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Förord 

Arbetet har utförts på uppdrag från Vattenfall Eldistribution AB. Detta är ett avslutande 

examensarbete för min Elektroingenjörsutbildning med inriktning elkraft på Högskolan 

Väst. Arbete omfattar 15 hp och pågick mellan 7 nov 2016 till 27 jan 2017.  

Jag vill tacka Per Norberg som introducerade mig i ämnet och hjälpt mig genom hela arbetet 

och Tor Johansson som hjälpt mig i vissa frågor samt korrekturläsning av rapporten. 

Ett tack riktas också till Torbjörn Hernvall som varit min handledare från Högskolan Väst 

och även till Marcus Munther och Michel Ljunggren som under arbetets gång hjälpt mig med 

många diskussioner och svarat på flertalet frågor och funderingar. 

Alla figurer är framställda av författaren om inte annat anges. Vid utskrift gör sig rapporten 

tydligast i färg men går även att skriva ut i svart/vitt. 

 

Trollhättan, mars 2017 

Christoffer Eriksson 
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Framtagning av tillförlitlighetsdata för 
ställverksapparater i Vattenfalls regionnät 

Sammanfattning 

Högre krav ställs på elnätsbolagen gällande leveranskvalitet. En del i beslutsfattandet vid ny- 

eller ombyggnationer är bland annat beräkningar som påvisar kostnader vid eventuella 

felhändelser i nätet. För att kunna göra dessa beräkningar krävs det att tillförlitliga indata 

finns tillgängligt. Den data som erfordras påvisar vad som kan förväntas av ett ställverks 

komponenter, vilken tillförlitlighet apparaterna har. 

 I detta arbete sker en kartläggning av vilka datainsamlingar som finns tillgängliga för att 

sammanställa ett resultat med trovärdiga felfrekvenser för ställverksapparater från olika 

källor. Arbetet är inriktat mot regionnätet och stor vikt har lagts på att finna pålitliga källor 

där underlaget till resultaten har redovisats, vilket ger en möjlighet att göra en bedömning 

om kvaliteten på indata. De komponenter som behandlas i arbetet är krafttransformatorer, 

brytare, frånskiljare, jordningskopplare och mättransformatorer. 

Cigré har gjort den mest omfattande rapporten. Elnätsbolag från 28 olika länder har bidragit 

med rapportering som sedan bearbetats och sammanställts i flera olika rapportdelar. Andra 

källor är Entso-e och Nordel som under flera år sammanställt statistik från de nordiska 

länderna och redovisat detta i årliga rapporter. Vattenfall arbetade själva under några år fram 

till 2004 med att undersöka fel i regionnätet och själva sammanställa statistik för felande 

komponenter. Statistiken från dessa årsrapporter är välarbetad och men behandlar dock 

endast brytare och krafttransformatorer. 

Något som uppmärksammats under arbetet är att Vattenfall har utfört en felaktig 

rapportering för transformatorfel de senaste åren. Denna felrapportering resulterar i att flera 

felfrekvenser från Nordel och Entso-e inte är användbara. Underlaget till rapporteringen bör  

snarast ses över av Vattenfall för att kunna bidra till den här insamlingen av statistik som är 

användbar för flertalet elnätsbolag. 

I arbetet presenteras rekommenderade felfrekvenser som är framtagna genom den insamlade 

statistiken. De värden som presenteras är för krafttransformatorer, brytare, frånskiljare, 

jordningskopplare och mättransformatorer. Spänningsnivåerna som innefattas varierar för 

de olika komponenterna. 
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Development of reliability data for switchgear 
components in Vattenfall´s transmission network 

Summary 

Higher demands are placed on network operators regarding the delivery quality. Part of the 

decision-making in constructions or renovations is to estimate costs for any possible fault on 

the network. To make these calculations, it is required that the correct input data is available. 

The relevant data shows what can be expected of a component, how reliable the devices are. 

This report focused on what data is available to calculate a result with reliable fault frequency 

for switchgear devices from different sources. The research only includes the transmission 

network and focus has been on finding reliable sources where the results has been 

documented, which presents the opportunity to make an assessment of the reliability. 

Cigré has previously conducted the most comprehensive report and collected data from 

around the world. Electrical companies from 28 countries contributed which was analyzed 

and summarized in multiple reports. Other sources reviewed for this research are ENTSO-

E and Nordel, who for several years has compiled statistics from the Nordic countries in 

annual reports. 

Something that attracted attention in the work is that Vattenfall has performed an incorrect 

reporting of transformer fault in recent years. This results in multiple failure rates of Nordel 

and ENTSO-E is not useful, it should be reviewed by Vattenfall to contribute to this 

collection statistics that are useful for all grid companies. 

In this research, recommended error rates are presented based on the collected statistics. The 

values presented are for power transformers, circuit breakers, disconnectors, earthing 

switches and instrument transformers. The voltage levels included varies for the different 

components. 
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Vokabulär 

 
AIS  = Luftisolerat ställverk 

AMS = Arbete med spänning 

CVT = Capacitor Voltage Transformer 

ENS = Energy Not Supplied 

Ei  = Energimarknadsinspektionen 

GIS = Gasisolerat ställverk 

MaF  = Major Fault 

MiF  = Minior Fault 

MVT = Magnetic Voltage Transformer 

SF6 = Svavelhexafluorid 

SvK = Svenska kraftnät 

 

Symboler 
 

A = Tillgänglighet 

𝑑𝑘  = Avbrottstid för ett enskilt avbrott [h] 

D = Drifterfarenhet [antal enheter och år] 

ILE = Icke Levererad Energi [kWh] 

ILEffekt = Icke Levererad Effekt [kW] 

𝐾ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒  = Årlig kostnad för övergående fel 

𝐾𝑙  = Kostnad för långa avbrott 

𝐾𝐾𝑣𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑙  = Årlig kostnad för kvarstående fel 

𝐾𝑆𝑎𝑚𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑒𝑛𝑒𝑓𝑒𝑙  = Årlig kostnad för samlingsskenefel i ett H-ställverk 

𝐾𝑇𝑜𝑡  = Total avbrottskostnad 

𝐿  = Längd på inkommande ledningar [L/100 km] 

𝑚  = Transformatorns omsättning 

MDT = Mean Down Time (medelhindertid) [h]  

𝑀𝐷𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙  = Medelhindertid för parallellkopplat system [h] 

𝑀𝐷𝑇𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒  = Medelhindertid för seriekopplat system [h] 

MTTF = Mean Time To Failure (medeltid till fel) [h] 

MTTR = Mean Time To Repair (medeltid för reparation) [h] 
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MTW = Mean Time Wait (medelväntetid) [h] 

𝑂𝑇  = Otillgänglighet [h] 
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𝑇å  = Antalet år som är rapporterat 

𝑈ℎ  = Andel av året som en ledning är ur drift 

𝑈1𝑛  = Primär märkspänning [V] 

𝑈2𝑛  = Sekundär märkspänning [V] 

𝑋𝑘  = Antalet komponenter som innefattas i rapporteringen 

λ = Felfrekvens [fel per 100 enheter och år] 

𝜆𝐵𝑟𝑦𝑡𝑎𝑟𝑒  = Sannolikheten för fel på en brytare i ett H-ställverk 
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𝜆𝑇𝑜𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖,𝐿  = Total felsannolikhet för en ledning medans den andra är ur drift 

[fel/år] 
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1. Inledning 

Detta examensarbete utförs på uppdrag av Vattenfall Eldistribution som är ett elnätsbolag 

med ungefär 900 000 elnätskunder. Företaget äger elnät med spänningar från 150 kV ner till 

400 V, totalt sträcker sig ledningarna tillsammans över 12 000 mil. Vattenfall Eldistribution 

har ungefär 750 anställda och har kontor på tre olika orter: Solna, Trollhättan och Luleå [1]. 

Resultatet från denna rapport kommer användas som underlag till ny- eller ombyggnation i 

regionnätet. Att använda sig av korrekta indata i tillgänglighetsberäkningar är centralt för att 

få en korrekt uppfattning vid val av exempelvis ställverkslösning. Det är mycket som spelar 

in när beslut om ställverkstyp ska göras och tillgängligheten är en viktig del. 

I resultatet kommer en objektiv presentation ske av felfrekvenser från flera olika källor vilket 

ger läsaren möjlighet att själv göra en bedömning. I slutsatsen kommer en tabell redovisas 

med rekommenderade värden för samtliga behandlade komponenter 

1.1 Bakgrund 

I utbyggnadsepoken som pågick fram till slutet på 70-talet så var företagen i elnätsbranschen 

noggranna med att föra statistik över tillgängligheten för komponenterna på de högre 

spänningarna. Detta var viktigt för att kunna stoppa de risker som uppkom eftersom 

elnätsbolagen under utbyggnadsperioden låg efter med redundansen i nätet. Däremot 

minskade intresset för denna statistik år 2000 fram tills för några år sedan. Under den här 

perioden fanns det inget intresse av att lägga pengar på att föra den här statistiken eftersom 

nästan ingen byggnation gjordes eller var planerat de närmaste åren. 

Idag är läget förändrat – modern anläggningsförvaltning innebär ofta begrepp som 

tillståndsbaserat eller riskbaserat underhåll. Myndigheterna har infört funktionskrav som 

innebär begränsningar av vilka risker som kan tas. Behovet av att veta vad man kan förvänta 

sig av systemet har därför ökat både vid långsiktig planering som operativ drift. Det har 

konstaterats att den statistik som idag används oftast bygger på uppgifter från den ”gamla 

goda tiden” och som i sin tur därför bygger på apparater som till stora delar är utbytta till nya 

med kanske annan tillgänglighet. Vid analyser av eldistributionsnätet är det ofta diskussioner 

om sannolikheter och risker inblandat, om möjligheten skulle finnas att beräkna när fel ska 

uppstå och på så sätt förhindra dessa skulle många problem vara lösta. Detta är dock såklart 

inte möjligt, det närmsta som går att komma är att genom statistik få en uppfattning om hur 

ofta ett fel inträffar. 

Att balansera kostnaderna är alltid en viktig faktor, det gäller att optimera investeringarna 

och utveckla de svaga punkterna som existerar i elnätet. Med hjälp av rätt indata kan 

beräkningar göras för att upptäcka svaga länkar och viktiga punkter som kan förstärkas. Med 

tillgänglighetsberäkningar kan teoretiska jämförelser göras före och efter en ombyggnad för 

att på så sätt kunna göra bland annat avbrottskalkyler som används i beslutandet om en 

ombyggnation bör göras. 
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En tidigare studie som kommer att användas som referens i det här arbetet är en rapport 

gjord av Elforsk ”Study and Analysis of Distribution Equipment Reliability Data” [2]. 

Elforsks rapport har dock inriktat sig på lägre spänningsnivåer än vad som kommer 

behandlas i detta arbete. 

1.2 Syfte och mål 

Detta projekt är en beskrivande studie där syftet är att ta fram underlag som ger möjlighet 

att genomföra tillgänglighetsberäkningar på ställverkslayouter. 

Målet är att finna aktuella indata gällande tillförlitlighet för ställverksapparater som påverkar 

ett ställverks tillgänglighet. Ett teorikapitel för tillgänglighetsberäkningar kommer också tas 

fram och tillgänglighetsberäkningar ska utföras för utvalda ställverkslayouter. 

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 

I dagens läge används äldre data, vilket nödvändigtvis inte behöver vara fel men mycket 

indikerar att tillgängligheten för ställverkskomponenter har förändrats till det bättre i takt 

med att tekniken ständigt utvecklas.  

Arbetet går ut på att försöka finna moderna tillgänglighetsdata för de apparater som styr 

tillgängligheten i regionnätsstationer. En grundläggande teoridel skall också tas fram med 

exempel på tillgänglighetsberäkningar. Något som också kommer undersökas är om det finns 

data som visar om och i så fall hur komponenternas ålder påverkar tillförlitligheten. Arbetet 

kommer inrikta sig på de komponenter som styr tillgängligheten i nätet. Vid tillämpningen 

av resulterande data kommer tillgänglighetsberäkningar göras på aktuella ställverkslayouter. 

Rapporten kommer enbart att behandla komponenter i regionnätet och endast luftisolerade 

ställverk. Reparationstider kommer inte att behandlas i det här arbetet. 

1.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få kunskap om ämnet samt ta reda på viktiga 

faktorer som spelar in vid sökandet av trovärdiga källor. Vid sökandet av källor har 

datakvalitet varit av stor betydelse och att en redovisning har gjort hur felfrekvensen har 

tagits fram. En kartläggning har gjorts för att finna material som finns tillgängligt på internet. 

Kontakt har även tagits med tillverkare för att undersöka om de för statistik. Vattenfalls 

interna statistik har undersökts för att få en uppfattning av kvaliteten på den interna 

rapporterade statistiken. Stor vikt har lagts på att undersöka kvaliteten och tillförlitligheten 

på den statistik som hittats.  Statistiken för felfrekvenserna har anpassats för att tillpassa de 

komponenter som används i Vattenfalls elnät, detta för att få så precisa värden som möjligt. 

För att få kunskap och teori om tillgänglighetsberäkningar har litteraturen till en 

internutbildning inom Vattenfall gällande ämnet studerats.  
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2. Leveranssäkerhet i regionnätet 

Under de senaste åren har Vattenfall Eldistribution investerat mellan 3 och 4 miljarder 

kronor i elnätet om året [3]. Detta för att hänga med i utvecklingen samt hela tiden förbättra 

kvaliteten på elleveransen. De ombyggnationer som görs av nätet är för att ständigt göra 

förbättringar, i slutändan handlar allt om att optimera kundens leveranssäkerhet genom att 

minska strömavbrott och andra störningar. 

Regionnätets främsta uppgift är att distribuera elenergin från stamnätet till lokalnätet. 75 % 

av energin som går igenom regionnätet transformeras ner och leds sedan ut på det lokala 

nätet. I Sverige finns det ungefär 1600 gränspunkter mellan region- och lokalnät. De 

kvarvarande 25 % tas ut av större kunder, oftast industrier som konsumerar energin direkt 

från regionnätet. [4] 

Leveranssäkerheten är viktig för alla, allt från kunder som privatpersoner till större industrier. 

För en industri kan ett kortare avbrott innebära en miljonförlust i produktionsbortfall och 

uteblivna leveranser. Privatpersoner kan vid längre avbrott bli utan vatten och maten i kyl 

och frys kan förfalla. 

I dagens samhälle där tekniken blir en allt mer central del i vår vardag ökar också kravet på 

leveranssäkerhet från elnätsbolagen. Leveranssäkerhet är en del av begreppet leveranskvalitet 

som består av tre kriterier, leveranssäkerhet, spänningskvalitet och service. Spänningskvalitet 

är en parameter där kvalitén på spänningen kontrolleras. Spänningens kvalitet beror på 

störningar och spänningens nominella stabilitet. För en bra service är kommunikation en 

viktig funktion, exempelvis är en bra kommunikation viktig vid planerade avbrott, att 

informationen kommer ut till kunden i god tid och är tydlig om vad som kommer att ske. I 

denna rapport där tillförlitligheten i regionnätet undersöks resulterar det i underlag som i 

slutändan påverkar leveranssäkerheten.[4] 

2.1 Mått på leveranssäkerhet 

Som mått på leveranssäkerheten i regionnäten används olika avbrottsindikatorer. Till skillnad 

från de indikatorer som används i lokalnäten där ”antal avbrott per kund” och ”årlig 

avbrottstid per kund” beräknas används ILE (Icke Levererad Energi) vilket beskriver den 

mängd energi som inte levereras under avbrottstiden, respektive ILEffekt (Icke Levererad 

Effekt) vilket ger oss den totala icke levererade effekten.  

Vid beräkning av ILE och ILEffekt krävs att stationens eller knutpunktens årliga medeleffekt 

är känd för att kunna göra beräkningar på dessa avbrottsindikatorer. 

Beräkningen av ILE görs enligt 

  

𝐼𝐿𝐸 = ∑ (𝑃𝑘𝑑𝑘𝑘 )  (2.1) 

 

där 
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𝑃𝑘   är den årliga medeleffekten [kW] 

d𝑘 är avbrottstiden för ett enskilt avbrott [h] 

ILEffekt beräknas enligt 

𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = ∑ (𝑃𝑘𝜆𝑘𝑘 )  (2.2) 

 

där 

𝜆𝑘 är antalet avbrott 

[5]. 

År 2015 hade Sverige en ILE på 1353 MWh. Detta värde ligger under det genomsnittliga ILE 

under de senaste 10 åren som är 1825 MWh. Under 2015 upplevde det svenska region och 

stamnätet 378 störningar varav 122 stycken orsakade ILE [6].  

Ett avbrott i regionnätet behöver inte betyda att någon kund blir spänningslös. Finns det 

redundans i underliggande nät märker kunden inte nödvändigtvis ett fel, det kan också bli ett 

kortare avbrott beroende på om redundansen är aktiv eller passiv. En aktiv redundans 

kopplas om automatiskt vilket förhindrar felet att leda till ett kundavbrott. Vid passiv 

redundans krävs manuell omkoppling vilket inte helt eliminerar ett kundavbrott, men 

begränsar avbrottstiden [4]. 

Ett annat mått på leveranssäkerheten är tillgänglighet. Detta mått talar om hur stor del av 

året som kunden i genomsnitt har tillgång till sin elförsörjning. 2014 hade Sveriges elnät en 

tillgänglighet på 99,984 %, siffran är oftast svår att sätta in i ett sammanhang men är ett mått 

som kan användas för att jämföra med tidigare år för att se trender [5]. Vid en tillgänglighet 

på 99,984 % innebär det att den genomsnittliga kunden är spänningslös ca 1 timme och 24 

minuter per år. Om tillgängligheten skulle ligga på 99,97 % som det gjorde i Sverige under 

2013 enligt Tabell 2.1 skulle detta innebära att den genomsnittliga kunden är spänningslös 

ungefär 2 timmar och 38 minuter under året. 

I Tabell 2.1 kan jämförelser göras med andra länders tillgänglighet under året 2013. Sveriges 

stora yta och bitvis glesbebyggda områden bidrar till att elnätsbolagen får långa 

ledningssträckor vilket gör nätet mer sårbart. 
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Tabell 2.1 Tillgänglighet slumpvist utvalda länder i Europa året 2013 [4] 

Land Tillgänglighet [%] 

Frankrike 99.98 

Grekland 99.97 

Norge 99.97 

Polen 99.95 

Portugal 99.95 

Sverige 99.97 

Tyskland 99.99 

 

Tillgänglighet kan också beräknas på enskilda stationer, detta för att ge en översikt på hur 

ställverkets uppbyggnad påverkar tillgängligheten och känsliga komponenter och delar av 

ställverket kan upptäckas och åtgärdas. Hur dessa beräkningar går till presenteras i avsnitt 4. 

2.2 Krav på leveranssäkerhet 

I ellagen finns det krav på att avbrott i nätet som genererar strömlösa kunder inte får ha en 

varaktighet på över 24 timmar. I de delar av nätet där lasterna är stora ställs högre krav på 

leveranssäkerhet [7]. De avbrott som påverkar knutpunkter med hög lastnivå har högre krav 

på avbrottstider, dessa tider redovisas i Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Avbrottsnivåer med hårdare tidskrav [7] 

Lastnivå [Megawatt] Avbrottstid vid fel 

[Timmar] 

Avbrottstid vid onormala 

återställningsförhållanden [Timmar] 

2 - 5 12 24 

5 - 20 8 24 

≥ 20 2 24 

≥ 50 2 12 

 

Den tid som visas i mittenkolumnen i Tabell 2.2 förutsätter att återställningsarbetet kan 

startas direkt vid felet där väderleksförhållandena eller driftsituationen inte förhindrar 

påbörjandet av ett reparationsarbete. Onormala återställningsförhållanden kan exempelvis 

vara vid extremt väder.  
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2.3 Orsaker till Icke Levererad Energi (ILE) 

I Sverige har fel i den delen i regionnätet som har en spänning mellan 100 och 150 kV i snitt 

orsakat en ILE på ungefär 1 416 MWh under åren 2006 till 2015. 60 % av de fel som orsakat 

ILE har uppkommit i regionnätsstationer. Den näst största orsaken till ILE är luftledning, 

som låg bakom 27 % av den icke levererade energin. År 2015 konsumerades 136 400 GWh 

vilket betyder att den icke levererade energin år 2015 som orsakats av nätet med en spänning 

mellan 100 och 150 kV uppgår till drygt 10 miljondel av den totalt konsumerade energin. [6] 

De vanligaste orsakerna till ILE under åren 2006–2015 var främst blixtnedslag samt fel på 

teknisk utrustning där de båda står för drygt 20 % var av avbrotten som orsakat ILE. Under 

året 2015 låg blixtnedslag bakom över 40 % av de fall i Sverige där ILE uppstod. Vid 

månadsvis fördelning av de fel som orsakar ILE är det juli som är den klart dominerade 

månaden, detta går enkelt att härleda till blixtnedslagen som är vanligt förekommande under 

sommaren. Under året 2015 orsakades nästan 40 % av årets totala ILE under juli månad. [6] 

2.4  Avbrottsersättning och reglering av intäktsramen 

Leveranssäkerheten påverkar också elnätsbolagets ekonomi, en bra leveranssäkerhet gynnar 

den ekonomiska vinningen på flera sätt. En dålig leveranssäkerhet kan minska inkomsterna 

och även öka utgifterna för företaget i form av ersättning till kunderna. 

Mindre kunder så som villor och lägenheter har rätt till ersättning vid ett elavbrott längre än 

12 timmar [8]. Denna ersättning ska betalas ut automatiskt av elnätsbolaget. 

Avbrottsersättningen ökar med 25 % för varje påbörjad 24-timmars period som det visas i 

Tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Storleken på avbrottsersättningen i förhållande till avbrottslängden [8] 

Avbrottslängd Ersättning 

12-24 timmar 12,5 % av den beräknade årliga avgiften, men 

minst 900 kr 

24-48 timmar 37,5 % av den beräknade årliga avgiften, men 

minst 1 800 kr  

48-72 timmar 62,5 % av den beräknade årliga avgiften, men 

minst 2 700 kr 

 

Ökningen fortsätter likt den som visas i Tabell 2.3 Storleken på avbrottsersättningen i 

förhållande till avbrottslängden [8]och ökar för varje dygn, dock är den maximala 

ersättningen 300 % av den totalt beräknade årliga avgiften [8]. 

Var fjärde år sätter Energimarknadsinspektionen (Ei) intäktsramar för alla elnätsbolag vilket 

styr de avgifter som elnätsbolagen kan ta ut av sina kunder. Syftet med intäktsramen är att 
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hålla priserna på rimliga nivåer samt öka elkvaliteten i ett långsiktigt perspektiv. Skulle 

elnätsbolagen inte få in de pengar som intäktsramen visar höjs den till nästa period med 

motsvarande belopp. Detsamma gäller om elnätsbolaget har för stora intäkter under en 

reglerperiod, då kan Ei sänka intäktsramen för kommande 4 år. Skulle intäkterna överstiga 

intäktsramen med 5 procent eller mer tillkommer det ett överdebiteringstillägg som minskar 

intäktsramen ytterligare [9].  
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3. Ställverksuppbyggnad 

Vid planering av ett ställverk är det flera krav som måste ses över och tas hänsyn till, inte 

bara elektriskt. Tillgängligheten är en viktig parameter idag då allt högre krav ställs på 

elnätsbolagens leveranssäkerhet. Vid ny- eller ombyggnation av ett ställverk måste ett beslut 

tas om vilken ställverkslayout som ska användas. Ställverk kan vara både gasisolerade (GIS) 

och luftisolerade (AIS). Detta arbete behandlar endast luftisolerade ställverk, som tidigare 

nämnts i avgränsningarna. 

3.1 Ställverkskomponenter 

I ställverken finns det ett antal komponenter vilka alla har helt olika uppgifter. De 

komponenter som presenteras i detta kapitel är de som påverkar ett ställverks tillgänglighet 

mest och som det förs statistik för. De komponenter som kommer behandlas är: 

• Frånskiljare  

• Jordningskopplare 

• Brytare  

• Mättransformatorer 

• Krafttransformatorer 

Dessa komponenter måste fungera för att ställverket ska bibehålla sin fulla funktion med 

undantag för jordningskopplare som inte påverkar den vanliga driften. Dock kan problem 

med jordningskopplare göra att ett reparationsarbete blir betydligt mer långvarigt. 

3.1.1 Frånskiljare och jordningskopplare 

Vid underhållsarbete eller omkopplingar i ett ställverk används frånskiljare för att säkerställa 

att en del av anläggningen är ur drift. Frånskiljaren ger ett synligt brytställe. En frånskiljare 

kan se ut på flera olika sätt och det finns flera modeller. En frånskiljare är i enkel form 

konstruerad med två isolatorer som är sammanhängande med en kniv, som kan manövreras 

och dras ut ur en kontaktyta i en av isolatorerna. Frånskiljaren är inte konstruerad för att 

bryta strömmar och kan inte bryta felströmmar utan att en ljusbåge skapas, dock kan en 

frånskiljare manövreras vid full spänning. 

Så som händelseförloppet fungerar är att brytaren först bryter strömmen och släcker 

ljusbågen, sedan öppnas frånskiljaren för att ge ett synligt brytställe. Innan ett reparations-

arbete börjar ska också en arbetsjordning ske. Frånskiljare placeras på den matande sidan av 

en brytare, om nätet kan mata från båda håll placeras oftast en frånskiljare på båda sidor av 

brytaren. Idag används fjärrstyrda frånskiljare och brytare som styrs från driftcentralen, dock 

krävs i de flesta fall att personer skickas till ställverket där felet uppstår för att undersöka felet 

innan en återkoppling eller omkoppling sker. [10] 
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Frånskiljaren finns i flera olika modeller, de modeller som används i Vattenfalls nät är1: 

• Centre break 

• Double break 

• Pantograph 

• Semi-pantograph 

• Knee type  

Dessa modeller kan kategoriseras som vertikala och horisontella frånskiljare, center break 

och double break har båda en horisontell rörelse vid manövrering medan båda pantograph-

modellerna samt knee type rör sig vertikalt vid manövrering. 

Ett fel på en jordningskopplare ger inte en direkt påverkan på driften i ett elnät, men ett fel 

i komponenten försvårar underhålls- och reparationsarbetet vilket ger ett viss inflytande på 

tillgängligheten. 

En jordningskopplare används som en ytterligare skyddsåtgärd och kan installeras 

individuellt eller kombinerat med en frånskiljare. Jordningskopplaren utgör en 

kopplingspunkt till jord vilket är en skyddsåtgärd vid arbete på en komponent eller ledning. 

Vid en kombinerad frånskiljare och jordningskopplare finns en förregling som endast gör 

det möjligt att manövrera jordningskopplaren när frånskiljaren är öppen. [10] 

3.1.2 Brytare 

Brytare används dels för att planlagt koppla om i nätet men används också i samverkan med 

andra komponenter som skydd. Vid eventuell kortslutning eller jordfel kopplar brytaren bort 

felet för att skydda ledningar och stationer mot höga felströmmar [10]. 

I Vattenfalls regionnät används idag två olika modeller av brytare, SF6-brytare och 

oljeminimumbrytare. Oljeminimumbrytare slutade installeras på 80-talet men några finns 

fortfarande kvar i drift2. SF6 (svavelhexafluorid) är en industriellt framställd gas med 

egenskaper som gör den passande till detta användningsområde, SF6-gasen är extremt 

elektronnegativ vilket gör den till ett effektivt isolationsmedium. SF6-brytare är idag den 

vanligaste brytaren och används i alla spänningsnivåer i regionnätet och är den modellen som 

installeras idag på högre spänningsnivåer.  

SF6-brytaren har en kompressionskammare fylld med SF6-gas som används för att släcka 

ljusbågen som uppstår när strömmen bryts och oljeminimumbrytaren använder olja som 

släckmedium. [11]  

                                                 

1 Jan-Olof Olsson, Vattenfall Eldistribution AB, mailkontakt, 30 nov. 2016 

2 Anders Holm, Vattenfall Eldistribution AB, mailkontakt, 5 dec. 2016 
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Idag används så kallade Combined-brytare eller frånskiljande brytare som det också kallas, 

vilket är en brytare med frånskiljarfunktion. Skillnaden till en ”vanlig” brytare är att avståndet 

från kontakterna vid frånslaget tillstånd är längre, avståndet bedöms då så långt så ett överslag 

inte ska vara möjligt. Brytaren ska även vara utrustad med en indikering som intygar att 

brytaren är frånskild, denna indikering ska då ersätta det synliga brytstället som eftersöks vid 

en frånskiljarfunktion. Fördelen med en frånskiljande brytare är flera, bland annat blir den 

frånskiljande kontakten skyddad från väder och andra yttre påfrestningar som annars kan bli 

ett problem med vanliga frånskiljare. En annan fördel är att ställverken kan byggas mer 

kompakt då en komponent försvinner och frånskiljare kräver beroende på modell ofta stort 

utrymme. [12] 

3.1.3 Mättransformator 

Mättransformatorer omfattar strömtransformatorer och spänningstransformatorer. 

Transformatorerna transformerar ner strömmen eller spänningen till exempelvis några 

ampere (2 – 5 A) respektive 110 V, på så sätt ”isoleras” mätutrustningen från de höga 

strömmarna och spänningarna. Mättransformatorerna används främst för två olika 

mätändamål, dels för debitering för att mäta effektförbrukning men också för att mäta 

spänningen och strömmen vid fel i nätet och på så sätt ge signal som bryter brytaren. 

Spänningstransformatorerna finns i två olika konstruktionsprinciper, magnetiska 

spänningstransformatorer som används för de lägre spänningarna och 

kondensatorspänningstransformatorer som främst används vid spänningar över 100 kV då 

det är billigare att konstruera för högre spänningar. [13] 

3.1.4 Krafttransformator 

En krafttransformator används för att transformera ner eller upp spänning. En 

trefastransformator består i grunden av tre ben med sex stycken lindningar, två på varje ben. 

Förhållandet mellan märkspänningarna på transformatorns två sidor definierar omsättningen 

m för transformatorn enligt  

𝑚 =
𝑈1n

𝑈2n
  ( 3.1) 

där 

𝑈1𝑛 är primär märkspänning 

𝑈2𝑛 är sekundär märkspänning 

  

Transformatorerna är bestyckade med ett flertal skydd som kontrollerar transformatorns 

status. Temperaturvakter som övervakar temperaturen i transformatorn är installerade och 

kan utefter den uppmätta temperaturen reglera kylningssystemet, temperaturmätningen sker 

både på lindningarna och i oljan. Om en snabb effektökning sker kan lindningarna värmas 

upp fort medans oljan, beroende på hur mycket olja det är i transformatorn tar längre tid att 

värma upp. Vid fel i transformatorn som orsakar ljusbåge eller överhettning sker 
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gasutveckling i oljan, vilket kan upptäckas med en gasvakt. Transformatorn innehåller fler 

skydd som används bland annat för att upptäcka bland annat överströmmar och 

övermagnetisering. [13] 

3.2 Åldrandets påverkan på komponenter (Badkarskurvan) 

Vid diskussioner om en stations tillgänglighet och komponenternas tillförlitlighet kommer 

Badkarskurvan ofta på tal. Badkarskurvan illustrerar tillförlitligheten under en komponents 

brukningstid. [14] 

Till en början uppkommer fel i samband med installation av komponenten samt vid 

konfigurering av inställningarna. Därefter börjar den längre tiden då komponenten har en låg 

felfrekvens där eventuella fel beror på tillfälligheter. När komponenten åldras uppkommer 

sedan problem vid förslitningar samt material som brister i sin funktion. Exakt hur 

badkarskurvan ser ut är omöjligt att förutse. Alldeles för många parametrar spelar in för att 

kunna göra verklighetstrogna beräkningar på detta. I Figur 3.1 visas badkarskurvan och dess 

olika stadier. [14] 

En metod för att få en uppfattning om hur badkarskurvan kan utforma sig är att använda 

statistik. Att med statistik kunna måla upp en bild om hur en genomsnittlig komponent beter 

sig är en metod som kräver ett stort och tillförlitligt dataunderlag. [14] 

 

Figur 3.1 Illustration av badkarskurvan 
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3.3 Ställverkslayouter 

Vid planering av ett ställverk måste layouten bestämmas, hur ställverket ska vara konstruerat. 

Det finns flera olika sätt att konstruera ett ställverk på. Idén med olika layouter är att väga 

kostnad mot tillgänglighet. När tillgängligheten ökar gör oftast konstruktions-kostnaden det 

samma, en hög tillgänglighet genereras av flera omkopplingsmöjligheter och en bra 

sektionering, vilket i många fall kräver fler komponenter. Fler komponenter betyder dock 

också att fler fel kan uppstå vilket försämrar tillgängligheten, därför är detta med layouten 

viktig för att hitta en bra funktion utan att använda för många komponenter. 

Layouterna nedan är presenterade som enlinjescheman, för att få en enkel och överskådlig 

bild av konstruktionen av ställverken. I Figur 3.2 redovisas några av de vanligaste symbolerna 

som förekommer i enlinjescheman. 

 

Figur 3.2 Symboler för enlinjescheman 

Layouterna i de figurer som presenteras nedan är konstruerade med frånskiljare och separata 

brytare som är vanligast bland ställverken idag. Men all nybyggnation sker med frånskiljande 

brytare. 

Den layouten som idag är vanligast förekommande inom spänningsnivåerna 70- och 130 kV 

är AC-ställverk, där finns en huvudskena samt en ”hjälpskena” som visas i Figur 3.3. Dock 

byggs idag inga nya AC-ställverk då tillgängligheten inte är tillräckligt bra. 

 

Figur 3.3 AC-ställverk 

Här finns tack vare hjälpskenan C möjlighet att komma åt alla komponenter för reparation 

eller underhåll. Vid ett samlingsskenefel bryts alla objekt vilket för viktigare stationer inte är 

rimligt, då kan A-skenan kompletteras med en B-skena. Denna extra skena gör det möjligt 
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att fördela objekten mellan skenorna och genom detta minska konsekvensen för ett 

samlingsskenefel. Hjälpskenan C behålls för att ha möjlighet att koppla om vid underhåll 

utan att tappa något objekt. Ett ställverk med två huvudskenor och en hjälpskena kallas för 

ABC-ställverk. I ett ABC-ställverk fördelas objekten på två samlingsskenor vilket gör att färre 

objekt påverkas, dock faller alltid objekt bort vid ett samlingsskenefel. [15] Schemat för ett 

exempel på ett ABC-ställverk visas i Figur 3.4. 

 

Figur 3.4 ABC-ställverk 

I prioriterade stationer med viktiga funktioner får bortkopplingar av vissa objekt inte 

förekomma, detta förhindras med hjälp av två stycken parallella skenor där de mest 

prioriterade objekten har dubbla brytare, en mot varje skena. Detta ger full redundans och 

ett samlingsskenefel påverkar inte dessa objekt. I Figur 3.5 har dubbla brytare installerats 

även på transformatorerna men i stationer med två transformatorer ansluts dessa oftast 

endast med en brytare till varsin skena i de fall beräknas transformatorerna vara fulla reserver 

för varandra. Fördelen med ett dubbelbrytarställverk är att det är flexibelt och möjligheten 

finns att placera dubbla brytare på de objekt där det krävs. Då dubbla brytare också genererar 

dyra kostnader kan de mindre känsliga objekten endast kopplas till en av skenorna. [15] 

Schemat och principen för ett dubbelbrytarställverk visas i Figur 3.5. 
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Figur 3.5 Dubbelbrytarställverk 

Internationellt är inte dubbelbrytarställverk speciellt vanligt, där använts istället 1,5-

brytarställverk för liknande funktion. Detta ställverk är likt dubbelbrytarställverket 

konstruerat med två huvudskenor men istället för två brytare i serie är det tre och två objekt 

anslutna i varje ”fack”. Vid ett eventuellt samlingsskenefel ligger samtliga objekt kvar och här 

krävs då 1,5 brytare per objekt istället för 2 som sitter i ett dubbelbrytarställverk. 

Enlinjeschemat för ett 1,5-brytarställverk visas i Figur 3.6. 

 

Figur 3.6 1,5-brytarställverk 

Dock finns en nackdel med 1,5-brytarställverk och det är att felbortkopplingarna blir mer 

komplicerade vilket kan bli ett problem i form av felaktiga bortkopplingar. 

En stationslayout som skiljer sig från de som presenterats ovan är H-ställverk, denna layout 

har till skillnad från de tidigare möjlighet att sektionera samlingsskenan som visas i Figur 3.7. 
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Vid samlingsskenefel faller alla objekt bort likt för AC-ställverket. Men tack vare en 

kopplingsmöjlighet på samlingsskenan kan den sektioneras. Kopplingen på skenan kan 

utgöras av antingen en frånskiljare eller en brytare.  

Vid användning av frånskiljare undviks inte frånkopplingarna men tiden som hela skenan är 

frånkopplad blir betydligt kortare. En brytare kan däremot förhindra bortkoppling av hela 

skenan och på så sätt minska konsekvenserna vid eventuellt fel. Något som tidigare talat 

emot H-ställverket är att det inte har varit möjligt att komma åt sektioneringsfrånskiljaren 

för underhåll men idag används AMS-slackar som gör det möjligt att isolera frånskiljaren 

under drift. AMS står för ”arbete med spänning”, AMS-slackar gör det möjligt att isolera 

frånskiljaren utan att behöva göra stationen spänningslös. [15] 

 

 

Figur 3.7 H-ställverk 
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4. Teori för beräkning 

Det går att beräkna ett systems tillförlitlighet, med rätt indata kan beräkningar göras för att 

få fram ett systems beteende och tillförlitlighet. Genom dessa kalkyleringar kan jämförelser 

göras och påvisa betydelsen av att ha redundans i nätet. Det går också att göra 

avbrottsvärderingar som konstaterar vad de avbrott som sker i ett system faktiskt kostar 

företaget. 

4.1 Tillgänglighet 

När beräkningar ska göras på ett systems tillgänglighet krävs det att tillförlitligheten för de 

genomgående komponenterna vägs samman för att få ett gemensamt resultat för systemet.  

För att kunna utföra tillgänglighetsberäkningar så krävs främst två saker: 

• felintensiteten för de komponenter som ingår i systemet 

• systemets uppbyggnad, oftast i form av ett enlinjeschema 

Vid beräkning av tillgänglighet är det flera begrepp som man bör känna till. MTTF ”Mean 

time to failure”, är ett centralt begrepp som visar medeltiden tills ett fel uppstår och beräknas 

enligt 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
1

𝜆
  (4.1) 

där 

𝜆 är komponentens felintensitet [fel/år] 

MDT ”Mean down time” är medelhindertiden som då blir den tiden som komponenten är 

ur funktion, tiden det tar att reparera komponenten. Om informationen finns tillgänglig är 

det möjligt att dela upp MDT i två delar enligt 

𝑀𝐷𝑇 = 𝑀𝑇𝑇𝑅 +  𝑀𝑇𝑊 (4.2) 

där 

MTTR är medeltiden för reparationen av komponenten [h] 

MTW är medelväntetiden som uppstår bl.a. vid eventuell beställning och transport av 

reservdelar [h] 

Den generella ekvationen för tillgängligheten A [16] är 

𝐴 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹+𝑀𝐷𝑇
  (4.3) 

Vid tillgänglighetsberäkningar för ett system bestående av flera komponenter kan en 

nätreduktion göras för att förenkla arbetet. Detta görs likt en nätreduktion för impedanser. 

Komponenterna kan vara både serie- och parallellkopplade. Komponenterna behöver inte 

vara elektriskt anslutna i serie eller parallellt för att beräkningsmetoderna ska användas. Att 
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komponenter är seriekopplade menas att de är beroende av varandra, båda enheterna måste 

fungera för att systemet ska hållas i drift. [14] 

Seriekopplade komponenter 

 

Vid seriekoppling av komponenter adderas felintensiteten till varandra vilket leder till att 

felfrekvensen ökar. Komponenterna är direkt beroende av varandra och alla komponenter 

som ligger i serie måste vara i funktion för att det inte ska bli avbrott. 

 

Figur 4.1 Seriekopplade komponenter 

 

För att räkna ut felfrekvensen för det seriekopplade systemet summeras felfrekvenserna från 

de enskilda komponenterna som visas i Figur 4.1, eftersom komponenterna är installerade i 

serie så orsakar ett fel på en komponent ett avbrott i hela systemet.  

Medelhindertiden för seriekopplade komponenter 𝑀𝐷𝑇𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 beräknas genom att väga 

samman medelhindertiden för samtliga komponenter i serie enligt  

𝑀𝐷𝑇𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝜆1∙𝑀𝐷𝑇1+𝜆2∙𝑀𝐷𝑇2+⋯+𝜆𝑛∙𝑀𝐷𝑇𝑛

𝜆𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒
  (4.4) 

[16]  

I bilaga A: presenteras en exempelberäkning som behandlar seriekopplade komponenter. 

Parallellkopplade komponenter 

Vid parallellkoppling av komponenter som visas i Figur 4.2 minskar känsligheten mot fel i 

systemet. I det fall där två komponenter är parallellkopplade fungerar de som reserver för 

varandra vilket medför att det räcker att en av komponenterna är i drift. 
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Figur 4.2 Parallellkopplade komponenter 

Om MTTF är betydligt större än MDT för båda komponenterna, vilket i verkligheten alltid 

bör vara fallet gäller sambandet 

𝜆𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙 =  𝜆1 ∙ 𝜆2 ∙ (𝑀𝐷𝑇1 + 𝑀𝐷𝑇2)  (4.5) 

Medelhindertiden för de parallellkopplade komponenterna 𝑀𝐷𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙 beräknas under 

samma förutsättningar enligt 

𝑀𝐷𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙 =
𝑀𝐷𝑇1∙𝑀𝐷𝑇2

𝑀𝐷𝑇1+𝑀𝐷𝑇2
  (4.6) 

[16] 

I Bilaga B: redovisas en exempelberäkning på ett system med parallellkopplade komponenter. 

4.2 Avbrottsvärdering 

Tillförlitlighetsdata används vid beräkningar av olika typer, till exempel för att göra 

avbrottsvärderingar eller allmänt räkna på felsannolikheten i olika punkter i nätet. 

Vid investeringar för om- eller nybyggnationer handlar mycket om att få nytta för pengarna. 

Det handlar om att på ett effektivt sätt få en förbättring i nätet. Något som ska bestämmas 

vid en nybyggnation är stationslayouten, d.v.s. hur ställverket ska vara konstruerat. Något 

som bör tas hänsyn till är var den faktiska svaga länken är.  

För att göra en avbrottsvärdering måste några antaganden göras. För att inkludera 

underhållsarbeten på luftledningar antas en linje vara ur drift ungefär 5 dagar vartannat år för 

eventuella fel och underhåll 3. Sannolikheten för att ett fel skulle uppstå på den andra linjen 

under den här tiden skulle ge ett avbrott. Denna sannolikhet är inte försumbar och kan 

påverka nyttan av ett komplext ställverk om det endast har två inkommande ledningar. 

Sannolikheten för att få ett fel på en av ledningarna medan den andra är ur drift beräknas 

enligt 

𝜆𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖,𝐿 = 𝑈 ∙ 𝜆𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝐿  (4.7) 

                                                 
3 Per Norberg, Vattenfall Eldistribution, muntlig källa, nov. 2016 – jan 2017. 
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där 

U är hur stor del av ett år som en ledning är ur drift 

𝜆𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 är sannolikheten för ett fel på en ledning [fel/100 km] 

L är längden på de inkommande ledningarna dividerat med 100 [km/100] 

 

𝜆𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖,𝐿  visar sannolikheten för ett fel på L2 när L1 är ur drift. Sannolikheten för ett fel på 

L1 när L2 är ur drift är lika stor, därför måste felsannolikheten fördubblas för att få den totala 

felsannolikheten för ett kombinerat ledningsfel enligt 

𝜆𝑇𝑜𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖,𝐿 = 2 ∙ 𝜆𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖,𝐿  (4.8) 

För att göra olika investeringsbedömningar görs avbrottsvärderingar där stationens årliga 

avbrottskostnad beräknas. Vid dessa beräkningar vägs felsannolikheten och stationens årliga 

medeleffekt samman för att få ett beräknat värde. 

Vid avbrottsvärderingar räknas på två olika kostnader: korta och långa avbrott. För ett 

övergående fel antas priset idag vara 24 kr/kW, och kvarstående fel 66 kr/kWh4. Vid 

beräkning av ett kvarstående fel räknas båda kostnaderna med. 

Som tidigare nämnts görs ett antagande att ledningen överför en effekt på 40 MW. Den 

beräknade årliga kostnaden för övergående fel blir då 

𝐾ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 =  𝜆 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑃   (4.9) 

där 

λ är antal avbrott per år 

kk är kostnaden för ett kort avbrott och anges i kronor per kW 

P är det årliga medeleffekten och anges i kW 

Vid beräkning av stationens totala avbrottskostnad för en samlingsskenefel i en station görs 

beräkningar på kvarvarande fel, i de fall beräknas även en kostnad för den energi som inte 

levererats under avbrottet. Ekvationen för kvarvarande fel blir enligt 

𝐾𝐾𝑣𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑙 = λ ∙ (𝑘𝑘 + 𝑘𝑙 ∙ 𝑀𝐷𝑇) ∙ 𝑃  (4.10) 

där 

λ är antal avbrott per år 

kk är kostnaden för ett kort avbrott och anges i kronor per kW 

kl är kostnaden för långa avbrott och anges i kronor per kWh 

P är det årliga medeleffekten  

[17] 

                                                 
4 Per Norberg, Vattenfall Eldistribution, muntlig källa, nov. 2016 – jan 2017. 
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I bilaga C: presenteras en avbrottsvärdering för ett H-ställverk samt ett dubbelbrytarställverk. 

I bilagan görs en jämförelse mellan de två konstruktionerna. Ställverksexemplen som har 

använts har endast två inkommande ledningar vilket har gjort att påverkan av ett kombinerat 

ledningsfel har vägs in i värderingen. 
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5. Sammanställning av datainsamling 

I detta kapitel presenteras den data som funnits, här finns det möjlighet att jämföra statistiken 

från olika källor. De källor som använts under arbetet kommer att presenteras, avsnitten där 

felfrekvenserna redovisas är uppdelade på de komponenter som nämnts i kapitel 3. 

5.1 Datakällor 

Här presenteras de källor som använts vid framtagande av felfrekvenser. Fokus har legat på 

att finna källor med stort statistiskt underlag samt samlade data från områden med liknande 

klimat som råder i Sverige. Att fel på ställverkskomponenter sker sällan är ett faktum som 

visas i statistiken, detta medför att ett stort dataunderlag krävs för att uppgifterna ska bli 

pålitliga. Olika definitioner på fel som rapporterats kan medföra att en del av resultaten är 

svåra att jämföra, definitionerna på felen beskrivs i kommande avsnitt. 

5.1.1 Nordel 

Nordel grundades 1963 och var en förening av personer som representerade de största 

kraftföretagen i de nordiska länderna. Inom Nordel pågick arbete för att utveckla och 

effektivisera elmarknaden och var ett forum för elnätsbolagen att kommunicera både inom 

landsgränserna med också med elnätsbolag utanför Sverige. I och med avregleringen i norden 

så blev Nordel ett sammarbetsorgan för stamnätsbolagen. 

I samband med avregleringen upphörde Nordel 2009 och arbetsuppgifterna lämnades över 

till Entso-e som idag arbetar över hela Europa [18]. 

Nordel skapade under åren 1999 och 2000 riktlinjer om hur nätstörningar skulle definieras 

och rapporteras [19]. År 2000 introducerades riktlinjerna och elnätsbolagen kunde då 

rapportera enligt dessa. Detta medför att de flesta diagram och tabeller innehåller statistik 

från år 2000 till 2008. I de fall där data finns presenteras statistik även för år 1999. Studerad 

rapport innefattar hela det nordiska elnätet med en spänning över 100 kV med undantag för 

Finlands 130 kV-nät där 12 % av nätet inte rapporterats in. [20] 

I rapporten har statistik över ländernas ILE sammanställts och presenterats sett utifrån flera 

perspektiv bland annat fördelningen per månad, felorsak och komponent. Felfördelningen 

mellan komponenterna presenteras och även en sammanställning över komponenternas 

felfrekvens. De komponenter som innefattas i rapporten är: 

• Luftledningar 

• Kablar 

• Transformatorer 

• Mättransformatorer 

• Brytare 

• Kontrollutrustning 
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• Kompensationskomponenter 

Komponenterna presenteras separat och innefattar en summering av år 2008 men också ett 

genomsnitt mellan 1999-2008. Detta ger en möjlighet att få en uppfattning av året och göra 

en jämförelse med snittet de senaste 10 åren. En summering av vilka fel som uppstått i 

komponenten visas också. [20] 

5.1.2 Entso-e 

Entso-e (European Network of Transmission System Operators for Electricity) är en 

organisation som arbetar för att förbättra energimarknaden i Europa, organisationen är ett 

samarbete mellan stamnätsbolagen i Europa. Organisationen är en koppling mellan länderna 

och skapar samverkan för att uppnå EU:s mål angående miljö- och klimatmålen som är 

uppsatta [21]. 

Varje år gör Entso-e en sammanställning av avbrotts- och störningsstatistiken i det nordiska 

elnätet. Det som inkluderas i Entso-e:s störningsrapport är stamnätet samt regionnätet med 

en spänning över 100 kV. Rapporteringen fungerar genom att Svenska kraftnät även kallat 

”SvK” skickar ut en Excel-mall till alla regionnätsbolag som de sedan fyller i med 

avbrottsstatistiken från det tidigare året, SvK kompletterar detta sedan med deras egen 

statistik, sedan sammanställs detta i en rapport. Entso-e använder samma riktlinjer som 

Nordel tidigare presenterat. 

Den rapport som Entso-e publicerat innehåller en sammanställning av nordens och de 

baltiska ländernas störningsstatistik på elnätet. Utöver statistiken för föregående år 

presenteras även data över en 10-års period för att få en referens att jämföra med och kunna 

se eventuella trender. Den mer omfattande statistiken som sträcker sig över 10 år ger också 

en mer korrekt bild över hur tillförlitligheten ser ut för komponenterna. De komponenter 

som behandlas närmare i rapporten är: 

• Luftledningar 

• Kablar 

• Transformatorer 

• Mättransformatorer 

• Brytare 

• Kontrollutrustning 

• Kompensationskomponenter 

Orsaker till fel i dessa komponenter presenteras tydligt och även antalet enheter som ingår i 

statistiken visas vilket gör att läsaren kan själv avgöra om underlaget till resultatet i rapporten 

är tillräckligt pålitligt för att appliceras i företagets verksamhet. [6] 
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5.1.3 Cigré – International Council on Large Electric Systems 

Cigré grundades 1921 och är en organisation som arbetar för att förbättra och utveckla 

eldistributionsbranschen genom att undersöka och reda ut branschgemensamma problem. 

Organisationen är ideell och har medlemmar i över 80 länder [22]. 

Cigrés rapport ”Final Report of the 2004-2007 International Enquiry on Reliability of High 

Voltage Equipment” är uppdelad i 6 olika delar, den första delen är en summering av alla 

delar av rapporten och har med generella fakta [23]. De 5 återstående rapportdelarna är 

indelade i följande inriktningar: 

 

• SF6 Brytare [24] 

• Frånskiljare och jordningsfrånskiljare [25] 

• Mättransformatorer [26] 

• Gasisolerade ställverk [27] 

• Gasisolerad praxis [28] 

 

De delar som listats ovan är fristående rapporter, var och en innehåller all information som 

erfordras inom det angivna området. Den data som sammanställts i rapporterna är insamlad 

mellan åren 2004-2007 och innefattar komponenter med spänningen 60 kV eller högre. 

Rapporterna ger en djup information om komponenternas beteende och funktion. 

Redovisningar av olika typer av fel samt felfördelningen mellan dem presenteras. Olika 

modeller av komponenterna presenteras tillsammans men också separat för att ge möjlighet 

att få exakta siffror på en specifik modell. 

Totalt 91 elnätsbolag har bidragit med data från 28 olika länder. De länder som deltagit 

presenteras i Tabell 5.1 Presentation av länder som deltagit i Cigrés rapportering av statistik, 

även antal elnätsbolag från varje land redovisas. 
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Tabell 5.1 Presentation av länder som deltagit i Cigrés rapportering av statistik 

Deltagande länder och antal deltagande elnätsbolag från respektive land 

Australien 2 Japan 10 Polen 8 Sverige 2 

Bolivia 4 Kanada 2 Portugal 1 Syd Afrika 1 

Danmark 2 Korea 1 Rumänien 1 Tjeckien 1 

Finland 1 Kroatien 6 Schweiz 3 Tyskland 3 

Indien 17 Lettland 1 Serbien 2 Ungern 2 

Irland 1 Nederländerna 5 Spanien 2 USA 2 

Israel 1 Norge 5 Storbritannien 2 Österrike 2 

 

Redovisningen av deltagande länder visar att rapporten innefattar flera världsdelar vilket har 

både för- och nackdelar. 

Den data som presenteras i Cigrés rapporter innehåller bland annat drifterfarenhet på 281 

090 brytare och år samt 1 290 335 mättransformatorer och år. Brytarna räknas här som en 

trefasenhet medan mättransformatorerna räknas som enfasiga enheter. 

Komponenter för både luftisolerade (AIS) och gasisolerade (GIS) ställverk är inkluderade i 

Cigrés rapport men presenteras separat vilket gör att det går att fokusera på den typ som är 

intressant för den enskilde läsaren.  

I rapporten utgörs skillnad på ”Major” och ”Minior” failures dessa förkortas MaF respektive 

MiF. Ett MaF är ett fel som ger upphov till att en av komponentens primära arbetsuppgifter 

faller ur funktion samt att komponenten kräver minst 30 minuters reparationstid. Den 

statistik som kommer presenteras närmare i detta avsnitt är MaF, de fel som sätter 

komponenter ur funktion. Ett MiF är ett fel som avvikande från MaF inte direkt påverkar 

driften utan komponentens huvudfunktioner är fortfarande i funktion.  

Dock finns en annan rapport publicerad där statistik från Cigrés frågeformulär har 

behandlats och sammanställts. Rapporten är publicerad från universitetet i Stuttgart och har 

titeln ”Statistical Failure Analysis of European Substation Transformers”. Den fokuserar på 

statistik från Europa och en sammanställning har gjorts på de europeiska elnätsbolag som 

deltagit i Cigrés rapportering. Statistiken är insamlad mellan 2000-2010 och kommer från 32 

olika elnätsbolag i 8 olika europeiska länder. Rapporten behandlar endast 

krafttransformatorer och en överskådlig presentation har gjorts av resultatet. För 

transformatorer har Cigré en annorlunda feldefinition. För att felet ska räknas in i Cigrés 

statistik krävs att transformatorn tas ur drift för reparation i minst 7 dagar. Vilket medför att 

felfrekvenserna i praktiken blir oanvändbara sett ur ett riskperspektiv. [29] 
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5.1.4 Vattenfall Eldistribution 

Vattenfalls egen felstatistik har undersökts för att bedöma om den kan vara användbar vid 

framställning av felfrekvenser. Vattenfalls statistik finns dokumenterad och kan presenteras 

i Excel-dokument. Dock visar det sig att den statistik som funnits har varit bristfälligt till 

detta ändamål då det i en stor del av rapporterade händelserna saknas felande apparat. 

Under tidigare år har Vattenfall med hjälp av experter undersökt just avbrotten som skett i 

regionnätet under året för att sedan sammanställa detta i en årsrapport, det är inte alltid enkelt 

att fastställa felande komponent utan det krävs att undersöka varje enskilt fall. Den senaste 

rapporten var årsrapporten för 2003 [29], här redovisas den icke levererade energin, 

avbrottstäta leveranspunkter, avbrottsstatistik och allmän information om 

leveranssäkerheten. Rapporten nämner också felfrekvens för apparater, de apparater som 

redovisas är krafttransformatorer och brytare. Trendkurvor för felfrekvensen presenteras 

från 1959 fram till 2003, dock med olika intervaller vilket medför att en jämförelse försvåras. 

Drifterfarenheten för komponenterna presenteras inte i rapporten. [30] 

5.2 Tillförlitlighetsdata för ställverkskomponenter 

Här presenteras de felfrekvenser som tagits fram under arbetet, felfrekvenserna kommer 

presenteras tillsammans med respektive källa och drifterfarenhet.  

Vid redovisningen av källornas felfrekvenser presenteras också den drifterfarenhet som det 

statistiska underlaget är uppbyggt på. Drifterfarenheten D definieras enligt 

𝐷 = 𝑋𝑘 ∙ 𝑇å  (5.1) 

där 

𝑋𝑘 är antalet komponenter som innefattas i rapporteringen 

𝑇å antalet år som är rapporterat 

Som en koppling till ”badkarskurvan” som tidigare introducerats har data sökts som kan 

påvisa att teorin om badkarskurvan stämmer. Som misstänktes är det svårt att finna kvalitativ 

statistik som direkt kan visa komponenternas beteende under livstiden.  

Genom Cigrés insamlande data presenteras ett avsnitt för varje komponent där en trend 

visualiseras för felfrekvensen i förhållande till komponentens tillverkningsår. Statistiken som 

presenteras i det här avsnittet redogör för främst två teorier, dels frågan om nyare 

komponenter har bättre tillförlitlighet men också i vilken utsträckning åldern på en 

komponent påverkar felfrekvensen. Nackdelen är att slutsatsen inte kan dras för de två 

teorierna. Om anledningen till trenderna är komponentens ålder eller om den nyare tekniken 

har gett en förändrad tillförlitlighet går inte att säga. Statistiken för den  tar inte hänsyn till 

spänningsnivå utan innehåller all data med spänning från 100 till kategorin över 700 kV, dock 

är underlaget till kategorin med den högsta spänningen begränsad vilket leder till att påverkan 

på det totala resultatet är litet. 
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I detta avsnitt kommer denna åldersbaserade data att redovisas för de komponenter där data 

finns tillgängligt. 

5.2.1 Brytare 

I Cigrés rapport delas brytarna upp i olika modeller och den modell som kommer behandlas 

här är ”Live tank” då det är den som är aktuell i det svenska nätet5. ”Live tank” innebär att 

brytaren har en ojordad inneslutning, modellen ”dead tank” har istället en jordad inneslutning 

och får ett annat utförande5. Cigré presenterar modeller av brytare som inte finns installerade 

i Vattenfalls nät, dessa sållades bort vilket också minskade drifterfarenheten på den statistik 

som återstod. Felfrekvensen och drifterfarenheten för de brytare som presenteras i Cigrés 

rapport redovisas i Tabell 5.2 

Tabell 5.2 Brytarnas drifterfarenhet och felfrekvens, statistik insamlad år 2004–2007 – Cigré [24] 

Brytare - Cigré 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och 

år] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter 

och år ] 

60 – 100 kV 0,11 21 642 

100 – 200 kV 0,37 65 221 

 

I Tabell 5.2 visas felfrekvensen för brytarna under 4 år mellan 2004 och 2007. För 

spänningsnivån 60-100 kV var värdena från elnätsbolagen fördelade från 0,07 till 0,17. 

Variationen på den högre spänningsnivån 100-200 kV var mellan 0,33 och 0,42. De värdena 

som presenteras i tabellen är ett medelvärde av de inrapporterade värdena. 

Den data som tagits från Nordels rapport innefattar samtliga nordiska länder, rapporteringen 

sker i spannet 100-200 kV och presenteras i Tabell 5.3 

  

                                                 
5 Anders Holm, Vattenfall Eldistribution AB, mailkontakt, 29 nov. 2016 
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Tabell 5.3 Felfrekvens och drifterfarenhet för brytare, statistik insamlad år 1999-2008 – Nordel [20] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och år] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter 

och år ] 

130 kV 0,53 Ca.75 000 (1 

1 Det som presenteras i rapporten är drifterfarenheten för 2008, då inga radikala ändringar har gjorts i nätet görs ett 
antagande att statistiken mellan 1999-2008 innehåller ungefär lika stor drifterfarenhet, drifterfarenheten från 2008 
multipliceras med faktor 10. 

Eftersom Nordel endast redovisar data för spänningar över 100 kV ges endast en felfrekvens 

för de högre spänningarna i tabellen. 

I Entso-e:s rapport som behandlar 2015 har valet gjorts att presentera en sammanlagd 

felfrekvens för de nordiska länderna, detta för att ge ett stort underlag och även för att vara 

medvetna om klimatets påverkan på komponenterna. Genom att räkna samman de nordiska 

ländernas separata felfrekvenser och drifterfarenhet så har ett nordiskt genomsnitt kalkylerats 

och presenteras i Tabell 5.4. 

Tabell 5.4 Beräknad felfrekvens samt den rapporterade drifterfarenheten, statistik insamlad år 2006-2015 – 
Entso-e [6] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och år] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter 

och år ] 

130 kV 0,26 Ca.80 000 (1) 

1 Det som presenteras i rapporten är drifterfarenheten för 2015, då inga radikala ändringar har gjorts i nätet görs ett 
antagande att statistiken mellan 2006-2015 innehåller ungefär lika stor drifterfarenhet, drifterfarenheten från 2015 
multipliceras med faktor 10. 

I Vattenfalls årsrapport visas en trendkurva över brytarens felfrekvenser under åren 1959-

2003. Under de tidiga åren har ett genomsnitt på en 15-års period räknats ut och satts in i 

diagrammet. Bedömningen har gjorts att medräkna felfrekvenserna för åren 1991–2003 för 

att sålla bort de äldsta värdena och hålla statistiken aktuell. I Tabell 5.5 redovisas Vattenfalls 

sammanställda statistik, här visas även en lägre spänning som inte funnits tillgänglig hos de 

andra källorna. 
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Tabell 5.5 Beräknad felfrekvens för brytare, statistik insamlad år 1991-2003 – Vattenfall [30] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och år] 

50 - 20kV 0,36 

70 kV 0,19 

130 kV 0,48 

 

De siffror som har redovisats i tabellerna ovan i detta avsnitt är framtagna helt utan hänsyn 

till komponentens ålder eller tillverkningsår. Vilket innebär att felfrekvenserna är genomsnitt 

som innefattar hela komponentens brukningstid. Dessa värden är användbara vid 

beräkningar över långa kalkylperioder. Skulle dock beräkningar göras över mindre 

tidsperioder spelar komponentens ålder in, vilket visas i statistik framtagen av Cigré. Det som 

visas i Figur 5.1 är hur felfrekvensen skiljer sig i förhållande till komponentens tillverkningsår.  

 

 

Figur 5.1 Felfrekvens fördelat på tillverkningsår för brytare, statistik insamlad år 2004-2007. Data hämtad från 
Cigré [24] 

Som tydligt visas i figuren ovan så är tillförlitligheten för de nya komponenterna klart högre 

än för de äldre. Trenden är tydlig och visar att felfrekvensen för en komponent som är 20-
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25 år gammal är dubbelt så hög som för en ny komponent. Detta kan i vissa beräkningar 

göra en betydlig skillnad. 

5.2.2 Frånskiljare 

Frånskiljare och jordningskopplare har en gemensam del i Cigrés rapport och presenteras i 

både gemensamma och separata grafer. I denna rapport kommer de presenteras separat och 

i detta avsnitt behandlas frånskiljarna. I detta avsnitt kategoriseras komponenten i flera olika 

modeller. Alla modeller som redovisas används i dag i Vattenfalls regionnät med undantag 

för Vertical break, som inte finns installerad och kommer därför sorteras ut ur statistiken. 

Kategorierna kommer delas in i vertikala- och horisontella frånskiljare. De som vid 

manövrering rör sig horisontellt är Center break och Double break, och vertikalt är de två 

pantograf-modellerna och Knee type, se avsnitt 3.1.1. Frånskiljarna har rapporterats som 

trefasenheter. Detta avsnitt innefattar en stor drifterfarenhet främst för de horisontella 

frånskiljarna vilket är bra för att få ett trovärdigt resultat, detta presenteras i Tabell 5.6. 

Tabell 5.6 Frånskiljarnas totala drifterfarenhet, statistik insamlad år 2004-2007 – Cigré [25] 

Spänningsnivå 

Drifterfarenhet [Antal enheter och år] 

Horisontella 

frånskiljare 
Vertikala frånskiljare 

Totalt för 

alla 

modeller 

60 – 100 kV 135 871 2 590 138 461 

100 – 200 kV 137 852 20 944 158 796 

 

De vertikala frånskiljarna har ett underlag som är i det minsta laget främst vid spänningsnivån 

60-100 kV, vilket bör tas hänsyn till när resultatet undersöks. Vid användning av 

felfrekvenser sammanställs oftast alla modeller tillsammans för att få ett gemensamt resultat 

för en komponent. I Tabell 5.7 presenteras resultatet för de vanligaste modellerna var för sig 

men även en total felfrekvens kan nyttjas i de fall då modellen inte är känd. 

Tabell 5.7 Felfrekvensen för frånskiljare från, statistik insamlad år 2004-2007 – Cigré [25] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens [Fel per 100 enheter och år] 

Horisontella 

frånskiljare 

Vertikala 

frånskiljare 

Totalt för alla 

modeller 

60 – 100 kV 0,27 0,27 0,27 

100 – 200 kV 0,25 0,71 0,31 
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Cigrés tidigare rapport behandlade inte frånskiljare vilket medför att en jämförelse med äldre 

statistik inte kan genomföras. 

Nordel och Entso-e nämner frånskiljare i sina rapporter och presenterar hur många fel som 

rapporterats under det året som rapporten behandlar men presenterar inte vilken 

drifterfarenhet som statistiken baseras på vilket gör att det inte är möjligt att framställa en 

felfrekvens.  

Liksom för brytare så finns statistik som visar förhållandet mellan frånskiljarnas 

tillverkningsår och felfrekvens. Gällande frånskiljare har två av modellerna uteslutits då 

drifterfarenheten bedömdes vara allt för begränsad i den åldersbaserade statistiken. I Figur 

5.2 presenteras fyra olika frånskiljarmodeller och hur felfrekvensen har skiljt sig beroende på 

tillverkningsår. 

 

Figur 5.2 Felfrekvens fördelat på tillverkningsår för frånskiljare, statistik insamlad år 2004-2007. Data hämtad 
från Cigré [25] 

För frånskiljarna visas det blandade resultat i den här statistiken. Men för de horisontella 

frånskiljarna visar figuren en tydlig bild av att felfrekvensen är klart lägre för de nyare 

komponenterna. Frånskiljare är relativt oskyddade från väder och yttre påverkan då de rörliga 

delarna och kontaktytorna inte är omslutna av något skyddande skikt. Det kan vara en 

anledning till att tillförlitligheten sjunker för de äldre komponenterna. 
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5.2.3 Jordningskopplare 

Då komponenten inte ger störningar vid eventuella fel så är intresset svalare, detta har 

medfört att det endast är Cigré som har presenterat uppgifter gällande jordningskopplare. 

Cigré varnar för att jordningskopplare kan vara underrapporterade då de misstänker att en 

del av de frånskiljare med integrerade jordningskopplare endast har rapporterats som 

frånskiljare.  

Den drifterfarenhet som innefattas i statistiken från Cigrés rapport presenteras i Tabell 5.8 

tillsammans med felfrekvensen. 

Tabell 5.8 Drifterfarenheten och felfrekvensen för jordningskopplare, statistik insamlad år 2004-2007 – Cigré [25] 

Spänningsnivå 
Felfrekvens 

[Fel per 100 enheter och år ] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter och år ] 

60 – 100 kV 0,21 40 731 

100 – 200 kV 0,29 47 238 

Jordningskopplare visar en stadig ökning av felfrekvens för äldre komponenter, i Figur 5.3 

att felfrekvensen för komponenter som är runt 25 år gamla har en felfrekvens som är 3 

gånger så hög som de nya komponenterna 

 

 

Figur 5.3 Felfrekvens fördelat på tillverkningsår för Jordningskopplare, statistik insamlad år 2004-2007. Data 
hämtad från Cigré [25] 
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5.2.4 Mättransformatorer 

Mättransformatorerna i Cigrés rapport är inrapporterade som enfasenheter. Dock varnar 

Cigré om att det kan finnas elnätsbolag som rapporterat mättransformatorerna som 

trefasenheter. Mättransformatorerna är kategoriserade som strömtransformatorer och 

spänningstransformatorer. I Tabell 5.9 visas underlaget för undersökningen och hur 

omfattande insamlingen av information är. 

Tabell 5.9 Drifterfarenheten för mättransformatorer, statistik insamlad 2004-2007 – Cigré [26] 

Spännings-

nivå 

 [Antal enheter och år ] 

Ström- 

transformator 

Spännings- 

transformator 

(MVT) 

Spännings- 

transformator 

(CVT) 

Totalt för alla 

Mät-

transformatorer 

60 – 100 kV 292 787 43 049 85 022 420 858 

100 – 200 kV 292 359 99 432 56 778 448 569 

 

I Tabell 5.9 visas ett stort underlag med en hög drifterfarenhet vilket ger bra förutsättningar 

för att kunna erhålla ett användbart resultat. Vad gäller inrapportering av uppgifter om 

mättransformatorer så är det ett land som står för 40 % av den totala drifterfarenheten. Det 

behöver nödvändigtvis inte betyda att resultatet blir felaktigt men det blir av större vikt att 

det landet har rapporterat rätt, om rapporteringen från det landet innefattar ett eller flera 

företag är inte känt.  Det gäller främst 60-100 kV där det dominanta landet har en stor del av 

drifterfarenheten, 100-200 kV är jämnare fördelat mellan länder och elnätsbolag. I Tabell 

5.10 presenteras felfrekvensen för de olika modellerna av mättransformatorer, även en total 

frekvens har tagit fram. 

 Tabell 5.10 Felfrekvensen för mättransformatorer, statistik insamlad år 2004-2007 – Cigré [26] 

Spännings

nivå 

[Fel per 100 enheter och år] 

Strömtrans-

formator 

Spännings- 

transformator 

(MVT) 

Spännings- 

transformator 

(CVT) 

Totalt för 

alla 

Mättrans-

formatorer 

60 – 100 kV 0,0079 0,016 0,005 0,008 

100 – 200 

kV 
0,1185 0,098 0,123 0,114 
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I Cigrés rapport presenteras också resultatet från den tidigare rapport som publicerats, där 

mättransformatorerna presenterades i annorlunda spänningskategorier. I den tidigare 

rapporten redovisades resultatet för spänningarna 60-220 kV och där var felfrekvensen 

0,0332 fel per 100 enheter och år. Resultatet är dock svårt att jämföra eftersom det är 

presenterat i ett annorlunda spänningsintervall. 

Nordel och Entso-e har inte en lika detaljerad presentation av statistiken för 

mättransformatorer. I dessa rapproter har en uppsättning för trefasig mätning rapporterats 

som en enhet likt de fall där endast en mättransformator är installerad. 

Här är all data sammanlagd och all statistik för mättransformatorer presenteras tillsammans. 

Det som presenteras är en gemensam felfrekvens för de nordiska länderna, resultatet i 

Nordels statistik visas nedan i Tabell 5.11 

Tabell 5.11 Felfrekvens för mättransformatorer, statistik insamlad år 1999-2008 – Nordel [20] 

Spänningsnivå 
Felfrekvens 

[Fel per 100 enheter och år ] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter och år ] 

130 kV 0,05 Ca. 190 000 (1) 

1 Det som presenteras i rapporten är drifterfarenheten för 2008, då inga radikala ändringar har gjorts i nätet görs ett 
antagande att statistiken mellan 1999-2008 innehåller ungefär lika stor drifterfarenhet, drifterfarenheten från 2008 
multipliceras med faktor 10. 

 Entso-e har en liknande drifterfarenhet och felfrekvens som redovisades i Nordels rapport. 

I Tabell 5.12 redovisas felfrekvensen som tagits fram av Entso-e. 

Tabell 5.12 Felfrekvens för mättransformatorer, statistik insamlad år 2006-2015 – Entso-e [6] 

Spänningsnivå 
Felfrekvens 

[Fel per 100 enheter och år ] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter och år ] 

130 kV 0,06 Ca. 190 000 (1) 

1 Det som presenteras i rapporten är drifterfarenheten för 2015, då inga radikala ändringar har gjorts i nätet görs ett 
antagande att statistiken mellan 2006-2015 innehåller ungefär lika stor drifterfarenhet, drifterfarenheten från 2015 
multipliceras med faktor 10. 

I Figur 5.4 visas hur felfrekvensen skiljer sig för mättransformatorer med hänsyn till 

komponentens tillverkningsår 
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Figur 5.4 Felfrekvens fördelad på tillverkningsår för mättransformatorer, statistik insamlad år 2004-2007. Data 
hämtad från Cigré [26] 

Trots några undantag visas en tendens på att felfrekvensen på de nyare komponenterna har 

en lägre felfrekvens än de äldre. Även här likt för brytare så har apparaterna som är tillverkade 

1979-1983 högst felfrekvens och sedan visas en ”dipp” för komponenter tillverkade före 

1979. 

5.2.5 Krafttransformatorer 

Krafttransformatorerna som är hjärtat i elnätet har av förklarande skäl en stor inverkan på 

tillgängligheten. I detta avsnitt presenteras tillförlitlighetsdata för krafttransformatorer, även 

specifika feldefinitioner kommer att förklaras för att på ett riktigt sätt kunna bedöma 

resultatet. 

Rapporten ”Statistical Failure Analysis of European Substation Transformers” baseras på 

indata från Cigré och kommer därför presenteras under namnet Cigré [29]. 

I det här avsnittet skiljer sig feldefinitionerna ifrån varandra i de olika källorna vilket bör tas 

hänsyn till vid granskning av resultatet. 

I Cigrés statistik definieras ett ”Major Fault” som ett fel där transformator blir ur drift i minst 

7 dagar för utredning och reparationsarbete eller om den blir utbytt. Endast dessa fel räknas 

i Cigrés statistik. I Nordels och Entso-e:s riktlinjer presenteras inga konkreta krav på 

reparationstider eller åtgärder som ska tas för att återställa komponenten, vilket försvårar 

bedömningen av resultatet. I Tabell 5.13 visas felfrekvensen från Cigrés undersökning, 

siffrorna är på grund av den hårda feldefinitionen betydligt lägre än de övriga felfrekvenserna 

för krafttransformatorer. 
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Tabell 5.13 Felfrekvens och drifterfarenhet för krafttransformatorer, statistik insamlad år 2004-2007 – Cigré [29] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och 

år] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter 

och år ] 

100 - 200 kV 0,43 20 915 

200 - 300 kV 0,47 15 221 

300 - 500 kV 0,53 9 271 

 

Vid granskning av både Entso-e och Nordels rapporter noteras att ett uppmärksammat ”fel” 

har förekommit i rapporteringen från den svenska statistiken. I rapporterna skrivs att ett 

missförstånd i riktlinjerna har medfört att den svenska felrapporteringen på just 

krafttransformatorer är högre än det verkliga fallet. Detta ”missförstånd” som 

uppmärksammats i Nordels rapport från 2008 pågår fortfarande och den senaste rapporten 

från Entso-e visar också att Sverige är överrepresenterade vad gäller transformatorfel.  

Vid en närmare undersökning av Vattenfalls inrapporterade statistik konstaterades att 

företaget under 2015 rapporterade in 15 av de 27 fel som Sverige totalt rapporterade för 

transformatorer på 130 kV. För transformatorer på 220 kV rapporterades 3 fel i Sverige 

under 2015 och samtliga från Vattenfall. För transformatorer på 400 kV rapporterade 

Vattenfall in 2 av totalt 4 fel från Sverige. Det visar att Vattenfall rapporterar in den klart 

högsta felfrekvensen i landet och är med hög sannolikhet orsaken till den missvisande 

felrapporteringen under de senaste åren. Hos Vattenfall uppkom detta problemet just då 

företaget lade ner resurserna på att granska de fel som uppkommit för att kunna fastställa 

den faktiska felorsaken. Företaget har satt likhetstecken mellan utlöst transformatorbrytare 

och transformatorfel, vilket i många fall inte stämmer. 

Trots detta redovisas resultatet för att kunna jämföras med korrigerade felfrekvenser där 

Sveriges statistik har utelämnats. Detta presenteras i Tabell 5.16. 

I Nordels rapport visas en klart högre felfrekvens vilket är en konsekvens av att 

feldefinitionerna skiljer sig. Nordel har i sina riktlinjer inte redovisat något krav på 

reparationstid för att felet ska räknas in i statistiken. I Tabell 5.14 visas Nordels presenterade 

felfrekvens. 
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Tabell 5.14 Felfrekvens och drifterfarenhet för krafttransformatorer, statistik insamlad år 1999-2008 – Nordel 
[20] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och 

år] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter 

och år ] 

130 kV 2,08 Ca. 25900 (1) 

220 kV 1,89 Ca. 4300 (1) 

400 kV 1,57 Ca. 2000 (1) 

1 Det som presenteras i rapporten är drifterfarenheten för 2008, då inga radikala ändringar har gjorts i nätet görs ett 
antagande att statistiken mellan 1999-2008 innehåller ungefär lika stor drifterfarenhet, drifterfarenheten från 2008 
multipliceras med faktor 10. 

Entso-e som har samma riktlinjer som Nordel ger ett intressant resultat som direkt kan 

jämföras med Nordels resultat i tidigare tabell. Entso-e har något högre drifterfarenhet och 

felfrekvensen presenteras i Tabell 5.15. 

Tabell 5.15 Felfrekvens och drifterfarenhet för krafttransformatorer statistik insamlad år 2006-2015 - Entso-e [6] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och 

år] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter 

och år ] 

130 kV 1,54 Ca. 29 870 (1) 

220 kV 2,18 Ca. 4180 (1) 

400 kV 2,51 Ca. 2640 (1) 

1 Det som presenteras i rapporten är drifterfarenheten för 2015, då inga radikala ändringar har gjorts i nätet görs ett 
antagande att statistiken mellan 2006-2015 innehåller ungefär lika stor drifterfarenhet, drifterfarenheten från 2015 
multipliceras med faktor 10. 

Som visas i tabellen ovan så har felfrekvensen i förhållandet till spänningsnivån ändrats. I 

tabellen från Nordel minskade felfrekvensen för de högre spänningarna medans i den nyare 

rapporten från Entso-e visar att felfrekvensen för transformatorerna på de högre 

spänningarna är högre än de lägre.  

För att se Sveriges inverkan på statistiken har nya värden tagits fram där Sveriges rapportering 

inte är inkluderad. Entso-e:s rapporter har granskats för att finna de övriga nordiska 

ländernas fel och drifterfarenhet och exkludera den kända felrapporteringen från Sverige, 

statistiken för varje enskilt land går att hitta från år 2009-2015. De korrigerade 

felfrekvenserna presenteras i Tabell 5.16 
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Tabell 5.16 Korrigerade felfrekvenser där Sveriges rapporterade drifterfarenhet är exkluderat, statistiken är 
insamlad 2009-2015 - Entso-e [6] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och 

år] 

Drifterfarenhet 

[Antal enheter 

och år ] 

130 kV 0,71 Ca 14 434 

220 kV 1,42 Ca. 2258 

400 kV 2,55 Ca. 1136 

 

I Vattenfalls årsrapport från 2003 presenteras en trendkurva från 1959 fram till 2003, värdena 

som tagits därifrån är de som är från 1991-2003. Värdena från tidigare år är uppdelade i 15-

årsintervall så bedömningen har gjorts att bäst resultat fås genom att sålla bort de äldre 

värdena. Här har ett genomsnitt räknats ut för transformatorfelen för de olika 

spänningsnivåerna och de presenteras i Tabell 5.17. 

Tabell 5.17 Felfrekvens för krafttransformatorer statistik insamlad år 1991-2003 – Vattenfall [30] 

Spänningsnivå 

Felfrekvens  

[Fel per 100 

enheter och år] 

50 - 20kV 0,65 

70 kV 1,21 

130 kV 1,51 

 

5.2.6 Sammanställning över insamlad tillförlitlighetsdata 

För att enklare få en översikt över de värden som kartläggningen resulterat i redovisas en 

sammanställning av samtliga källor och komponenter. Här visas de källor som använts 

under arbetet och samtliga felfrekvenser som tagits fram. För att få en bild av grunden till 

dessa värden bör avsnitt 5.2.1 till 5.2.5 studeras, dessa avsnitt bör också studeras innan 

någon av dessa värdena används för att kunna bedöma värdenas tillförlitlighet. Tabell 5.18 

visar en sammanställning av samtliga framtagna felfrekvenser. 

  



Framtagning av tillförlitlighetsdata för ställverksapparater i Vattenfalls regionnät 

 38 

Tabell 5.18 Alla funna felfrekvenser, presenterade i fel/100 enheter och år 

Apparattyp och spänningsnivå Cigré (1) 

(2004-
2007) 

Entso-e 
(2006-
2015) 

Nordel 
(1999-
2008) 

Vattenfall 
(1991-
2003) 

Brytare  20 - 50 kV - - - 0,36 

70 kV 0,11 - - 0,19 

130 kV 0,37 0,26 0,53 0,48 

Frånskiljare 70 kV 0,27 - - - 

130 kV 0,25 - - - 

Jordningskopplare 70 kV 0,21 - - - 

130 kV 0,29 - - - 

Mättransformator: 
Strömtransformator 

70 kV 0,008/fas - - - 

130 kV 0,12/fas 0,06 0,05 - 

Mättransformator: 
Spänningstransformator 

70 kV 0,009/fas . - - 

130 kV 0,11/fas 0,06 0,05 - 

Krafttransformatorer 20 – 50 kV - - - 0,65 

70 kV - - - 1,21 

130 kV 0,43 2,08 1,54 

1,51 220 kV 0,47 1,89 2,18 

400 kV 0,53 1,57 2,51 

1 Cigré presenterar sina felfrekvenser i intervallen 60–100 kV, 100-200 kV, 200-300 kV och 300-500 kV 
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6. Analys 

Att fastställa kvalitén på tillförlitlighetsdata är svårt. Det är många faktorer som spelar in för 

att resultatet ska bli så verklighetstroget som möjligt. Till en början bör feldefinitionen 

beaktas, denna skiljer sig mellan källorna och har en stor inverkan på vad felintensiteten 

resulterar i. 

De organisationer som sammanställer rapporterna som ingår i detta arbete har tagit hjälp av 

elnätsbolagen för att få in rapporterade fel. Det är många bolag som deltar i denna 

rapportering och det sker av vad som framkommer av rapporterna inga kvalitetskontroller 

på elnätsbolagens egna statistik. För att statistiken ska bli så bra som möjligt ska elnätsbolagen 

dokumentera felande komponent och orsak vid alla fel, oavsett om det leder till avbrott eller 

inte. Att det finns ett mörkertal där felande komponent rapporterats som okänt är mycket 

troligt, men i vilken utsträckning detta har skett är omöjligt att säga. 

Om insamlingen av data sker inom ett begränsat geografiskt område är det vitalt att 

inrapporteringen av fel sker under flera års tid, då stormar och annat extremväder kan ha 

stor inverkan på resultatet. Ett oväder kan orsaka flera fel vilket leder till att felfrekvensen 

skiljer sig från ena året till andra, sker dock undersökningen under flera år kommer ett enskilt 

oväder få mindre inverkan på resultatet. 

De källor som analyserats har undvikit detta på olika sätt, Cigré har inkommande 

rapportering från 28 olika länder i olika världsdelar vilket minskar påverkan vid eventuella 

lokala extremväder. Entso-e och Nordel har varsitt underlag som sträcker sig över en period 

på 10 år, detta ger en bra spridning på den insamlade data vilket minskar inverkan av enskilda 

oväder. 

Vad gäller drifterfarenheten är detta en viktig faktor i bedömningen av en källa. Cigré har i 

sin rapport större drifterfarenhet än de övriga källorna, dock innehåller rapporten flera 

modeller och konstruktioner som inte är aktuellt i det svenska nätet. Detta handlar till 

exempel om frånskiljare och brytare, dock presenteras även de olika konstruktionerna för sig 

vilket gör det möjligt att sortera ut de som är av intresse. Nordel och Entso-e har inte det 

detaljerade materialet där konstruktion eller modell av komponenterna har angetts vid 

rapporteringen vilket gör detta inte kan redovisas. 

Något som noterats under analysen av Nordels och Entso-e:s rapporter är att Sverige är 

överrepresenterade vad gäller fel på krafttransformatorer främst för spänningsnivån 100-150 

kV. I båda rapporterna påpekas att ett missförstånd skett vad gäller riktlinjerna för 

rapporteringen.  

Vid närmare undersökning av detta problem undersöktes den rapporteringsmall som 

Vattenfall skickade in för året 2015. Här upptäcktes att Vattenfall under 2015 rapporterade 

17 av de totalt 27 fel som rapporterades från de svenska elnätsbolagen vilket är en hög siffra. 

Att Vattenfall stått för all överrepresentation i Sverige under dessa år är inte känt men 

sannolikt. Det som rapporterats från Vattenfalls sida är de fel där brytaren till transformatorn 

har löst, detta betyder inte alltid att det är transformatorn som är den felande komponenten. 
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Skulle det ske ett fel längre ut i nätet och närmaste brytare är ur funktion så kommer nästa 

brytare som kan vara transformatorns lösa vilket kan vara fallet vid flera av de fall som 

Vattenfall har rapporterat in.  

I analysen angående vilka värden som är mest trovärdiga och som rekommenderas att 

använda läggs stor vikt på drifterfarenheten som ligger bakom felfrekvensen, då detta anses 

som en viktig faktor. Entso-e och Nordel har en geografisk fördel eftersom statistiken från 

de båda rapporterna är från Nordeuropa. Felfrekvens på frånskiljare och jordningskopplare 

presenteras endast i Cigrés rapport vilket medför att ett annat val inte går att göra, dock 

presenteras en drifterfarenhet för frånskiljarna på över 158 000 enheter och år vilket får anses 

som en bra siffra, Cigré har också tydligt presenterat modeller vilket gör det möjligt att välja 

den relevanta felfrekvensen. 

Vad gäller mättransformatorer har samtliga källor presenterat ett resultat för komponenten, 

både Nordel och Entso-e har ett enskilt statistiskt underlag på ungefär 190 000 enheter och 

år medan Cigré har över 800 000 enheter och år sett över alla spänningsnivåer. Samtliga 

mättransformatorer har rapporterats som enfasenheter, dock varnar Cigré om att det kan har 

förekommit trefasrapporteringar från deras representanter. 

Vid analys av den åldersbaserade statistiken som redovisats i avsnitt 5.2.1 till 0 visas tydligt 

att felfrekvensen ökar för komponenter med tidigare tillverkningsår. Skulle beräkningar göras 

med kortare kalkylperioder så måste hänsyn tas till om det är en nybyggd station eller en 

befintlig. Detta på grund utav att felfrekvenserna skiljer sig för äldre komponenter vilket kan 

ge ett missvisande resultat. 

Valet av att i huvudsak använda internet för sökandet av felstatistik för ställverks-

komponenter har gett ett önskvärt resultat. På internet har välarbetade rapporter hittats med 

aktuella data som gett bra förutsättningar till att uppfylla det mål som fanns för arbetet. 
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7. Slutsats och förslag till framtida arbete 

Cigré har den mest genomarbetade statistiken och i de flesta fall det största underlagen, dock 

är statistiken insamlad från ett stort geografisk område där klimatet inte samstämmer med 

det som råder i norden. Flera modeller som presenteras finns heller inte i Vattenfalls nät 

vilket har varit anledningen till att dessa har sorterats bort. 

Vid rapportering av transformatorfel ges en feldefinition i Cigrés rapport som inte avser det 

ändamål som dessa felfrekvenser kommer användas till. Följden av detta blir då att siffrorna 

inte är lämpliga att använda. Entso-e och Nordel redovisar en felaktig felfrekvens då det 

förekommit tydligt felaktig inrapportering. Den statistik som bedöms vara mest tillförlitlig 

gällande krafttransformatorer är Vattenfalls egna årsrapport som publicerades 2004. 

Vattenfall redovisar ett resultat i tre spänningsnivåer vilket ger möjligheten att anpassa 

felfrekvensen utefter den spänningsnivå som är av intresse. Statistiken som redovisas i dessa 

rapporter är välarbetad vilket ger ett trovärdigt resultat. Vattenfall bör snarast se över sina 

rutiner för att kunna återinföra den här årliga sammanställningen och kunna framställa viktig 

statistik som är användbar för företaget och branschen.  

Brytare är en komponent som är av stort intresse vilket medför att samtliga källor har 

redovisat ett resultat för denna komponent. Vattenfall har redovisat resultat även för de lägre 

spänningsnivåerna och dessa har använts i denna redovisning, dock redovisas en låg 

felfrekvens för brytare på 70 kV. Att brytarna på den här spänningsnivån skulle ha lägre 

felfrekvens än de övriga är inte troligt. 70 kV-nätet är också begränsat vilket medför att det 

statistiska underlaget för den siffran som redovisats är litet. Därför har beslutet tagits att 

använda samma felfrekvens för 70 kV som för 20-50 kV. För brytare på spänningsnivån 130 

kV kommer resultatet från Entso-e och Nordel att kombineras. Deras resultat skiljer sig en 

hel del men inget tyder på att någon rapportering är felaktig. För att få värden som är så 

verklighetsnära som möjligt valdes då att kombinera dessa. För att få ett medelvärde av de 2 

källorna. 

För vissa komponenter och spänningsnivåer redovisas endast ett resultat i Cigrés 

sammanställning. Vilket medför att det inte finns någon valmöjlighet. Å andra sidan finns 

inga indikatorer att Cigrés statistik skulle vara felaktig. Det har hittats användbara 

felfrekvenser till samtliga sökta komponenter. 

För mättransformatorer redovisar Cigré det mest utförliga resultatet och presenterar ett stort 

underlag där ström- och spänningstransformatorer presenteras separat. Något som måste 

noteras är att mättransformatorerna är rapporterade som enfasenheter, vilket medför att där 

mättransformatorer är installerade på samtliga faser ska felfrekvensen multipliceras med 3. 

Vad gäller frånskiljare och jordningskopplare är det endast Cigré som redovisat statistik för 

dessa komponenter. För frånskiljare har Cigré ett stort underlag. För frånskiljare finns 

statistik för olika modeller redovisade vilket kan användas då den gällande modellen är känd. 

Den felfrekvens som presenteras i Tabell 7.1  är för horisontella frånskiljare då dessa är 

vanligast förekommande och även mest aktuella för nybyggnation. 
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I Tabell 7.1 presenteras de rekommenderade värden som tagits fram i detta arbete enligt 

motiveringarna som redovisats tidigare i detta kapitel. Värdena som här redovisas har 

avrundats på grund utav den osäkerhet som finns i uppgifterna. 

Tabell 7.1 Sammanställning av de rekommenderade felfrekvenser som tagits fram. 

Apparattyp Spänningsnivå 

Felfrekvens 
[fel/100 

enheter och 
år] 

Källa 

Krafttransformator 

400 kV 

1,5 

Vattenfall 

220 kV 

130 kV 

70 kV 1,2 

50 - 20 kV 0,65 

Brytare 

130 kV 0,4 

Entso-e 

och 

Nordel 

70 kV 
0,3 

Vattenfall 

50 – 20 kV Vattenfall 

Frånskiljare 
60 – 100 kV 0,25 

Cigré 
100 – 200 kV 0,25 

Jordningskopplare 
60 – 100 kV 0,2 

Cigré 
100 – 200 kV 0,3 

Mättrans-

formator 

Strömtransformator 
60 – 100 kV 0,01/fas 

Cigré 
100 – 200 kV 0,12/fas 

Spänningstransformator 
60 – 100 kV 0,01/fas 

Cigré 
100 – 200 kV 0,1/fas 

 

De siffror som presenterats i Tabell 7.1 innehåller statistik för komponenter från samtliga 

rapporterade tillverkningsår, vilket ger en genomsnittlig felfrekvens över komponenternas 

brukningstid. Figur 5.1 – Figur 5.4 visar att äldre komponenter har högre felfrekvens är 

nytillverkade vilket bör uppmärksammas när beräkningar görs på korta tidsperioder. 
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Med hjälp av de åldersbaserade figurerna, Figur 5.1 - Figur 5.4,  har siffror tagits fram för att 

ge ett ungefärligt förhållande mellan felfrekvenser för nytt respektive befintligt system. 

Som visas i Tabell 7.2 skiljer det sig väsentligt mellan värdena för nya och gamla komponenter 

vilket kan göra en stor skillnad vid eventuella beräkningar.  

Tabell 7.2 Ungefärliga förhållanden mellan beräkning för nya- respektive befintliga stationer 

 Brytare Frånskiljare Mättransformator Jordningskopplare 

Nybyggnation 0,2 0,15 0,05 0,1 

Befintlig station 0,4 0,3 0,1 0,25 

 

Värdena i Tabell 7.2 kan ses som prognoserade felfrekvenser och rekommenderas att 

använda vid kortare kalkylperioder. Dessa värden redovisas främst för att väcka tanken om 

att åldern på komponenterna har inverkan på felfrekvenserna. Värdena i Som visas i Tabell 

7.2 skiljer det sig väsentligt mellan värdena för nya och gamla komponenter vilket kan göra 

en stor skillnad vid eventuella beräkningar.  

Tabell 7.2 inkluderar samtliga spänningsnivåer och modeller för de olika komponenterna. 

För längre kalkylperioder rekommenderas värdena i Tabell 7.1. 

Denna studie är ett arbete som kommer behöva uppdateras i framtiden för att hålla värdena 

aktuella. Flera av de källor som finns presenterar årliga rapporter vilket medför att det 

ständigt publiceras nytt material som bör undersökas. 

Ett framtida arbete kan vara att göra djupare analyser för val av ställverkslayouter och 

använda de framtagna felfrekvenserna från den här rapporten för att göra olika 

tillgänglighetsberäkningar och avbrottsvärderingar. 
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Bilaga A:1 

A: Räkneexempel för seriekopplade komponenter 

Här presenteras ett exempel över en beräkning av seriekopplade komponenter. Värdena som 

används är slumpvist uttagna och har ingen koppling till resultatet i denna rapport. 

Vid seriekoppling av komponenter gäller då att samtliga komponenter måste fungera för att 

det inte ska bli avbrott. Detta är något som uppstår vid ett radiellt matat nät. 

 
 
 

λB1,B2 = 0.1 fel/år 

MDTB1,B2 = 12 timmar 
 

λT = 0.2 fel/år 

MDTT = 36 timmar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan visas 2 brytare som ligger i serie med en transformator. För att räkna ut tillgängligheten 

i det här systemet kan ett blockschema ritas för att få en klar bild av funktionen, detta visas i 

Figur 7.2. 

 

 

Figur 7.2 Blockschema för ett seriekopplat system 

Den totala felfrekvensen fås genom att summera komponenternas enskilda felfrekvenser 

enligt ekvation 𝜆𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = = 𝜆𝐵1 + 𝜆𝐵2 + 𝜆𝑇 = 001 + 001 + 002 = 004.𝑓𝑒𝑙/å𝑟  

Figur 7.1 Enlinjeschema för exempelräkning på 
seriekopplat system 
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𝜆𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  𝜆𝐵1 + 𝜆𝐵2 + 𝜆𝑇 = 0.1 + 0.1 + 0.2 = 0.4 𝑓𝑒𝑙/å𝑟  

 

Medelhindertiden MDT för ett fel i systemet beräknas enligt ekvation 4.4 och med insatta 

värden ges 

 

𝑀𝐷𝑇𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
0.1∙12+0.1∙12+0.2∙36

0.4
= 24 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟   

För att räkna ut tillgängligheten A krävs först en uträkning av MTTF, vilket görs enligt 

ekvation 4.1 Här erhålls medeltiden mellan fel vilket kan räknas ut med hjälp av systemets 

totala felfrekvens, för att få ut MTTF i enheten timmar krävs att felfrekvensen λ presenteras 

i antal fel/timme. 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
1

𝜆𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒
=  

1

4,5662∙10−5 = 21 900 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟   

Med MTTF och MDT kan nu tillgängligheten A räknas ut enligt ekvation 4.3 Viktigt är att 

använda rätt enheter och räknar här med timmar. Den slutliga tillgängligheten beräknas enligt  

𝐴 =
21 900

21 900+24
= 0,9989 = 99,89 %   
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B: Räkneexempel för parallellkopplade komponenter 

Här presenteras ett exempel över en beräkning av parallellkopplade komponenter. Värdena 

som används är slumpvist uttagna och har ingen koppling till resultatet i denna rapport. Vid 

dessa beräkningar av parallella komponenter görs ett antagande att komponenterna fungerar 

som fulla reserver för varandra vilket medför att omkopplingar kan göras vid eventuella fel. 

  

 

λB1,B2 = 0.3 fel/år 

MDTB1,B2 = 12 timmar 

 

λT1,T2 = 0.4 fel/år 

MDTT1,T2 = 36 timmar 

 

 

 

 

 

För att få en klarare bild av systemet görs ett blockdiagram: 

 

Figur 7.4 Blockdiagram för ett parallellkopplat system 

 

Som tydligt visas i Figur 7.4 är brytarna placerade i serie med varsin transformator, första 

steget är att räkna samman de seriekopplade komponenterna. Detta görs likt det exempel 

Figur 7.3 Enlinjeschema för exempelräkning på 
parallella system 
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som presenterats under rubriken ”seriekopplade komponenter”, tillvägagångssättet kommer 

inte visas i detta kapitel. 

Efter att de seriekopplade komponenterna har räknats samma ges ett nytt blockdiagram som 

presenteras i Figur 7.5. 

 

Figur 7.5 Reducerat blockdiagram där de seriekopplade komponenterna är sammanräknade 

 
 
Efter första steget i uträkningen är nu värdena: 

λ BT1,BT2 = 0.7 fel/år MDTBT1,BT2 = 25,71 timmar 

 
För att få ut rätt enhet för kommande beräkningar omvandlas felfrekvensen till fel/timme. 
Detta görs genom divideras den tidigare felfrekvensen med antal timmar på ett år, som är 
8760 st. 

𝜆 𝐵𝑇1,𝐵𝑇2
0,7

8760
= 8 ∙ 10−5 𝑓𝑒𝑙/𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒   

 
Nu ska de två kvarvarande blocken räknas samman. Vid sammanräkning av felfrekvensen λ 
används ekvation 4.5 enligt 

𝜆𝑃 = 8 ∙ 10−5 ∙ 8 ∙ 10−5 ∙ (25,71 + 25,71) = 3,3 ∙ 10−7𝑓𝑒𝑙/𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =
 0,0029𝑓𝑒𝑙/å𝑟   

 

MTTF beräknas sedan enligt ekvation 𝑀𝑇𝑇𝐹 =
1

𝜆
  (4.1) 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑃 =  
1

3,3∙10−7 = 3 030 303 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/𝑓𝑒𝑙  

  

För att beräkna tillgängligheten A krävs även MDT vilket beräknas med hjälp av ekvation 
4.6 enligt 

𝑀𝐷𝑇𝑃 =
25,71∙25,71

25,71+25,71
= 12,855 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟   
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Nu innehas de uppgifter som krävs som för att beräkna tillgängligheten som görs enligt 
ekvation 4.3 

𝐴 =
3 030 303

3 030 303 + 12,855
= 0,999996 = 99,9996 % 
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C: Beräkning av avbrottsvärdering 

Sannolikheten för ett övergående fel i en luftledning på 130 kV är ungefär 2,13 fel/100 km 

[6] och ett antagande görs att luftledningen är 40 km. Detta skulle innebära att en beräkning 

av ett kombinerat fel blir 

𝜆𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖.𝐿 =
2,5

365
 ∙ 2,13 ∙ 0,4 = 0,005835616 𝑓𝑒𝑙/å𝑟   

Det här är då sannolikheten för ett övergående ledningsfel. Sannolikheten för ett kvarstående 

fel på en ledning är betydligt lägre och beräkningar på detta har utelämnats i detta arbete. För 

att få den totala felfrekvensen för denna händelse ska λkombi, L dubbleras. λkombi,L visar hur ofta 

det blir fel på L2 när L1 är ur drift. Men det kan också hända att det blir fel på L1 när L2 är 

ur drift, därför dubbleras felfrekvensen för övergående ledningsfel. 

𝜆𝑇𝑜𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖,𝐿 ≈ 𝜆𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖,𝐿 ∙ 2 = 0,011671232 𝑓𝑒𝑙/å𝑟   

Sannolikheten för att ett samlingsskenefel ska uppstå i ett ställverk beräknas genom att 

sammanräkna sannolikheten att en av komponenterna faller ur funktion vilket leder till att 

brytarna ovanför samlingsskenan löser ut. Fel på de komponenter som befinner sig innanför 

den streckade rutan i Figur 7.6 genererar alla ett samlingsskenefel vilket medför ett 

fullständigt bortfall av stationen.  

 

Figur 7.6 Komponenternas placering i ett H-ställverk 

Eftersom alla komponenter inom den streckade rutan orsakar ett samlingsskenefel tillämpas 

metoden för seriekopplade enheter. Till att börja med måste felfrekvensen för varje 

komponent multipliceras men antalet enheter. Notera att felfrekvensen för 

mättransformatorer är för enfasiga enheter. I detta system är mättransformatorer placerade 

på alla tre faser. 

𝜆𝐵𝑟𝑦𝑡𝑎𝑟𝑒 = 0,004 ∙ 4 = 0,016 fel/år   

𝜆𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 = 0,0012 ∙ 12 = 0,0144 𝑓𝑒𝑙/å𝑟    
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𝜆𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 = 0,0011 ∙ 6 = 0,0066 fel/år   

𝜆𝐹𝑟å𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒 = 0,0025 ∙ 1 = 0,0025 𝑓𝑒𝑙/å𝑟   

Nu summeras dessa felfrekvenser för att få det totala resultatet enligt Figur 4.1 

𝜆𝑇𝑜𝑡 = 0,016 + 0,0144 + 0,0066 + 0,0025 = 0,0395 fel/år   

För att kunna räkna ut tillgängligheten måste först medeltiden till fel beräknas. 

Medeltiden till fel MTTF blir enligt ekvation 4.1, med insatta värden ges 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑜𝑡 =  
1

𝜆𝑇𝑜𝑡
= 25,316 = 221 772 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟   

Dessa fel ger ett avbrott på ungefär 2 timmar på grund av att företaget skickar ut personer 

till platsen för att undersöka felet och sedan kopplas felet bort. Skulle felet vara helt 

uppenbart kan en omkoppling göras från driftcentralen utan att någon har besökt platsen. 

Vanligast är dock att felet undersöks och därför har valet gjorts räkna med en MDT på 2 

timmar. Längre avbrottstid kan förekomma om någon annan del av ställverket har skadats. 

Tillgängligheten beräknas enligt ekvation 4.3, med insatta värden ges 

𝐴 =
258 407

258 407+2
= 0,999990981   

Nu ska en jämförelse göras mellan ett H-ställverk och ett dubbelbrytarställverk. En 

avbrottsvärdering kommer göras på båda konstruktionerna för både samlingsskenefel och 

ledningsfel, i detta fall antas att stationerna har 2 inkommande ledningar. 

De värdena som fordras för att beräkna ledningarnas årliga avbrottskostnad är kända och 

kan placeras i ekvation 4.9 enligt 

𝐾𝑙 = 0,011671232 ∙ 24 ∙ 40 000 = 11 204 kr/år   

Ledningarnas beräknade totala avbrottskostnad är 11 204 kr/år. 

En beräkning av den årliga avbrottskostnaden för ett H-ställverk utförs likt ekvation 4.10. 

Alla värden är kända och behöver endast placeras i ekvationen enligt 

𝐾𝑆𝑎𝑚𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑒𝑛𝑒𝑓𝑒𝑙 = 0,0391 ∙ (24 + 66 ∙ 2) ∙ 40 000 = 243 984 𝑘𝑟/å𝑟   

För att få en total avbrottsvärdering för ett H-ställverk med 2 inkommande ledningar 

summeras avbrottskostnaderna för samlingsskenefel och ledningsfel. Den totala kostnaden 

blir då enligt följande ekvation 

𝐾𝑇𝑜𝑡 = 243 984 + 11 204 = 255 188 𝑘𝑟/å𝑟   

För ett dubbelbrytarställverk där samtliga objekt är utrustade med dubbla brytare undviks 

problemet med de kvarstående felen. Linjerna är anslutna till båda skenorna och påverkas 

inte av att ett samlingsskenefel. Detta leder till att avbrottsvärderingen endast innehåller 

kostnaderna för de övergående ledningsfelen som uppgick till 11 204 kr/år. 


