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Abstract

Optimized network design in terms of profitability and
reliability

Christina Ljungqvist, Emma Lindblom

Cable cabinets do not have its own value 
in the revenue regulation. Instead they 
are included in the revenues generated 
from low voltage cables. Because of that 
some cable cabinets can be assumed to 
cause additional costs in the low 
voltage grid. But a reduced amount of 
cable cabinets may have negative 
consequences regarding maintenance, 
power failures and error recovery. The 
purpose of this study is to investigate 
what impact a reduced amount of cable 
cabinets has on the low voltage network 
in terms of profitability and 
reliability in Askim, Sweden.

Since power grids quickly becomes 
complex the study is limited to the 
block Knapehall. Four different 
scenarios with different grid structures 
have been studied. Scenario 1 and 2 
investigates the consequence of 
designing the network with the same 
structure as the existing network, but 
with different cables. In scenario 3 and 
4 a new network structure has been 
developed. Scenario 3 only consist of 
new cables, unlike scenario 4 where the 
existing cables have been conserved 
within the boundary of a building plot 
and then jointed to a new cable. 
Scenario 4 generates maximum 
profitability considering investment 
costs and generated revenues.

Furthermore the networks reliability has 
been investigated by studying the 
quality indicators for each scenario. 
They show that scenario 3 with fewer 
cable cabinets and new cables results in 
a network with minimum interruptions. 
Finally the study shows that today's 
existing network receives the highest 
costs in regard to maintenance and error 
recovery.

ISSN: 1650-8319,  UPTEC STS 16 024
Examinator: Elisabet Andresdottir
Ämnesgranskare: Cecilia Boström
Handledare: Christer Olsson



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Under kommande år står elnätsföretag inför stora investeringsbehov av föråldrade elnät 

på grund av ökade kvalitetskrav. Den svenska myndigheten Energimarknadsinspektionen 

har infört en ny intäktsreglering under tidsperioden 2016-2019, som bland annat innebär 

att elnätskomponenter och dess ålder avgör hur stor intäktsramen blir för ett elnätsföretag. 

Därför är det av intresse att undersöka hur ett lågspänningsnät kan optimeras med 

avseende på den nya intäktsregleringen. Då kabelskåp inte har ett eget värde i regleringen, 

utan ingår i de intäkter som fås från en lågspänningskabel, kan ett lägre antal kabelskåp 

möjligtvis ge ett bättre utrymme att bygga ett mer kostnadseffektivt elnät. Däremot kan 

ett minskat antal kabelskåp påverka avbrott, underhåll och felavhjälpning negativt. Denna 

studie syftar till att undersöka vad ett minskat antal kabelskåp har för påverkan på 

lågspänningsnätet med avseende på lönsamhet och tillförlitlighet i området Askim på 

Västkusten. För att undvika för stor komplexitet har endast kvarteret Knapehall i Askim 

undersökts. 

I studien har fyra olika scenarier av elnätsstrukturer granskats. Scenario 1 behandlar 

konsekvensen av att designa elnätet enligt dagens befintliga struktur och dess 

komponenter. Scenario 2 behandlar också dagens befintliga nätstruktur, men med nya 

kablar. I scenario 3 och 4 har en ny nätstruktur med ett minskat antal kabelskåp, en ökad 

kabellängd och en ökad samförläggning av kablar, tagits fram för att optimera 

lågspänningsnätet med avseende på intäktsregleringen. Scenario 3 består endast av nya 

kablar, till skillnad från scenario 4 där befintliga servisledningar sparats innanför 

tomtgränser och sedan skarvats med ny kabel. Innan förslag över hur elnätet kan designas 

genomfördes en kartläggning av Askims befintliga elnät. Där sammanställdes teknisk 

information rörande komponenter och nätets struktur. Lönsamheten för respektive 

struktur har undersökts genom att studera investeringskostnader och genererade intäkter 

för respektive scenario. Vidare har felfrekvenser för lågspänningsnätets komponenter 

beräknats för att se hur ofta dessa orsakar avbrott i nätet. Baserat på felfrekvensen har 

olika kvalitetsindikatorer studerats, för att möjliggöra jämförelse av hur antalet avbrott i 

elnätet påverkas av en förändrad nätstruktur och antalet ingående komponenter. Slutligen 

har underhålls- och felavhjälpningskostnader som kan tillkomma under nätets brukstid 

undersökts. 

Resultatet av studien visar att design av elnät är en komplex fråga, där den mest optimala 

nätstrukturen beror på flera aspekter. Hur stor lönsamheten blir beror på vilka typer av 

komponenter som ingår i nätet, hur stort antal dessa utgör samt i hur stor utsträckning 

som det befintliga elnätet bevaras. Med ett minskat antal kabelskåp, en ökad kabellängd 

och en optimerad samförläggning kommer lönsamheten att öka på grund av att 

investeringskostnaderna blir lägre än de inkomster som genereras från intäktsregleringen. 

Genom att bevara befintliga servisledningar undviks också höga kostnader för 

schaktning, vilket ökar lönsamheten ytterligare. Studiens resultat visar också att den 



 

högsta tillförlitligheten i elnätet erhålls med en ny elnätsstruktur bestående av färre 

kabelskåp och mer kabel, där samtlig kabel är ny. Då en struktur enligt dagens befintliga 

nät resulterar i flest avbrott genererar även dessa högre underhålls- och 

felavhjälpningskostnader, jämfört med en ny nätstruktur med färre kabelskåp. Vidare har 

det befintliga nätet fler komponenter, vilket i sig ökar underhålls- och 

felavhjälpningskostnaderna.  
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Förklaring av begrepp 

Felavhjälpning Arbete för att åtgärda fel som orsakat ett 

avbrott i elnätet.  

Felfrekvens Ett mått på antalet fel som leder till avbrott och 

inträffar under en viss tidsperiod. Avbrotten 

kan ske på en specifik komponent, en matande 

linje eller ett definierat område. Vanligtvis är 

enheten fel per år. 

Fördelningsstation 

 

En station som fördelar och transformerar 

spänning till utgående elledningar. Stationen är 

placerad mellan regionnätet (40-130 kV) och 

mellanspänningsnätet (10-20 kV).  

Intäktsreglering En reglering som styr hur stora elnätsavgifter 

elnätsföretag får ta ut av sina kunder. 

Kontrolleras av Energimarknadsinspektionen. 

Leveranspunkt Den punkt dit spänning levereras och tas ut av 

kunden.  

Matande ledning/kabel 

 

Den ledning som är förlagd mellan nätstation 

och kabelskåp samt mellan respektive 

kabelskåp i lågspänningsnätet.  

Matande linje 

 

Varje fördelningsstation har matande linjer 

som förser underliggande komponenter med 

spänning.  

Normvärde Olika typer av komponenter genererar 

varierade intäkter baserat på dess normvärde 

enligt intäktsregleringen. 

Nätstation En station som fördelar och transformerar 

spänning mellan mellanspänningsnätet (10-20 

kV) och lågspänningsnätet (0,4 kV). 

Servisledning/serviskabel 

 

Den ledning som är direkt ansluten till en 

leveranspunkt/kund.  

Spänningsfall Spänningsskillnaden mellan matning- och 

belastningspunkt i en ledning. 

Tillförlitlighet Förmågan att uppfylla uppsatta krav under en 

viss tidsperiod och givna drift- och 

miljöförhållanden. Hög tillförlitlighet innebär 

att ett system eller komponent uppfyller 

kraven väl.  
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1. Inledning 

För 100 år sedan tog hushållsarbetet för en familj ungefär 54 timmar per vecka. Därmed 

gick nästan åtta timmar om dagen åt till att laga mat, tvätta, städa och att se till att hemmet 

var varmt. Idag lägger en familj ungefär två timmar om dagen på hushållssysslor, vilket 

istället motsvarar 15 timmar hushållsarbete per vecka. Det är dessutom möjligt att sprida 

ut arbetet på dygnets alla timmar med hjälp av eldrivna apparater, som idag även står för 

en stor del av arbetet i hemmet. Allt detta är möjligt tack vare elnätets komplexa 

infrastruktur, som idag förgrenar sig över hela världen. [1, 2] 

Det svenska elnätet är ungefär 55 500 mil långt och utgörs av 36 000 mil jordkabel samt 

19 500 mil luftledning. Elnätet sägs vara världens snabbaste leverantör och ger tillgång 

till el dygnet runt, året om. Trots en komplex nätverksstruktur är leveranssäkerheten av 

el till svenska kunder i snitt 99,98 % och i tätorter är den ännu högre med 99,99 % [1, 3]. 

Även om leveranssäkerheten är hög står elnätsföretag inför stora investeringsbehov under 

de kommande åren på grund av ökade kvalitetskrav och ett föråldrat elnät. I samband med 

detta har Energimarknadsinspektionen infört en ny intäktsreglering, som innebär att typ 

och ålder på elnätsanläggningar påverkar hur stor intäktsramen blir för elnätsföretag. 

Detta leder till att det finns stora behov att studera olika nätverksstrukturer för att finna 

den lösning som är mest lämpad i ett särskilt område [4, 5]. Vid nätplanering är det flera 

aspekter som måste tas i beaktning utöver den tekniska funktionen, exempelvis regler och 

lagar, finansiella risker samt miljöaspekter. Då olika miljöegenskaper i sin tur påverkar 

hur väl olika investeringar lämpar sig i ett specifikt område, blir nätdesign en komplex 

fråga. Vidare finns även kvalitetsparametrar att ta hänsyn till för att minimera antalet 

avbrott [5, 6]. Även korta spänningsdippar eller avbrott kan medföra stora problem. De 

flesta system i dagens samhälle har ett starkt beroende av elektricitet för att fungera och 

är därför sårbara för avbrott. Elektricitet används dygnet runt och störningar i elnätet kan 

därmed få omfattande konsekvenser och medföra stora samhällsekonomiska kostnader, 

vilket ställer höga krav på tillförlitligheten i elnätet. [7] 

Då intäktsregleringen inte följer den tidigare modell som funnits är elnätsföretaget Ellevio 

intresserade av att undersöka hur en förändrad elnätsstruktur påverkar intäkterna. Detta 

kan undersökas genom att minska antalet komponenter som inte genererar intäkter och 

istället öka mängden komponenter som genererar högre intäkter. För att uppskatta vilka 

effekter förändringen skulle få med avseende på lönsamhet och tillförlitlighet är det 

önskvärt att studera konsekvenserna inom ett befintligt område. 

Askim är en stadsdel, beläget på den svenska västkusten i Göteborg, som har ett gammalt 

elnät med stora leveranssäkerhetsproblem [8, 9]. I takt med att mycket ombyggnationer 

skett i området har det föråldrade elnätet blivit underdimensionerat vilket leder till många 

avbrott. Förutom den bristfälliga leveranssäkerheten bidrar också området till höga 

felavhjälpningskostnader för Ellevio. På grund av elnätets höga ålder behöver majoriteten 

av komponenterna bytas ut för att uppnå kraven i intäktsregleringen [9, 10]. Inom en snar 
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framtid ska därför Askims elnät byggas om och ersättas, vilket ger ett intresse till att 

studera hur elnätet kan designas och optimeras utifrån intäktsregleringen. 

1.1 Problematisering 

Ellevio står inför en stark tillväxt och investeringsvolymerna ökar kraftigt. Samtidigt 

finns ett krav på att effektiviteten hos investeringarna ska förbättras. För att uppnå detta 

anser Ellevio att större projekt är en bra lösning. Större projekt innebär dock att mer arbete 

lämnas ut till entreprenörer. Förutom själva konstruktionen av elnätsanläggningar ingår 

även beredning och planering av projekten. Det finns alltså ett behov av att se över och 

komplettera företagets dimensionerings- och byggprinciper då allt arbete inte längre 

genomförs av Ellevios personal. 

I bestämmelserna från Energimarknadsinspektionen finns en intäktsreglering som styr 

hur stora avgifter elnätsföretag får ta ut från sina kunder. Denna reglering styr vilka 

komponenter som företagen är berättigade att ta ut avgifter för. Då kabelskåp inte har ett 

eget värde i regleringen utan ingår i de intäkter som fås från lågspänningskabel, kan en 

del av kabelskåpen i ett lågspänningsnät ses som en onödig investeringskostnad och måste 

därför motiveras för att användas. Därför kan ett lägre antal kabelskåp möjligtvis ge bättre 

utrymme att bygga ett mer kostnadseffektivt elnät, vilket gör det intressant att undersöka 

om antalet kabelskåp i lågspänningsnätet kan reduceras. Däremot kan ett minskat antal 

kabelskåp få negativa konsekvenser med avseende på underhåll, avbrott och 

felavhjälpning, vilket eventuellt inte överväger de minskade investeringskostnaderna. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad ett minskat antal kabelskåp har för påverkan 

på lågspänningsnätet med avseende på lönsamhet och tillförlitlighet i området Askim på 

Västkusten.  

Studien har följande frågeställningar: 

 Hur förändras nätstrukturen av ett minskat antal kabelskåp?  

 Hur påverkas Ellevios investeringskostnader och intäkter av ett minskat antal 

kabelskåp?  

 Hur förändras mängden avbrott av ett minskat antal kabelskåp? 

 Vad får ett minskat antal kabelskåp för konsekvens i underhåll- och 

felavhjälpningskostnader? 
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1.3 Avgränsningar  

I denna studie har endast lågspänningsnätet på 0,4 kV granskats i stadsdelen Askim. Då 

majoriteten av kabelbeståndet i Askims lågspänningsnät utgörs av jordkabel, har endast 

jordkabel beaktats. Studien undersöker lönsamhet och tillförlitlighet i ett befintligt 

lågspänningsnät som ska byggas om, vilket innebär att hänsyn endast har tagits till 

komponenter mellan nätstation och leveranspunkt. Därmed har placering och typ av 

kablar och kabelskåp förändrats, då nätstation och leveranspunkter behållits kvar enligt 

dagens befintliga elnät. Vid utformning av elnät tas en mängd olika tekniska faktorer i 

beaktning. Denna rapport fokuserar på komponenters egenskaper, spänningsfall och 

tillförlitlighet. Belastningsförluster har undersökts i viss mån. Faktorer som lastprofiler, 

geografi och historisk elnätsuppbyggnad är också viktiga att studera, men dessa har inte 

undersökts i denna studie då de i detta specifika fall kan anses förbli oförändrade med en 

förändrad nätstruktur.  

Då analyser av elnät snabbt kan bli komplexa har endast ett kvarter i Askim studerats. 

Detta har gjorts för att konkret kunna tydliggöra förändringar i nätstruktur, kostnader och 

avbrott. I normal förläggningsmiljö kan markförhållanden variera stort, men i studien har 

det antagits att kablar och kabelskåp kan installeras på samtlig mark inom det analyserade 

området. Vid längdberäkningar av kabel har höjdskillnader mellan komponenter antagits 

vara försumbara. Höjdskillnader som kan uppstå är kablage som är installerade i 

kabelskåp över mark vilket innebär att jordkabeln måste ledas upp en extra sträcka. Då 

studien fokuserar på de tre komponenterna kabelskåp, lågspänningskabel och skarvar, 

baseras undersökningen av elnätets tillförlitlighet endast på avbrott som sker i dessa 

komponenter i lågspänningsnätet. Vidare redovisas inte detaljerade kostnader och intäkter 

för Ellevio på grund av sekretesskäl.  

Begreppet samförläggning innebär att kraftkablar förläggs tillsammans med andra 

infrastrukturella ledningar, till exempel fiber- och teleledningar. I denna rapport används 

dock ordet för att beskriva situationen där flera kraftkablar förläggs tillsammans och inte 

med andra typer av kablar. Ytterligare detaljerade avgränsningar som genomfördes under 

studien förklaras i metoden, avsnitt 6. 

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning i avsnitt 2, där det svenska elnätsystemet 

och dess marknad förklaras. Vidare beskrivs intäktsregleringen samt principer och 

riktlinjer vid planering av elnät. I bakgrunden presenteras även information om de verktyg 

som använts under arbetsprocessen. Detta följs av avsnitt 3 där en djupare beskrivning av 

lågspänningsnätets komponenter, tillförlitlighet, underhåll och ekonomiska aspekter 

presenteras. I avsnitt 4 introduceras elnätet i Askim, som utgör arbetets avgränsade 

område. Avsnitt 5 behandlar det teoretiska ramverk som utgör grunden till hur metoden 

byggts upp och hur studiens resultat har analyserats. Metoden är uppdelad i flera olika 

delar där en inledande kartläggning av Askims elnät följs av fyra olika scenarier, där varje 

scenario representerar ett unikt elnät. I detta avsnitt presenteras även metoder för 
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beräkning av kostnader, spänningsfall och kvalitetsindikatorer. I avsnitt 7 presenteras alla 

resultat och i avsnitt 8 utförs en känslighetsanalys. Rapporten fortsätter med en diskussion 

där resultaten från avsnitt 7 och 8 analyseras och avslutas med förslag på vidare studier i 

avsnitt 10 och slutsatser i avsnitt 11.  

Båda författarna har varit delaktiga i hela arbetsprocessen till detta examensarbete. Vid 

möten och intervjuer har båda närvarat för att få en tydlig förståelse och gemensam 

uppfattning. Samtliga moment under arbetets gång har genomförts i enighet med båda 

parters åsikter. Då författarna skrivit och korrekturläst samtliga delar i rapporten anses 

båda ha bidragit likvärdigt till arbetet. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas inledningsvis det svenska elnätets uppbyggnad och hur 

elnätsmarknaden fungerar. Därefter presenteras elnätsföretaget Ellevio. Vidare beskrivs 

intäktsregleringen som är den bakomliggande orsaken till varför det är intressant att 

analysera andra elnätslösningar. Vidare presenteras Elbyggnadsrationaliseringen som 

bland annat arbetar med att ta fram normpriser för branschen. Avslutningsvis 

presenteras aspekter som bör tas i beaktning vid optimering av elnät samt de 

programvaror som använts under arbetets gång. 

2.1 Elnätets uppbyggnad 

Det svenska elnätet utgörs av tre olika spänningsnivåer benämnda stamnät, regionnät och 

distributionsnät, se figur 1. Stamnätet består av högspänningsledningar med en spänning 

på 220-400 kV och är de ledningar som är placerade närmast kraftverken. Stamnätet 

transporterar el i långa avstånd för att därefter anslutas till regionnätet. Regionnätet utgör 

lägre spänningsnivåer än stamnätet. Därför transformeras spänningen till en lägre nivå 

som är mellan 40 och 130 kV. Elintensiva industrier utgör stora laster och är ofta kopplade 

till regionnätet och tar därmed sin el direkt därifrån. Vidare utgör distributionsnät den 

lägsta spänningsnivån. Distributionsnät kan delas upp i två kategorier: låg- och 

mellanspänningsnät. I mellanspänningsnäten är spänningen 10-20 kV och vanligtvis är 

industrikunder anslutna till dessa. Majoriteten av svenska elkunder är kopplade till 

lågspänningsnätet. I lågspänningsnätet är huvudspänningen 0,4 kV, vilket erhåller en 

fasspänning på 230 V och är den spänning som når eluttagen i svenska hushåll. [3, 11] 

 

Figur 1. Illustration över elnätets uppbyggnad i Sverige, där lågspänningsnätet utgörs 

av jordkabel. 
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2.2 Elnätsmarknaden 

År 1996 genomfördes en avreglering av den svenska elmarknaden. Sverige fick då, som 

fjärde land i Europa, en fri elmarknad där kunden själv fick möjlighet att välja vilken 

elleverantör denne vill teckna avtal med oavsett vilket område kunden befann sig i [12]. 

Idag finns det cirka 180 elnätsföretag i Sverige, där respektive företag har monopol inom 

ett eget geografiskt område, där varje företag har ensamrätt att distribuera el till sina 

kunder [3, 13]. Stamnätet har dock endast en ägare, Svenska kraftnät. En elanvändare 

betalar två avgifter till elnätsföretagen; kostnaden för att överföra el och anläggningens 

kringutrustning, samt kostnaden för den el som förbrukas. Kostnaderna styrs av en mängd 

olika faktorer, exempelvis avgift för underhåll och utveckling av elnätet. [3] 

2.3 Ellevio 

Ellevio bildades sommaren år 2015 då Fortum sålde sin elnätsverksamhet till ett 

konsortium. Detta konsortium består av de allmänna pensionsfonderna Första AP-fonden, 

Tredje AP-fonden och Folksam, samt det kanadensiska pensionsförvaltningsföretaget 

Borealis Infrastructure Management Inc [14]. Idag står Ellevio inför en kraftig tillväxt 

och en ökad investeringsvolym. År 2015 var företagets investeringar cirka 1,6 miljarder 

kronor och under tidsperioden 2016-2019 är de förväntade investeringarna 9 miljarder 

kronor [1]. 

Ellevio är Sveriges näst största elnätsföretag med en omsättning på cirka 6 miljarder 

kronor under år 2014. Företaget ansvarar för att leverera el till mer än 900 000 hushåll 

och arbetsplatser. Ellevio har ungefär 420 anställda och levererar cirka 14,5 TWh till sina 

kunder årligen. Företagets nätområden är: Halland, Bohuslän, Skaraborg, Värmland, 

Dalarna, Gävleborg, Täby, Lidingö, Ekerö samt Stockholm, se figur 2 [1]. 

 

Figur 2. Ellevios nätområden markerade i färg. [1] 
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2.4 Intäktsreglering 

Då konkurrens saknas på elnätsmarknaden granskas den av Energimarknadsinspektionen, 

hädanefter EI. EI har därmed som uppgift att kontrollera att elnätsföretag uppfyller de 

skyldigheter som finns enligt ellagen, vilket bland annat innebär granskning av att 

elnätsföretag inte tar ut för höga kostnader och att den levererade elen är av bra kvalitet. 

År 2012 infördes en reglering som styr hur stora elnätsavgifter elnätsföretag får ta ut av 

sina kunder under perioden år 2012-2015. Intäktsramen baseras på det enskilda 

elnätsföretagets planer för framtida utveckling och investeringar i elnätet under den 

kommande reglerperioden. Baserat på dessa ramar bestämmer elnätsföretag själva hur de 

kan maximera sina prestationer inom verksamheten. Då intäkterna är unika för varje 

elnätsföretag är EI också beslutsfattare för hur stora intäktsramarna är för respektive 

företag. [13, 15] 

I intäktsregleringen genererar olika typer av komponenter varierade intäkter baserat på 

dess normvärde. Det innebär till exempel att en viss typ av lågspänningskabel genererar 

en viss intäkt. Vissa komponenter, till exempel kabelskåp, ökar inte den tillåtna intäkten, 

då de inkluderas i intäkterna för lågspänningskabel [16]. Intäktsramarna bestäms i 

fyraårsperioder, där en ny period startats från och med år 2016 och gäller till och med år 

2019. I samband med övergången till den nya regleringen har vissa förändringar införts. 

Den största och mest märkbara skillnaden för elnätsföretag är att åldern på elnätets 

anläggningar och dess komponenter nu har betydelse för hur stora intäkter företagen är 

berättigade till. Därmed minskas intäkten för varje år nätet blir äldre. Tidigare har samma 

ersättning, oavsett anläggningens ålder, tilldelats elnätsföretagen. Den avskrivningstid 

som införts för ledningar och kringutrustning är 40 år [17]. Det betyder att en kabel som 

legat i marken således är värd 39/40 ett år efter installation [16]. 

Då elnätsföretags intäkter beror av en anläggnings ålder erhålls endast ersättningar till 

anläggningens avskrivningstid gått ut. I och med detta undviks risken att elnätsföretag 

ska inkassera för mycket intäkter för sina anläggningar, en avgift som elkunder annars 

riskerar att behöva betala. Om avskrivningstiden är kortare än den ekonomiska 

livslängden, kommer däremot elnätsföretag finna anledning att byta ut sina anläggningar 

trots att de är fullt fungerande. Detta då ersättning inte längre erhålls efter 

avskrivningstidens slut. Med den nya metoden skapas alltså incitament för att 

avskrivningstiden motsvarar den ekonomiska livslängden. Lyckas inte elnätsföretag med 

detta och har längre avskrivningstid än ekonomisk livslängd, kommer detta innebära 

underkompensering och att elnätsföretagen måste förnya anläggningarna trots att de ännu 

inte fått full ersättning för dem. Syftet med incitamentet är att elnätsföretag ska investera 

och utveckla sina elnät, vilket erhåller större leveranssäkerhet i näten. För företag som 

saknar uppgifter om anläggningars ålder kan en schablonålder tillämpas. Schablonåldern 

kan exempelvis uppskattas genom att utgå från åldern i en anläggnings omkringliggande 

område. Vid användandet av schablonålder finns dock större risk för under- eller 

överkompensering. [4]  
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2.5 Standardiserad prissättning 

Majoriteten av de företag som arbetar med elnät använder sig av normpriser från 

Elbyggnadsrationaliseringens, EBR:s, kostnadskatalog för planering, byggnation och 

underhåll av eldistributionsanläggningar. Katalogen används som hjälpmedel för att 

uppskatta rimliga värden för vad projekt kan kosta i form av material och arbetstimmar. 

EBR:s kostnadskatalog baseras på verkliga värden där personal inom EBR mätt olika 

parametrar på utförda arbeten för att sedan finna rimliga skattningar. I kostnaderna ingår 

avgifter för arbete, material, maskiner och övrigt. Utgivaren för kostnadskatalogen är 

Svensk Energi och uppdateringar sker kontinuerligt. Beroende på vilket arbete som ska 

utföras i elnätet finns unika koder. Koderna motsvarar arbetet som ska utföras samt de 

komponenter arbetet kräver, där varje kod har ett normvärde för denna kostnad. [18, 19] 

Normvärdena i EBR delas upp beroende på den miljö arbetet ska utföras i. Sveriges 

förläggningsmiljöer delas in i de fyra kategorierna: 

1) City 

2) Tätort 

3) Landsbygd 

4) Svår landsbygd 

Ett arbete i city är dyrare att genomföra än i tätort och på landsbygd, då bland annat 

omledningar av vägar är dyrare inom city. Vanligtvis kräver arbete i city och tätort högre 

återställningsavgifter efter utfört arbete då exempelvis ny asfalt ska läggas, vilket ibland 

kan reduceras på landsbygd. Arbete i landsbygd delas upp i kategorierna landsbygd och 

svår landsbygd då dess miljö kan variera mycket, vilket i sin tur påverkar kostnader och 

intäkter. Ett stenigt område är svårare att hantera jämfört med åkermark och är därmed 

också dyrare att arbeta i. [10, 20] 

2.6 Optimering av elnät 

Vid utformning av lågspänningsnät tas ett antal faktorer i beaktning. Dessa är bland annat 

spänningsfall i ledningar, ekonomiska avvägningar, tillförlitligheten i nätet samt lagar 

och regelverk. Optimering av elnät syftar till att minimera ett systems kostnader under en 

given tidsperiod, därför är de ekonomiska faktorerna ofta grundläggande. Tidsperioden 

bör motsvara anläggningens livslängd för att säkra att långsiktiga aspekter beaktas. [12]  

Vid planering av lågspänningsnät krävs därmed främst en balans mellan tekniska krav 

och ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att utrustning inte överdimensioneras 

samtidigt som förväntad drift och last måste kunna hanteras. Vid förnyelse av elnätet bör 

inte en styckvis förnyelse av kabelsträckor ske, utan hela områden bör förnyas. Genom 

att minska antalet komponenter i ett elnät kan den framtida kostnaden sänkas. Målet är 

att hitta en elnätsdesign som genererar maximal lönsamhet, minimerar nätförluster och 

levererar el av hög kvalitet. [21, 22] 
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2.7 Hjälpsystem 

2.7.1 Tekla NIS 

Ett verktyg för analys av ett elnätsföretags anläggningar är nätverksinformationssystem, 

med det engelska namnet network information system och hädanefter kallat NIS. NIS har 

använts i stor omfattning sedan år 1990 och är därför väl etablerat. I systemen används 

normalt geografiska bilder av nätverket som bakgrundsbild för att underlätta visualisering 

av området som studeras. I och med systemets många funktioner kan det användas till 

olika syften, som dokumentation av nätet, hantering av verksamhetens tillgångar, 

planering av investeringar och konstruktioner samt konfigurationer. [5, 23]  

Tekla NIS är ett nätverksinformationssystem för infrastruktur- och energibranschen och 

är utgivet av det finska företaget Trimble, som tidigare hette Tekla Corporation. 

Programmet erbjuder processtöd från projektering till byggnad samt drift och underhåll. 

Programmet tillåter analys av hur komponenters skick och dess geografiska läge påverkar 

nätets funktion. Baserat på vilka komponenter som ingår samt hur de är sammansatta är 

det bland annat möjligt att studera hur stort spänningsfall olika nätstrukturer orsakar. För 

att illustrera spänningsfall i elnät finns en funktion i Tekla NIS som målar upp olika färger 

i nätet, där respektive färg motsvarar olika storlekar på spänningsfall. Det ingår även 

avancerade integrationsmöjligheter med andra system inom Tekla NIS, exempelvis 

PowerGrid. [5, 24]  

2.7.2 PowerGrid 

PowerGrid bygger på Smallworld GIS plattform och används för att skapa, underhålla 

och modifiera geografisk nätdata. PowerGrid består av ett antal olika moduler som 

tillsammans utgör programmets kompletta systemlösning. Dessa moduler behandlar 

bland annat nätberäkning, fastighets- och ägardata, planering och dokumentation samt 

underhåll. Smallworld GIS är ett geografiskt informationssystem som registrerar, 

analyserar och presenterar lägesbunden information. Syftet med programmet är att ge en 

centraliserad kontroll över nätdata i olika miljöer. PowerGrid behandlar en stor mängd 

information och kan integreras med andra system. [25] 
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2.7.3 Project Control System - PCS 

Project Control System, hädanefter PCS, är ett verktyg som Ellevio använder för 

projektstyrning. I PCS loggas samtliga elnätsarbeten som genomförs på Ellevio, oavsett 

dess omfattning och storlek. Programmet tillåter möjlighet att skapa projekt, prioritera 

projektförslag, genomföra godkännanden och attesteringar, hantera rapportering, skapa 

prognoser, göra uppföljningar av projekt och föra statistik. I PCS finns också en 

priskatalog som baseras på normpriser från EBR, men som är anpassad för de arbeten 

som Ellevio utför. [26] 

2.7.4 Beräkningsprogram 

Det finns ett flertal verktyg som kan användas för att underlätta tyngre beräkningar. Två 

av dessa är programmen R och Matlab. R är ett datorbaserat program speciellt anpassat 

för statistik. Programmet tillhandahåller ett brett utbud av beräkningsmetoder för bland 

annat statistisk beräkning, linjär- och icke linjär modellering, statistiska tester och analys 

av kluster. Det finns även möjligheter till grafiska tillämpningar [27]. Matlab är ett 

avancerat beräkningsprogram och innehåller hundratals olika matematiska kommandon. 

Programmet har en interaktiv miljö för algoritmutveckling, datavisualisering, dataanalys 

och numeriska beräkningar. En fördel med Matlab är att programmet har möjlighet att 

lösa beräkningsproblem snabbare än med traditionella program, då det har ett eget språk 

utformat just för det syftet [28].  
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3. Komponenter i jordkabelnätet 

För att få en förståelse för lågspänningsnätet och hur dess komponenter fungerar och 

interagerar beskrivs komponenterna kabelskåp och kablar mer ingående i detta avsnitt, 

det vill säga komponenterna mellan nätstation och kund. Vidare förklaras även 

kabelförläggning och skarvning av kablar. Slutligen beskrivs tillförlitlighet och kostnader 

kopplade till komponenterna. 

3.1 Kabelskåp 

Kabelskåp är en fördelningscentral som fördelar el på spänningsnivån 0,4 kV. Förenklat 

har kabelskåp en ingående matande kabel och flera utgående serviskablar som är direkt 

anslutna till elkunderna [12, 29]. 

Det yttre höljet på ett kabelskåp består av varmförzinkad stålplåt. Kabelskåpets delar är 

placerade ovan mark, med undantag för det fundament som är nedgrävt under markytan. 

I kabelskåpet finns ett eller flera skensystem beroende på kabelskåpets storlek. Till ett 

skensystem kopplas ingående och utgående kablar, se figur 3. Hur många utgående kablar 

som får plats beror på hur stort skensystemet är. För att kunna bryta eltillförseln till de 

utgående ledningarna vid eventuella fel eller för avbrott har respektive skena en säkring. 

Det är även möjligt att ha flera inkommande kablar till ett kabelskåp vilket innebär att det 

då finns flera huvudbrytare och skensystem. [30] 

 

Figur 3. Kabelskåpets delar. [31] 

Ett normalt kabelskåp är cirka 1-1,2 meter högt och 0,3-0,5 meter brett och placeras både 

utomhus och inomhus [9, 32]. Kabelskåpets storlek varierar beroende på funktion och 

användningsområde. Storleken på kabelskåp bestäms inte utifrån dess fysiska mått utan 

baseras på anslutna kablar och hur stor last kunderna utgör. Kabelskåp av ett visst mått 

kan därför definieras som olika storlekar. Kabelskåp kategoriseras i fem olika storlekar, 

storlek 1-5, där storlek 1 är det minsta och storlek 5 är det största. Vid val av vilken storlek 

som ska användas analyseras det aktuella området för att se hur många servisledningar 

och matande kablar som förväntas anslutas vid installation och hur många som kan 

tillkomma efter installationen. Baserat på detta väljs ett kabelskåp som har tillräcklig plats 
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för framtida anslutningar samt ytterligare några lediga platser. Samtliga utgångar fylls 

sällan i ett kabelskåp då det är önskvärt att lämna extra reservplats för exempelvis 

byggström vid nybyggnationer. [9, 10] 

3.2 Kablar 

I tätortsmiljö dominerar jordkablar då de inte tar plats ovanför markytan och på så vis stör 

miljön, samt att de inte kräver lika mycket underhåll som luftledningar. En jordkabel som 

är installerad i ett lågspänningsnät har vanligtvis fyra ledare, tre ledare med spänningen 

230 V och en fjärde ledare som är en neutralledare. Vilken typ av kabel som används 

beror bland annat på last, miljö, nätstruktur och ekonomiska aspekter [12]. Dessa faktorer 

avgör därmed vilken typ av material, ledararea och isolering som är mest lämplig. 

Materialet hos en kabels ledare består av koppar eller aluminium. Traditionellt används 

aluminiumledare med ledararea 150 mm2 som matande kabel och kopparledare med en 

ledararea på 10 mm2 till servisledningar. [33, 34] 

Då koppar och aluminium har olika egenskaper måste materialen vägas emot varandra 

vid val av ledare. Tillgången av aluminium är större, medan koppar finns i begränsad 

mängd. Vidare är aluminium ett billigare och lättare material, vilket gör materialet bättre 

lämpat då större ledarareor krävs. Däremot är koppar en bra ledare med lågt motstånd, 

vilket skapar mindre värmeförluster i jämförelse med aluminiumkablar av samma 

dimension. Därmed krävs en mindre ledararea av koppar jämfört med aluminium för att 

nå samma överföringskapacitet. Vidare är koppar ett mer tåligt material än aluminium. 

Då aluminiumkablar är känsliga genererar ledarna mer avbrott än koppar. Det räcker med 

en mindre isoleringsskada, som kan tillföra fukt till kabeln, för att nedbrytning ska 

påbörjas. En kopparkabel har inte den typen av problem då den är mer robust. Dock kan 

en skada inträffa på en kabel oavsett ålder. [34, 6] 

Det är också viktigt att kablar har rätt typ av isolering. Isoleringen måste vara tillräckligt 

kraftig för att ge kabeln mekanisk styrka, men även begränsas för att säkerställa att kabeln 

är tillräckligt flexibel och liten för att rymmas i ett schakt [34]. 

3.2.1 Kabelskarvar 

Ibland är det nödvändigt att sammanfoga olika kablar, vilket genomförs med skarvning. 

Skarvning av kablar kan göras genom en mängd olika metoder som anpassas beroende på 

spänningsnivå och kabelegenskaper. Vid skarvning kräver aluminiumledare mer arbete 

då kontaktytorna måste vara fria från oxid. Vid skarvning mellan en aluminium- och 

kopparledning får inte heller någon korrosion uppstå. [21] 

Idag är krympskarven den mest förekommande kabelskarven i lågspänningsnät. En 

krympskarv delas upp i typerna varmkrympskarv och kallkrympskarv. Vid 

varmkrympskarvning värms skarvens material upp för att sedan krympas ned till 

ursprunglig form. Samtidigt smälter en limbeläggning fast på insidan av skarven. Vid 

kallkrympning används ett plastband, som dras ut och krymper materialet som då 
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omsluter skarven. Övriga typer av kabelskarvar är bland annat tejpskarvar, 

gjuthartsskarvar och rörskarvar. En kabelskarv ska uppfylla samma krav på elektriska 

egenskaper som kabeln den är ansluten till. I alla typer av kabelskarvar behöver 

fältfördelningen styras så att en för hög fältstyrka inte uppstår, vilket kan orsaka 

nedbrytning av isolationen och på så sätt skada ledarna. Kabelskarven ska även förhindra 

att fukt tar sig in i kabeln. [35] 

3.2.2 Kabelförläggning 

I lågspänningsnät kopplas traditionellt kabelförbindelser radiellt. Radialnät kännetecknas 

av att ingen reservförbindelse finns från någon nätstation, se figur 4. Trots detta erhålls i 

regel en tillräckligt tillfredsställande elleverans [33, 12]. Fördelen med ett elnät som är 

kopplat i radiell struktur är att det är lätt att hantera och skydda. Då det radiella nätet 

består av en enklare struktur är det även billigt att installera i förhållande till andra 

strukturer som främst är byggda för att minimera risken för avbrott. När matning av el 

endast kommer från ett håll, vilket det gör i radiella nät, kopplas hela slingan bort vid 

avbrott i ett kabelskåp eller matande ledning. [34, 10] 

 

Figur 4. Illustration av ett radiellt lågspänningsnät. Nätstationen illustreras av 

kvadraten till vänster, kabelskåp illustreras av de rektangulära boxarna och punkterna 

motsvarar anslutningspunkter. 

Ellevio arbetar huvudsakligen med två metoder för att förlägga jordkabel, dessa är 

plöjning och schaktning [36]. Metoder som undviker att lägga kabel i schakt är bra för att 

minska kostnaderna. Detta gäller framförallt i tätort där schaktfria metoder har fördelen 

att installationen går snabbare och därmed också stör omgivningen mindre [37]. Plöjning 

är en kostnadseffektiv metod. Vid plöjning matas kabeln direkt genom ett rör och sedan 

ner i marken. Plöjning och förläggning sker därmed samtidigt, vilket erhåller en mycket 

snabb förläggningsmetod. Plöjning har dock problemet att det inte finns några garantier 

för att kabeln läggs ned på ett korrekt sätt. Vidare bör marken där plöjning ska användas 

endast innehålla sand eller jord, vilket är sällsynt. Att förlägga kabel i schakt är en mer 

traditionell metod där ett spår schaktas med maskin och därefter läggs kabeln i spåret, på 

så vis kan man säkerställa att kabeln blir ordentligt skyddsfylld. Med denna metod är det 

möjligt att garantera att förläggning genomförts på ett korrekt sätt då det är möjligt att se 

hur kabeln ligger och att inget ligger emot som kan skada kabeln, som till exempel en 

sten. Den mest lämpliga metoden för kabelförläggning är därmed schaktning då det ger 

en större försäkran att kabeln håller under en lång tidsperiod. [38] 
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I figur 5 visas förhållandet mellan förläggningskostnaderna, fördelade på schaktning och 

plöjning, för de olika förläggningsmiljöerna city, tätort, landsbygd och landsbygd med 

svår mark. Figur 5 visar att kostnaden för schaktning är betydligt högre än kostnaden och 

normvärdet för en kabel i miljöer som är mer befolkningstäta. Detta beror till stor del på 

att kostnader för schakt även inkluderar avgifter för avstängningar och trafikomledningar 

av berört område, kostnader till kommun, transport av jordmassor, återställning av asfalt, 

med mera. Då det inte är möjligt att använda plöjning i alla miljöer använder Ellevio 

generellt endast plöjning i landsbygdsmiljöer [9, 10]. 

 

Figur 5. Kostnadsjämförelse för kabelförläggning med kabeltypen N1XE i olika miljöer, 

med förläggning genom schaktning och plöjning. Observera att plöjning endast sker på 

landsbygd. [36] 

Storleken på ett schakt varierar beroende på hur många kablar som läggs ned i det. Det 

finns dock ingen övre gräns för hur många kablar som får samförläggas i samma schakt. 

Ett vanligt djup på ett schakt i normal mark är cirka 45 cm, men kan vara upp till 1 meter 

djupt. Under vägar och i åkermark är ett djup på 60 cm vanligare, främst för att skydda 

en kabel från plöjning och liknande arbeten. Vilket djup en kabel ligger på kan även 

variera med tiden. En kabel som läggs ned på ett 60 cm djup kan efter några år ligga på 

ett 30 cm djup, på grund av vägarbeten och andra grävningsarbeten som förändrar 

marken. Bredden på ett schakt beror också på om kablarna läggs parallellt med varandra 

eller vertikalt över varandra. Det är viktigt att alltid ha minst en kabelbredd mellan varje 

kabel för att inte försämra kablarnas nyttjandegrad [10]. Teoretiskt är det möjligt med en 

schaktbredd på 10 cm, men detta försvårar felavhjälpningsarbetet väsentligt på grund av 

att kablarna ligger trångt. En meters bredd är därför det bästa alternativet ur ett 

felavhjälpningsperspektiv. [39] 
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Vid kabelförläggning i schakt ska samtliga kablar läggas så att respektive kabel enkelt 

ska kunna greppas. Detta är viktigt ur ett felavhjälpningsperspektiv då det ska vara lätt att 

ta tag i en kabel, utan att störa omkringliggande kablar, då ett fel inträffat. Vid 

kabelförläggning omsluts ledarna av kabelsand, där området närmast ledarna består av 

finare sand. Sanden fungerar både som en isolering mot köld men även som 

kraftutjämning för att undvika klämskador. Då tjäle bildas skapas förändringar i marken 

som kan utsätta kablarna för problem. Tjälen kan orsaka att till exempel stenar rör sig i 

marken och skaver mot kablarna. [10, 39] 

3.3 Tillförlitlighet 

Att studera ett elnäts avbrottsstatistik är ett användbart verktyg för att optimera 

kapaciteten hos elnätets komponenter och för att förbättra elnätets kvalitet och 

tillförlitlighet. Det utgör även ett bra underlag för att jämföra olika elnätstrukturer med 

varandra. En komponents tillförlitlighet kan definieras som förmågan att uppfylla 

uppsatta krav under en viss tidsperiod och givna drift- och miljöförhållanden. 

Tillförlitlighet är ett av de större problemen i radiella nätverksstrukturer [41]. För att 

minska avbrotten i radiella elnät är en vanlig lösning en reservkabel för att på så sätt 

utnyttja N-1 kriteriet. N-1 kriteriet innebär att ett fel på en komponent i elnätet inte ska 

ge upphov till avbrott i elleveransen [22, 40]. 

3.3.1 Svensk statistik  

I den svenska driftstörningsstatistiken DARWin, sammanställd av Svensk Energi, 

presenteras en fördelning av de leveransavbrott som skett under år 2014. Där står 

oplanerade avbrott för cirka 75 % av det totala antalet avbrott. Av dessa sker majoriteten 

i lågspänningsnätet, med mer än hälften av samtliga avbrott. De tre vanligaste 

avbrottsorsakerna i lågspänningsnätet är åverkan, material- eller metodfel samt okänd 

orsak. Vidare är det möjligt att identifiera vilka komponenter i elnätet som orsakar 

avbrotten. Av de avbrott som sker i lågspänningsnätet står jordkabelfel för cirka 29 %, 

avgrening- eller kabelskåpsfel för cirka 14 % och 15 % av avbrotten sker av okänd 

anledning. [42] 

3.3.2 Bidragande faktorer 

Tillförlitligheten hos elnätets olika komponenter bestäms av en mängd olika faktorer. 

Dessa kan vara material och konstruktion, ålder, miljö, underhåll, belastning, felaktig 

avbrottsrapportering, med flera. Kortslutning, jordfel och elektronisk utrustning är 

vanliga faktorer som kan påverka spänningskvaliteten. Om spänningskvaliteten 

försämras beror detta oftast på problem med spänningsfall, men även överspänning, 

flimmer, transienter eller övertoner. Vidare kan samma typ av komponent ha olika 

tillförlitlighet beroende på vilken tillverkare den kommer från. [43, 44] 
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Åldern hos en komponent är en betydande faktor som har stort inflytande på 

tillförlitligheten. Under en komponents drifttid utsätts den för elektriska och mekaniska 

påfrestningar som gör att komponenten slits med tiden. Hur mycket tillförlitligheten 

påverkas varierar mellan olika typer av komponenter. I vilken miljö komponenten är 

placerad kan även påverka tillförlitligheten. I en utsatt miljö kan komponentens kvalitet 

försämras och med tiden även dess livslängd. Underhåll av elnätets komponenter är därför 

en viktig faktor då fel kan upptäckas innan de inträffat och på så vis höja tillförlitligheten 

hos komponenten. För att säkerställa en god elkvalitet är det även viktigt att alla 

komponenter hålls inom sina kapacitetsbegränsningar. Exempelvis har varje kabel i 

lågspänningsnätet en maximalkapacitet av hur stor last den kan hantera, vilket inte bör 

överstigas. Slutligen kan fel vid rapportering av avbrott förekomma. Då är det främst data 

som behandlar orsaken till ett avbrott som kan leda till ett missvisande 

tillförlitlighetsresultat. [44, 45] 

3.3.3 Tillförlitlighet hos kablar och kabelskåp 

De största orsakerna till avbrott orsakad av en jordkabel är materialfel, grävning och 

bristfälligt underhåll. I elnät som tidigare var ägt av Fortum Distribution, idag Ellevio, 

har kabelfel som orsakats av uteblivet underhåll förekommit hos 30-50 % av jordkablarna 

under år 2004-2005. Dock gäller denna statistik för hela elnätet och inte endast 

lågspänningsnätet [44]. Felfrekvensen, det vill säga hur ofta fel inträffar, hos en kabel 

beror bland annat av kabelns area och material. En kabel som ligger orörd i marken, utan 

yttre åverkan, drabbas dock sällan av några fel [39].  

Avbrott orsakade av kabelskåp förekommer sällan, då det oftast är yttre åverkan som 

orsakar en skada på kabelskåpet. Om fel uppstår beror det oftast inte på själva kabelskåpet 

utan snarare av att en säkring i skåpet brutits på grund av kabelfel eller kortslutning i ett 

hushåll. Ytterligare en anledning kan vara att skensystemet gått sönder. Skensystemet är 

placerat i kabelskåpet och kopplat till varje enskild fastighet som är anslutna till 

kabelskåpet. I skensystemet sitter en fjäder vars syfte är att hålla in en säkring mot 

strömföring i kabelskåpet. Denna fjäder slits med tiden och skadar i sin tur skensystemet. 

När ett avbrott inträffar på lågspänningsnätet ringer en kund in till elnätsföretaget och 

rapporterar felet, det finns därmed ingen automatisk larmfunktion. Därefter åker en 

entreprenör ut för att åtgärda felet. [9, 39] 

3.4 Underhåll och felavhjälpning 

Underhåll av lågspänningsnätet genomförs kontinuerligt för att öka dess livslängd och 

underhåll av dess komponenter berör främst kabelskåp. Detta beror på att kabelskåp, 

förutom naturligt slitage, även utsätts för yttre åverkan på grund av dess placering nära 

allmänheten. Underhåll av kabelskåp är därmed nödvändigt och renovering av dem kan 

genomföras i form av reparationer och utbyte av delar eller hela kabelskåpet. Enligt 

starkströmsföreskrifter krävs kontinuerlig tillsyn av elanläggningar. Det finns inga regler 

gällande hur ofta besiktning ska genomföras, utan nätägaren ska själv bestämma detta. 

Enligt riktlinjer från EBR bör dock kabelskåp besiktigas var åttonde år [46]. Besiktningen 
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innebär en grundlig undersökning som bland annat innefattar funktionsprovning, mätning 

och provtagning. Förutom detta ska även undersökningar där syn, hörsel, lukt och känsel 

avgör komponentens skick genomföras. Besiktningen ska även protokollföras. [33, 46] 

Vid all anläggningsinstallation är det viktigt att dokumentation förs för framtida behov. 

Vid felsökning av kablar är detta särskilt viktigt för att snabbt kunna bestämma var ett fel 

inträffat och påbörja en felsökning. [22] 

3.5 Kostnader 

3.5.1 Anläggningskostnader 

Den största kostnaden för företag inom energiförsörjning är kapitalkostnader för olika 

anläggningar. Utöver detta tillkommer även kostnader för drift och underhåll samt 

administration. Idag innebär investeringar i elnätet oftast förnyelse snarare än 

nybyggnation. Vid en kostnadskalkyl tas antingen offerter in eller så uppskattas 

kostnaderna med hjälp av standardiserade kostnadskataloger eller tidigare erfarenheter. 

[41] 

3.5.2 Underhålls- och avbrottskostnader 

Underhållskostnader varierar oftast under en anläggnings livstid och ses därför som 

rörliga kostnader. I vissa fall beräknas dessa kostnader som ett procenttal av 

anläggningskostnaden. Eftersom elnätet inte längre byggs ut i någon större utsträckning 

är underhåll ett viktigt område. Kostnaderna för underhåll och reparation varierar 

beroende på elnätets ingående komponenter. I Sverige sker de flesta avbrotten på grund 

av fel i distributionsnätet. Avbrottskostnader för en elnätsägare är dock minimala i 

jämförelse med vad kostnaderna vid ett avbrott innebär för samhället. [22, 41] 
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4. Askim 

Området Askim utgör en del av Ellevios elnät och är beläget längs kusten söder om 

Göteborg. Askim ingår i företagets koncessionsområde 38, som sträcker sig från Öckerö 

i norr till Varberg i söder, se figur 6. Området består till stor del av tätort, men har även 

inslag av landsbygd där bland annat naturreservat förekommer. [10, 47] 

 

Figur 6. Karta över koncessionsområde 38. [48] 

Askim är en medelstor stadsdel och tillhör Göteborgs kommun. Befolkningsmängden var 

cirka 23 000 invånare år 2008 och stadsdelen har haft en relativt konstant 

befolkningsmängd under de senaste åren. Stadsdelen utgörs av de tre primärområdena 

Askim, Hovås och Billdal. Områdets bebyggelse består till största del av småhus, närmare 

75 %. [8] 

Den större delen av Askims elnät har en ålder på cirka 40 år. På grund av att nätets ålder 

har det i takt med ombyggnationer blivit underdimensionerat med åren, vilket är ett 

problem som finns på flera håll i stadsdelen och orsakar mycket fel. Därmed har även 

området mycket höga avbrotts- och felavhjälpningskostnader. Anledningen till att 

kostnaderna är så höga i Askim är inte fastställt, men beror delvis på att många 

komponenter har nått en hög ålder. Vidare kan även ett bristande underhållsarbete vara 

orsak till det höga antalet avbrott i området. [9, 10, 39] 

Grävskador är en vanlig orsak till fel och avbrott i Askims elnät. Vid utförande av 

markarbeten, till exempel för nya bostadsområden eller reparationer av avlopp, orsakar 

arbetet ofta skador på närliggande jordkablar. Skadorna behöver inte generera direkta fel 

utan kan uppkomma en tid efter händelsen, vilket gör det svårt för Ellevio att säkert 

fastställa orsaken till en skada. Infratek, som ansvarar för drift och underhåll av Ellevios 

elnät i Askim, har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, där personal ska infinna sig 

på plats vid avbrottet inom 1,5 timme [49]. Dock är resurserna i Askim begränsade på 

grund av det höga antalet avbrott. Därmed sker till exempel renovering av kabelskåp 

endast i samband med felavhjälpning, då resurser inte finns för kontinuerliga underhåll- 



25 
 

och renoveringsarbeten. Vidare är Askim placerat nära kusten med en aggressiv miljö. 

Det är framförallt salt från havet i kombination med känsliga aluminiumkablar som är ett 

problem. Ju närmre kusten nätets komponenter befinner sig, desto kortare tid håller de på 

grund av saltet. Dock påverkas hela Askim av den salta miljön. Kopparledningar klarar 

sig dock bättre och brukar inte påverkas nämnvärt av saltet. Saltet kan också blåsa in i 

olika komponenter som kabelskåp och på så sätt ge upphov till problem. Trots detta har 

kabelskåp i Askim en lång livslängd och de orsakar vanligtvis inte avbrott. Vid avbrott i 

kabelskåp är det främst åverkan som är orsaken till skadorna. [9, 10, 39] 

På grund av elnätets höga ålder och avbrottsproblem ska stora delar av elnätet i Askim 

byggas om och majoriteten av samtliga komponenter ska bytas ut. Vid ombyggnationen 

ska bland annat alla kablar som är äldre än 30 år bytas ut på grund av dagens 

intäktsreglering. Att ersätta kabel i elnätet kräver mycket arbete, vilket är anledningen till 

att Ellevio valt att inte byta ut servisledningar inom privata tomter. Detta innebär att 

skarvning av ny kabel istället kommer att genomföras i anslutning till tomtgränser. Med 

denna metod krävs endast kommunikation och arbetslösningar med kommunen istället 

för med varje enskild kund. [9, 10] 
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5. Teori 

I detta avsnitt beskrivs de teoretiska ramar som använts i arbetet. Inledningsvis beskrivs 

olika förluster som är kopplade till elnät. Vidare presenteras begreppet felfrekvens och 

vad den beror på. Avslutningsvis förklaras de kvalitetsindikatorer som använts för att 

uppskatta tillförlitligheten i elnät. 

5.1 Nätförluster 

Det är viktigt att ett elnät utformas så att nätförlusterna minimeras. För att lyckas med det 

behöver en mängd olika faktorer analysers och styras. Nätförluster kan bland annat 

minskas genom att hålla en så konstant och hög spänning som möjligt, vilket leder till att 

strömmen kan hållas låg och därmed minska förlusterna. En högre spänning ställer dock 

högre krav på anläggningarna och dess utrustning. Ytterligare sätt att minska 

nätförlusterna är att använda en ledare med god ledningsförmåga och låg resistans samt 

större dimension. [41] 

5.1.1 Resistans 

Resistans definieras som motståndet i en elektrisk krets. Resistansen i en ledare ökar med 

ledarens längd och materialets resistivitet, som är ett mått på hur mycket ett material 

motverkar flödet av elektricitet. Vidare minskar resistansen med en ökad ledararea enligt 

 𝑅 =  
𝜌

𝐴
 ∙ 𝑙 (1) 

där ρ är materialets resistivitet [Ω mm2/m], A ledarens tvärsnittsarea [mm2] och l ledarens 

längd [m]. [41] 

Resistiviteten varierar beroende av temperaturen hos ett material, där en ledares 

resistivitet ökar med en ökande temperatur och kan skrivas  

 𝜌 =  𝜌0 (1 +  𝛼(𝑇 − 𝑇0)) (2) 

där ρ är materialets resistivitet [Ω mm2/m], α temperaturkoefficient, T temperatur och T0 

begynnelsetemperatur [K]. [50] 

Resistansen i en kopparledning, Rcu, är endast 60 % av resistansen i en aluminiumkabel, 

Ral, där Ral= 0,028·10-6 Ωm och Rcu= 0,017·10-6 Ωm. En större ledararea innebär att 

resistansen R kan minskas och därmed minska belastningsförlusterna, se ekvation 1. [41] 
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5.1.2 Effektförluster 

I trefasiga ledningar med resistansen R per fas och reaktansen X per fas erhålls den aktiva 

effektförlusten Pf, och den reaktiva effektförlusten Qf, enligt  

 𝑃𝑓 = 3 ∙ 𝑅 ∙  𝐼2 (3) 

 

 
𝑃𝑓 = 𝑅 ∙ (

𝑃

𝑈
)

2

+ 𝑅 ∙ (
𝑄

𝑈
)

2

 
(4) 

 

 𝑄𝑓 = 3 ∙ 𝑋 ∙  𝐼2 (5) 

där U motsvarar spänning [V], I ström [A], R resistans [Ω] och X reaktans [Ω].  

De aktiva effektförlusterna, även kallade belastningsförluster, som uppstår i ledningar, 

innebär att kablarna inte längre har en verkningsgrad på 100 %. Det beror på att aktiva 

effektförluster ger upphov till värme till skillnad från reaktiva effektförlusterna som inte 

ger upphov till några fysiskt märkbara förluster. Värmealstringen bidrar till att respektive 

ledare och dess omgivning värms upp, vilket kräver att kablarna inte ligger för tätt intill 

varandra för att undvika att minska nyttjandegraden till för stor del. [41] 

5.1.3 Spänningsfall 

För att beräkna spänningsfall kan en mängd olika formler användas, en av de mest 

grundläggande ekvationerna kan skrivas enligt  

 ∆𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 + 𝑋 ∙ 𝐼 ∙ sin 𝜑 (6) 

där φ är en fasvinkel.   

Ekvation 6, den grundläggande ekvationen, kan sedan vidareutvecklas och utgå från 

effekt istället för ström enligt  

 
∆𝑈 = 𝑅 ∙ (

𝑃

𝑈
) + 𝑋 ∙ (

𝑄

𝑈
) 

(7) 

där P är den aktiva effekten [W] och Q den reaktiva effekten [VAr].  

Spänningsnivån bör hållas så konstant som möjligt i ett elnät. Storleken på spänningsfall 

uttrycks ofta i procent. [41] Ellevio har egna gränser för tillåtet spänningsfall i elnätet. 

För ett befintligt elnät är ett spänningsfall på maximalt 10 % acceptabelt och för ett 

nybyggt elnät är maximalt tillåtet spänningsfall 5 %. 
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5.2 Felfrekvens 

Ett viktigt begrepp kopplat till elnätets tillförlitlighet är felfrekvens. Felfrekvens är ett 

mått på antalet fel som leder till avbrott och inträffar under en viss tidsperiod. Avbrotten 

kan ske på en specifik komponent, en matande linje eller ett definierat område. Vanligtvis 

är enheten fel per år. 

En komponents felfrekvens beräknas enligt 

 

𝜆𝐹,𝑖 =  ∑ (∏ 𝐾𝐹,𝑖,𝑗,𝑘

𝑀𝑗

𝑘=1

) 𝜆𝑃𝐹,𝑖,𝑗𝐿𝑖

𝑁𝑖

𝑗=1

 

(8) 

där λF,i är felfrekvensen för komponent i. 

Ekvation 8 har Ni stycken partiella felfrekvenser och för varje fall finns Mj stycken 

felfaktorer. Termen KF,i,j,k  motsvarar felfaktorn för vardera komponent i och λPF,i,j är den 

partiella felfrekvensen för komponent i. Vidare är termen Li antalet komponenter 

dividerat med 100, alternativt den totala längden om komponenten är en kabel. [5] 

En genomsnittlig felfrekvens för jordkablar i lågspänningsnätet är cirka 0,03 fel/km, år 

[44]. Flertalet av elnätets komponenter har en varierande felfrekvens enligt den så kallade 

badkarskurvan under sin drifttid, se figur 7.  Under den första tiden, begynnelsetiden, är 

felfrekvensen hos en komponent relativt hög då material- eller konstruktionsfel kan 

uppstå. Vidare följer den mellanliggande perioden, normalperioden, då en komponent 

fungerar som bäst med en låg felfrekvens på konstant nivå. Under den avslutande delen 

av drifttiden, slutperioden, har en komponent nått hög ålder vilket kan orsaka slitagefel. 

På grund av detta ökar felfrekvensen igen. [41]  

 

 

Figur 7. Badkarskurvan som beskriver en komponents felfrekvens under drifttiden med 

avseende på dess ålder. [41] 
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5.3 Kvalitetsindikatorer 

För att mäta tillförlitligheten hos ett elnät finns en mängd olika kvalitetsindikatorer. 

Nedan presenteras några av de vanligaste indikatorerna. 

SAIFI är en förkortning av den engelska beteckningen ”system average interuption 

frequency index” och är ett mått på hur ofta medelkunden i ett elnät upplever ett avbrott 

under en fördefinierad tidsperiod. Enheten för SAIFI är avbrott per kund och tidsperiod 

och beräkning sker enligt  

 
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
=  

∑ 𝑁𝑖

𝑁𝑇
 

(9) 

där Ni är antalet drabbade kunder av avbrott i och NT är det totala antalet anslutna kunder 

i området. 

SAIDI står för ”system average interuption duration index” och är ett mått på den totala 

avbrottstiden en medelkund upplever under en fördefinierad tidsperiod. Normalt är 

enheten för SAIDI minuter eller timmar per kund och tidsperiod. SAIDI beräknas enligt  

 
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
=  

∑(𝑁𝑖 ∙ 𝑟𝑖)

𝑁𝑇
 

(10) 

där Ni är antalet drabbade kunder av avbrott i, ri avbrottstiden för avbrott i och NT är det 

totala antalet anslutna kunder i området. 

CAIDI står för ”customer average interuption duration index” och är ett mått på hur lång 

medeltiden för att återställa ett fel är, det vill säga hur lång felavhjälpningstiden är. 

Enheten för CAIDI är minuter eller timmar per avbrott och beräknas enligt 

 
𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡
=  

∑(𝑁𝑖 ∙ 𝑟𝑖)

∑ 𝑁𝑖
=  

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
 

(11) 

där Ni är antalet drabbade kunder av avbrott i och ri avbrottstiden för avbrott i. [51, 52] 
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6. Metod och data 

I detta avsnitt presenteras den metod som har använts för att undersöka studiens syfte. 

Då lönsamheten i ett lågspänningsnät beror på dess ingående komponenter erhåller olika 

elnätsstrukturer en varierad lönsamhet. Därför studerades fyra scenarier beståendes av 

olika nätdesign och komponenter. Metodavsnittet inleds med en kartläggning av Askims 

elnät och därefter beskrivs de fyra scenarier. Vidare beskrivs beräkningen av kostnader 

och kvalitetsindikatorer. Avsnittet avslutas med metodkritik. 

6.1 Kartläggning av Askims elnät 

Tidigt under studien genomfördes en kartläggning av ett delområde i Askim, där en större 

del av områdets lågspänningsnät ska byggas om, se Appendix A. Undersökningen 

omfattade komponenterna mellan nätstationer och hushåll, det vill säga kabelskåp och 

jordkablar. Syftet med kartläggningen var att studera åldern hos de olika komponenterna 

och hur många anslutningar de befintliga kabelskåpen och nätstationerna har. För att 

undersöka detta användes programmen PowerGrid och Tekla. Programmen användes 

parallellt för att bekräfta att likvärdig information angavs i båda systemen. Inledningsvis 

undersöktes de tolv nätstationerna i området för att se hur många anslutningar de har 

kapacitet till. I dagens nätstationer finns fyra till nio anslutningar. 

Vidare granskades 107 stycken kabelskåp. Detta antal ansågs räcka för att ge en översikt 

av komponenternas egenskaper. 61 av 108 stycken kabelskåp är av typen KSP9 och 30 

av typen KSP11. Kabelskåp av typ KSP9 har allt från en till sex leveranspunkter och tre 

till nio anslutningar, medan KSP11 har två till åtta leveranspunkter och fyra till nio 

anslutningar. Vidare finns fyra stycken kabelskåp som är ytterligare en storlek större, 

KSP12, som har sju till elva anslutningar varav fem till tio är leveranspunkter, se tabell 

1. Utöver dessa används nio stycken kabelskåp i annat format och tre stycken är 

odefinierade, se Appendix A. Kabelskåpen med högre antal anslutningar har nästan nått 

maximal kapacitet och fler anslutningar bör inte göras i dessa kabelskåp [9]. 

Tabell 1. Antal anslutna servisledningar och totalt antal anslutningar i nätstationer och 

kabelskåp för respektive typ i Askim. Leveranspunkter anger antalet kunder, medan 

anslutningar inkluderar både antalet kunder och matande ledningar. 

Komponent Antal [st] 
Anslutna 

servisledningar [st] 

Totalt antal 

anslutningar [st] 

Nätstation 12 Undersöks ej 4-9 

KSP9 61 1-6 3-9 

KSP11 30 2-8 4-9 

KSP12 4 5-10 7-11 

Övriga 12 1-7 2-9 

 

  



31 
 

Det finns olika metoder för att ange storlekar på kabelskåp. Ovanstående benämning där 

kabelskåp förkortas med KSP följt av en siffra är en äldre metod, där siffran motsvarar 

storleken. En högre siffra representerar ett större kabelskåp. Ett nyare beteckningssystem 

är att kategorisera kabelskåpens storlek inom intervallet 1-5, där 1 motsvarar den minsta 

storleken och 5 den högsta [53]. Då Ellevio idag använder den nyare metoden var det 

nödvändigt att översätta ovanstående storlekar enligt den nya metoden. Vidare 

genomfördes en djupare studie över hur många anslutningar respektive storlek förväntas 

att ha, då antalet anslutningar varierar mycket mellan dem. 

Då ingen direkt översättning finns mellan de olika storlekarna genomfördes vissa 

antaganden i samråd med Viksten [53], som tolkade riktlinjer från EBR och tabell 1. 

Baserat på detta har en översättningstabell, som inkluderar antalet tillåtna anslutningar 

till respektive storlek, tagits fram, se tabell 2. För storlek 1 är det främst en kund som är 

ansluten till kabelskåpet med ytterligare två matande kablar som går in och ut från 

kabelskåpet, alternativt en ingående kabel och två kunder. Kabelskåp med storlek 2 har 

två till fyra anslutna kunder med ytterligare två matande kablar. Kabelskåp i storlek 3 har 

sju till nio anslutningar. Om fler kunder ska anslutas än vad som motsvarar storlek 3 

klassificeras det som storlek 4. Detta gäller även då lika många kunder som för storlek 3 

är anslutna, men med större abonnemang. Kabelskåp i storlek 5 utgörs av storkunder och 

är därför inte aktuellt för studiens begränsning till ett bostadsområde. 

Tabell 2. Antal anslutna kunder för respektive storlek på kabelskåp. [53] 

Storlek på kabelskåp Antal anslutningar [st] Kommentar 

1 3  

2 4-6  

3 7-9  

4 >7 

Bredare skåp. Några 

kunder med större 

abonnemang, alternativt 

fler kunder än för storlek 

3. 

5 Ej definierat Storkund 

 

6.2 Detaljstudie av Knapehall 

För att möjliggöra syftet och för att undvika för stor komplexitet i elnätet har ett kvarter i 

Askim detaljstuderats. Kvarteret heter Knapehall och matas via nätstation 12606. Då 

Knapehalls elnät är uppbyggt på samma sätt som många andra områden i Askim, kan det 

anses ge en representativ bild av elnätsstrukturen. Nätet karakteriseras av många 

kabelskåp med endast ett fåtal anslutna servisledningar per kabelskåp, vilket bidrar till att 

Knapehall en bra modell för undersökningen. I Knapehall har samtliga kablar en 

odefinierad ålder, med undantag för en servisledning från år 2007. Enligt EI:s 

rekommendationer användes därför åldern hos omkringliggande komponenter för att ta 

fram en schablonålder. Då kabelskåpen i området är från år 1972 antogs det att kablarna 
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har samma ålder, vilket innebär att nätets kablar inte längre har något regulatoriskt värde 

vid intäktsberäkningar. 

För att undersöka konsekvenserna av att designa ett nät enligt dagens befintliga struktur 

i jämförelse med ett nät optimerat enligt den nya intäktsregleringen har fyra olika 

scenarier tagits fram för elnätet i Knapehall. 

6.3 Scenario 1: Granskning av befintligt elnät 

Scenario 1 behandlar konsekvensen av att designa elnätet enligt samma struktur och med 

samma kabeltyper som dagens befintliga elnät. Därför genomfördes en detaljerad 

kartläggning av nätstrukturen och dess ingående komponenter i Knapehall. För att 

underlätta kartläggningen delades nätet upp i sex olika stråk, grundade efter nätstationens 

utgående kablar, se figur 8. Varje stråk har därmed tilldelats en bokstav, A-G. Där det 

första stråket högst upp benämns A och därefter löper vidare ner till F. En kort 

servisledning som går ut från nätstationen utgör det sista stråket G. De kablar som tillhör 

respektive stråk har benämnts med tillhörande stråks bokstav följt av ett löpnummer. 

Exempelvis benämns den första kabeln i stråk A som “A.1”. För att tydliggöra gränserna 

för varje stråk representeras dessa av varsin färg. I Appendix B finns en mer detaljerad 

bild över stråk och numrering för kartläggningen av Knapehall. 
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Figur 8. Inom det gulmarkerat område hittas kvarteret Knapehall med tillhörande 

nätstation 12606. De färgade streckade linjerna är kablar och de svarta streckade 

linjerna markerar tomtgränser. De blå stjärnorna motsvarar leveranspunkter. 

För att möjliggöra beräkning av lönsamhet och tillförlitlighet för ett nät byggt enligt 

dagens befintliga nät togs teknisk information så som kabeltyp, kabelskåpstyp och 

komponentstorlek fram med hjälp av PowerGrid. Nätets olika kabeltyper presenteras i 

tabell 3, se Appendix C för förklaring av kabelbeteckningar. Schaktlängder mättes med 

hjälp av mätfunktioner i Tekla. 

Tabell 3. Kabeltyp, ledarmaterial och ledararea för matande ledning och servisledning 

i scenario 1. 

Scenario Ledning Kabeltyp Ledarmaterial 
Ledararea 

[mm2] 

1 Matande AKKJ Aluminium 150 

1 Servis EKKJ Koppar 10 

 

  



34 
 

6.4 Scenario 2: Nyläggning av befintligt elnät 

Scenario 2 granskar följden av att installera ett nät enligt dagens struktur, med de 

kabeltyper som skulle användas idag. Scenario 2 är därmed designad med samma 

ledararea som dagens befintliga kablar, men med kabeltypen N1XE. Därmed används 

N1XE med 10 mm2 kopparledare och 150 mm2 aluminiumledare, se tabell 4. 

Då scenario 2 har en nätstruktur som är identisk med scenario 1 används samma 

beteckningssystem på kablarna som ingår i nätet, se figur 8. På grund av detta är också 

mått på kablar och schakt samt information om kabelskåp detsamma som i scenario 1. 

För att undersöka lönsamhet och tillförlitlighet för ett nät byggt enligt denna metod 

användes därför samma tillvägagångssätt som för scenario 1 även för scenario 2. 

Tabell 4. Kabeltyp, ledarmaterial och ledararea för matande ledning och servisledning 

i scenario 2. 

Scenario Ledning Kabeltyp Ledarmaterial 
Ledararea 

[mm2] 

2 Matande N1XE Aluminium 150 

2 Servis N1XE Koppar 10 

 

6.5 Scenario 3 och 4: Framtagning av ny elnätsstruktur 

Vid ny design av elnätet, optimerad med avseende på intäktsregleringen, har två olika 

scenarier tagits fram, scenario 3 och scenario 4. Scenario 3 representerar en helt ny 

nätdesign där antalet kabelskåp har minskats. Då schaktning står för en betydande del av 

kostnaderna vid kabelförläggning, se figur 5 i avsnitt 3.2.2, har kablar förlagts i 

gemensamma schakt i så stor utsträckning som möjligt för att minimera kostnaderna. Vid 

design har kablar förlagts parallellt för att underlätta felavhjälpning. Dessutom störs inte 

omgivningen i lika stor utsträckning eftersom byggområdet kan begränsas till en mindre 

yta.  

Scenario 4 har i princip samma utformning som scenario 3, förutom att alla 

servisledningar har kapats vid tomtgränserna och den befintliga ledningen bevarats intill 

leveranspunkt. Då Ellevios planerade ombyggnationer i Askim ska använda denna metod 

var det intressant att undersöka detta scenario. Förläggning av kabel på privat mark 

innebär ökade kostnader och är ett mer tidskrävande arbete jämfört med förläggning på 

icke privatägd mark, då färre aktörer är inblandade i processen [9]. Genom att bevara del 

av servisledningar och skarva i tomtgräns undviks förläggning av kabel på privat mark. 

Ett antagande för scenario 4 var att alla matande ledningar är dragna utanför tomtgränser. 

I Teklas ritningar kan matande kablar ibland ligga inom tomtgräns, men detta har antagits 

vara ritningsfel. 
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Läget av de befintliga ledningarna i tomtgräns betyder å andra sidan att det nya nätet inte 

kan optimeras lika mycket som i scenario 3.  Då scenario 3 och 4 har liknande struktur 

har en gemensam karta över nätet tagits fram, enligt samma numreringsmetod som i 

scenario 1 och 2, se figur 9 och Appendix B. Därmed har de sex olika stråken betecknats 

från A-G, där samtliga kablar numrerats med tillhörande stråks bokstav följt av ett 

löpnummer. 

 

Figur 9. Översiktsbild av nätstrukturen i scenario 3 och 4. Den gula rutan ringar in 

området Knapehall. Respektive stråk betecknas med en unik bokstav och dess gränser 

representeras av olika färger. 

I scenario 3 och 4 har antalet kabelskåp minskats från 21 till 9 stycken. I dagens befintliga 

nät finns kabelskåp i storlek 2 och 3. I scenario 3 och 4 har istället kabelskåp i storlek 4 

installerats, för att få plats med fler anslutningar i respektive kabelskåp. De nya 

kabelskåpen har 8-11 anslutningar, se tabell 5. Detta motsvarar det maximala antalet 

anslutningar från kartläggningen i Askim, se tabell 1 i avsnitt 6.1.  
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Tabell 5. Antal anslutna servisledningar och totalt antal anslutningar till respektive 

kabelskåp i scenario 3 och 4. 

ID Storlek [1-5] 
Anslutna 

servisledningar [st] 

Totalt antal 

anslutningar [st] 

K4439 4 7 9 

K4442 4 6 8 

K4443 4 7 11 

K4446 4 6 8 

K4450 4 6 8 

K4454 4 8 10 

K4452 4 8 11 

K4448 4 8 11 

K4458 4 6 8 

 

Detta innebär att kabelskåpen i scenario 3 och 4 nästan nått maximalt antal anslutningar 

och att det endast finns enstaka utrymme för reservanslutningar. Däremot är bebyggelsen 

i Knapehall tät vilket innebär en begränsad möjlighet för eventuella utbyggnationer. 

Därmed krävs inget större antal reservanslutningar. Skulle eventuell utbyggnation inträffa 

antas denna utföras på andra sidan om nätstationen, där det idag finns ett grönområde. 

Placeringen av kabelskåpen har utgått från dagens befintliga placering i så stor mån som 

möjligt för underlätta jämförelse mellan de olika scenarierna. Det ska dock observeras att 

placeringen av kabelskåp kan påverka en fastighets värde [10], vilket inte tas i hänsyn i 

denna studie. Vidare har samtliga kablar kopplats i en radiell struktur. För att få redundans 

i nätet har N-1 kriteriet använts för de matande ledningarna. Detta innebär att vissa brytare 

i kabelskåpen är öppna och inte levererar någon ström i normal drift. 

Då scenario 3 och 4 erhåller en ny nätstruktur krävs kablar med andra egenskaper, som 

är bättre lämpade för denna design. Kabeltyperna som har använts är N1XE 4x50 till 

servisledningar samt N1XE-AS 4x240 till matande ledningar från nätstation till kabelskåp 

samt mellan respektive kabelskåp. Det hade varit önskvärt att använda N1XE 4x25 för 

servisledningarna, då detta är den högsta tillåtna area för de äldre mätarskåp som är 

kopplade till hushållen [9, 10]. Dock saknas priser i PCS för denna kabel och N1XE 4x50 

har därför använts istället. På grund av detta antogs det att alla hushåll har ett nyare 

mätarskåp som kan ansluta servisledningar med en ledararea på 50 mm2 i scenario 3. 

Detta var inte nödvändigt i scenario 4, eftersom servisledningarna som är anslutna till 

mätarskåpen består av äldre kablar med mindre ledararea. Det ska även observeras att två 

servisledningar inte längre är kopplade till ett kabelskåp som tidigare. Istället är 

respektive serviskabel kopplade direkt till nätstationen. Därmed finns nio anslutningar till 

nätstationen i scenario 3 och 4, vilket är inom samma intervall som hos de nätstationer 

som granskats i Askim, se tabell 1. De två serviserna som går direkt från nätstationen har 

inte lika stor ledararea som de andra matande ledningarna från nätstationen har, utan är 

likt övriga servisledningar av typen NIXE 50 mm2. 
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Det finns flera anledningar till att endast kablar av aluminium valts. Dagens befintliga nät 

har kopparledningar, EKKJ, av storlek 10 mm2 för servisledningar, medan de matande 

ledningarna har aluminiumledningar av typen AKKJ 150 mm2. Kopparledningar är dyra, 

vilket också ökar risken för stöld Aluminiumkabeln har högre resistans jämfört med 

kopparkabeln, eftersom en större aluminiumkabel kan erhållas för samma kostnad som 

en tunnare kopparkabel har en sådan valts. Motståndet för respektive kabeltyp kan 

beräknas enligt ekvation 1 i avsnitt 5.1.1. 

I scenario 4 användes den befintliga kabeln av typ EKKJ 10/10 från leveranspunkt till 

tomtgräns och N1XE 4x50 från tomtgräns till kabelskåp. Enligt denna metod blir antalet 

kabelskarvar 64 stycken i tomtgräns. För matande ledningar mellan nätstation och 

kabelskåp har N1XE-AS 4x240 använts, som i scenario 3. Tabell 6 presenterar en 

sammanställning av de kabeltyper som användes i scenario 3 och 4. 

Tabell 6. Kabeltyp, ledarmaterial och ledararea för matande ledning och servisledning 

i scenario 3 och 4. 

Scenario Ledning Kabeltyp Ledarmaterial 
Ledararea 

[mm2] 

3 Matande N1XE-AS Aluminium 240 

3 Servis N1XE Aluminium 50 

4 Matande N1XE-AS Aluminium 240 

4 
Servis befintlig 

Servis ny 

EKKJ 

N1XE 

Koppar 

Aluminium 

10 

50 

 

Vid mätning av de komponenter som ingår i scenario 3 och 4 användes samma metod, 

som i scenario 1. För att säkerställa att elnätet kan byggas enligt föreslagen design 

granskades elnätsförslagen av bland annat två av Ellevios projektledare på Västkusten. 

6.6 Kostnader för komponenter och schakt 

För att göra en jämförelse mellan investeringskostnader och intäkter för en nätstruktur 

enligt dagens befintliga nät och nya nätstrukturer genomfördes ett antal 

kostnadsberäkningar. Kostnader och intäkter togs fram för scenario 2-4. Anledningen till 

att detta inte beräknades för scenario 1 beror på att dess nät består av äldre kablar som 

inte skulle förläggas idag och inte längre har något regulatoriskt värde vid 

intäktsberäkningar. Scenario 2 behandlar istället hur en nätstruktur enligt scenario 1, men 

med nya kabeltyper, påverkar kostnaderna. Observera att kostnader för serviskabel 

innanför tomtgräns inte ingår för scenario 4 eftersom denna bevarats i befintligt skick. 

För att uppskatta kostnader och intäkter för kablar, kabelskåp och schakt användes 

systemet PCS. I PCS finns kostnader och eventuella intäkter för kablar och kabelskåp 

angivna efter typ och storlek. I detta ingår kostnader för arbete, material, maskiner och 

övriga kostnader. För schakt finns olika kostnader angivna beroende på 
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förläggningsmiljö. Knapehall har en tätortsmiljö och kostnaden för schakt är därmed 

angiven för förläggningsmiljön tätort. 

I de fall då samförlagda kablar förekommer dividerades den gemensamma schaktlängden 

med antalet parallellgående kablar. Skulle exempelvis en tre meter lång kabel dela ett 

schakt med ytterligare en kabel i två meter och därefter fortsätta enskilt, dividerades den 

gemensamma schaktlängden två meter med två och den resterande metern adderades 

därefter. I figur 10 illustreras två stycken kablar som går ut från ett kabelskåp. I detta fall 

divideras den första sträckan, som illustreras med turkos pil, med två, och resterande två 

sträckor, där kablarna delat upp sig, divideras med ett. Hade inte denna metod använts 

skulle kostnaderna för schakt bli felaktiga, då schaktlängden annars hade lagts till 

ytterligare en gång när den andra samförlagda kabeln kartlagts. Det ska uppmärksammas 

att denna metod inte generar exakta mått på schakten då mätningar genomförs manuellt i 

Tekla. Dock anses en tillräckligt god uppskattning erhållas då samma metod användes för 

samtliga nätstrukturer, vilket ger en rättvis jämförelse. Att måtten inte blir exakta beror 

även på att denna metod använder en mätfunktion som består av räta linjer som ritas ut 

längs det område som ska mätas. Då tjockleken på schakten varierar beroende på antalet 

samförlagda kablar utgår mätningar av schakt återigen från centrum. Detta innebär att om 

en samförlagd kabel ska dras från det gemensamma schaktet utgår måttet alltid från 

centrum av det tidigare samförlagda schaktet, där en kabel inte nödvändigtvis ligger. 

Detta illustreras i figur 10 där den översta kabeln, som representeras av orange pil, avviker 

vinkelrätt från det samförlagda schaktet. Denna extra sträcka ansågs vara försumbar. 

 

Figur 10. Metod vid beräkning av schaktlängd. 
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Kostnader för kablar som fortsätter utanför det avgränsade området Knapehall ingick inte 

i beräkningarna. Dock togs dess anslutningar till kabelskåp i beaktning då detta påverkar 

antalet utgångar i kabelskåpet. I scenario 2 går exempelvis en kabel till kabelskåp K444, 

se Appendix B, som är utanför det begränsade området och dess kostnad beräknades 

därmed inte. Dock togs anslutningen, från kabeln in till kabelskåpet, i beaktning. I de fall 

det funnits öppna anslutningar till kabelskåp räknades även dessa in i antalet anslutningar. 

Detta för att de kan komma att kopplas in och därför bör tas i beaktning. Kabelskåp K4443 

har exempelvis sju anslutningar varav två av dessa är öppna. Sju anslutningar innebär, 

enligt tabell 2, att detta ska vara ett skåp av storlek 3, medan 5 anslutningar hade inneburit 

storlek 2 och därmed en annan kostnad. Enligt samma princip togs samförläggning av 

kablar som delvis är förlagda i Knapehall i beaktning då studien undersöker 

ombyggnation av hela elnätet. Kostnaden för kabelskåp och skarvar har beräknats genom 

att multiplicera dess antal med styckkostnaden. Vid kostnadsberäkning av kabelskarvar 

har värdet för en kabelskarv av storlek 50 mm2 använts. 

För att beräkna hur mycket varje kabel kostar multiplicerades den uppmätta kabellängden 

i enheten kilometer med kabeltypens kostnad enligt 

 𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∙ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙/𝑘𝑚    (12) 

På samma sätt som vid beräkningen av kabelkostnad beräknades kostnaden för schakt. 

Därmed multiplicerades schaktets längd med kostanden för att skapa ett schakt, där 

schaktets längd inte nödvändigtvis är den faktiska längden, utan beror av antalet 

samförlagda kablar. Detta kan ställas upp enligt 

 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∙ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡/𝑘𝑚    (13) 

Den totala kostnaden består av den totala kostnaden för kabel, schakt, kabelskåp och 

eventuella skarvar och beräknades enligt 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +
𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠𝑘å𝑝𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑆𝑘𝑎𝑟𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  

 (14) 

För att beräkna det totala normvärdet, det vill säga den tillåtna intäkt ett elnätsföretag 

erhåller för varje kilometer kabel som finns i elnätet enligt intäktsregleringen, 

multiplicerades kabellängden med kabeltypens normvärde per kilometer. Detta kan 

skrivas enligt 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∙ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝/𝑘𝑚  (15) 

Den lönsamhetsökning som Ellevio kan göra på sitt elnät är skillnaden mellan den totala 

kostnaden för elnätet och det totala normvärdet och beräknades enligt  

 𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (16) 
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För att beskriva Ellevios procentuella lönsamhetsökningen beräknades Capex 

outperfomance, COP enligt  

 
𝐶𝑂𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
− 1 

(17) 

Då studien undersöker vad det skulle kosta att bygga ett nytt nät idag, har inte 

raseringskostnader undersökts. Detta då hela Knapehalls nät nått en hög ålder och det 

innebär att samtliga komponenter ska raseras och bytas ut. Därmed skulle 

raseringskostnaderna bli densamma för samtliga scenarier. 

6.7 Spänningsfall 

För att säkerställa att uppsatta krav uppnås har samtliga elnätsstrukturers spänningsfall 

undersökts, se avsnitt 5.1.3 Spänningsfall för krav. Detta genomfördes med hjälp av 

inbyggda beräkningsfunktioner i programmet Tekla. För att på ett tydligt sätt kunna se 

resultatet användes olika intervaller för spänningsfallsnivåer, som sedan illustrerades med 

hjälp av olika färger på kablarna i elnätet. 

6.8 Kvalitetsindikatorer 

Med hjälp av kvalitetsindikatorerna SAIFI, SAIDI och CAIDI kan tillförlitligheten för de 

olika näten analyseras. För att möjliggöra beräkning av kvalitetsindikatorerna är 

vetskapen om komponenters olika felfrekvenser nödvändig. Under studiens gång har det 

varit stora problem att ta fram felfrekvenser för olika komponenter. Detta beror till stor 

del på att Ellevio fram till år 2015 saknat ett dokumentationssystem där samtliga avbrott 

och vilken komponent som orsakat ett avbrott registrerats. Exempelvis kan 

dokumentationen visa att en jordkabel orsakat ett avbrott, vilket kan innebära både att en 

skarv eller att en kabel gått sönder. Då data från det nya systemet inte utgör ett tillräckligt 

stort statistiskt underlag har data från den tidigare driftdatabasen Succel använts. Vidare 

registreras avbrott på olika sätt baserat på användare av systemet, vilket gör att den data 

som finns är tvivelaktig. På grund av detta har grova antaganden tvingats genomföras. 

För att endast se de slutgiltiga felfrekvenserna för kablar, läs avsnitt 6.7.3 Lösning av 

felfrekvenser hos kablar i Matlab. 

6.8.1 Ekvationssystem för felfrekvenser hos kablar 

Felfrekvenser för olika kabeltyper är ett användbart verktyg för att jämföra felavhjälpning 

för olika elnätsstrukturer. Då felfrekvenserna för olika kabeltyper inte finns 

dokumenterad, och de tillverkare som kontaktades inte hade någon relevant information, 

har i stället Ellevios avbrottsdata för koncessionsområde 38 använts som underlag I 

Ellevios tidigare driftdatabas Succel finns för tiden 1 januari 2013 till 28 augusti 2015 

totalt 5176 driftsärenden i form av störningar och avbrott registrerade. En excelfil med 

information om bland annat datum, tid, områden fördelningsstation, matande linje, 

nätstation, feltyp, orsak, skada och kundtid för varje avbrott har studerats.  
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Innan beräkningen av felfrekvenserna genomfördes ett antal datasorteringar för att 

utesluta irrelevant data. Avbrott kortare än tre minuter beror oftast inte på kabelfel utan 

orsakas i regel av att kopplingar i nätet genererar flimmer [54]. Att ha med dessa i 

beräkningen skulle därför gett en missvisande bild. Därefter valdes endast oplanerade 

avbrott ut, samt avbrott där kunden helt eller delvis varit utan el. Eftersom detta arbete 

avgränsats till jordkabel i lågspänningsnätet sorterades skador på luftledning och 

nätstationer bort. Efter denna sortering kvarstod 2405 avbrott. Excels funktion för 

pivottabeller användes sedan för att på ett enkelt sett kunna visa hur många avbrott som 

skett per fördelningsstation. 

Det bearbetade underlaget visade att det hade inträffat 226 avbrott under 

fördelningsstation XT41 i Askim under den givna tidsperioden. Då detta ansågs utgöra 

ett för litet statistiskt underlag användes avbrottsdata från ytterligare två angränsande 

områden, Hovås och Billdal, som har liknande nätstruktur och uppbyggnad som elnätet i 

Askim. Med 101 avbrott under fördelningsstation JT301 i Hovås och 155 avbrott under 

fördelningsstation XT381 i Billdal omfattade underlaget totalt 482 avbrott. 

För att kunna beräkna felfrekvenserna har denna information kombinerats med data över 

elnätet. Data för koncessionsområde 38, som också erhölls i form av en excelfil, erhöll 

information om vilka kabeltyper och -längder som fanns inom ett specifikt 

fördelningsstationsområde. En filtrering på fördelningsstationerna Askim, Billdal och 

Hovås visar att de fyra kabeltyperna AKKJ, EKKJ, FKKJ och N1XE dominerade 

området, se Appendix D. Då resterande kabeltyper hade försumbara längder uteslöts 

dessa från undersökningen.  

Därefter delades de fyra dominerande kabeltyperna upp i tre åldersgrupper enligt Ellevios 

dokumentation; kablar med förläggningsår innan år 1980, mellan år 1980 och år 1999 

samt kablar med förläggningsår från år 2000 och framåt, se tabell 7. Ledningarna har 

sammanförts grupperna oberoende av ledningsarean då den inte antogs ha någon 

betydande påverkan på felfrekvensen och för att datamängden hade blivit för stor att 

hantera.  
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Tabell 7. Indelning av kabelgrupper efter kabeltyp och ålder, som gäller till och med 28 

augusti år 2015. 

Kabelgrupp 

AKKJ < år 1980 

AKKJ år 1980-1999 

AKKJ ≥ år 2000 

EKKJ < år 1980 

EKKJ år 1980-1999 

EKKJ ≥ år 2000 

FKKJ < år 1980 

FKKJ år 1980-1999 

FKKJ ≥ år 2000 

N1XE < år 1980 

N1XE år 1980-1999 

N1XE ≥ 2000 

 

Med hjälp av framtagen data skapades ett ekvationssystem för att beräkna 

kabelgruppernas felfrekvenser. Ekvationssystemet togs fram genom att en ekvation för 

varje matande linje skapades. För vardera ekvationen multiplicerades varje kabelgrupp 

med respektive grupps totala kabellängd under den aktuella matande linjen. Dessa 

adderades sedan för respektive matande linje och slutligen sattes ekvationen lika med den 

matande linjens antal avbrott. 

Exempelvis kan en matande linje bestå av tre olika kabelgrupper X, Y och Z, där 

respektive grupp utgör 0,2, 0,4 respektive 0,3 km kabel. Totalt har denna linje haft 2 

avbrott. Detta innebär att ekvationssystemet skulle få en uppställning enligt 

 0,2 ∙ 𝑋 + 0,4 ∙ 𝑌 + 0,3 ∙ 𝑍 = 2 (18) 

Genom detta erhölls ett överbestämt ekvationssystem med 12 variabler och 29 villkor, 

där målet var att lösa variablerna med matrisberäkning. Därmed var målsättningen att lösa 

ut vektor x ur  

 𝐴 ∙ 𝑥 = 𝑏 (19) 

där A representerar koefficientmatrisen innehållandes de olika kabellängderna och x 

representerar felfrekvenserna för vardera kabelgrupp. Högerledsvektorn, b, representerar 

respektive matande linjes avbrottsstatistik. Efter att ekvationssystemet hade skapats 

fördes det över till programmet R för beräkning av felfrekvenser. 
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6.8.2 Lösning av felfrekvenser för kablar i R 

För att beräkna felfrekvensen för respektive kabelgrupp användes till en början beräkning 

i programmet R med hjälp av metoden singulärvärdesuppdelning (SVD), se Appendix E. 

För en djupare beskrivning av hela beräkningen i R se Appendix F. Då den första 

beräkningen påvisade väldigt höga och delvis negativa värden på felfrekvenserna 

undersöktes det huruvida matrisen var linjärt beroende. Beräkning i R visade 

korrelationer mellan baserna i en matris och därmed vilka kabelgrupper som till störst del 

utgjorde en korrelation. Genom att gruppera de kabeltyper som utgjorde en korrelation 

var förhoppningen att mer korrekta värden kunde beräknas, då matrisens beroende 

minskade. Eftersom ekvationssystemet visade sig utgöra nästintill ett linjärt beroende 

fanns dock problem med att få ut rimliga värden för respektive kabelgrupp. Detta då flera 

kabelgrupper tvingades grupperas för att minska beroendet, vilket ansågs vara 

oanvändbart då det erhölls för stora grupperingar som inte kunde ge information om varje 

enskild kabelgrupps felfrekvens. För att se beräkningsmetoden med linjära beroenden i 

R, se Appendix G. 

Istället infördes helt nya kabelgrupperingar, där endast två grupper skapades. I scenario 

2, 3 och 4 används endast N1XE-kabel> år 2015 och EKKJ< år 1980. Därför är en av 

grupperna EKKJ< år 1980 och den andra gruppen består av samtliga kablar utom EKKJ< 

år 1980 samt N1XE> år 2015 och kallas för “Övriga”. Felfrekvenser för de nya kablarna, 

N1XE> år 2015, kunde inte beräknas med ovanstående metod då den baseras på tidigare 

avbrottsstatistik, där de nya kablarna inte ingår. Därför har det, i dialog med anställda på 

Ellevio, antagits att felfrekvensen för de nya kablarna N1XE > år 2015 är 0,015 fel/km. 

Genom att utföra samma beräkningsmetod som tidigare i R resulterade dock även detta i 

en icke trovärdig lösning då EKKJ < år 1980 ensam stod för majoriteten av felen, se tabell 

8. Då detta är en äldre kabel som ofta har använts till servisledningar i äldre nät är det 

visserligen rimligt att kabelgruppen orsakar en del fel, dock inte tio gånger mer än övriga 

kablar tillsammans. 

Tabell 8. Felfrekvenser för kabelgruppen N1XE > år 2015 enligt antagande och 

grupperna EKKJ < år 1980 och Övriga från beräkning i R.  

Kabelgrupp Felfrekvens/km, år 

N1XE > år 2015 0,0150 

EKKJ < år 1980 0,33018 

Övriga1 0,03177 

 

                                                           
1 I kabelgruppen ”Övriga” ingår: AKKJ < år 1980, AKKJ år 1980-1999, AKKJ ≥ år 2000, EKKJ år 1980-

1999, EKKJ ≥ år 2000, FKKJ < år 1980, FKKJ år 1980-1999, FKKJ ≥ år 2000, N1XE < år 1980, N1XE 

år 1980-1999, N1XE  ≥ 2000, där intervallet sträcker sig till och med 28 augusti 2015. 
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6.8.3 Lösning av felfrekvenser för kablar i Matlab 

Då beräkningsmetoden i R erhöll osannolika lösningar tillämpades därefter en annan 

metod, linjärprogrammering i Matlab. För programmeringskod se Appendix H. Målet 

med linjärprogrammering i Matlab var fortfarande att lösa ut vektor x, som motsvarar 

vardera kabelgrupps felfrekvens, ur ekvation 19, där A representerar koefficientmatrisen 

och b representerar högerledsvektorn likt metoden i R. I matlabprogrammet skapades 

därför koefficientmatriser med tillhörande högerledsvektor. Koefficientmatriserna 

innehöll alla kabellängder för de olika kabelgrupperna och högerledsvektorerna bestod 

av antalet avbrott för respektive matande linje. Genom att sätta bivillkor med övre och 

undre gränser i Matlab tvingades lösningen av felfrekvenserna att ligga inom ett önskat 

intervall på 0-0,5 fel/km, år. Vid linjärprogrammering ska inte ekvationssystemet vara 

överbestämt, vilket innebar att de 29 villkoren reducerades till samma antal som antalet 

variabler, det vill säga 12 stycken. För att reducera antalet villkor sammanslogs 

ekvationer för olika matande linjer. Då resultatet påverkas beroende på vilka ekvationer 

som slås samman genomfördes detta på fyra olika sätt, se summeringsgrupperna i 

appendix I. Därefter beräknades felfrekvensen för respektive alternativ enligt ekvation 8 

och medelvärdet av dessa gav det slutgiltiga resultatet. Med linjärprogrammering i Matlab 

blev felfrekvensen på EKKJ < år 1980 något mindre än övriga kabelgruppen, vilket 

ansågs vara en rimlig lösning, se tabell 9. Därmed blev den slutgiltiga metoden för att 

beräkna felfrekvenser för respektive kabeltyp metoden enligt figur 11. 

Tabell 9. Slutliga lösningar på felfrekvenser hos kablar. 

Kabelgrupp Felfrekvens/km, år 

EKKJ < år 1980  0,0728 

N1XE > år 2015 0,0150 

Övriga 0,0814 

 

 

Figur 11. Schematisk bild över det slutgiltiga tillvägagångssättet vid beräkning av olika 

kabeltypers felfrekvenser. 
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6.8.4 Felfrekvens för kabelskåp och skarvar 

Då specifik avbrottsdata saknas för kabelskåp hos Ellevio användes istället 

avbrottsstatistik från Vattenfall Distribution, som publicerats i rapporten ”Study and 

Analysis of Distribution Equipment Reliability Data, 10:33” [44]. Enligt rapporten är 

felfrekvensen för kabelskåp 0,006 fel/år. Då rapporten inte anger vilken kabelskåpsstorlek 

felfrekvensen gäller, antogs det att samtliga storlekar på kabelskåp har samma felfrekvens 

i denna studie. 

För att beräkna felfrekvensen på skarvar undersöktes det totala antalet jordkabelskarvar i 

lågspänningsnätet i koncessionsområde 38 tagits fram, vilket är 23 689 stycken. Vidare 

undersöktes avbrottsdata från Succel för koncessionsområde 38. Under två år och 3 

månader har 57 stycken avbrott, registrerade som skarvfel, inträffat. För att finna antalet 

avbrott som sker i skarvar under ett år dividerades 57 med 2,75, vilket ger 21 avbrott per 

år. För att beräkna felfrekvensen för skarvar dividerades därefter antalet avbrott under ett 

år med det totala antalet skarvar, vilket resulterade i en felfrekvens på 0,000875 fel/år. 

Det ska betonas att felfrekvensen för skarvar bör och sannolikt även är vara högre då 

Ellevio saknar tydligt underlag som visar om avbrott i en kabel faktiskt inträffat i kabeln 

eller i en skarv. 

6.8.5 Beräkning av kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorerna SAIFI, SAIDI och CAIDI beräknades med hjälp av de framtagna 

felfrekvenserna och den kartläggning som genomfördes. Inledningsvis delades 

beräkningarna upp i tre delar, där servisledning, matande ledning och kabelskåp 

beräknades separat. Uppdelningen genomfördes främst på grund av att det är tre olika 

komponenter med varierande felfrekvenser samt att ett avbrott drabbar ett varierande 

antal kunder beroende på var och i vilken komponent felet inträffar. Ett fel på en 

servisledning orsakar avbrott som påverkar en kund av de totalt 65 stycken som finns i 

Knapehall. Ett fel i ett kabelskåp eller på en matande ledning leder till att en brytare vid 

nätstationens utgång slår ifrån. Det betyder att alla kunder som är anslutna till den 

matande ledningen kommer att påverkas av avbrottet. I det här fallet påverkas en sjättedel 

av det totala antalet kunder då det finns sex matande ledningar från nätstationen i 

Knapehall. För beräkningarna antogs det totala antalet kunder i Knapehall vara jämt 

fördelade på alla kabelskåp. 

Det första steget var att beräkna antalet avbrott per år i Knapehall. För kablar gjordes 

detta genom att multiplicera kabelns felfrekvens med respektive kabels totala längd i 

nätet. För scenario 4 adderades även antalet skarvavbrott till antalet avbrott per år för 

servisledningarna. Detta genom att multiplicera felfrekvensen för skarvar med antalet 

skarvar. För kabelskåp multiplicerades dess felfrekvens med antalet kabelskåp i nätet. 

Vidare beräknades antalet kundavbrott i Knapehall. För alla tre typer av komponenter 

gjordes detta genom att multiplicera antalet avbrott per år med antalet drabbade kunder. 

Därefter summerades kundavbrotten för de tre komponenterna för att få det totala antalet 

kundavbrott i området.  
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Med hjälp av dessa beräkningar kunde sedan SAIFI, SAIDI och CAIDI beräknas för alla 

fyra scenarier, se Appendix J för samtlig data från beräkningarna. SAIFI, som är ett mått 

på hur ofta medelkunden upplever ett avbrott, beräknades genom att dividera det totala 

antalet kundavbrott med det totala antalet kunder i Knapehall, enligt ekvation 9. För att 

beräkna SAIDI, som är ett mått på den totala avbrottstiden en medelkund upplever, 

krävdes även information om avbrottstid. Fel på en servisledning, matande ledning eller 

i ett kabelskåp uppskattas alla orsaka en avbrottstid på cirka fem timmar, vilket motsvarar 

300 minuter. Det kanta tid att lokalisera felet i en kabel, fatta beslut gällande lagning samt 

hämta provisorisk kabel i rätt dimension. Kabelskåp kan vara svåra att koppla runt, vilket 

innebär att provisorisk omkoppling inte är ett alternativ och skåpen måste lagas direkt 

[10]. Avbrottstiden per komponent i hela Knapehall beräknades därför genom att 

multiplicera avbrottstiden per komponent med antalet avbrott. Kundavbrottstiden togs 

sedan fram genom att multiplicera avbrottstiden i Knapehall med antalet drabbade 

kunder. Med dessa parametrar kunde sedan SAIDI beräknas genom att dividera den totala 

kundavbrottstiden med totala antalet kunder enligt ekvation 10. CAIDI, som är ett mått 

på felavhjälpningstiden, beräknades genom att dividera SAIDI med SAIFI enligt ekvation 

11.  

6.9 Kostnader för underhåll och felavhjälpning 

För att uppskatta underhålls- och felavhjälpningskostnader som ingår för 

lågspänningsnätet har EBR:s kostnadskatalog använts. Därmed utgör dessa kostnader 

generella avgifter och är inte specifika för Ellevio som tidigare kostnader. Underhålls- 

och felavhjälpningskostnader har beräknats för samtliga scenarier för att möjliggöra 

kostnadsjämförelser mellan dessa. Underhålls- och felavhjälpningskostnader har 

beräknas i scenario 1 för att undersöka kostnaderna om dagens befintliga nät skulle 

bevaras, till skillnad från avsnitt 6.6 Kostnader för komponenter och schakt, där endast 

nya investeringar studeras. För att avgränsa underhåll- och felavhjälpningskostnaderna 

och inte studera komponenter i detalj har endast ett urval studerats. Urvalet består till stor 

del av kostnader som är kopplade till kabelskåp, kablar och skarvning, vilket också utgör 

en betydande del i studien och representerar de största förändringarna mellan dagens 

befintliga nät och de nya scenarierna. De kostnader som har undersökts är besiktning och 

renovering av kabelskåp samt avbrottsarbete för kablar på 0,4 kV, se Appendix K. För att 

lättare uppskatta hur stor påverkan dessa kostnader utgör under en bruksperiod har samma 

avskrivningstid som anges i intäktsregleringen användes för ledningar och 

kringutrustning, det vill säga 40 år. 

Då kabelskåp besiktigas vart åttonde år anger kvoten 40/8 hur många gånger kabelskåpen 

besiktigas under perioden. För att få ut besiktningskostnaden för samtliga skåp i 

respektive scenario har denna kvot multiplicerats med antalet kabelskåp och 

besiktningskostnaden. Kostnaden för renovering av kabelskåp varierar beroende på vilka 

komponenter som orsakat ett fel och vad som skall underhållas. Detta medför att 

kostnaden för renoveringsarbeten i kabelskåp blir väldigt generell och utgör ett snittpris 

för samtliga storlekar. Då renovering av kabelskåp sker i samband med avbrott har 
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renoveringskostnaden beräknats genom att multiplicera felfrekvensen på kabelskåp med 

antalet kabelskåp, renoveringsavgiften samt faktorn 40. Slutligen har kostnader för 

felavhjälpning i lågspänningsnätet beräknats genom att multiplicera felfrekvensen för 

kablar och kabelskåp i respektive scenario med kostnaden för felavhjälpning samt faktorn 

40. För scenario 4 användes felfrekvensen för både kablar, kabelskåp och skarvar. 

6.10 Metodkritik 

Vid mätning av schaktlängd har hjälplinjer ritats upp längs med de olika kablarna. 

Mätningen har börjat från centrum i kabelskåpet eller från centrum i nätstationen till 

centrum av leveranspunkten, alternativt till ett annat kabelskåp. Det underlättar att 

mätningar kontinuerligt genomförs på samma sätt och centrum är lätt att hitta genom att 

Tekla automatiskt markerar centrum i komponenter. En viss missvisning kan dock uppstå 

eftersom det befintliga nätet är uppritat i PowerGrid och de nya nätstrukturerna har ritats 

i Tekla. Ett nät som ritats i PowerGrid och sedan förts över till Tekla, har kablar som inte 

går ända in till centrum av till exempel kabelskåp, se figur 12. Detta medför att då 

uppmätningen av schakt börjar i centrum, blir längden för ett schakt längre än själva 

kabeln. Dock rör sig detta om marginella skillnader då kablar i PowerGrid fortfarande går 

in i kabelskåpen, men inte sträcker sig så långt som till centrum. Därför anses skillnaden 

vara försumbar. 

 

Figur 12. Bild A visar nät som ritats i PowerGrid där kablarna inte når centrum i ett 

kabelskåp. Bild B visar nät ritat direkt i Tekla, där kablarna når centrum. 

Då denna studie undersöker hur ett minskat antal kabelskåp påverkar Ellevios lönsamhet 

och tillförlitlighet i ett specifikt område kan resultatet i undersökningen ge ett slumpartat 

utfall. Om nätet ritats i ett annat område, eller om nätet ritats annorlunda inom avgränsat 

område, kan därmed ett annorlunda resultat erhållits. Dock anses detta ge en indikation 

på hur besparingar och tillförlitlighet påverkas av ett minskat antal kabelskåp och ett ökat 

antal samförlagda kablar.  

  



48 
 

På grund av att osäker data utgör underlag för felfrekvenser för kablar, kabelskåp och 

skarvar har uppskattningar genomförts, vilket medför att resultatet kan bli annorlunda då 

den faktiska felfrekvensen tillämpas. Detta berör speciellt scenario 1 där felfrekvensen 

baseras på värden för båda kabelgrupperna EKKJ< år 1980 samt Övriga. Då gruppen 

Övriga består av en sammanslagen felfrekvens för resterande kablar betyder detta att en 

högre felfrekvens än den faktiska med stor sannolikhet erhållits. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat baserat på dess syfte. Till en början redovisas 

de komponenter som ingår i respektive scenario och därefter presenteras de kostnader 

och intäkter scenario 1-4 genererar. Vidare följer en redovisning av hur stora 

spänningsfall de olika scenarierna erhåller samt olika kvalitetsindikatorer. 

Avslutningsvis redovisas kostnader för underhåll och felavhjälpning. 

7.1 Komponenter 

I tabell 10 presenteras en sammanställning av de komponenter som ingår i scenario 1-4, 

samt till hur stor mängd. Från en ursprunglig totallängd av kabelsträckningen på 2,57 km 

i scenario 1-2 har längden ökats med 1 km i scenario 3 och cirka 0,5 km i scenario 4. 

Anledningen till kabellängdens ökning beror på det minskade antalet kabelskåp samt 

ökad samförläggning av kablar, som tvingar majoriteten av kablarna att dras en längre 

sträcka än tidigare. Längdskillnaden mellan scenario 3 och 4 beror på att 

servisledningarna i scenario 4 bevarats enligt befintlig placering. Detta medförde att 

resterande kabelsträcka inte kunde placeras lika optimalt som i scenario 3. I det befintliga 

nätet, scenario 1 och 2, finns 21 stycken kabelskåp. I scenario 3 och 4 har antalet minskats 

till 9 stycken kabelskåp. Detta innebär att snittantalet kunder per kabelskåp har ökat från 

3,05 kunder per kabelskåp i scenario 1 och 2 till 6,89 kunder per kabelskåp i scenario 3 

och 4. Den totala schaktlängden är 1,90 km för det befintliga nätet. Denna sträcka har 

minskats med 0,05 km respektive ökats med 0,25 km i scenario 3 och 4. Den relativt låga 

förändringen beror på en ökad samförläggning av kabel jämfört med det befintliga nätet.  

Tabell 10. Komponentfördelning för scenario 1-4. 

Scenario 
Kabellängd 

[km] 

Schaktlängd 

[km] 

Kabelskåp 

[st] 
Skarvar [st] 

1-2 2,57 1,90 21 - 

3 3,57 1,85 9 - 

4 3,03 2,15 9 64 

 

7.2 Kostnader och intäkter för komponenter och schaktning 

Beroende på vilka komponenter som ingår i ett nät och till hur stor del de används, 

kommer kostnader och intäkter att variera. Tabell 11 presenterar en sammanställning av 

kostnadsberäkningarna för scenario 2-4. Scenario 3 resulterar i en kostnadsökning på 

cirka 75 000 kr och scenario 4 ger en kostnadsminskning på cirka 420 000 kr i förhållande 

till den befintliga nätstrukturen med nya kablar i scenario 2. Det totala normvärdet ökar i 

både scenario 3 och 4, där scenario 3 har en ökning på cirka 840 000 kr och scenario 4 

har en ökning på cirka 490 000 kr jämfört med scenario 2. 
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Enligt ekvation 17 har lönsamheten för scenario 2-4 värderats med ett COP-värde. En 

nätstruktur enligt befintligt nät med nya kablar ger en minskad lönsamhet på cirka 550 

000 kr, vilket erhåller ett COP-värde på – 25 %. Scenario 3 ger en ökad lönsamhet på 

cirka 210 000 kr och ett COP-värde på 9 %, medan scenario 4 ger högst lönsamhet på 

cirka 350 000 kr vilket ger ett COP-värde på 20 %. Därmed ökar COP-värdet i både 

scenario 3 och 4 med 34 % respektive 45 % jämfört med scenario 2. 

Tabell 11. Kostnadsresultat för de tre nätstrukturerna. 

Scenario 
Total kostnad 

[kr] 

Totalt 

normvärde [kr] 

Lönsamhet 

[kr] 
COP [%] 

2 2 209 704 1 656 525 - 550 179 - 25 

3 2 284 824 2 494 202 209 378 9 

4 1 793 092 2 146 266 353 174 20 

 

7.3 Spänningsfall  

Det tillåtna spänningsfallet för ett befintligt elnät är 10 % och 5 % för ett nybyggt elnät 

enligt Ellevios egna gränser. I denna studie har spänningsfallet undersökts för samtliga 

fyra scenarier genom att införa fyra intervall av olika spänningsfallsnivåer, där respektive 

nivå illustreras av en specifik färg. Det lägsta intervallet är ett spänningsfall upp till 2,5 

% och illustreras av vit färg i nätet. Nästa intervall illustreras av grön färg och är ett 

spänningsfall mellan 2,5-4,0 %, se tabell 12. 

Tabell 12. Färgkodning för olika spänningsfallintervall. 

Färg Intervall spänningsfall [%] 

Vit < 2,5 

Grön 2,5-4,0 

 

I studien har samtliga fyra nätstrukturer ett område med ett spänningsfall på över 2,5 % 

och resterande område har ett så kallat grundläggande spänningsfall på under 2,5 %. Alla 

nätstrukturer erhåller dock ett totalt spänningsfall på under 4 %, se figur 13. 
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Figur 13. Spänningsfall för scenario 1-4. Vit färg motsvarar ett spänningsfall som är 

mindre än 2,5 % och grön färg illustrerar ett spänningsfall mellan 2,5 % -4,0 %. 

Knapehall är inom gulmarkerat område. 

7.4 Kvalitetsindikatorer 

För att undersöka tillförlitligheten mellan de olika scenarierna har kvalitetsindikatorerna 

SAIFI, SAIDI samt CAIDI beräknats. Med hjälp av indikatorn SAIFI har andelen 

inträffade avbrott beräknats. SAIFI är högst för scenario 1 och 2 som är kopplade enligt 

dagens befintliga nätstruktur. Scenario 1, som består av äldre kablar, har det högsta värdet 

på 0,041 avbrott per kund och år. Scenario 2 uppnår ett SAIFI på 0,025 avbrott per kund 

och år. Lägst SAIFI har därmed scenario 3 och 4 som har en ny nätstruktur. Scenario 3, 

som endast består av nya kablar, uppnår det lägsta värdet på 0,013 avbrott per kund och 

år. Scenario 4, där befintliga servisledningar bevarats inom tomtgräns och sedan skarvats 

med ny kabel, har ett SAIFI på 0,015 avbrott per kund och år, se figur 14.  
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Värde 0,041 0,025 0,013 0,015
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Figur 14. SAIFI för scenario 1-4. 

Vidare har kvalitetsindikatorn SAIDI beräknats för att undersöka hur avbrottstiden 

varierar mellan de olika scenarierna. SAIDI är högst för scenario 1 med 12,16 minuters 

avbrottstid per kund och år. Scenario 2 utgör den näst högsta avbrottstiden med 7,39 

minuter per kund och år. Scenario 3 har lägst avbrottstid med 3,90 minuter per kund och 

år och scenario 4 har en avbrottstid på 4,42 minuter per kund och år, se figur 15. 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Värde 12,16 7,39 3,90 4,42
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Figur 15. SAIDI för scenario 1-4. 

CAIDI, som beskriver medeltiden för att återställa ett fel, fick ett konstant värde på 300 

minuter för samtlig scenarier, då avbrottstiden uppskattades till fem timmar för 

kabelskåp, serviser och matade ledningar. 
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7.5 Kostnader för underhåll och felavhjälpning 

Beroende på hur ett nät byggs och vilka komponenter som ingår varierar även underhålls- 

och felavhjälpningskostnaderna under en anläggnings brukstid. Scenario 1 och 2 har 

högst underhålls- och felavhjälpningskostnad på totalt 96 745 kronor respektive 93 188 

kronor under 40 år, se tabell 13 och 14. Då båda scenarier har lika många kabelskåp med 

samma felfrekvens och besiktning sker lika ofta, är kostnaderna för besiktning och 

renovering samma för scenario 1 och 2, med en kostnad på 23 520 kronor respektive 66 

014 kronor under 40 år. Av scenario 1 och 2 är det endast felavhjälpningskostnaderna 

som skiljer näten åt, då scenario 1 har en högre felfrekvens jämfört med scenario 2. 

Felavhjälpningskostnaderna för scenario 1 är 7 211 kronor under 40 år och 3 654 kronor 

under 40 år för scenario 2. 

Scenario 3 och 4 har en lägre totalkostnad för underhåll- och felavhjälpning, se tabell 15 

och 16. Scenario 3 har den lägsta totalkostnaden med 40 758 kronor under 40 år. Scenario 

4 har en totalkostnad på 41 952 kronor under 40 år. Liknande scenario 1 och 2 utgör 

scenario 3 och 4 samma kostnader för besiktning och renovering av kabelskåp, med en 

kostnad på 10 080 kronor under 40 år samt 28 292 kronor under 40 år. 

Felavhjälpningskostnaderna är lägst för scenario 3 med en kostnad på 2 387 kronor under 

40 år. Kostnaderna för felavhjälpning i scenario 4 är 3 580 kronor under 40 år. 

Tabell 13. Underhålls- och felavhjälpningskostnad under 40 år för scenario 1. 

Arbete Intervall [år] 
Styckavgift 

[kr] 

Antal 

komponenter [st] 

Totalkostnad 

[kr] 

Besiktning kabelskåp 1/8 224 21 23 520,00 

Renovering 

kabelskåp 0,006 13098 21 66 013,92 

Felavhjälpning 

lågspänningsnät 0,32 555   7 211,33 

Totalt       96 745,25 

 

Tabell 14. Underhålls- och felavhjälpningskostnad under 40 år för scenario 2. 

Arbete Intervall [år] 
Styckavgift 

[kr] 

Antal 

komponenter [st] 

Totalkostnad 

[kr] 

Besiktning kabelskåp 1/8 224 21 23 520,00 

Renovering 

kabelskåp 0,006 13098 21 66 013,92 

Felavhjälpning 

lågspänningsnät 0,16 555   3 654,21 

Totalt       93 188,13 
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Tabell 15. Underhålls- och felavhjälpningskostnad under 40 år för scenario 3. 

Arbete Intervall [år] 
Styckavgift 

[kr] 

Antal 

komponenter [st] 

Totalkostnad 

[kr] 

Besiktning kabelskåp 1/8 224 9 10 080,00 

Renovering 

kabelskåp 0,006 13098 9 28 291,68 

Felavhjälpning 

lågspänningsnät 0,11 555   2 386,77 

Totalt       40 758,45 

 

Tabell 16. Underhålls- och felavhjälpningskostnad under 40 år för scenario 4. 

Arbete Intervall [år] 
Styckavgift 

[kr] 

Antal 

komponenter [st] 

Totalkostnad 

[kr] 

Besiktning kabelskåp 1/8 224 9 10 080,00 

Renovering 

kabelskåp 0,006 13098 9 28 291,68 

Felavhjälpning 

lågspänningsnät 0,16 555   3 580,02 

Totalt       41 951,69 
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8. Känslighetsanalys 

Då studiens beräknade kvalitetsindikatorer baseras på felfrekvenser med uppskattningar 

har en känslighetsanalys tagits fram för att studera hur resultatet kan variera beroende 

på hur felfrekvenserna förändras. De parametrar som anses ha störst osäkerhet i denna 

studie är felfrekvenser för kablar och skarvar, då värdena beräknats utifrån osäker 

dokumentation. 

8.1 Felfrekvens för kablar 

För att undersöka hur felfrekvenser på kablar varierar användes studier från rapporten 

”Study and Analysis of Distribution Equipment Reliability Data, 10:33” [44]. I rapporten 

har felfrekvenser för jordkablar i lågspänningsnät i Sverige undersökts under 

fyraårsperioden 2004-2007. Då endast ett diagram över kablarnas felfrekvens är 

publicerat, har IT-verktyget WebPlotDigitizer använts. Verktyget tillåter användaren att 

sätta ut start- och slutpunkter i x- respektive y-led. Därefter är det möjligt att markera ut 

punkter i figuren och ta ut önskad data. Verktyget erhåller inte exakt data då 

referensvärden sätts ut manuellt, dock anses det ge ett tillräckligt noggrant mått. Från 

verktyget erhölls data enligt tabell 17. 

Tabell 17. Felfrekvenser hos jordkablar i lågspänningsnätet i Sverige. [44] 

År Felfrekvens/km, år 

2004 0,031 

2005 0,028 

2006 0,032 

2007 0,029 

 

Från tabell 17 kunde medelvärdet 0,0303 fel/km, år beräknas för lågspänningskablar i 

Sverige. Detta värde tar alltså inte hänsyn till kabeltypen utan är ett medelvärde för 

Vattenfall Distributions samtliga jordkablar i lågspänningsnätet. I känslighetsanalysen 

ersattes de beräknade felfrekvenserna med detta medelvärde för alla typer av jordkablar i 

studien. I känslighetsanalysen studerades hur kvalitetsindikatorerna förändrades när detta 

snittvärde för felfrekvenser används istället för de som är framtagna med hjälp av 

avbrottsstatistik. 

I figur 16 framgår att SAIFI för scenario 1 reduceras med den genomsnittliga 

felfrekvensen på kablar jämfört med den beräknade, medan den ökar i övriga scenarier. 

Att scenario 1 skiljer sig från de övriga scenarierna beror på att felfrekvenserna i de 

ordinarie beräkningarna var högre än den genomsnittliga felfrekvens som användes i 

känslighetsanalysen. Det omvända förhållandet gäller för scenario 2-4, där 

felfrekvenserna i ordinarie beräkning var lägre än den genomsnittliga felfrekvensen och 

därför ökas istället SAIFI för dessa tre scenarier. Känslighetsanalysen följer samma trend 

som resultatet för de ordinarie beräkningarna, där näten som är byggda enligt dagens 
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befintliga struktur har högre SAIFI än de som har en ny struktur med färre kabelskåp. Att 

scenario 1 och 2 får samma värde när den genomsnittliga felfrekvensen används beror på 

att de har identiska nätstrukturer och snittfrekvensen inte tar hänsyn till kabelns ålder.  

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Snittfrekvens 0,028 0,028 0,017 0,018

Ord. beräkning 0,041 0,025 0,013 0,015
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Figur 16. SAIFI för jordkablar för scenario 1-4 beräknade med en genomsnittlig 

felfrekvens på samtliga kablar samt med studiens ordinarie beräkning. 

Från figur 17 utläses att även SAIDI följer samma mönster som för de ordinarie 

beräkningarna, där scenario 3 och 4 genererar ett lägre SAIDI än för dagens befintliga 

nät. Liknande SAIFI avviker scenario 1 från de övriga resultaten. För scenario 1 minskas 

värdet på SAIDI och för scenario 2-4 ökas värdet då en genomsnittlig felfrekvens 

används. Detta beror återigen på att felfrekvensen i ordinarie beräkningar är högre än den 

genomsnittliga felfrekvensen i scenario 1 och lägre för resterande tre scenarier. Därmed 

resulterar en nätdesign enligt scenario 3 och 4 i mindre felavhjälpningstid även med en 

genomsnittlig felfrekvens på samtliga jordkablar. 
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Snittfrekvens 8,50 8,50 5,13 5,46

Ord. beräkning 12,16 7,39 3,90 4,42
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Figur 17. SAIDI för jordkablar för scenario 1-4 beräknade med en genomsnittlig 

felfrekvens på samtliga kablar samt med studiens ordinarie beräkning. 

8.2 Skarvar 

Då allmänt underlag för felfrekvenser på skarvar saknas och den data som använts är 

osäker behövde tillförlitligheten för skarvar studeras djupare. Därför undersöktes det hur 

många skarvavbrott som krävs för att förändra kvalitetsparametrarna SAIFI och SAIDI i 

känslighetsanalysen. Eftersom Ellevio planerar att bygga ett elnät likt scenario 4, där 

befintlig serviskabel skarvas med en ny kabel vid tomtgräns, är det intressant att jämföra 

scenariot med tillförlitligheten med andra scenarier. Då scenario 4 redan har ett högre 

SAIFI och SAIDI än scenario 3 är det inte möjligt att jämföra dessa två. Vidare består 

scenario 1 endast av äldre kabeltyp som inte skulle användas vid installation av nytt elnät, 

alltså är jämförelse med scenario 1 inte heller relevant.  Jämförelse gjordes därmed endast 

med scenario 2. För att beräkna SAIFI och SAIDI användes samma metod som tidigare, 

dock med en ny felfrekvens för skarvar. För kablar användes felfrekvensen från ordinarie 

beräkningar. 

För att scenario 4 ska erhålla ett högre värde på SAIFI och SAIDI än scenario 2 krävs 259 

stycken skarvavbrott per år. Med dessa 259 skarvavbrott per år, istället för dagens 21, 

erhålls en ny felfrekvens för skavar på 0,011 fel per skarv och år istället för som tidigare 

0,00087 fel per skarv och år. Med denna felfrekvens får scenario 4 istället ett SAIFI på 

0,025 stycken avbrott per kund och år samt ett SAIDI på 7,39 minuter per kund och år, 

se figur 18 och 19. 
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
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Ord. värde 0,041 0,025 0,013 0,015
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Figur 18. SAIFI beräknat med ny felfrekvens samt med ordinarie värde för skarvar. 
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Figur 19. SAIDI beräknat med ny felfrekvens samt med ordinarie värde för skarvar. 
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9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som presenterats i avsnitt 7. Diskussionen har delats 

upp i tre olika delar. Den första delen behandlar nätstrukturer och dess lönsamhet, vilket 

följs av del två där avbrott, felavhjälpning och underhåll diskuteras. Slutligen följer en 

avslutande diskussion. 

9.1 Nätstruktur och lönsamhet 

I dagens lågspänningsnät kan en del kabelskåp ses som en onödig kostnad då de inte har 

ett eget värde i den nuvarande intäktsregleringen. Då det inte är möjligt att bygga ett elnät 

utan kabelskåp var det intressant att undersöka vad ett minskat antal kabelskåp får för 

konsekvenser. För att undersöka detta har dagens befintliga elnät jämförts med tre andra 

scenarier som baseras på nya nätstrukturer. 

Vid utformningen av nya nätstrukturer har ett flertal faktorer beaktats för att nå ett så 

optimalt elnät som möjligt. Målet har varit att hitta en nätverksstruktur som ökar 

elnätsföretagets lönsamhet genom att minimera kostnader för komponenter, underhåll och 

felavhjälpning samtidigt som de grundläggande tekniska kraven uppfylls. De tekniska 

faktorer som studerats är komponenternas egenskaper, i första hand spänningsfall och 

tillförlitlighet men även till viss del belastningsförluster. Nuvarande intäktsreglering, som 

gäller mellan 2016 och 2019, har varit utgångspunkt för de ekonomiska aspekterna i 

rapporten. 

Ett minskat antal kabelskåp medför nya nätstrukturer där avståndet mellan kabelskåpen 

ökar, vilket leder till längre kabellängder. En naturlig följd av en ökad kabellängd vore 

en ökad schaktlängd, men då schaktkostnaden står för en så pass stor andel av den totala 

kostnaden vid förläggning av kabel är en ökad schaktlängd inte något som optimerar 

lönsamheten. Trots den ökade kabellängden har istället den totala schaktlängden per kabel 

minskats genom att utöka samförläggningen av kablar. I studiens avgränsade område 

Knapehall ökas kabelsträckan med upp till en kilometer då nätets struktur optimeras enligt 

intäktsregleringens förutsättningar. Med hjälp av samförläggningen reduceras istället den 

totala schaktlängden i de nya nätverksstrukturerna i förhållande till mängden kabel som 

används. 

Den ökade samförläggningen av kablar innebär att det är ännu viktigare att kablarna läggs 

med rätt avstånd för att inte minska nyttjandegraden av kablarna. Det är också viktigt att 

kablarna placeras på rätt sätt för att enkelt komma åt enstaka kablar utan att störa 

omkringliggande kablar vid felavhjälpningsarbeten. För att uppfylla detta bör schaktning 

användas som förläggningsmetod, även i de miljöer som tillåter plöjning. Plöjning är en 

mer kostnadseffektiv metod jämfört med schaktning, men garanterar inte att kabeln 

hamnar enligt önskad placering. En ökad svårighet att kontrollera och hantera kablarna 

vid felavhjälpningsarbeten innebär därför att schaktning anses vara en bättre lämpad 

metod oavsett förläggningsmiljö. 
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Ett verktyg för att beskriva Ellevios lönsamhet är måttet capex outperformance, COP. 

Scenario 2 är den struktur som bidrar till lägst lönsamhet med ett negativt COP-värde på 

-25 %. Därmed försämras Ellevios lönsamhet i lågspänningsnät med en design enligt 

detta scenario, då strukturen erhåller näst högst kostnad och generar ett lägsta normvärde 

av de fall som studeras. Scenario 3 och 4 är nät där antalet kabelskåp har minskats och 

samförläggning av kablar har optimerats. Scenario 3 når en lönsamhet med COP-värdet 

9 % och det högsta normvärdet. Scenario 3 har dock även den högsta 

investeringskostnaden, då mycket ny kabel ingår i nätet. Scenario 4 har den struktur som 

genererar den högsta lönsamheten med ett COP-värde på 20 %. Detta resultat erhålls 

eftersom normvärdet är högt och kostnaden för nätet är lågt. Detta beror till stor del på att 

servisledningarna innanför tomtgräns bevaras från dagens befintliga nät. 

Servisledningarna på privat mark består endast av en kabel, vilket bidrar till höga 

kostnader för schaktning. Genom att bevara dessa servisledningar försvinner därmed en 

stor kostnad för schaktning av styckvisa kablar. I scenario 3 och 4 utnyttjar fler kablar 

samma schakt vilket medför en minskning av den totala schaktsträckan. För att kunna öka 

samförläggningen har en viss utökning av kabellängden krävts. Vidare har antalet 

kabelskåp minskats vilket ökar kabellängderna ytterligare. Om en ökad lönsamhet 

eftersträvas bör Ellevio därför inte längre designa sitt elnät enligt dagens nätstruktur, där 

kabelsträckan är minimerad och antalet kabelskåp är högt. Dagens nät består av många 

kabelskåp med få anslutna serviser, vilket anses vara en onödig extrakostnad. Istället bör 

kabelskåpen minska i antal och öka i storlek för att möjliggöra fler anslutna kablar. Vidare 

bör utökad samförläggning av kablar ske för att minska den totala kostnaden för 

schaktning och på så vis öka lönsamheten, eftersom kostnaden för schaktning är väldigt 

hög i förhållande till de komponenter som ingår i ett lågspänningsnät. Den ökade längden 

kabel innebär en ökad lönsamhet för Ellevio, då det är kabellängden i lågspänningsnätet 

som genererar intäkter. Att bygga ett elnät där kabellängden ökas enbart på grund av 

lönsamhet kan dock ses som en omoralisk handling, då avgiften betalas av företagets 

kunder. Samtidigt är elnätsföretag, precis som de flesta andra företag, intresserade av att 

optimera sin lönsamhet på de investeringar som genomförs. Här handlar det om att hitta 

en balans mellan det moraliskt rätta och den maximala lönsamheten.  

De aktiva effektförluster som uppstår i kablar och ger upphov till uppvärmning av ledare 

och omgivande område, är en viktig faktor som bör tas i beaktning vid en ökad 

samförläggning av kablar. Ett ökat antal kablar i ett schakt medför att mer värme avges, 

vilket leder till en ökad temperatur i omgivningen. Detta i sin tur medför att 

nyttjandegraden av kablarna minskar om kablarna läggs med för korta avstånd, då 

resistansen ökar beroende av temperaturen. Vidare genererar ett ökat motstånd ytterligare 

värmeförluster. Den ökade samförläggningen har därför identifierats som en faktor som 

kan påverka uppvärmning av ledare samt omgivning och därmed nyttjandegranden av 

ledarna. Därför är det viktigt att undersöka värmealstringen av kablar och omgivande 

miljö vid en eventuell ökad samförläggning. Vidare medför en ökad kabellängd högre 

resistans i ledarna, vilket orsakar ytterligare aktiva effektförluster. 
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Vid en förändrad nätstruktur kan också spänningsfallet i elnätet förändras. Genom att 

studera spänningsfallen ges en indikation på att alla alternativa nätstrukturer är möjliga 

att genomföra. Ellevio har definierat egna gränser för tillåtet spänningsfall, vilket är 10 

% för ett befintligt elnät och 5 % för ett nybyggt elnät. Scenario 1 klassas som ett befintligt 

elnät medan resterande tre scenarier är nybyggda. Undersökningen visar att samtliga 

scenarier har en nätstruktur som ger ett spänningsfall på under 4 % i hela området. 

Scenario 2, dagens befintliga nät med nya kablar, skiljer sig från resterande scenarier då 

spänningsfallet endast uppgår till maximalt 2,5 % i hela Knapehall och kan därmed ses 

som överdimensionerat. Resterande scenarier uppvisar ett spänningsfall på 2,5 % i större 

delen av Knapehall, i vissa delar ligger spänningsfallet inom intervallet 2,5-4 %. Alla 

scenarier har alltså en accepterad nivå på spänningsfall, men scenario 2 har det lägsta 

värdet. 

9.2 Avbrott, felavhjälpning och underhåll 

Baserat på SAIFI är de nät som byggs enligt dagens nätstruktur mest utsatta för avbrott. 

Scenario 1 är det fall där kunder i genomsnitt drabbas av flest avbrott per år och scenario 

3 är det bästa fallet där minst avbrott förväntas inträffa. Detta anses vara ett rimligt resultat 

då scenario 3 endast består av nya kablar, medan scenario 1 har äldre komponenter. I 

scenario 3 och 4, som behandlar en ny nätstruktur, har antalet kabelskåp minskats från 21 

stycken till 9 stycken, det vill säga en minskning på 43 %. Färre antal komponenter 

orsakar normalt färre fel och är därmed ytterligare en anledning till att SAIFI är lägre för 

de nya nätstrukturerna. Detta styrks även av att minskningen av kabelskåp reducerar 

kabelskåpsavbrott med 43 %, samma andel som minskningen av kabelskåpsantalet, under 

ett år, se tabell J7 i Appendix J. Svensk avbrottsstatistik visar att kabelskåp står för den 

näst högsta avbrottsorsaken i Sverige, vilket också styrker detta resultat. Scenario 4 har 

näst lägst SAIFI trots att servisledningarna är skarvade och delvis består av äldre kabel. 

Skillnaden i antalet avbrott, mellan scenario 3 och 4, är dock i stora avseenden försumbar, 

då skillnaden endast är 0,002 avbrott per kund och år. Vidare består scenario 3 och 4 av 

1 kilometer respektive 0,5 kilometer mer kabel än i scenario 1 och 2. Enligt svensk 

avbrottsstatistik utgör jordkabelfel majoriteten av avbrottsorsakerna i lågspänningsnätet. 

Badkarskurvan, se figur 7, visar också att antalet fel ökar i slutet av en komponents 

livslängd. Utifrån detta kan därför antalet avbrott öka då kabellängden och dess ålder 

ökar. Det kan innebära att scenario 3 och 4 genererar ett högre SAIFI än dagens befintliga 

nät då kablarna nått en högre ålder. Därför är det viktigt att Ellevio försäkrar sig om att 

de kablar som installeras i nätet har en förväntad livslängd på 40 år, det vill säga innan 

förnyelse krävs på grund av intäktsregleringen, för att långsiktigt undvika ett ökat antal 

avbrott. 

Scenario 2 och 3 har ett mer känsligt nät då dessa endast består av aluminiumledningar 

till skillnad från scenario 1 och 4 som delvis består av kopparledningar. Vid skada bryts 

aluminiumkablar ner snabbare än kopparkablar som är mer robusta. Aluminiumkablar är 

dock både billigare och mer lätthanterliga än kopparkablar. En av de vanligaste faktorerna 

till att fel uppstår i jordkablar är på grund av grävskador. Då felfrekvenserna i denna 
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studie baseras på hur jordkabelnätet ser ut i befintliga nät i Askim, Hovås samt Billdal, 

beror felfrekvenserna bland annat på hur kablarna är förlagda där. Eftersom denna studie 

ökar samförläggningen av kablar innebär detta att skador på kablar kan öka, på grund av 

att fler kablar blir drabbade samtidigt om en grävskada skulle inträffa. Detta skulle kunna 

generera en högre felfrekvens på kablar än den som finns idag. Det ska även poängteras 

att kopparledningar är mer utsatta för stöld och vandalisering på grund av sitt höga värde, 

vilket också kan innebära att byte till aluminiumledningar ger ett nät med färre avbrott. 

Om servisledningar består av koppar eller aluminium bör dock inte ha en märkbar effekt 

då grävskador och stöldrisker rimligtvis är lägre innanför tomtgränser. Däremot kan den 

höga salthalten i Askim bidra till fler avbrott om känsligare aluminiumledningar ersätter 

kopparledningar. 

Scenario 1 och 2 är de elnät som drabbas av den högsta avbrottstiden. Att SAIDI är högre 

för scenario 1 och 2 jämfört med scenario 3 och 4 beror på att den befintliga nätstrukturen 

genererar fler avbrott. Då fler avbrott inträffar ökar även avbrottstiden. I scenario 3 och 4 

är dock nästan fyra kunder mer inkopplade till respektive kabelskåp, vilket innebär att om 

ett avbrott inträffar i ett kabelskåp är det fler kunder som blir drabbade jämfört med 

scenario 1 och 2. CAIDI är samma för samtliga scenarier då den genomsnittliga tiden för 

att återställa ett fel antas vara konstant, 300 minuter, för samtliga komponenter som 

undersöks. En tydlig dokumentation som visar exakt var på en komponent ett fel inträffat 

samt vilken händelse som orsakat felet skulle kunna minska CAIDI. En tydlig 

dokumentation kan visa trender för hur komponenter normalt orsakar avbrott, vilket kan 

användas för att snabbt kunna bestämma var ett fel inträffat och påbörja en felsökning.  

Det ska dock poängteras att det varit stora problem att beräkna felfrekvenser för 

komponenterna kabelskåp, skarvar och kablar. Därför har grova uppskattningar och 

generaliseringar implementerats i studien, vilket innebär att undersökningens resultat har 

en viss osäkerhet. På grund av denna osäkerhet genomfördes även en känslighetsanalys 

för att se hur resultatet förändras beroende på förändrade felfrekvenser. I 

känslighetsanalysen användes ett svenskt genomsnitt för felfrekvensen på jordkablar i 

lågspänningsnätet. Känslighetsanalysen visade samma trend som studiens tidigare 

resultat, där dagens befintliga nät orsakar fler avbrott och längre avbrottstid än näten med 

ny struktur. Med den genomsnittliga felfrekvensen erhölls dock ett SAIFI och SAIDI med 

mindre skillnad mellan de olika scenarierna, då värdena inte rörde sig inom ett lika stort 

intervall som i tidigare beräkningar. I känslighetsanalysen inkluderade både scenario 2 

och 3 likadana kabeltyper med samma genomsnittliga felfrekvens. I och med detta kunde 

det bekräftas att en ny nätstruktur med färre kabelskåp och mer kabel ger mindre avbrott, 

vilket också bidrar till ett lägre SAIDI. 

Vidare var dokumentationen gällande hur ofta skarvavbrott inträffar bristfällig, då 

information inte registrerats i Ellevios tidigare driftsystem Succel. I det nya driftsystemet 

registreras specifikt vad som orsakat felet och var det inträffat. Dock utgjorde denna data 

inte ett tillräckligt stort statistiskt underlag för att kunna användas i denna studie. Därför 

undersöktes resultatet för skarvavbrott närmare i känslighetsanalysen. För att scenario 4, 
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där skarvar används, ska få ett högre SAIFI än scenario 2 och att studien får ett förändrat 

resultat, krävs det att antalet skarvavbrott ökar från 21 till 259 avbrott per år. Detta innebär 

en kraftig ökning av skarvavbrott. Med 259 eller fler skarvavbrott får därmed scenario 4 

ett högre SAIFI och SAIDI än scenario 2. Detta skulle innebära att ett nät enligt dagens 

befintliga struktur erhåller färre avbrott än den nya strukturen med skarvning av 

servisledning vid tomtgräns, vilket är den planerade metoden för ombyggnationen i 

Askim. Därför är det viktigt att Ellevio undersöker andelen skarvavbrott närmare när 

tillräckligt stort statistiskt underlag finns i det nya driftsystemet. 

Vid avbrott tillkommer kostnader för felavhjälpning. Scenario 1 och 2 är de nät som har 

högst felavhjälpningskostnader, med en kostnad på 7 211 kronor respektive 3 654 kronor 

under 40 år. Detta beror på att scenario 1 och 2 består av dagens nätstruktur som 

inkluderar många kabelskåp. Anledningen till att scenario 1 har den högsta kostnaden 

beror på att nätet även består av äldre kablar som orsakar fler avbrott, medan scenario 2 

endast består av nya. Trots att scenario 3 och 4 innehåller upp till 1 km längre kabel än 

scenario 1 och 2 har dessa lägst felavhjälpningskostnad, med en kostnad på 2 387 kronor 

respektive 3 580 kronor under 40 år. Scenario 3 har lägst felavhjälpningskostnad på grund 

av att samtlig kabel är ny och antalet kabelskåp är lågt. Scenario 4 har en högre kostnad 

är scenario 3 då nätet innehåller skarvar och en andel äldre. Det ska dock belysas att 

felavhjälpningskostnaden för scenario 2 och 4 inte skiljer nämnvärt och att en högre 

felfrekvens på skarvavbrott därför skulle kunna medföra att felavhjälpningskostnaden för 

scenario 4 blir högre. För att minska risken för att komponenter går sönder är underhåll 

viktigt. Var åttonde år sker besiktning av kabelskåp. Då scenario 1 och 2 innehåller 21 

stycken kabelskåp och scenario 3 och 4 innehåller 9 stycken, erhåller scenario 1 och 2 en 

högre besiktningskostnad. Besiktning under 40 år kostar i scenario 1 och 2 23 520 kronor 

och i scenario 3 och 4 10 080 kronor. För scenario 1 och 2 kostar renovering av kabelskåp 

66 014 kronor under 40 år och för scenario 3 och 4 är denna kostnad 28 292 kronor. 

Underhålls- och felavhjälpningskostnaderna kan anses vara försumbara i relation till 

investeringskostnaderna för ett elnät. Dock bör kostnaderna tas i beaktning då de kan få 

större konsekvenser när ett större område granskas. 

9.3 Avslutande diskussion 

Vid planering och konstruktion av elnät är det nödvändigt att en mängd olika ekonomiska, 

tekniska och samhälleliga faktorer vägs samman och balanseras för att en optimal 

lönsamhet och en hög leveranssäkerhet ska uppnås. I denna studie har elnätsstrukturer 

studerats med avseende på Ellevios lönsamhet, tekniska krav och avbrottsstatistik. Övriga 

aspekter som kan komma att påverka strukturen av nätet har inte tagits i beaktning. En 

aspekt som kan påverka är möjlig placering av kabelskåp. Då Askim är ett villaområde 

där bostadsägare värnar om sin omgivning bör kabelskåp placeras så diskret som möjligt 

och inte gärna i för nära anslutning till tomter, då detta kan påverka värdet på huset. 
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Vidare avgränsas studien till det specifika området Askim. Detta innebär att resultaten 

endast gäller för just detta unika område och inte kan generaliseras. Däremot ger resultatet 

en indikation på att elnät som är uppbyggda enligt liknande struktur bör ge en ökad 

lönsamhet då antalet kabelskåp reduceras. Tillförlitligheten av ett nät är en viktig faktor 

att ta hänsyn till för att minska utgifterna. Antalet komponenter i ett elnät och vilken 

kabeltyp som används har en stor påverkan på hur många avbrott ett område kommer att 

drabbas av. Ett minskat antal kabelskåp leder till färre antal avbrott och minskade 

investeringskostnader. Samtidigt erhålls en ökad kabellängd som i sin tur innebär ett ökat 

antal avbrott men även ökade intäkter. Därför måste en balans mellan antalet kabelskåp 

och kabellängd hittas för respektive område för att uppnå en optimal lönsamhet och en 

minimal avbrottsmängd. 

Slutligen kan ett minskat antal kabelskåp även bidra till att flexibiliteten i ett nätområde 

minskas. Därför är det viktigt att analysera om det är möjligt att en framtida utbyggnation 

kommer att ske inom det berörda området. Om antalet kabelskåp minskas inom ett 

område där det sedan tillkommer utbyggnation, skulle detta antagligen ge negativa 

konsekvenser. Den minskade flexibiliteten av elnätet kan därmed medföra att en 

ytterligare nybyggnation av elnätet är nödvändigt, vilket i sin tur minskar lönsamheten 

från ett minskat antal kabelskåp. Finns istället kabelskåp med tillräckligt mycket 

reservanslutningar och med kortare avstånd kan nybyggnationen anslutas till dessa, givet 

att nätet inte blir för högt belastat. Därmed kan en högre investeringskostnad för fler 

kabelskåp istället komma att löna sig i ett långsiktigt perspektiv.  

  



65 
 

10. Vidare forskning 

Då denna studie är ett första steg för att undersöka hur ett minskat antal kabelskåp 

påverkar Ellevios lönsamhet och tillförlitlighet, bör vidare forskning fokusera på att 

studera ett större område. Att studera ett större område föredras även eftersom ett 

helhetsperspektiv bör användas vid förnyelse av elnät. Ett större område leder till att olika 

nätstrukturer och miljöer kan tas i beaktning, vilket ger ett mer tillförlitligt resultat. Vidare 

kan det, baserat på den bredare studien, kartläggas i vilka miljöer och områden ett mindre 

antal kabelskåp blir mer lönsamt ur ett kostnads- och tillförlitlighetsperspektiv.  

Vidare bör felfrekvenser för kablar, kabelskåp och skarvar undersökas specifikt av 

Ellevio under de kommande åren då Ellevios nya driftsystem, som preciserar vart ett fel 

skett, kan erhålla mer tillförlitlig data. Inom ett par år bör ett tillräckligt stort underlag 

hunnit samlas in. Genom denna data kan därmed pålitlig statistik tas fram rörande vilka 

typer av komponenter som orsakar mer avbrott än andra och hur ofta. Därmed kan 

framtida investeringsstrategier gällande tillförlitlighet underlättas för Ellevio. Om 

specifika kabeltyper eller områden har högre felfrekvens än andra kan även detta studeras 

ytterligare för att se vad som genererar den höga förekomsten av fel. Om felen 

koncentreras till ett specifikt område kan förläggningsmetoden av kabel eller yttre 

faktorer vara en orsak. Är det däremot en specifik kabeltyp som orsakar ett stort antal fel 

bör forskningen fokuseras till denna kabel.  

Den reducering av kabelskåp som genomförts i denna studie är baserad på dagens 

belastning av elnätet. I framtiden finns dock möjlighet till förändrad belastning då 

exempelvis en ökad användning av elbilen bidrar till förändrade effektbehov och nya krav 

på elnätet. Med ett ökat effektuttag finns en risk att fler och större kabelskåp är 

nödvändigt. För att förbättra bedömningen av framtida lönsamhet rekommenderas det 

därför att Ellevio genomför trendanalyser av förväntade belastningsförändringar. 

Slutligen kan vidare forskning behandla kundens inställning till att bygga ett tillförlitligt 

nät som säkrar elleveransen i förhållande till högre elnätsavgifter. 
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11. Slutsatser 

Denna studie visar att design av elnät är en mycket komplex fråga, där den mest optimala 

nätstrukturen beror av flera aspekter. Lönsamhetsmässigt kan det vara mer gynnsamt att 

bygga ett elnät enligt en ny struktur som är optimal med avseende på intäktsregleringen. 

Lönsamheten beror på vilka typer av komponenter som används och i hur stor 

utsträckning som det befintliga nätet bevaras. Det vill säga ett nät där komponenter som 

i sig inte genererar intäkter minskas ner och där kablar samförläggs mer för att minska 

investeringskostnaderna som uppstår genom schaktning. Ett minskat antal kabelskåp 

medför nya nätstrukturer där avståndet mellan kabelskåpen ökar. För att behålla 

lönsamheten krävs en ökad samförläggning, vilket i sin tur bidrar till mer kabel i nätet. I 

studiens avgränsade område Knapehall ökas kabelsträckan med upp till en kilometer då 

nätets struktur optimeras enligt intäktsregleringens förutsättningar. Trots den ökade 

kabellängden har den totala schaktlängden per kabel minskats genom att utöka 

samförläggningen av kablar. Med hjälp av samförläggningen reduceras istället den totala 

schaktlängden i de nya nätverksstrukturerna. Därmed ökar lönsamheten på grund av att 

investeringskostnaderna blir lägre än inkomsterna som genereras från intäktsregleringen.  

Utifrån studiens antaganden erhåller en ny elnätsstruktur, med färre kabelskåp och mer 

kabel, ett nät med färre avbrott jämfört med dagens nätstruktur. Däremot kan antalet 

avbrott öka i ett långsiktigt perspektiv då mer kabel används i ett nät. Detta på grund av 

att felfrekvensen på kablar ökar med åldern och då jordkablar är den komponent som står 

för majoriteten av avbrotten i ett lågspänningsnät. Vidare erhåller ett nät som består av 

delvis ny kabel, som skarvas vid tomtgräns, ett nät med fler avbrott, än om samtliga kablar 

skulle bytas ut. Slutligen styr andelen avbrott till stor del storleken på underhålls- och 

felavhjälpningskostnaderna, där fler avbrott genererar högre kostnader. Därför erhålls 

lägre kostnader för de nya nätstrukturerna med färre kabelskåp. Därför är det viktigt att 

elnätsföretag granskar och registrerar hur ofta komponenter genererar avbrott, för att 

erhålla mer tillförlitliga felfrekvenser. I Ellevios fall är detta speciellt viktigt för skarvar 

då det nya nätet som ska byggas i Askim planeras att konstrueras efter metoden där 

servisledningar bevaras inom privat mark och ny kabel skarvas vid tomtgräns. Med en 

pålitlig felfrekvens för komponenterna kan elnätet planeras och optimeras så att 

tillförlitligheten blir så hög som möjligt.  
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Appendix A. Kartläggning av Askim 

Kartläggning av delområde i Askim, där större delen av områdets lågspänningsnät ska 

byggas om.  

 

Figur A1. Delområde i Askim, där stora delar av lågspänningsnätet ska bytas ut.  
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Tabell A1. Kartläggning av nätstationer i delområde i Askim.  

Beteckning 

 nätstation 
Namn 

Antal  

utgångar 

[st] 

Använda 

 utgångar 

[st] 

Tillverkningsår Typ 

12504 Ögärdesvägen 9 9 1968 ELIT 4 

12606 Knapehall 8 7 1972 ELIT 4 

12607 Tåledsvägen 9 9 1972 ELIT 4 

12503 Flyttblocksvägen 6 5 1973 ELIT 4 

12609 Svartlavsvägen 8 8 1973 ELIT 4 

12201 Gåsmossevägen 9 9 1974 ELIT 4 

12203 Barnstugan 7 5 1977 ELIT 4 

12604 Kobbehall 5 4 1978 ELIT 4 

12502 Jättegrytsvägen 9 8 1978 ELIT 4 

12507 Bergstigen 7 7 1984 ELIT 4 

12605 Svartmossevägen 6 6 1986 ELIT 4 

12511 Domarringsvägen 5 5 1986 ELIT 4 

 

Tabell A2. Kartläggning av kabelskåp i delområde i Askim.  

Beteckning 

kabelskåp 
ID 

Antal 

anslutningar 

[st] 

Leverans-

punkter [st] 
Installationsår Typ 

K4704 320745935 6 4 1973 KSP9 

K4706 320745439 6 4 1973 KSP9 

K4708 320745447 6 4 1973 KSP9 

K5402 320745571 3 2 1975 KSP9 

K4713 320745467 4 2 1973 KSP9 

K4717 320745471 6 4 1973 KSP9 

K4718 320745475 6 4 1973 KSP9 

K4719 320745479 6 4 1973 KSP9 

K4720 320745483 6 4 1973 KSP9 

K4721 320745487 5 3 1973 KSP9 

K4722 320745491 6 4 1973 KSP9 

K5065 320745563 6 4 1974 KSP9 

K4723 320745495 4 3 1973 KSP9 

K4724 320745499 7 5 1973 KSP9 

K4702 320745435 6 4 1973 KSP9 

K4703 320745987 5 4 1973 KSP9 

K4810 320744044 6 4 1973 KSP9 

K4814 320745515 6 5 1973 KSP9 

K4816 320745523 6 5 1973 KSP9 
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K4817 320745527 8 6 1973 KSP9 

K4818 320745531 6 5 1973 KSP9 

K4822 320745543 4 3 1973 KSP9 

K4438 320743824 4 2 1972 KSP9 

K4439 320743828 4 2 1972 KSP9 

K4440 320743832 6 4 1972 KSP9 

K4441 320743836 4 2 1972 KSP9 

K4442 320742908 6 4 1972 KSP9 

K4444 320743844 5 3 1972 KSP9 

K4446 320743848 6 4 1972 KSP9 

K4447 320743852 6 4 1972 KSP9 

K4449 320743860 4 2 1972 KSP9 

K4450 320743864 7 5 1972 KSP9 

K4452 320743872 5 3 1972 KSP9 

K5148 320745567 3 1 1974 KSP9 

K4386 320743764 9 6 1972 KSP9 

K4387 320743768 4 2 1972 KSP9 

K4388 320742920 8 5 - KSP9 

K4389 320743772 6 5 1972 KSP9 

K4923 320744084 4 3 1974 KSP9 

K4924 320744088 6 5 1974 KSP9 

K4925 320744092 7 5 1974 KSP9 

K4926 320744096 5 4 1974 KSP9 

K4918 320744064 6 4 1974 KSP9 

K4919 320744068 5 4 1974 KSP9 

K4920 320744072 6 4 1974 KSP9 

K4921 320744076 5 4 1974 KSP9 

K4928 320744104 5 5 1974 KSP9 

K4927 320744100 7 5 1974 KSP9 

K4390 320743776 5 3 1972 KSP9 

K4393 320745115 6 4 1972 KSP9 

K4394 320743784 6 4 1972 KSP9 

K4395 320744767 4 1 1972 KSP9 

K4396 320743788 6 4 1972 KSP9 

K4397 320743792 4 2 1972 KSP9 

K4399 320743800 6 4 1972 KSP9 

K4679 320744024 5 3 1973 KSP9 

K4680 320744028 7 5 1973 KSP9 

K4681 320744032 6 4 1973 KSP9 

K4400 320743980 8 5 1972 KSP9 

K4436 320745131 8 6 1972 KSP9 

K4678 320744020 7 5 1973 KSP9 
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K4809 320745507 9 8 1973 KSP12 

K4812 320744048 11 10 1973 KSP12 

K4815 320745519 7 5 1973 KSP12 

K4820 320745535 9 8 1973 KSP12 

K4707 320745443 9 7 1973 KSP11 

K4711 320745459 8 6 1973 KSP11 

K4710 320745455 5 4 1973 KSP11 

K4709 320745451 7 5 1973 KSP11 

K4712 320745463 7 5 1973 KSP11 

K4714 320745967 6 3 1973 KSP11 

K4700 320745427 5 3 1973 KSP11 

K4701 320745431 6 3 1973 KSP11 

K4808 320745503 8 6 1973 KSP11 

K4811 320744052 8 6 1973 KSP11 

K4813 320745511 7 5 1973 KSP11 

K4821 320745539 8 6 1973 KSP11 

K4823 320745547 9 8 1973 KSP11 

K4443 320743840 7 3 1972 KSP11 

K4448 320743856 7 4 1972 KSP11 

K4451 320743868 6 3 1972 KSP11 

K4453 320743876 4 2 1972 KSP11 

K4454 320743880 4 2 1972 KSP11 

K4455 320743884 6 4 1972 KSP11 

K4458 320743888 4 2 1972 KSP11 

K4459 320743892 7 4 1972 KSP11 

K4460 320743896 6 4 1972 KSP11 

K4461 320743900 7 5 1972 KSP11 

K4462 320743904 5 3 1972 KSP11 

K4922 320744080 7 4 1974 KSP11 

K4391 320744523 6 2 1972 KSP11 

K4432 320743808 6 3 1972 KSP11 

K4433 320743812 5 4 1972 KSP11 

K4434 320743816 9 8 1972 KSP11 

K4435 320743820 4 3 1972 KSP11 

K4715 320745379 9 7 1992 KSIP433 

K4819 320745327 6 4 - KSIP433 

K4705 320745923 8 6 2003 CDC440 

K15338 320745943 6 5 2003 CDC440 

K4392 611093070 9 7 2014 CDC440 

K4398 611092594 5 3 2014 CDC440 

K13426 320745375 2 1 2000 CDC420 

K15309 320744815 5 4 2003 CDC420 
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K16331 376019501 4 2 2006 CDC420 

K4716 320745371 3 1 - - 

K4456 320742912 6 3 - - 

K4457 320742916 4 2 - - 
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Appendix B. Beteckning av Knapehalls komponenter  

Beteckning av komponenter i kvarteret Knapehall, se figur B1-B2. Stråken är betecknade 

med bokstäverna A-G och representeras av varsin färg. Varje kabel betecknas av en siffra. 

Kabelskåpen betecknas med bokstaven K följt av en sifferkombination. Figur B3 visar 

hur elnätskomponenterna illustreras i Tekla.  

 

Figur B1. Kartläggning av befintligt nät, scenario 1 och 2.  
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Figur B2. Kartläggning av ny nätstruktur, scenario 3 och 4.  
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Figur B3. Elnätskomponenter i Tekla. 

  



79 
 

Appendix C. Kabelbeteckningar 

Svenska Elektriska Kommissionen har tagit fram ett typbeteckningssystem för kraft-, 

styr- och installationskablar, som är den svenska standarden SS 424 17 01, se tabell C1 

nästa sida. Typbeteckningen innehåller mellan två och fem bokstäver men kan även ha 

ett antal tilläggsbokstäver. Den första bokstaven anger ledarmaterial och den andra 

bokstaven vilken typ av isolering som används. Den tredje bokstaven i beteckningen 

anger mantel eller annan konstruktionsdetalj. Slutligen anger både den fjärde och femte 

bokstaven konstruktionsdetalj eller användning. Kabelns fullständiga beteckning 

innehåller även information om ledarantal, ledararea och i vissa fall även koncentrisk 

ledararea eller så kallad skärmarea. Om en skärmarea anges skiljs denna från ledararean 

med ett snedstreck. Areorna anges i mm2. [55]  

Observera att nyare kabelbeteckningar inte finns med i detta beteckningssystem. Exempel 

1 tar därför upp principen med beteckningssystemet och exempel 2 presenterar 

beteckningens betydelse hos en nyare kabeltyp.  

Exempel 1: AKKJ 150/50 innebär att det är en kabel med ledarmaterialet aluminium och 

en isolering av PVC. Manteln är även den av PVC och bokstaven J informerar om att 

kabeln förläggs i mark. Kabeln har en ledararea på 150 mm2 och en skärmarea på 50 mm2. 

Exempel 2: N1XE-AS 4x240 är en sektorformad fåtrådig aluminiumkabel med en 

isolering av PEX. Manteln är av LD-PE och kabeln förläggs i mark, vatten samt rör och 

är även lämplig vid nedplöjning. Ledararean är 240 mm2. [56]
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Tabell C1. Typbeteckningssystem för kraft-, styr- och installationskablar, svensk standard SS 424 17 01. [55] 

Bokstav 
Första bokstaven 

Ledare 

Andra bokstaven 

Isolering 

Tredje bokstaven 

Mantel eller annan 

konstruktionsdetalj 

Fjärde bokstaven 

Konstruktionsdetalj 

eller användning 

Femte bokstaven 

Konstruktions-

detalj eller 

användning 

A Aluminium  

Skärm av 

aluminiumfolie och/eller 

aluminiumtråd 

  

B Aluminiumlegering 

Flamskyddad termoplastisk 

polyolefin 

(halogenfri, låg rök) 

Flamskyddad 

termoplastisk polyolefin 

(halogenfri, låg rök) 

Fordonskabel 

 
 

Blymantel 
Förbindningstråd 

Blymantel 

C  Impregnerat papper 
Koncentrisk 

koppartrådsskärm 

Koncentrisk 

kopparskärm 
 

D  
Gummi med yttre 

gummimantel 
   

E 
Koppar, entrådig 

(klass 1) 
Etenpropengummi  Förstärkt utförande 

Förstärkt 

utförande 
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F 
Koppar, fåtrådig 

(klass 2) 
 Fläta av koppartråd 

Fläta av koppar eller 

ståltråd 
 

H  Silikongummi  Hisskabel Hängkabel 

I  Uretanplast Uretanplast   

J Ståltråd  Armering av stålband Förläggning i mark  

K  PVC PVC PVC PVC 

L  Polyeten (PE) 

Skärm av plastbelagt 

aluminiumband ev. 

tillsammans med 

kopparskärm 
PE PE 

Polyeten (PE) 

M Koppar, fåtrådig     

O  Kloroprengummi Kloroprengummi  Oljekabel 

P   
Armering av förzinkat 

stålband 

Armering av förzinkat 

stålband 
 

Q  

Flamskyddad termoplastisk 

polyolefin (halogenfri, låg 

rök) 

Flamskyddad 

termoplastisk polyolefin 

(halogenfri, låg rök) 

Flamskyddad 

termoplastisk polyolefin 

(halogenfri, låg rök) 
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R 
Koppar, mångtrådig 

(klass 5) 
 

Armering av plastbelagt 

aluminiumband 
Styrkabel  

S 
Koppar, fintrådig 

(klass 6) 
  Självbärande  

T 
Koppar, extra 

fintrådig 
Fluorplast Armering av ståltråd 

Tung 

anslutningskabel 

eller armering av 

ståltråd 

Armering av 

ståltråd 

U   Saknar yttre mantel   

V  
Gummi utan 

yttermantel 
Etenpropengummi Förläggning i vatten Förläggning i vatten 

X  
Tvärbunden polyeten 

(PEX) 
PVC, ovalt tvärsnitt   

Z  

Flamskyddad 

tvärbunden 

polyolefin 

(halogenfri) 

Flamskyddad tvärbunden 

polyolefin (halogenfri) 

Kabel för 

neonaläggning 
 



 

83 
 

Appendix D. Kabelsammansättning 

Sammanställning av kabelsammansättningen i områdena under fördelningsstationerna XT41, JT301 och XT381. Datan gäller perioden 1 januari 

2013 till 28 augusti 2015. I tabell D1-D4 redovisas information som erhållits från avbrottsdata i Succel. I tabell D2-D4 presenteras 

kabelsammansättningen under respektive fördelningsstation samt antalet avbrott per matande linje. 

Tabell D1. Total fördelning av kabellängder för fördelningsstationerna XT41, JT301 och XT381. Den vänstra kolumnen visar de olika 

kabeltyperna och i den översta raden visas olika åldersspann hos kabeltyperna.  

Längd per kabeltyp & ålder [km] Kolumn-beteckning        

Installationsår <1950 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010≥ Totalsumma 

AKKJ  17,59 59,50 22,50 3,81 1,69 0,23 105,31 

ECJJ 0,01 0,014      0,03 

EKKJ  16,97 79,04 33,86 6,37 0,21  136,45 

FCJJ 0,04       0,04 

FKJJ      0,33  0,32 

FKKJ  10,41 12,95 3,88 1,64 0,57 0,00 29,44 

FXKJ 0,00     0,05  0,05 

N1XE   0,01 78,86 79,65 61,66 35,68 255,86 

OKÄND 0,34  0,06 0,026    0,43 

Totalsumma 0,39 44,99 151,56 139,18 91,46 64,50 35,91 527,93 
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Tabell D2. Fördelning av olika kabellängder hos fördelningsstation XT41 i Askim. Den vänstra kolumnen visar kabelgrupp och dess ålder och 

siffrorna i den övre raden betecknar matande linje.  

Kabelgrupp 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 

AKKJ < 1980 2,37 1,28 3,88 1,48 2,99 6,50 2,13 1,89 6,09 3,09 3,94 2,37 

AKKJ 1980 - 1999 0,50 1,65 2,15 0,80 0,00 1,29 3,04 2,75 0,75 1,40 1,31 0,08 

AKKJ ≥ 2000 0,84 0,06 0,05 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 

EKKJ < 1980 6,40 2,05 4,95 0,07 3,75 1,77 4,35 1,73 8,20 1,85 5,55 1,90 

EKKJ 1980 - 1999 2,27 1,44 3,11 0,00 0,00 2,02 4,76 1,79 1,07 0,90 5,06 0,00 

EKKJ ≥ 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

FKKJ < 1980 0,74 0,28 0,68 0,03 0,10 1,48 1,63 0,00 1,83 3,79 0,42 0,23 

FKKJ 1980 - 1999 0,09 0,20 0,57 0,00 0,00 0,15 1,13 0,31 0,58 0,49 0,10 0,00 

FKKJ ≥ 2000 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 

N1XE < 1980 0,00 3,92 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

N1XE 1980 - 1999 33,83 1,07 26,25 0,00 0,04 2,40 5,10 3,22 0,94 3,15 1,22 0,10 

N1XE ≥ 2000 14,26 3,69 5,69 0,20 0,08 0,59 1,99 1,02 3,89 0,71 0,69 0,45 

Antal avbrott 55 31 49 1 3 10 33 4 15 9 12 4 
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Tabell D3. Fördelning av olika kabellängder hos fördelningsstation JT301 i Hovås. Den vänstra kolumnen visar kabelgrupp och dess ålder och 

siffrorna i den övre raden betecknar matande linje. 

Kabelgrupp 561 562 563 564 565 566 

AKKJ < 1980 2,00 4,40 2,00 0,72 2,49 0,00 

AKKJ 1980 - 1999 0,53 1,29 1,10 0,41 1,76 0,21 

AKKJ ≥ 2000 0,00 0,01 0,25 0,00 0,06 0,00 

EKKJ < 1980 1,64 6,92 4,38 1,43 4,54 0,06 

EKKJ 1980 - 1999 0,45 1,67 2,17 0,76 2,64 1,16 

EKKJ ≥ 2000 0,00 0,01 0,00 0,00 0,15 0,00 

FKKJ < 1980 0,86 1,34 1,59 0,04 1,89 0,00 

FKKJ 1980 - 1999 0,00 0,15 0,31 0,05 0,43 0,00 

FKKJ ≥ 2000 0,00 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 

N1XE < 1980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE 1980 - 1999 0,20 7,33 6,99 2,47 3,47 1,96 

N1XE ≥ 2000 0,42 5,78 2,58 0,50 4,24 0,83 

Antal avbrott 2 34 25 6 30 4 
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Tabell D4. Fördelning av olika kabellängder hos fördelningsstation XT381 i Billdal. Den vänstra kolumnen visar kabelgrupp och dess ålder och 

siffrorna i den övre raden betecknar matande linje. 

Kabelgrupp 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 

AKKJ < 1980 0,56 0,07 3,29 1,86 5,07 3,56 3,18 1,18 4,54 1,42 2,74 

AKKJ 1980 - 1999 0,00 0,00 0,51 0,00 1,50 0,20 0,00 0,08 2,37 0,31 0,48 

AKKJ ≥ 2000 0,03 0,00 0,10 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,10 0,00 0,04 

EKKJ < 1980 1,02 0,27 2,92 2,36 5,73 5,69 3,45 1,97 9,06 0,00 2,00 

EKKJ 1980 - 1999 0,03 0,13 0,76 0,13 1,44 0,81 0,00 0,85 4,00 0,16 0,65 

EKKJ ≥ 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

FKKJ < 1980 0,07 0,16 1,07 1,54 0,91 0,10 0,15 0,83 0,41 0,00 0,90 

FKKJ 1980 - 1999 0,00 0,00 0,09 0,00 0,15 0,02 0,00 0,00 0,38 0,10 0,40 

FKKJ ≥ 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE < 1980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE 1980 - 1999 3,73 5,61 8,59 2,49 6,73 4,40 0,12 6,64 12,62 2,07 1,58 

N1XE ≥ 2000 3,00 2,71 14,36 0,45 3,04 10,73 0,62 1,81 9,57 0,09 3,38 

Antal avbrott 3 9 22 11 25 24 2 9 42 0 8 
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Appendix E. Singulärvärdesuppdelning 

Singulärvärdesuppdelning, förkortat SVD, är en teoretisk sats från linjär algebra, som 

innebär att en rektangulär matris A kan delas upp i produkten av tre matriser. Dessa tre 

matriser är den ortogonala matrisen U, den diagonala matrisen S och transponatet av den 

ortogonala matrisen V. Formeln ställs upp enligt 

 𝐴𝑚𝑛 =  𝑈𝑚𝑛 ∙ 𝑆𝑚𝑛 ∙ 𝑉𝑛𝑛
𝑇  (20) 

där  𝑈𝑇𝑈 = 𝐼 och 𝑉𝑇𝑉 = 𝐼. Kolumnerna i matris U och V är ortonormala egenvektorer 

och matris S är en diagonalmatris bestående av kvadratroten ur egenvärdena från matris 

U eller V i minskande ordning. 

SVD kan tolkas och användas på tre olika sätt. SVD kan ses som en metod för att 

transformera korrelerade variabler till en uppsättning med icke-korrelerande variabler, 

som på ett bättre sätt visar relationerna i den ursprungliga datauppsättningen. Vidare är 

också SVD en metod för att identifiera och ordna dimensionerna utefter de datapunkter 

eller variabler som uppvisar mest variation. Genom att göra denna identifiering, där den 

största variationen fastställs, är det möjligt att göra en approximation med mindre 

dimensioner än den ursprungliga datauppsättningen, vilket är det tredje och sista sättet att 

se på SVD. Med SVD används en datauppsättning med hög dimension och reducerar den 

till en ny datauppsättning med lägre dimension som beskriver den ursprungliga 

datauppsättning bättre. [57]  
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Appendix F. Kod för lösning i R 

Programmeringskod för beräkning av felfrekvenser hos olika kabelgrupper. Beräkningen 

använder metoden singulärvärdesuppdelning, se Appendix E. Större delen av koden är 

hämtad från R-bloggers [58] och därefter anpassad efter studiens förutsättningar.  

data = read.csv("exj_data.csv", header = TRUE, sep = ';', dec = ',') 

data 

A = t(data[1:12,2:30]) 

b = t(data[13,2:30]) 

dim(A) 

dim(b) 

# Gruppering av kabelgrupper 

Atmp = cbind(  

  A[,2],  

  A[,1]+A[,4]+A[,5],  

  A[,3]+A[,9]+A[,11], 

  # A[,6], 

  A[,7], 

  A[,8], 

  A[,10],   

  A[,12] 

) 

namn = c( 

  # "AKKJ < 1980",  

  "AKKJ 1980 - 1999",  

  "(1,4,5)", # EKKJ < 1980 + EKKJ 1980 - 1999  

  "(3,9,11)", # AKKJ >_ 2000 + FKKJ >_ 2000 + N1X 1980 - 1999 

  # "EKKJ >_ 2000",  

  "FKKJ < 1980",  
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  "FKKJ 1980 - 1999",  

  "N1X < 1980",  

  "N1X >_ 2000" 

) 

colnames(Atmp) <- namn 

x = lm.fit(Atmp, b)$coefficients 

x1 = as.array(x)  

colnames(x1) <- namn 

svar = data.frame(x1) 

x1 = data.frame(x) 

# http://www.r-bloggers.com/using-the-svd-to-find-the-needle-in-the-haystack/ 

getSvdMostInfluential <- function(mtrx, 

                                  quantile, 

                                  similarity_threshold, 

                                  plot_selection   = TRUE, 

                                  plot_threshold   = 0.05, 

                                  varnames   = 

NULL){ 

    if(any(is.na(mtrx))) 

    stop("Missing values are not allowed in this function. Impute prior to calling 

this function (try with mice or similar package).") 

    if (quantile < 0 || quantile > 1) 

    stop("The quantile mus be between 0-1") 

    if (similarity_threshold < 0 || similarity_threshold > 1) 

    stop("The similarity_threshold mus be between 0-1") 

   svd_out <- svd(scale(mtrx)) 

  perc_explained <- svd_out$d^2/sum(svd_out$d^2) 

  # Select the columns that we want to look at 

  cols_expl <- which(cumsum(perc_explained) <= quantile) 



90 
 

    # Select the variables of interest 

  getMostInfluentialVars <- function(){ 

    vars <- list() 

    require("Hmisc") 

    for (i in 1:length(perc_explained)){ 

      v_abs <- abs(svd_out$v[,i]) 

      maxContributor <- which.max(v_abs) 

      similarSizedContributors <- which(v_abs >= 

v_abs[maxContributor]*similarity_threshold) 

      if (any(similarSizedContributors %nin% maxContributor)){ 

        maxContributor <- 

similarSizedContributors[order(v_abs[similarSizedContributors], decreasing=TRUE)] 

      } 

      vars[[length(vars) + 1]] <- maxContributor 

    } 

    return(vars) 

  } 

  vars <- getMostInfluentialVars() 

  plotSvdSelection <- function(){ 

    require(lattice) 

        if (plot_threshold < 0 || plot_threshold > 1) 

      stop("The plot_threshold mus be between 0-1") 

        if (plot_threshold > similarity_threshold) 

      stop(paste0("You can't plot less that you've chosen - it makes no sense", 

                  " - the plot (", plot_threshold, ")", 

                  " >", 

                  " similarity (", similarity_threshold, ")")) 

    # Show all the bars that are at least at the threshold 

    # level and group the rest into a "other category" 
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    bar_count <- length(perc_explained[perc_explained >= plot_threshold])+1 

    if (bar_count > length(perc_explained)){ 

      bar_count <- length(perc_explained) 

      plot_percent <- perc_explained 

    }else{ 

      plot_percent <- rep(NA, times=bar_count) 

      plot_percent <- perc_explained[perc_explained >= plot_threshold] 

      plot_percent[bar_count] <- sum(perc_explained[perc_explained < plot_threshold]) 

    } 

        # Create transition colors 

    selected_colors <- colorRampPalette(c("darkgreen", 

"#FFFFFF"))(bar_count+2)[cols_expl] 

    nonselected_colors <- colorRampPalette(c("darkgrey", 

"#FFFFFF"))(bar_count+2)[(max(cols_expl)+1):bar_count] 

        max_no_print <- 4 

    names <- unlist(lapply(vars[1:bar_count], FUN=function(x){ 

      if (is.null(varnames)){ 

        varnames <- colnames(mtrx) 

      } 

      if (length(x) > max_no_print) 

        ret <- paste(c(varnames[1:(max_no_print-1)], 

                       sprintf("+ %d other", length(x) + 1 - max_no_print)), 

collapse="\n") 

      else 

        ret <- paste(varnames[x], collapse="\n") 

            return(ret) 

    })) 

    rotation <- 45 + (max(unlist(lapply(vars[1:bar_count], 

                                        function(x) { 
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                                          min(length(x), max_no_print) 

                                        })))-1)*(45/max_no_print) 

        if (bar_count < length(perc_explained)){ 

      names[bar_count] <- "Other" 

      nonselected_colors[length(nonselected_colors)] <- grey(.5) 

    } 

    las <- 2 

    m <- par(mar=c(8.1, 4.1, 4.1, 2.1)) 

    on.exit(par(mar=m)) 

        p1 <- barchart(plot_percent * 100 ~ 1:bar_count, 

                   horiz=FALSE, 

                   ylab="Percentage explained (%D)", 

                   main="SVD - the maximum contributors defined by V column", 

                   xlab="Pattern contributing variables", 

                   col=c(selected_colors, nonselected_colors), 

                   key=list(text=list(c("Selected", "Not selected")), 

                            rectangles=list(col=c("darkgreen", "#777777"))), 

                   scales=list(x=list(rot=rotation, labels=names))) 

    print(p1) 

  } 

   if (plot_selection) 

    plotSvdSelection() 

   

  ret <- list(most_influential = unique(unlist(vars[cols_expl])), 

              svd = svd_out) 

  return(ret) 

} 

# --------------------- 
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dataMatrix <- Atmp 

# namn = c("AKKJ < 1980", "AKKJ 1980 - 1999", "AKKJ >_ 2000", "EKKJ < 1980", "EKKJ 

1980 - 1999", "EKKJ >_ 2000", "FKKJ < 1980", "FKKJ 1980 - 1999", "FKKJ >_ 2000", "N1X 

< 1980", "N1X 1980 - 1999", "N1X >_ 2000") 

dataMatrix 

heatmap(dataMatrix, Colv=NA, Rowv=NA, margins=c(7,2), labRow="") 

svd_out <- svd(scale(dataMatrix)) 

svd_out$d 

library(lattice) 

b_clr <- c("steelblue", "darkred") 

key <- simpleKey(rectangles = TRUE, space = "top", points=FALSE, 

                 text=c("Positive", "Negative")) 

key$rectangles$col <- b_clr 

b1 <- barchart(as.table(svd_out$v[,1]), 

               main="First column", 

               horizontal=FALSE, col=ifelse(svd_out$v[,1] > 0,  

                                            b_clr[1], b_clr[2]), 

               ylab="Impact value",  

               scales=list(x=list(rot=55, labels=colnames(dataMatrix), cex=1.1)), 

               key = key) 

b2 <- barchart(as.table(svd_out$v[,2]), 

               main="Second column", 

               horizontal=FALSE, col=ifelse(svd_out$v[,2] > 0,  

                                            b_clr[1], b_clr[2]), 

               ylab="Impact value",  

               scales=list(x=list(rot=55, labels=colnames(dataMatrix), cex=1.1)), 

               key = key) 

b3 <- barchart(as.table(svd_out$v[,3]), 

               main="Third column", 
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               horizontal=FALSE, col=ifelse(svd_out$v[,3] > 0,  

                                            b_clr[1], b_clr[2]), 

               ylab="Impact value",  

               scales=list(x=list(rot=55, labels=colnames(dataMatrix), cex=1.1)), 

               key = key) 

b4 <- barchart(as.table(svd_out$v[,4]), 

               main="Fourth column", 

               horizontal=FALSE, col=ifelse(svd_out$v[,4] > 0,  

                                            b_clr[1], b_clr[2]), 

               ylab="Impact value",  

               scales=list(x=list(rot=55, labels=colnames(dataMatrix), cex=1.1)), 

               key = key) 

print(b1, position=c(0,0.5,.5,1), more=TRUE) 

print(b2, position=c(0.5,0.5,1,1), more=TRUE) 

print(b3, position=c(0,0,.5,.5), more=TRUE) 

print(b4, position=c(0.5,0,1,.5)) 

getSvdMostInfluential(dataMatrix,  

                      quantile=.8,  

                      similarity_threshold = .8, 

                      plot_threshold = .05, 

                      plot_selection = TRUE)  
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Appendix G. Lösning av felfrekvenser i R 

För att beräkna felfrekvens för respektive kabelgrupp användes till en början 

beräkningsprogrammet R. Nedan följer en djupare beskrivning av tillvägagångssättet än 

den som presenteras i avsnitt 6.8.2 Lösning av felfrekvenser för kablar i R. Då denna 

beräkningsmetod gav osannolika lösningar tillämpades istället en metod i Matlab som 

slutgiltig lösning. Kabelgruppernas åldersintervall sträcker sig till och med 28 augusti år 

2015. 

Den första lösningen av ekvationssystemet resulterade i en felfrekvens med stor 

spridning, med ett fåtal extra höga tal och dessutom ett par negativa värden, se tabell G1. 

Observera att en genomsnittlig felfrekvens för jordkablar i lågspänningsnätet är cirka 0,03 

fel/km, år [44].  

Tabell G1. Första lösningsförsöket av felfrekvenser.  

Kabelgrupp Fel / km, år 

AKKJ < 1980 -1,18 

AKKJ 1980-1999 3,46 

AKKJ ≥ 2000  -5,93 

EKKJ < 1980 2,12 

EKKJ 1980-1999 -0,42 

EKKJ ≥ 2000 153,79 

FKKJ < 1980 0,80 

FKKJ 1980-1999 4,64 

FKKJ ≥ 2000 -66,09 

N1XE < 1980 9,48 

N1XE 1980-1999 1,15 

N1XE ≥ 2000 0,67 

 

Då en felfrekvens endast borde resultera i positiva värden, alternativt noll, då frekvensen 

är ett tal på hur ofta ett fel inträffar, indikerade detta att något var fel på lösningen. Vidare 

ansågs de två talen som skilde extra mycket åt från övriga värden, 153,8 samt -66.1, vara 

ytterligare ett tecken på en bristande lösning. Då ekvationssystemet som har byggts upp 

är ett överbestämt system undersöktes därför risken för att matrisen var linjärt beroende. 

För att undersöka beroendet användes ett exempel från R-bloggers [58]. Exemplet som 

användes var ”Using the SVD to find the needle in the haystack” och beskriver hur det är 

möjligt att ta fram vilka variabler i ett dataset som är nära till att vara linjärt beroende 

med hjälp av SVD -metoden. För en djupare förklaring av vad SVD-metoden innebär se 

Appendix E. Kravet att beroendet skulle ha en likhet till 90 % ställdes upp.  

För att studera beroendet undersöktes alla kabelgruppers inverkan på diagonalmatrisens 

fyra olika kolumner, där diagonalmatrisen tagits fram genom SVD-metoden. Detta 

beroende illustrerades i form av fyra olika stapeldiagram, där respektive diagram 

representerar diagonalmatrisens fyra olika kolumner, se figur G1. 
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Figur G1. Respektive diagram representerar diagonalmatrisens fyra kolumner och ger 

en indikation på vilka variabler som har en relation.  

Från figur G1 är det bland annat möjligt att se vilken riktning de olika vektorerna har. 

Dock kunde ingen tydlig relation mellan vissa variabler utläsas och det var ingen markant 

skillnad på hur stor påverkan variablerna hade på diagonalmatrisens värden. Därför togs 

ytterligare ett stapeldiagram fram som illustrerar hur stor påverkan de olika 

kabelgrupperna har på diagonalmatrisen, se figur G2. Då flera kabeltyper listas under 

samma stapel innebär detta att de två kabelgrupper tillsammans utgör detta värde och 

därmed är, eller är nära till, att vara linjärt beroende. 
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Figur G2. Staplarna visar hur stor påverkan de olika kabelgrupperna har på 

diagonalmatrisen. 

Från Figur G2 är det möjligt att se att EKKJ 1980-1999 och EKKJ <1980, FKKJ ≥ 2000 

och AKKJ ≥2000, samt FKKJ ≥2000 och N1X <1980 utgör tre grupper med nära 

relationer. För att minska det delvis linjära beroendet ekvationssystemet visade, 

grupperades därför EKKJ 1980-1999 med EKKJ <1980 och FKKJ ≥ 2000 med AKKJ 

≥2000. Då N1X <1980 hade en korrelation till FKKJ ≥2000 grupperades även denna med 

FKKJ ≥2000 och AKKJ ≥2000. Vid beräkning av det nya minskade ekvationssystemet 

nåddes ett mer jämnt värde på felfrekvenserna, se tabell G2. 

Tabell G2. Andra lösningsförsöket av felfrekvenser.  

Kabelgrupp Fel / km, år 

AKKJ < 1980 -0,069 

AKKJ 1980-1999 0,41 

EKKJ < 1980, EKKJ 1980-1999 1,63 

AKKJ ≥ 2000, FKKJ ≥ 2000, 

N1XE 1980-1999 
1,02 

EKKJ ≥ 2000 44,68 

FKKJ < 1980 0,97 

FKKJ 1980-1999 5,99 

N1XE < 1980 5,13 

N1XE ≥ 2000 0,68 

 



98 
 

Ur tabell G2 är det dock möjligt att se att kabelgrupp EKKJ ≥2000 avviker stort från 

övriga grupper med en felfrekvens på 44.7. För att undersöka hur det linjära beroendet 

såg ut med grupperingen togs ett nytt stapeldiagram fram, se figur G3. 

 

Figur G3. Staplarna visar hur stor påverkan de olika kabelgrupperna har på 

diagonalmatrisen. 

Då EKKJ ≥2000 utgjorde så stor avvikelse från övriga variabler, se tabell G2, valdes 

denna kabelgrupp att tas bort från undersökningen. Detta motiveras av att en så pass ny 

kabel rimligtvis inte ska ha så stort felande i förhållande till de andra. Vid beräkning av 

det nya ytterligare minskade ekvationssystemet nåddes ett mer jämnt värde på 

felfrekvenserna. Dock resulterade detta i att kabelgrupp AKKJ <1980 fick en negativ 

frekvens, se tabell G3. 

Tabell G3. Tredje lösningsförsöket av felfrekvenser.  

Kabelgrupp Fel / km, år 

AKKJ < 1980 -1,01 

AKKJ 1980-1999 0,82 

EKKJ < 1980, EKKJ 1980-1999 1,83 

AKKJ ≥ 2000, FKKJ ≥ 2000, 

N1XE 1980-1999 
0,96 

FKKJ < 1980 1,53 

FKKJ 1980-1999 4,23 

N1XE < 1980 4,93 

N1XE ≥ 2000 0,71 
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För att vidare undersöka hur AKKJ <1980 betedde sig i förhållande till de andra 

variablerna togs ett nytt stapeldiagram fram, se figur G4. Stapeldiagrammet visade inte 

någon korrelation mellan AKKJ <1980 och någon annan kabeltyp. Därför valdes den att 

adderas till gruppen med EKKJ 1980-1999 och EKKJ <1980 som utgör störst del av 

diagonalmatrisen, för att undersöka hur felfrekvensen förändras. 

 

Figur G4. Staplarna visar hur stor påverkan de olika kabelgrupperna har på 

diagonalmatrisen. 

Från figur G4 är det möjligt att se att ett delvis beroende finns kvar, detta mellan N1X 

>2000 och gruppen med FKKJ ≥ 2000, AKKJ ≥2000 och N1XE 1980-1999. Därför 

adderades även kabeltypen N1X >2000 in i den gemensamma gruppen. Efter detta togs 

ett nytt stapeldiagram fram för att undersöka hur beroendet mellan variablerna såg ut efter 

den senaste korrigeringen, se figur G5.  
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Figur G5. Staplarna visar hur stor påverkan de olika kabelgrupperna har på 

diagonalmatrisen. 

Då figur G5 indikerade att ytterligare kabelgrupper skulle grupperas ändrades istället 

kravet på likhet mellan de olika baserna. Kravet som tidigare varit 0,9 skärptes därmed 

till 0,95, och ytterligare ett nytt stapeldiagram togs fram, se figur G6. 
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Figur G6. Staplarna visar hur stor påverkan de olika kabelgrupperna har på 

diagonalmatrisen. 

Från figur G6 var det möjligt att se att ytterligare beroende fanns, och att det linjära 

ekvationssystemet därmed till stor del var väldigt nära till att vara linjärt beroende. 

Genom denna gruppering av kabeltyper fick ekvationssystemet däremot en relativt jämn 

lösning och med lägre värden än tidigare, se tabell G4. 

Tabell G4. Fjärde lösningsförsöket av felfrekvenser.  

Kabelgrupp Fel / km, år 

AKKJ 1980 - 1999 0,87 

AKKJ < 1980 ,EKKJ < 1980, 

EKKJ 1980-1999 
0,77 

AKKJ ≥ 2000, FKKJ ≥ 2000, 

N1XE 1980-1999 
1,07 

FKKJ < 1980 0,12 

FKKJ 1980-1999 9,11 

N1XE < 1980 5,01 

N1XE ≥ 2000 0,75 

 

Ur tabell G4 är det möjligt att se att samtliga fel är positiva och rör sig inom intervallet 0 

till 10. Det är möjligt att se att FKKJ 1980-1999 och N1X < 1980 står för majoriteten av 

felen. Då båda grupperna består av äldre kablar tyder detta på en mer rimlig lösning än 

de som tidigare erhållits. Från lösningen går det dessvärre inte att säga vilken felfrekvens 

varje kabeltyp har och värdena är fortfarande högre än de borde vara. För att minska 
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felfrekvenserna ytterligare skulle därför ännu större grupperingar behöva genomföras. 

För att undvika att gruppera ännu fler kabeltyper togs därför beslutet att stanna efter detta 

steg, då det skulle bli väldigt svårt att dra någon slutsats om för många kabeltyper 

grupperades till en och samma grupp.  
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Appendix H. Matlabkod för felfrekvenslösning 

Linjärprogrammering i Matlab för lösning av felfrekvenser hos kabelgrupper.  

%Villkorsintervall för lösning: undre- samt övre gräns 

lb=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

ub=[0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5]; 

% Koefficientmatris för Alt 1 

A = [3.646815 2.15377 0.8997259 8.455987 3.7091493 0 1.0152226 0.2819065 0.2842322 

3.9175921 34.8953474 17.9516108; 5.3608433 2.9506567 0.0523918 5.0197764 3.1123374 0 

0.7049561 0.5745092 0.002299 0.2669975 26.2543957 5.882093; 9.4868682 1.2938265 

0.1156485 5.5152075 2.0219277 0 1.5805703 0.1543343 0 0 2.4435582 0.6674556; 4.0151225 

5.7858116 0 6.075524 6.5506238 0 1.6268195 1.4399551 0.1137831 0 8.3175808 3.0111793; 

9.1767609 2.1459642 0 10.0537111 1.9768974 0.0016407 5.6261299 1.0727623 0.0040223 

0.0102323 4.0903805 4.598143; 6.3135293 1.3911777 0.0551422 7.4536782 5.0578288 

0.0373185 0.649238 0.0986751 0.0275858 0 1.3210031 1.1337834; 6.4044107 1.8187191 

0.009409 8.5614437 2.1232546 0.0125075 2.1973231 0.1486222 0.0116877 0 7.5275521 

6.2001694; 5.2104781 3.2679235 0.3132524 10.3533034 5.5713294 0.1488527 3.5213876 

0.797991 0.23892 0 12.9289558 7.314802; 0.6292803 0.2067027 0.0260666 1.3431583 

1.3164929 0 0.2298621 0 0 0 11.3018157 6.5337917; 10.2183299 2.0162555 0.0997447 

11.008093 2.3305403 0 3.5159199 0.2373349 0 0 17.8051138 17.8449969; 7.9221808 

0.2840666 0.0277841 11.1127425 1.6592271 0.0065864 1.0778125 0.0258212 0 0 11.1639506 

13.1559663; 8.6998303 3.158935 0.1443946 11.0619627 4.801689 0 1.3120349 0.8719273 0 

0 16.2724109 13.0469119]; 

% Högerledsvektor Alt 1 

b = [86; 50; 13; 37; 24; 16; 36; 61; 16; 58; 35; 50]; 

Aeq= []; 

beq=[]; 

f=[]; 

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 

 

% Koefficientmatris för Alt 2 

C = [6.2482048 2.6479106 0.8909555 11.3533962 5.380443 0 1.4138964 0.6607889 0.002299 

0 60.081032 19.9488967; 2.7594535 2.4565161 0.0611622 2.1223672 1.4410437 0 0.3062823 

0.1956268 0.2842322 4.1845896 1.0687111 3.8848071; 5.1173306 3.0383076 0.1022517 

8.0927184 4.7599171 0 1.7227245 1.1335509 0 0 5.1362804 2.0652696; 8.3846601 4.0413305 
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0.0133968 3.4980131 3.8126344 0 1.4846653 0.4607385 0.1137831 0 5.6248586 1.6133653; 

10.0329439 2.0587181 0.0136161 13.7556163 6.1302826 0.0389592 2.2506444 0.6826417 0 

0.0102323 2.1640771 4.5770184; 5.4573463 1.4784238 0.0415261 3.751773 0.9044436 0 

4.0247235 0.4887957 0.0316081 0 3.2473065 1.154908; 3.9983179 1.629512 0.2524243 

6.0250339 2.6234891 0 2.4529686 0.3125813 0 0 7.1849178 3.0003124; 5.1252668 1.9029471 

0.009409 8.4073367 3.588886 0.0125075 1.3725731 0.2000062 0.0116877 0 11.7594745 

7.108538; 8.911565 2.0162555 0.1258113 9.6679685 2.2284162 0 2.0465408 0.2373349 0 0 

19.0511544 20.3886192; 5.4989944 0.1994657 0.0277841 8.3162615 1.0705592 0 1.7991434 

0.0214417 0 0 12.496381 13.8872303; 10.4523805 2.85015 0.1443946 14.5154152 4.6461897 

0 1.4623636 0.7766095 0 0 14.3246188 13.5794123; 2.6066814 0.3933859 0 1.9699718 

1.002248 0.0065864 0.8275816 0.0996973 0 0 8.7128402 1.8974887]; 

% Högerledsvektor Alt 2 

d = [104; 32; 36; 14; 27; 13; 27; 44; 50; 44; 52; 9]; 

Ceq= []; 

deq=[]; 

f=[]; 

y = linprog(f,C,d,Ceq,deq,lb,ub) 

 

% Koefficientmatris för Alt 3 

E = [5.1112839 0.9840679 0.8833467 8.406893 2.917501 0 1.6354974 0.485698 0 0 35.4104146 

17.6477397; 2.6998883 1.9608399 0.0611622 2.0540011 1.5941884 0 0.2779664 0.2909446 

0.2842322 3.9175921 3.1413106 3.7805705; 8.4130652 4.5139927 0.1520034 14.0084659 

7.1091317 0 1.0904339 0.9517004 0.002299 0 38.8704288 15.2557489; 2.6662466 0.8890621 

0 2.0383379 0.8491033 0.0065864 0.8558975 0.0043795 0 0.2669975 6.6402407 2.0017253; 

6.1642067 0 0.1022517 7.2007659 0 0 0.2462337 0 0 0 0.1646418 0.7009341; 10.0618469 

1.4932922 0.0411809 7.4572123 2.8344061 0 1.5845675 0.175776 0 0 6.8026263 11.3173191; 

7.1948126 4.5427063 0 10.0782858 6.2021952 0 2.5356154 1.2827548 0 0 11.8266243 

5.0256552; 9.8389183 3.4928514 0 12.2875488 2.9961951 0.0016407 3.367011 0.8903708 

0.1137831 0.0102323 6.6510294 5.3632855; 6.4488097 1.9124736 0.0997447 5.043005 

1.7847174 0 5.0300411 0.5769267 0.0040223 0 17.3467654 17.7747536; 6.8704823 1.3911777 

0.0812088 8.4689855 5.0887393 0.0373185 0.7153019 0.0986751 0.0275858 0 5.0531782 

4.1292837; 4.4944008 2.5012028 0.0608281 6.2366147 4.2564046 0.1488527 2.7546667 

0.4340257 0.23892 0 5.625928 5.4827025; 7.120488 2.7921425 0.2618333 12.7344719 

4.5987156 0.0125075 2.964044 0.5125875 0.0116877 0 16.7888765 8.8611852]; 

% Högerledsmatris Alt 3 

l = [63; 31; 91; 10; 5; 34; 58; 30; 40; 19; 36; 65]; 

Eeq= []; 
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leq=[]; 

f=[]; 

z = linprog(f,E,l,Eeq,leq,lb,ub) 

 

% Koefficientmatris för Alt 4 

G = [3.8538639 1.3061763 0.8385637 6.470352 2.2728148 0 0.7655721 0.0862797 0 0.2669975 

33.8266363 14.4599169; 4.2641728 1.6520549 0.1634139 5.8013145 1.4386891 0 0.3738714 

0.1956268 0.2842322 3.9175921 1.1085455 3.7643642; 10.3764898 3.440022 0.0657886 

6.7193044 5.1319105 0 2.1613055 0.7288435 0.002299 0 28.6581195 6.2768783; 5.216683 

4.4389244 0 6.1971181 5.6643607 0 5.4213814 1.6223466 0.0040223 0 8.2430664 2.6979148; 

5.8292683 4.0608747 0.0136161 7.2837373 6.8485355 0.0373185 0.4190764 0.4050793 

0.1137831 0 4.4414518 1.7096577; 8.4594614 0.8231544 0.0415261 10.1020579 1.0724538 

0.0016407 2.0617296 0.5839666 0.0275858 0.0102323 1.0444462 4.3355332; 2.7270495 

0.9447531 0 3.0726719 1.2113418 0 0.8982454 0.051384 0 0 2.6680642 0.9169501; 6.3965352 

2.587706 0.2618333 11.3596987 5.0010333 0.0125075 2.9272963 0.4612035 0.0116877 0 

16.2763281 9.1919003; 5.8527909 2.272743 0.1605728 7.7300079 3.5230189 0.1488527 

3.1286482 0.5221567 0.23892 0 17.6705572 21.301032; 9.1853547 1.7038644 0.0538507 

12.4375063 2.285667 0 1.074762 0.1706456 0 0 14.8612559 16.7579768; 7.5821864 2.4523981 

0.0996116 13.3824592 4.9789322 0.0065864 2.7768183 0.3815707 0 0 21.7424083 11.8272592; 

7.3405934 0.7911378 0.044783 5.4583596 0.8025401 0 1.0485699 0.4947361 0 0 3.7811852 

4.1015198]; 

% Högerledsmatris Alt 4 

h = [56; 34; 59; 42; 16; 19; 8; 63; 61; 52; 62; 10]; 

Geq= []; 

heq=[]; 

f=[]; 

u = linprog(f,G,h,Geq,heq,lb,ub) 

 

% Slutgiltiga värden är medelvärde av de fyra alternativen för felfrekvenser 

medelvarde = (x + y + z + u)/4  

medelvarde_per_år = medelvarde /2.75 

Ovriga= medelvarde-medelvarde(4) 

EKKJ= medelvarde(4) 
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Appendix I. Summeringsalternativ för ekvationssystem 

Vid linjärprogrammering krävs ett ekvationssystem som inte är överbestämt. Därför behövde de 29 villkoren, de matande linjerna, reduceras till 

samma antal som antalet variabler, det vill säga 12 stycken. Tabell I1-I4 visar resultatet av kabellängder och antal avbrott efter fyra olika 

summeringar av ekvationerna. Den översta raden i samtliga tabeller visar vilka matande linjer som summerats. Kabeltypernas åldersintervall gäller 

till och med 28 augusti år 2015. 

Tabell I1. Summeringsalternativ 1  

Beteckning 

112+ 

113 

114+ 

121 

122+ 

123 

124+ 

125 

126+ 

127 

128+ 

129 

561+ 

562 

563+564+ 

565 

566+136+ 

137 

138+139+ 

141 

142+143+ 

144 

145+146+ 

147 

AKKJ < 1980 3,65 5,36 9,49 4,02 9,18 6,31 6,40 5,21 0,63 10,22 7,92 8,70 

AKKJ 1980 - 1999 2,15 2,95 1,29 5,79 2,15 1,39 1,82 3,27 0,21 2,02 0,28 3,16 

AKKJ ≥ 2000 0,90 0,05 0,12 0,00 0,00 0,06 0,01 0,31 0,03 0,10 0,03 0,14 

EKKJ < 1980 8,46 5,02 5,52 6,08 10,05 7,45 8,56 10,35 1,34 11,01 11,11 11,06 

EKKJ 1980 - 1999 3,71 3,11 2,02 6,55 1,98 5,06 2,12 5,57 1,32 2,33 1,66 4,80 

EKKJ ≥ 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,15 0,00 0,00 0,01 0,00 

FKKJ < 1980 1,02 0,70 1,58 1,63 5,63 0,65 2,20 3,52 0,23 3,52 1,08 1,31 

FKKJ 1980 - 1999 0,28 0,57 0,15 1,44 1,07 0,10 0,15 0,80 0,00 0,24 0,03 0,87 

FKKJ ≥ 2000 0,28 0,00 0,00 0,11 0,00 0,03 0,01 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE < 1980 3,92 0,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE 1980 - 1999 34,90 26,25 2,44 8,32 4,09 1,32 7,53 12,93 11,30 17,81 11,16 16,27 

N1XE ≥ 2000 17,95 5,88 0,67 3,01 4,60 1,13 6,20 7,31 6,53 17,84 13,16 13,05 

Antal avbrott 86,00 50,00 13,00 37,00 24,00 16,00 36,00 61,00 16,00 58,00 35,00 50,00 
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Tabell I2. Summeringsalternativ 2 

Beteckning 

112+ 

114 

113+ 

121 

122+ 

124 

123+ 

125 

126+ 

128 

127+ 

129 

561+ 

563 

562+564+ 

566 

136+138+ 

141 

137+139+ 

142 

143+145+ 

147 

144+ 

146 

AKKJ < 1980 6,25 2,76 5,12 8,38 10,03 5,46 4,00 5,13 8,91 5,50 10,45 2,61 

AKKJ 1980 - 1999 2,65 2,46 3,04 4,04 2,06 1,48 1,63 1,90 2,02 0,20 2,85 0,39 

AKKJ ≥ 2000 0,89 0,06 0,10 0,01 0,01 0,04 0,25 0,01 0,13 0,03 0,14 0,00 

EKKJ < 1980 11,35 2,12 8,09 3,50 13,76 3,75 6,03 8,41 9,67 8,32 14,52 1,97 

EKKJ 1980 - 1999 5,38 1,44 4,76 3,81 6,13 0,90 2,62 3,59 2,23 1,07 4,65 1,00 

EKKJ ≥ 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 

FKKJ < 1980 1,41 0,31 1,72 1,48 2,25 4,02 2,45 1,37 2,05 1,80 1,46 0,83 

FKKJ 1980 - 1999 0,66 0,20 1,13 0,46 0,68 0,49 0,31 0,20 0,24 0,02 0,78 0,10 

FKKJ ≥ 2000 0,00 0,28 0,00 0,11 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE < 1980 0,00 4,18 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE 1980 - 1999 60,08 1,07 5,14 5,62 2,16 3,25 7,18 11,76 19,05 12,50 14,32 8,71 

N1XE ≥ 2000 19,95 3,88 2,07 1,61 4,58 1,15 3,00 7,11 20,39 13,89 13,58 1,90 

Antal avbrott 104,00 32,00 36,00 14,00 27,00 13,00 27,00 44,00 50,00 44,00 52,00 9,00 
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Tabell I3. Summeringsalternativ 3 

Beteckning 

112+ 

147 

113+ 

146 

114+ 

145 

121+ 

144 

122+ 

143 

123+ 

142 

124+ 

141 

125+126+ 

139 

127+137+ 

138 

128+129+ 

136 

561+565+ 

566 

562+563+ 

564 

AKKJ < 1980 5,11 2,70 8,41 2,67 6,16 10,06 7,19 9,84 6,45 6,87 4,49 7,12 

AKKJ 1980 - 1999 0,98 1,96 4,51 0,89 0,00 1,49 4,54 3,49 1,91 1,39 2,50 2,79 

AKKJ ≥ 2000 0,88 0,06 0,15 0,00 0,10 0,04 0,00 0,00 0,10 0,08 0,06 0,26 

EKKJ < 1980 8,41 2,05 14,01 2,04 7,20 7,46 10,08 12,29 5,04 8,47 6,24 12,73 

EKKJ 1980 - 1999 2,92 1,59 7,11 0,85 0,00 2,83 6,20 3,00 1,78 5,09 4,26 4,60 

EKKJ ≥ 2000 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,01 

FKKJ < 1980 1,64 0,28 1,09 0,86 0,25 1,58 2,54 3,37 5,03 0,72 2,75 2,96 

FKKJ 1980 - 1999 0,49 0,29 0,95 0,00 0,00 0,18 1,28 0,89 0,58 0,10 0,43 0,51 

FKKJ ≥ 2000 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,03 0,24 0,01 

N1XE < 1980 0,00 3,92 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE 1980 - 1999 35,41 3,14 38,87 6,64 0,16 6,80 11,83 6,65 17,35 5,05 5,63 16,79 

N1XE ≥ 2000 17,65 3,78 15,26 2,00 0,70 11,32 5,03 5,36 17,77 4,13 5,48 8,86 

Antal avbrott 63,00 31,00 91,00 10,00 5,00 34,00 58,00 30,00 40,00 19,00 36,00 65,00 
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Tabell I4. Summeringsalternativ 4 

Beteckning 

112+ 

121 

113+ 

122 

114+ 

123 

124+ 

127 

125+ 

128 

126+ 

129 

561+ 

564 

562+563+ 

566 

565+137+ 

138 

136+141+ 

142 

139+144+ 

145 

143+146+ 

147 

AKKJ < 1980 3,85 4,26 10,38 5,22 5,83 8,46 2,73 6,40 5,85 9,19 7,58 7,34 

AKKJ 1980 - 1999 1,31 1,65 3,44 4,44 4,06 0,82 0,94 2,59 2,27 1,70 2,45 0,79 

AKKJ ≥ 2000 0,84 0,16 0,07 0,00 0,01 0,04 0,00 0,26 0,16 0,05 0,10 0,04 

EKKJ < 1980 6,47 5,80 6,72 6,20 7,28 10,10 3,07 11,36 7,73 12,44 13,38 5,46 

EKKJ 1980 - 1999 2,27 1,44 5,13 5,66 6,85 1,07 1,21 5,00 3,52 2,29 4,98 0,80 

EKKJ ≥ 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,15 0,00 0,01 0,00 

FKKJ < 1980 0,77 0,37 2,16 5,42 0,42 2,06 0,90 2,93 3,13 1,07 2,78 1,05 

FKKJ 1980 - 1999 0,09 0,20 0,73 1,62 0,41 0,58 0,05 0,46 0,52 0,17 0,38 0,49 

FKKJ ≥ 2000 0,00 0,28 0,00 0,00 0,11 0,03 0,00 0,01 0,24 0,00 0,00 0,00 

N1XE < 1980 0,27 3,92 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N1XE 1980 - 1999 33,83 1,11 28,66 8,24 4,44 1,04 2,67 16,28 17,67 14,86 21,74 3,78 

N1XE ≥ 2000 14,46 3,76 6,28 2,70 1,71 4,34 0,92 9,19 21,30 16,76 11,83 4,10 

Antal avbrott 56,00 34,00 59,00 42,00 16,00 19,00 8,00 63,00 61,00 52,00 62,00 10,00 

 

 



 

 
 

Appendix J. Kvalitetsindikatorer 

Tabell J1-J15 presenterar data och beräkningar av kvalitetsindikatorerna SAIFI, SAIDI 

och CAIDI.  

Tabell J1. Felfrekvenser för kablar.  

Kabelfel 
Antal 

fel/km,år 

EKKJ <1980 0,073 

N1XE >2015 0,015 

Övriga 0,081 

Summa: 0,169 

 

Tabell J2. Felfrekvens för kabelskåp.  

Kabelskåp 
Antal 

fel/år 

  0,006 

 

Tabell J3. Felfrekvens för skarvar.  

Skarvar 
Antal fel/ 

skarv,år 

Totalt antal skarvar för 

jordkabel 23 689,00 

Antal skarvavbrott/år 21 

Felfrekvens  0,00087 

 

Tabell J4. Antal drabbade kunder vid avbrott. 

 

 

 

  

Drabbade kunder [st] 

Totalt antal kunder 65 

Servisledning 1 

Matande ledning 10,83 

Kabelskåp 10,83 
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Tabell J5. Avbrottstid per komponent. 

Avbrottstid [min] per 

komponent 

Servisledning 300 

Matande ledning 300 

Kabelskåp 300 

 

Tabell J6. Kabellängd för scenario 1-4. Servisledningar är uppdelade i två delar då 

scenario 4 består av både befintlig och ny serviskabel. 

Kabellängd [km] Scenario 1,2 Scenario 3 Scenario 4 

Matande 1,34 1,40 1,43 

Servis del 1 1,23 2,17 0,84 

Servis del 2 0,00 0,00 1,61 

Totalt 2,57 3,57 3,87 

 

Tabell J7. Antal avbrott för scenario 1-4. 

Avbrott [st/år] Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Servisledning 0,090 0,019 0,032 0,141 

Matande ledning 0,109 0,020 0,021 0,021 

Kabelskåp 0,126 0,126 0,054 0,054 

 

Tabell J8. Antal kundavbrott för scenario 1-4. 

Kundavbrott 

[st/år] 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Servisledning 0,090 0,019 0,032 0,141 

Matande ledning 1,181 0,218 0,228 0,232 

Kabelskåp 1,365 1,365 0,585 0,585 

 

Tabell J9. Totalt antal kundavbrott för scenario 1-4. 

Totalt antal 

kundavbrott 

[st/år] 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

  2,64 1,60 0,85 0,96 
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Tabell J10. Beräknad SAIFI för scenario 1-4. 

SAIFI [st/kund, 

år] 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

  0,041 0,025 0,013 0,015 

 

Tabell J11. Avbrottstid för scenario 1-4. 

Avbrottstid 

[min/år] 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Servisledning 26,95 5,55 9,75 42,16 

Matande ledning 32,70 6,03 6,30 6,43 

Kabelskåp 37,80 37,80 16,20 16,20 

 

Tabell J12. Kundavbrottstid för scenario 1-4.  

Kundavbrottstid 

[min/år] 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Servisledning 26,95 5,55 9,75 42,16 

Matande ledning 354,25 65,32 68,29 69,64 

Kabelskåp 409,50 409,50 175,50 175,50 

 

Tabell J13. Total kundavbrottstid för scenario 1-4. 

Total 

kundavbrottstid 

[min/år] 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

  790,70 480,37 253,54 287,30 

 

Tabell J14. Beräknad SAIDI för scenario 1-4. 

SAIDI 

[min/kund, år] 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

  12,16 7,39 3,90 4,42 

 

Tabell J15. Beräknad CAIDI för scenario 1-4. 

CAIDI [min/år] Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

  300 300 300 300 

 



 

 
 

Appendix K. Underhåll- och felavhjälpningskostnader 

För att avgränsa underhållskostnaderna och inte studera komponenter i detalj har endast ett urval studerats. Urvalet beror till stor del av kostnader 

som är kopplade till kabelskåp och skarvning, vilket också utgör en betydande del i studien och motsvarar de stora förändringarna mellan dagens 

befintliga nät och de nya scenarierna som tagits fram. De kostnader som undersökts och presenteras i tabell K1 är besiktning och renovering av 

kabelskåp samt felavhjälpning för kablar på 0,4 kV. 

Tabell K1. Kostnader för besiktning och renovering av kabelskåp samt felavhjälpning.  

Arbete 
EBR 

-kod 

Kostnad 

[kr] 
Information 

Besiktning kabelskåp 

(alla storlekar) 
32531 224 

Kostnad inkl. besiktning kabelskåp, manuell besiktning, dokumentering, 

rengöring & smörjning, åtgärder efter besiktning inkl. materiel. 

Renovering kabelskåp 13911 13098 

Kabelskåpsrenovering, byte av skensystem. Kostnaden inkluderar inredning 

till kabelskåp, demontering av befintlig inredning, montering av ny inredning samt 

anslutning av kablar. 

Felavhjälpning 0,4 kV 31263 555 

I kostnaden ingår avbrotts-, idrifttagnings- och aviseringsarbete, kopplingsåtgärder  

i nätet i samband med avbrott och idrifttagning, avbrottsarbete i högspännings- och 

lågspänningsnät,  

Luftledning och jordkabelnät, samt avisering av kund i fält 

 


