genomsnittliga 

skillnaden, đ. Med hjälp av detta kan standardavvikelsen för skillnaderna, σ, beräknas enligt 

nedanstående formel:  

σ = √
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̄�)2𝑁

𝑖=1                    (8) 

Med hjälp av formel (8) kan därefter standardavvikelsen för genomsnittet beräknas enligt nedan: 

σ(đ) = 
𝜎

√𝑛
                  (9) 

Därefter kan testets kritiska T- värde beräknas: 

T = đ

𝜎(đ)
                 (10) 

Under nollhypotesen följer detta värde en t-fördelning med n-1 antal frihetsgrader, där n är 

stickprovets storlek. Det beräknade T- värdet jämförs alltså med det tabellerade för tn-1. Detta ger det 

sökta p-värdet för testet. [51] 

 

Lådagram. Ett statistiskt diagram som åskådliggör ett datamaterial i form av en låda. Lådagram är 

behändigt vid jämförelser av ett flertal dataserier.  

 

Lådagram konstrueras på följande sätt: En dataserie kan delas upp i tre kvartiler som delar serien i 

fyra delar, det vill säga nedre kvartilen representerar 25 %, mellersta kvartilen (medianen) 

representerar 50 % och övre kvartilen representerar 75 %. Med hjälp av dessa kvartiler kan ett 

lådagram konstrueras som består av en låda med gränser vid värdena för nedre respektive övre 

kvartilen samt ett streck genom lådan vid värdet för medianen. Tolkningen av detta är att linjen som 

dras vid nedre kvartilen utgör gränsen för de 25 % första värdena, medianen utgör gränsen för 50 % 

av värdena och övre kvartilen utgör gränsen för de 75 % första värdena. På sidorna om lådan kan 

horisontella streck dras, även kallade morrhår, för att visa vart de övriga värdena i dataserien ligger 

(dock inte extremvärden). Dessa gränser beräknas genom att ta nedre/övre kvartilvärdet och 
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subtrahera/addera kvartilavståndet multiplicerat mer 1,5, där kvartilavståndet är skillnaden mellan 

övre och under kvartilvärdet. Ett lådagram visar även avvikare som beskrivs som extremvärden. 

Detta är värden som ligger mer än 1,5 kvartilavstånd utanför lådan. [22] 

 

Total sannolikhet. Detta är en sats inom sannolikhetsteorin som relaterar sannolikheter för enskilda 

händelser till betingade sannolikheter. Resultatet uttrycker den totala sannolikheten för att en 

händelse ska inträffa relaterat till den betingade sannolikheten för en grupp händelser som utgör 

hela utfallsrummet.  

 
Anta att A1, A2, …,An är n stycken händelser, där P(Ai) > 0 för i = 1,2, …, n. Anta även att dessa 

händelser utgör det totala utfallsrummet. Utifrån detta gäller då att en händelse B, som tillhör det 

studerade utfallsrummet, har följande sannolikhet [43]: 

 

P(B) = ∑n
i=1 P(Ai)P(B|Ai)                   (11)  

 

 Kolmogorov-Smirnov test. Detta test används för att undersöka om två dataserier har en signifikant 

skillnad. Till skillnad från t-testet så är Kolmogorov-Smirnov testet icke-parametriskt och gör alltså 

inga antaganden om dataseriernas fördelning. Testet är anpassat för kontinuerliga fördelningar, 

vilket är fallet i denna rapport. Kolmogorov-Smirnov testet kan både användas för att undersöka 

nollhypotesen att ett stickprov tillhör en bestämd fördelningsfunktion eller att två stickprov tillhör 

samma fördelning. Tillvägagångssättet för att genomföra testet för ett stickprov följer nedan. Först 

beräknas stickprovets fördelningsfunktion [52]: 

 

Fn(x) = 
1

𝑛
∑ 𝐼{𝑥𝑖 ≤𝑥}

𝑛
𝑖=1                  (12) 

 

I formel (12) så är n stickprovets storlek. 𝐼{𝑥𝑖 ≤𝑥} beräknas enligt följande: 

 

𝐼{𝑥𝑖 ≤𝑥}  =
     1 𝑜𝑚 𝑥𝑖 ≤ 𝑥

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
                   (13) 

 

För att undersöka om en viss fördelningsfunktion, F(x), passar ett stickprov så studeras det maximala 

värdet av differensen |Fn(x) – F(x)|, vilket genererar parametern Dn. Detta värde jämförs sedan med 

det kritiska värdet Dn,α som beräknas enligt följande: 

 

Dn,α = √−
1

2𝑛
ln (

𝛼

2
)                  (14) 

 

I formel (14) är α signifikansnivån som vi i denna rapport alltid kommer anta vara 0,95. 

Nollhypotesen om likhet i fördelning kan alltså förkastas om Dn är större än Dn,α. Ett Kolmogorov-

Smirnov test med små stickprov utgår från samma princip, men beräknas istället differensen som 

Dn,m = |Fn(x) – Gm(x)|, där m är storleken och Gm(x) är den empiriska fördelningen för det andra 

stickprovet. Det kritiska värdet som Dn,m jämförs mot beräknas enligt följande [52]:  
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Dm,n,α = c(α)√
𝑚+𝑛

𝑚𝑛
                (15) 

 

I formel (15) är c(α) inversen av Kolmogorovs distribution vid signifikansnivån α. 

 

Nollhypotesen kan även utvärderas med hjälp av p-värdet som i detta test inte baseras på ett 

tabellerat värde eftersom inga antagningar om fördelning görs i testet. Istället beräknas p-värdet för 

ett test med ett stickprov enligt formel (16) nedan: 

 

𝑃(√𝑛𝐷 ≤ 𝑥) ≈ 1 − 2 ∑ (−1)𝑖−1𝑒−2𝑖2𝑥2∞
𝑖=1                  (16) 

 

Motsvarande formel för två stickprov presenteras i (17) nedan: 

 

𝑃(√
𝑚𝑛

𝑚+𝑛
𝐷 ≤ 𝑥) ≈ 1 − 2 ∑ (−1)𝑖−1𝑒−2𝑖2𝑥2∞

𝑖=1                  (17) 
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Appendix 2 
Nedan följer ett komplement till avsnitt 3 med jämförelse på veckobasis och årsbasis. 

Veckobasis 
Om andelen oplanerade avbrott studeras på veckobasis så kan vi observera en viss skillnad mellan 

trenden för Ellevios kurva och motsvarande för hela Sverige. Se Figur 22 nedan. Medan Sveriges 

andel avbrott minskar framåt helgen, så uppvisar Ellevios kurva visserligen en någorlunda minskning 

under veckan men även två markanta toppar för torsdagen och söndagen. Dessa skillnader kan 

relateras till att den typen av kundkollektiv som Ellevio distribuerar el för har en högre respektive 

lägre störningsbenägenhet under olika dagar jämfört med Sveriges kunder totalt.   

Ellevios kurva där stormar under 2011 exkluderats visar på en viss skillnad från Ellevios kurva där all 

data inkluderas. Vi kan exempelvis observera en lägre andel avbrott under söndagen och måndagen, 

men en högre andel under övriga veckodagar. Det kan också konstateras att om stormarna 

exkluderas ur beräkningen så blir trenden för Ellevios kurva mer lik motsvarande för hela Sverige. 

Detta pekar mot att toppen för Ellevios kurva under söndagen till stor del beror på stormarna.   

Figur 22 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott, av totala antalet oplanerade avbrott för Ellevio (både med 
och utan stormarna 2011) respektive Sverige, som inträffar under respektive veckodag. 

Årsbasis 
Intressant är även att studera hur andelen oplanerade avbrott varierar över året. I Figur 23 nedan 

illustreras trender för Ellevios variation jämfört med motsvarande för hela Sverige. En gemensam 

trend för båda kurvorna är att andelen oplanerade avbrott ökar märkbart under juli, augusti samt 

december. Det som är specifikt för Ellevio är en tydlig topp i andelen oplanerade avbrott i december, 

men samtidigt är andelen lägre under flera av de andra månaderna jämfört med motsvarande på 

nationell nivå.   

Decemberstormar som innefattas av både Ellevios och hela Sveriges avbrottsstatistik är stormen 

Sven och Ivar. Sven inträffade den 5-6:e december 2013 och drabbade bland annat västkusten (där 
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Ellevio har flera nätområden). Ivar inträffade den 12:e december 2013 och drabbade delar av 

Norrland, däribland Hälsingland där Ellevio också har nätverksamhet. [18]   

Det som är intressant är att trots exkluderingen av stormen Dagmar, så visar Ellevios 

avbrottsdokumentation ändå en större andel under december jämfört med totalen för Sverige. Detta 

pekar mot att Ellevio faktiskt har en högre andel avbrott under december i övrigt, vilket exempelvis 

kan bero på det geografiskt vädermässigt utsatta läget för ett antal av Ellevios koncessionsområden 

som exempelvis västkusten. Däremot resulterar borttagningen av novemberstormen i att andelen 

avbrott i november är lägre för Ellevio jämfört med Sveriges kurva. Den höga andelen strömavbrott 

under juli och augusti är främst åskrelaterad. 

Figur 23 Visar den procentuella andelen oplanerade avbrott, av totala antalet oplanerade avbrott för Ellevio (med och 
utan stormarna under 2011) respektive Sverige, som inträffar under respektive månad. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Andel 
oplanerade 

avbrott 

Startmånad 

Sverige

Ellevio

Ellevio
utan
stormar



73 
 

Appendix 4 
I Appendix 4 presenteras tabeller och figurer som berör avsnitt 5.1 där fördjupad undersökning görs 

av oplanerade avbrott i koncessionsområdet Hälsingland.   

Figur 24 Visar Sävsbergs belastningsdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T1. 
Belastningssvärdet för de inträffade kabelfelen för denna station är markerade med rött i respektive lådagram som 
motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 

 

Figur 25 Visar Sävsbergs belastningsdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T2. 
Belastningssvärdet för de inträffade kabelfelen för denna station är markerade med rött i respektive lådagram som 
motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 
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Figur 26 Visar Strömsbruks spänningsdataserier för varje timme representerat i form av lådagram. Spänningsvärdet för 
de inträffade kabelfelen för denna station är markerade med rött i respektive lådagram som motsvarar timmen för det 
inträffade avbrottet. 

 

Figur 27 Visar Strömsbruks belastningsdataserier för varje timme representerat i form av lådagram. Belastningsvärdet för 
de inträffade kabelfelen för denna station är markerade med rött i respektive lådagram som motsvarar timmen för det 
inträffade avbrottet. 

  



75 
 

Appendix 5 
I Appendix 5 presenteras tabeller och figurer som berör avsnitt 5.2 där fördjupad undersökning görs 

av oplanerade avbrott i koncessionsområdet Stockholm.  

Figur 28 Visar Kronobergs spänningsdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T1. 
Spänningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna, transformator är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet.  

 

Figur 29 Visar Kronobergs belastningssdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T1. 
Belastningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna transformator, är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 
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Figur 30 Visar Kronobergs spänningssdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T2. 
Spänningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna transformator, är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 

 

Figur 31 Visar Kronobergs belastningssdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T2. 
Belastningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna transformator, är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 
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Figur 32 Visar Stadshagens spänningssdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T1. 
Spänningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna transformator, är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 

 

Figur 33 Visar Stadshagens belastningssdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T1. 
Belastningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna transformator, är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 
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Figur 34 Visar Stadshagens spänningssdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T2. 
Spänningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna transformator, är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 

 

Figur 35 Visar Stadshagens belastningssdataserier för varje timme representerat i form av lådagram för transformator T2. 
Belastningssvärdet vid inträffandet av kabelfel på linjer, som matas av denna transformator, är markerade med rött i 
respektive lådagram som motsvarar timmen för det inträffade avbrottet. 

 

Tabell 10 Visar kopplingstillståndet för kondensatorbatterierna på respektive linje för timmar som ett kabelfel inträffar 
för Kronoberg. ”Inte” betyder att batteriet för den studerade timmen inte är inkopplat och blir det varken under timmen 
innan eller efter. ”Redan” betyder att batteriet redan är inkopplat sedan tidigare och förblir inkopplad även efter.   

Datum Timme Linje 1 Linje 35 Linje 41 Linje 77 

25-05-2013 06 Inte Inte Redan Inte 
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07-04-2014 16 Inte Inte Inte Redan 
20-07-2014 02 Inte Inte Redan Redan 
25-08-2014 23 Inte Inte Inte Inte 
04-09-2014 23 Inte Inte Inte Inte 
14-09-2014 20 Inte Inte Inte Inte 

 

Tabell 11 Visar kopplingstillståndet för kondensatorbatterierna på respektive linje för timmar som ett kabelfel inträffar 
för Stadshagen. ”Inte” betyder att batteriet för den studerade timmen inte är inkopplat och blir det varken under 
timmen innan eller efter. ”Redan” betyder att batteriet redan är inkopplat sedan tidigare och förblir inkopplad även 
efter.   

Datum Timme Linje 1 Linje 2 Linje 39 Linje 40 

29-03-2012 04 Inte Redan Inte Inte 
16-04-2012 12 Inte Redan  Redan Inte 
23-10-2012 13 Inte Inte Inte Inte 
14-12-2012 12 Redan Redan Redan Inte 
27-06-2013 09 Inte Inte  Inte Inte 
04-12-2013 00 Inte Inte  Inte Inte 
01-09-2014 12 Inte Inte  Inte Inte 
14-09-2014 20 Inte Inte  Inte Inte 
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Appendix 7 
Detta Appendix presenterar beräkningar och resultat från avsnitt 7. 

Åskrelaterade avbrott i Hälsingland 
Figur 44 nedan beskriver grundprincipen bakom beräkningen av koordinaterna för de matande 
områdena i Hälsingland. 
 

 

Figur 44 Visar grundprincipen för beräkning av geografiskt område kring en bestämd punkt. 

I Figur 44 representeras stationens position av punkten (x0, y0). Enligt grundprincipen så beräknas ett 

jämnt fyrsidigt område runt stationen, där fyrkantens hörn utgörs av koordinaterna (x1, y1), (x1, y2), 

(x2, y1) och (x2, y2). Dessa koordinater kommer sedan användas för att beräkna arean för området. 

För att beräkna exempelvis koordinaten (x2, y2), beräknas longituden, x- värdet, och latituden, y- 

värdet, separat: x2 = x0 + b och y2 = y0 + a. Koordinaten (x2, y2) ligger alltså c [km] bort från stationen. 

För vissa stationer så befinner sig dock matningsområdet, ur ett geografiskt perspektiv, nedanför 

stationspunkten, vilket innebär att punkten y0 kommer att vara likställd med punkten y2. Det kan 

även förhålla sig så att området befinner sig till höger om stationspunkten, vilket likställer punkten x0 

med punkten x1. På samma sätt kan kommer förhållandet mellan punkterna ändras om området 

befinner sig över eller till vänster om stationspunkten. Även avstånden a, b och c varierar kraftigt 

beroende på vilken station som studeras.   

Formel (18) nedan beräknar arean av ett geografiskt område med hjälp av de koordinater som tas 

fram ovan [47]. 

A =|(x1y2 – y1x2) + (x2y1 – y2x1)| / 2  (18) 

Nedan följer resultatet för beräkningarna av P(Ai) och P(B/Ai).  
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Tabell 24 Visar arean för de studerade områdena kring varje fördelningsstation samt den resulterade sannolikheten för 
en blixturladdning att träffa de olika områdena. 

 Area [km2] P(Ai) 

Ala 3,999190052 0,000776 

Bergvik 25,96852049 0,005038 

Broddlägret 16,00020037 0,003104 

Edeforsen 64,07550557 0,012432 

Forsa övre 40,00963143 0,007763 

Färila 399,993611 0,077605 

Förrådet Arbrå 10,00765902 0,001942 

Kilafors 25,9879157 0,005042 

Kinstaby 26,02584188 0,005049 

Landafors 16,00131877 0,003105 

Lingbo 99,99447685 0,019401 

Ljusnefors 903,8127432 0,175354 

Los  199,703681 0,038746 

Malvik 99,99789023 0,019401 

Norrala 16,00309829 0,003105 

Norrsundet 99,99961617 0,019402 

Norränge 4,496360123 0,000872 

Näsviken 49,96881396 0,009695 

Rengsjö 100,0024417 0,019402 

Rogsta 16,00174529 0,003105 

Samuelsfallet 899,9525203 0,174605 

Stene 195,9908314 0,038025 

Stråtjära 35,9987586 0,006984 

Strömsbruk 63,99815794 0,012417 

Sunnansjö 36,00049275 0,006985 

Sunnerstaholm 480,0116025 0,09313 

Sävsberg 3,998766371 0,000776 

Sörforsa 35,99952379 0,006984 

Tomterna 8,004362869 0,001553 

Tosätter 200,2830769 0,038858 

Tvärforsen 196,0010438 0,038027 

Vifors 299,7704118 0,05816 

Voxna Bruk 300,2097676 0,058245 

Västansjö 179,9472665 0,034913 

Totalt 5154,216844 1 

 
 
 
Tabell 25 Visar antalet åskurladdningar, antalet avbrott och den resulterande sannolikheten för ett åskrelaterat avbrott i 
respektive område. 

 Antal åskurladdningar Antal avbrott P(B|Ai) 
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Ala   0,333333333 

Bergvik   0,089552239 

Broddlägret   0,444444444 

Edeforsen   0,188679245 

Forsa övre   0,024691358 

Färila   0,046511628 

Förrådet Arbrå   0,382352941 

Kilafors   0,125 

Kinstaby   0,027027027 

Landafors   0,065789474 

Lingbo   0,066037736 

Ljusnefors   0,001766784 

Los    0,131578947 

Malvik   0,156565657 

Norrala   0,288135593 

Norrsundet   0,012195122 

Norränge   0,7 

Näsviken   0,117647059 

Rengsjö   0,016949153 

Rogsta   0,176470588 

Samuelsfallet   0,041256158 

Stene   0,02295082 

Stråtjära   0,102803738 

Strömsbruk   0,1875 

Sunnansjö   0,076923077 

Sunnerstaholm   0,037691402 

Sävsberg   0,545454545 

Sörforsa   0,000158078 

Tomterna   0,7 

Tosätter   0,144927536 

Tvärforsen   0,022038567 

Vifors   0,008368201 

Voxna Bruk   0,024691358 

Västansjö   0,026666667 

 

Långa avbrott som resultat av korta 
Nedan följer resultatet för beräkningarna av P(Ai) och P(B/Ai).  

Tabell 26 Visar antalet möjliga orsaker som kan resultera i en sekvens av korta avbrott, längden på respektive sekvens 
samt sannolikheten att en sekvens av korta avbrott kan ske på respektive antal sätt. 

 Motsvarande antal i sekvensen P(Ai) 

3 5 eller fler 0,057692 

5 4 0,096154 

8 3 0,153846 
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12 2 0,230769 

24 1 0,461538 

Totalt  1 

 

Tabell 27 Visar hur många sekvenser av korta avbrott som inträffar för varje antal möjliga orsaker, hur många av dessa 
som resulterar i långa avbrott samt sannolikheten för att korta avbrott ska resultera i ett långt för respektive antal sätt. 

 Antal sekvenser av korta 
avbrott 

Antal långa avbrott som 
resultat av korta 

P(B|Ai) 

3   0,04 

5   0,222222222 

8   0,23880597 

12   0,15727003 

24   0,084869769 
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Appendix 8 
Detta Appendix presenterar den R-baserade funktioner och koder som används i rapporten. 

Kod för avsnitt 4, 5 och 6 
I flera delar av avsnitt 4, 5 och 6 används statistiska begrepp och metoder, vars beräkningar utförs i 

R. Dessa presenteras nedan. Oftast utgörs beräkningarna av en kombination av nedanstående koder, 

beroende på vilken del i rapporten som avses. 

# Inläsning av data från Excel samt omvandling av denna data till matrisform, kompatibel med 

fortsatta beräkningar i R. 

> a <- read.table(file = "clipboard", sep = "\t", dec=",", header = FALSE) 
> a <-as.matrix(a) 
 
# Benämning av kolumner.  
 
> colnames(a, do.NULL = TRUE, prefix = "col") 
> colnames(a)<-c("", "", "", …, "") 
 
# Benämning av rader. 
 
> colnames(a, do.NULL = TRUE, prefix = "row") 
> rownames(a)<-c("", "", "", …, "") 
 
# t-test som i denna rapports fall utgår från parvis jämförelse. 
# a och b är de två dataserierna som jämförs. De läses in från Excel enligt ovan. Resultatet inkluderar 
bland annat det beräknade p- värdet som anger om nollhypotesen kan förkastas eller ej. 
 
> t.test(a,b, paired=TRUE) 
 
# Konstruktion av ett lådagram samt benämning av axlar. 
 
> boxplot(a) 
> title(xlab="", ylab=”") 
 
# Ta fram numeriska värden som utgör ett lådagram. 
 
> A<-boxplot(a) 
> mytable <- A$stats 
 
# Exportera resultatet till Excel. 
 
> write.xlsx(mytable, "H:/mytable.xlsx") 

Kod för avsnitt 7 
Beräkningarna i avsnitt 7.1 och 7.3 gjordes i R, där nedanstående koder skrevs. Matriserna som 
används i dessa koder importeras från Excel enligt kod som presenteras i avsnittet ovan. 
 
# Beräkning av koordinater för en ny punkt med ett visst avstånd från den ursprungliga punkten.  
# a är radien vid ekvatorn för det ellipsoidformade jordklotet. f är jordens avplattning. Båda är 
standardvärden enligt WGS 84. [45] 
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#degrees_of_direction är den gradbaserade riktning från ursprungspunkten I vilken avståndet ska 
beräknas. Detta riktningssystem ökar medurs och beskrivs i Figur 46, Appendix 7. 
 
> destPoint(c(longitude_old,latitude_old), degrees_of_direction, distance, a=6378137, 
f=1/298.257223563) 
 

  
# Beräkning av arean av en polygon, i detta fall en fyrkant, där samtliga koordinater är kända.  
 
> areaPolygon(x, a=6378137, f=1/298.257223563) 
 
# x är en matris bestående av de fyra koordinaterna, där longituderna står i den första kolumnen och 
latituderna i den andra. Koordinaterna kan antingen skrivas i medurs eller moturs ordning. 
 
> x = matrix(c(longitude_1, longitude_2, longitude_3, longitude_4, latitude_1, latitude_2, latitude_3, 
latitude_4),nrow=4,ncol=2) 
 
# För att beräkna arean för samtliga områden på en gång körs en loop, där alla areor lagras i den nya 
vektorn A. 
# K är koordinaterna för samtliga områden.  
 
> A<- vector() 
> for(i in 1:nrow(K)) { 

A[i]<-areaPolygon(matrix(K[nrow=i,],nrow=4,ncol=2), a=6378137, f=1/298.257223563) 
} 

> A 
 

 
# Beräkning av antalet åskurladdningar inom varje stationsområde. 
# K är koordinaterna för samtliga åskurladdningar i Sverige.  
# xy är hörnkoordinaterna för respektive studerat område i Hälsingland.  
# Koden ”loopar” igenom K och för varje åskurladdning testar koden om dess koordinater ligger inom 
intervallet för hörkoordinaterna för något av de studerade områdena.  
# fstatcount räknar antalet åskurladdningar som uppfyller if-villkoret i ”loopen”. 
 
> fstatcount<-rep(0,34) 
> for(i in 1:nrow(K)){ 
 for(j in 1:nrow(xy)){ 
  if(xy[nrow=j,ncol=1]< K[nrow=i,ncol=1] && 
K[nrow=i,ncol=1]<xy[nrow=j,ncol=2]  
  && xy[nrow=j,ncol=3]< K[nrow=i,ncol=2] && 
K[nrow=i,ncol=2]<xy[nrow=j,ncol=4]){ 
   fstatcount[j]<-fstatcount[j]+1 
  } 
 } 
} 
> fstatcount 
 
# Beräkning av antalet åskurladdningar inom varje stationsområde per time. 
# Samma princip som ovan förutom att en annan typ av räknare, hourcount, används. Denna räknare 
utgörs av en matris som består av 34 rader och 24 kolumner. 
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# h är en kolumn som innehåller timmen för respektive åskurladdning. Till skillnad från övrig 
importerad data så är denna inte på matrisform, i syfte att kunna användas som referens för 
räknaren. 
# Om if- villkoret är uppfyllt så kommer den position i räknaren som har raden motsvarande 
fördelningsstationen och kolumnen motsvarande timvärdet att öka med 1.     
 
> hourcount<- matrix(rep(0,816),nrow=34,ncol=24) 
> for(i in 1:nrow(K)){ 
 for(j in 1:nrow(xy)){ 
  if(xy[nrow=j,ncol=1]< K[nrow=i,ncol=1] && K[nrow=i,ncol=1]< 
xy[nrow=j,ncol=2]  
  && xy[nrow=j,ncol=3]< K[nrow=i,ncol=2] && K[nrow=i,ncol=2]< 
xy[nrow=j,ncol=4]){ 
   hourcount[nrow=j,ncol=h[i,1]]<-
hourcount[nrow=j,ncol=h[i,1]] + 1 
  } 
 } 
} 
> hourcount 
 

 
# Kolmogorov-Smirnov test som testar om två dataserier kommer från samma 
sannolikhetsfördelning. 
# Variablerna e och s är de två stickproven som jämförs. 
 
> ks.test(e,s)  
 


