
  

2018-06-21 
 
 

 

EXAMENSARBETE 
Elektroingenjör 180hp 
Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Den samhällsekonomiska nyttan av 
förkortade avbrottstider i 40 kV 
distributionsnät 

Wictor Svensson & Farzad Haydari 

 



 

 i 

Förord 

Examensarbetet har utförts av Wictor Svensson och Farzad Haydari på Vattenfall 

Eldistribution AB i Trollhättan. Vi är tacksamma över att fått förmånen att sätta våra 

kunskaper på prov i ett väldigt intressant och nödvändigt arbete. 

Vi skulle vilja ge ett särskilt tack till Per Norberg som formulerat arbetet, varit vår handledare 

under projektets gång och engagerat sig i att ge oss bästa möjliga förutsättningar till ett bra 

resultat. Vi vill även tacka vår andra handledare Evert Agneholm som varit med och lett oss 

under arbetets gång. Och sist men inte minst vill vi tacka vår avdelning på Vattenfall 

Eldistribution, speciellt Hans Larsson som också väglett oss genom arbetet med teknisk 

support. 

Figurer och tabeller i rapporten är framtagna av författarna via PSS/E, Microsoft Excel och 

AutoCad. 

 

Trollhättan, Maj 2018. 

Wictor Svensson & Farzad Haydari 
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Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade 
avbrottstider i 40 kV distributionsnät 

Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat 

Vattenfall. 

När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken 

i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som 

kopplingsorgan vid driftomläggningar.  

Arbetet är en teknisk ekonomisk jämförelse över den samhällsekonomiska nyttan av att 

installera reläskydd i de nya 40 kV ledningsfacken. Genom dessa installationer förkortas 

avbrottstiderna i 40 kV distributionsnäten då en mer selektiv bortkoppling kan ske av 

felbehäftad del. I arbetet har även ingått att undersöka nyttan av att driva 40 kV näten 

maskade i stället för som idag radiellt. 

Den ekonomiska värderingen som sträcker sig över 30 år baseras på tre delar; 

a) samhällsekonomiska avbrottskostnader och hur de påverkas vid de olika driftsätten, 

b) nätförlusternas förändring vid radiell eller maskad drift och dess resulterande 

förlustkostnader samt c) skyddsutrustningskostnader. Analysen baseras på tre typfall; fall 1: 

befintligt radiellt drivet nät, fall 2: radiellt drivet nät + utökad skyddsutrustning och fall 3: 

maskning av nät + mer avancerade skydd. 

Beräkningarna av avbrottskostnader, skyddsutrustningskostnader och kostnader för 

nätförluster har genomförts i Excel, lastflödesberäkningar över nätförluster i PSS/E och 

figurer har ritats i AutoCad.  

Resultatet visar att den ekonomiska nyttan alltid förbättras i fall 2. Det lönar sig således att 

investera i utökad skyddsutrustning eftersom den ekonomiska värderingen av 

avbrottskostnader ger en ekonomisk vinning. Maskningen av näten resulterar alltid i en 

minskning av avbrottskostnaderna medan nätförlusterna kan både öka och minska beroende 

på nätets utformning och förhållanden i överliggande nät. Någon generell slutsats går därför 

inte att dra utan det bör undersökas från fall till fall. 
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The socioeconomic benefit of reduced interruption 
times in the 40 kV distribution grid 

Summary 

The bachelor’s thesis has been performed for Vattenfall Eldistribution AB, below called 

Vattenfall.  

When Vattenfall is building new 40/10 kV stations they normally install circuit-breakers 

instead of disconnectors in the new 40 kV cable bays. However they aren’t armed with 

protection, so they’re only used as a coupling tool for switching operations. 

The work is a technic economic comparison of the socioeconomic benefits of installing 

protection in the new 40 kV cable bays. The interruption times will be reduced with this 

installation in the 40 kV distribution grids because of the more selective fault clearance of 

the malfunction part. The work has also involved an investigation of the benefits of powering 

the grids meshed instead of radial. 

The socioeconomic analysis is ranging over 30 years and it’s based on three parts;  

a) society-based interruption time costs and how it is effected by the different cases, b) the 

economic difference for power losses between the meshed grid and the radial grid and c) 

costs for protection equipment. The analysis is based on three cases, case 1: existing radial 

grid, case 2: radial grid + extended protection equipment and case 3: meshed grid + more 

advanced protection equipment. 

The economic calculations for interruption-times, power losses and protection equipment 

have been performed in Excel, load flow calculations of power losses in the program PSS/E 

and figures has been drawn in AutoCad.   

The result has shown that the financial benefit always improves in case 2, i.e. it's profitable 

to extend the protection equipment because of the economic value of improved costs of 

interruption time. The meshed system always results in a reduction of the interruption-time 

cost but the power losses can either decrease or increase and it depends on the configuration 

and the circumstances in the supplying network. Therefore, it’s not possible to make a 

general statement on the meshed examples. Different grids need to be investigated separately. 
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1 Inledning 

Detta arbete har utförts åt Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. Arbetet behandlar en 

teknisk ekonomisk sammanställning över den ekonomiska nyttan av förändrad 

skyddsutformning och driftläggning i Vattenfalls 40 kV-nät. 

1.1 Bakgrund 

Gränsen mellan distributions- och transmissionssystem brukar ofta utgå ifrån hur näten drivs 

– radiellt eller maskat. I Sverige är det näten upp till och med 50 kV som normalt drivs radiellt 

och därmed är att se som distributionssystem ur en fysikalisk synvinkel. I andra sammanhang 

är det vanligt att gränsen sätts mellan stamnätsägaren, dvs Svenska kraftnät, och anslutande 

nätägare, exempelvis Vattenfall Eldistribution.  

Att ett nät drivs maskat innebär att det finns olika vägar för strömmen att ta sig fram från 

inmatningar till konsumenterna. Ett radiellt system kännetecknas av att det endast finns en 

väg. Radiella system är vanligen till sin struktur maskade i den meningen att det ute i nätet 

finns sektioneringar där nätet bryts upp – oftast via en öppen frånskiljare. [1] 

En väsentlig funktion i alla elkraftsystem är att ha en säker felbortkoppling. Maskade nät 

kräver mer avancerade reläskydd jämfört med radiella system där det ofta är tillräckligt med 

enkla strömmätande reläskydd. Det förekommer i vissa fall av kapacitetsmässiga skäl att  

40 kV ledningar drivs maskade – i praktiken ofta två ledningar matade från två olika stationer 

som delar på lasten. Då har det tidigare tvingats att sätta in mer avancerade reläskydd.  

Om 40 kV systemen drivs maskat minskar för det mesta nätförlusterna och nätet får en 

betydligt snabbare och mer selektiv felbortkoppling – i bästa fall märker kunderna bara en 

”dipp” – men det ställs som nämnts ovan helt andra krav på reläskydds-utformningen. Det 

betyder att det blir högre kostnader för mer avancerade skydd, samt utökade kostnader för 

installationer och kommunikation. 

Historiskt har det inte ansetts vara ekonomiskt försvarbart att förbättra tillgängligheten i de 

radiella systemen. Men synen på avbrott och elkvalitét har förändrats och fel längre än 3 min 

ingår nu som en del i energimarknadsinspektionens reglering av nätföretag. Samtidigt byggs 

allt fler 40/10 kV stationer om och de får då ofta brytare i ledningsfacken i stället för 

frånskiljare.  Detta skulle kunna möjliggöra lokal felbortkoppling och därmed snabbare och 

mer selektiv bortkoppling av fel om det hanteras på bästa möjliga sätt. [2] 

1.2 Syfte & mål 

Syftet med arbetet är att Vattenfall ska kunna använda resultatet för att undersöka 

lönsamheten i att utöka reläskyddsbestyckningen på 40 kV ledningar men framförallt att 

kunna använda den vid planeringsfasen gällande ombyggnation av stationer. 
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Arbetet har gått ut på att göra en teknisk ekonomisk jämförelse mellan dagens sätt att driva 

40 kV näten och ett hypotetiskt framtida driftsätt där det förutsätts att 40 kV näten drivs 

maskade och med brytare i ledningsfacken. I arbetet har även ingått att jämföra och 

undersöka den ekonomiska nyttan i att driva systemen radiellt med reläskydd i mellanliggande 

stationer för att därmed öka selektiviteten samt förkorta avbrottstiderna. 

1.3 Avgränsningar och problembeskrivning 

Utgående från några exempel på verkliga nät har följande kostnader studerats: 

• Nuvarande systemutformning, dvs befintlig skyddsutformning och radiell 

driftläggning. 

• Nuvarande systemutformning kompletterad med lokala skydd, fortsatt radiell 

driftläggning. 

• Framtida maskad drift med komplettering av skydd. 

Eftersom 40 kV näten idag är spoljordade är det inte trivialt att få en selektiv felbortkoppling 

vid jordfel om näten drivs maskade. Hur detta skall lösas har inte ingått i uppgiften. Däremot 

har ingått att beskriva problematiken.  

Vidare gäller att kostnaden för ledningsskydden vid maskad drift kan anses vara av samma 

storleksordning som ett modernt 130 kV längsdifferentialskydd exklusive kommunikation. 

1.4 Tillvägagångssätt 

Projektet består av en studie som beskriver hur en hypotetisk systemförbättring i 40 kV-

näten påverkas ur en teknisk och ekonomisk synvinkel. Lastflödesberäkningarna baseras på 

data från verkliga nät och har utförts i programmet PSS/E.  

De ekonomiska beräkningarna har utförts i Microsoft Excel där de tre olika resultaten av 

fallen jämförs i en kalkyl över den ekonomiska nyttan. De tre olika fallen är 1 (befintligt nät), 

2 (radiellt nät med tillagda brytare) och 3 (maskat nät). 

För att nå målet med en väl framställd jämförelse av de olika alternativen krävs djup förståelse 

gällande nätutformning och systemuppbyggnad. Denna kunskap har inhämtats med 

litteraturstudier och genom kommunikation med anställda inom Vattenfall Eldistribution 

AB. [1] [4] 
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2 Teori 

Distributionsnäten är idag ofta radiellt uppbyggda. Oftast finns det endast brytare och skydd 

i matande stationer. Dessa nät skulle kunna förbättras om nätstrukturen optimerades i sin 

tekniska uppbyggnad. Att optimera systemuppbyggnaden kostar dock mycket pengar. 

Vattenfall är mån om sina konsumenter, de förlorar en del pengar själva på avbrott men det 

är framförallt konsumenterna som får kostnader av avbrotten. Detta benämns som 

samhällsrelaterade avbrottskostnader. 

2.1 Avbrottskostnader 

Alla avbrott resulterar indirekt i kostnader för samhället. Avbrottsvärderingen syftar till att 

värdera de indirekta kostnader som belastar samhället och dess konsumenter vid avbrott. 

Avbrottskostnader brukar i Sverige delas upp i en energikostnad och en effektkostnad vilket 

visas i tabell 1. De avbrott som behandlas är de oaviserade avbrotten, det vill säga de avbrott 

som inte är planerade. De granskade näten är 40 kV distributionsnät där lasten oftast är av 

blandad karaktär därav väljs avbrottskostnaden för kategorin ”gränspunkter” i kommande 

beräkningar. Gränspunkter i tabellen är ett medelvärde av de olika kostnaderna för de olika 

kundkategorierna. [5] 

Tabell 1: Avbrottskostnadsvärdering för oaviserade avbrott på 40 kV enligt EIFS 2015:5. [5] 

Kundkategori Oaviserade avbrott 

 Kostnad per energi 

kr/kWh 

Kostnad per effekt  

kr/kW 

Industri 71 23 

Handel och tjänster 148 62 

Jordbruk 44 8 

Offentlig verksamhet 39 5 

Hushåll 2 1 

Gränspunkter 66 24 

 

2.1.1 Felsannolikhet 

Felsannolikhet som åsyftas i denna rapport är sannolikheten att ett fel inträffar i en eller flera 

komponenter vilket resulterar i ett avbrott i distributionsnätet. Varje ledning har egentligen 

en egen felsannolikhet beroende på ledningslängd, konstruktion, ledningsgata, lokalisering 

och ålder. För att kunna göra en beräkning av framtida kostnader krävs att en generell 

felsannolikhet räknas in, för kvarstående fel på en trädsäker 40 kV friledning används 
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felsannolikheten på 0,5 fel/(100km och år). Värdet är framtaget av Vattenfall Eldistribution 

utifrån statistik. [6] 

2.1.2 Principiell skillnad i nätuppbyggnad 

Många av dagens 40 kV distributionsnät är uppbyggda likt principen i figur 1. Detta innebär 

att näten i figur 1-3 matas från stationerna 3101 och 3106. Skulle ett fel inträffa mellan station 

3103 och 3104 kommer brytaren i station 3101 att lösa ut och stationerna i 3102, 3103 och 

3104 och de blir därmed spänningslösa. 40 kV distributionsnäten är idag ofta uppbyggda på 

detta vis vilket gör att fullkomlig selektivitet inte kan uppnås. 

Figur 1 visar ett exempel på det rapporten avser som en ”slinga” i nätet, exemplet är ett 

radiellt drivet nät med två matande stationer från vardera riktning och en öppen frånskiljare 

i station 3104.  

 

 

Figur 1. Fall 1: Vanlig struktur i 40 kV distributionsnät. 

Historiskt har ställverken i 40 kV stationerna varit av utomhustyp med konstruktions-

spänningen 52 kV. Selektiv felbortkoppling kan inte fås manuellt (eller via automatiker) 

eftersom fel enbart kan kopplas bort med brytare och de sitter i matande 

transformatorstationer (normalt transformering 130/40 kV). Ute i de underliggande 40 kV 

stationerna (normalt transformering 40/10 kV) så sitter det frånskiljare i ledningsfacken – 

numera för det mesta fjärrkontrollerade. 

Det som hänt inom Vattenfall de senaste åren är att vid ombyggnader/reinvesteringar har 

det satsats på en ny typ av 40 kV station med ett inomhus så kallat truckställverk. Dessa 

ställverk är utrustade med brytare i alla fack. Detta innebär att om nya stationer med brytare 

i ledningsfacken förses med samma typ av reläskydd så skulle det kunna resultera i en selektiv 

felbortkoppling. Det vill säga vid ett fel så löser enbart den närmast matande linjebrytaren. 

Denna variant kallas i fortsättningen fall 2, se figur 2 nedan. 

Skulle ett fel inträffa i fall 2 mellan station 3103 och 3104 kommer numera brytaren i station 

3103 att lösa ut och endast station 3104 blir spänningslös. 
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Figur 2. Fall 2: Radiellt matade nät med utökning av skydd. 

I fall 3 är nätet maskat vilket inte ger något avbrott vid fel på ledningarna eftersom matning 

finns från andra riktningen och att brytare i bägge ändar av ledningen kopplar bort ledningen 

med felet. Detta resulterar i de flesta fall inte i några samhällsekonomiska förluster alls, 

undantaget om det finns radiellt matande stationer i det maskade näten. Då fås en liten 

kostnad om radialmatningen kopplas bort med ledningen som felet inträffat på. Skulle nu 

felet mellan station 3103 och 3104 inträffa kommer ledningen att kopplas bort och alla 

stationer har matning ena eller andra riktningen.  

Figur 3 visar att frånskiljaren som varit öppen i figur 1 och figur 2 nu är sluten och en effekt 

fördelas nu från båda riktningarna vilket ofta jämnar ut effekterna som matas från varje ände 

och därmed minskar ofta de totala aktiva effektförlusterna. 

 

 

Figur 3. Fall 3: Maskad nätuppbyggnad med utökning av skydd. 

Antal skydd i fall 2 och fall 3 väljs ut på samma sätt som det gjorts i det principiella exemplet 

i figur 2 och figur 3. Då det finns ett kryss i dessa figurer innebär det att ett skydd satts dit 

och en brytare ska numera tillsammans med skyddet kunna fungera för en mer selektiv 

felbortkoppling. 

Bilaga A visar ett konstruerat beräkningsexempel på hur kostnaderna skiljer sig i de olika 

nätuppbyggnaderna vid ett fel på ledningen mellan station 3103 och 3104. 
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2.1.3 Omkopplingstider 

Eftersom den kommande lastflödeskalkylen beräknar kostnad SEK/energi(kWh) behövs 

underlag i form av en generell omkopplingstid för att kunna utföra kalkylen. Eftersom arbetet 

granskar ledningsfel för 40 kV där reservmatning oftast finns uppkopplingsbar via fjärr antas 

omkopplingstiden tills alla stationer återfår spänning vara 30 minuter enligt Vattenfalls 

interna riktlinjer. [6] 

2.2 Nätförluster 

Varje högspänningsledning har effektförluster beroende på ledningsresistans som ger en 

ekonomisk förlust till företaget. Nätförlusterna i radiellt drivna nät och maskade nät är olika, 

i de maskade näten fördelas effekterna oftast på ett bättre sätt. Detta resulterar i mindre 

effektöverföringar på specifika ledningar närmast matande stationer vilket ger mindre 

effektförluster i ledningarna. Två andra viktiga faktorer är hur effektfördelningen ser ut i 

överliggande nät samt 40 kV ledningarnas R/X förhållanden. Detta eftersom det i praktiken 

är X som styr fördelningen av effekt. Alltså är nätförlusterna för fall 1 och fall 2 samma 

eftersom det är samma driftläggning men för fall 3 blir de annorlunda. 

I bilaga B visas ett exempel på hur ett nät maskas i PSS/E vilket gör att 

lastflödesberäkningarna ger annorlunda resultat gällande effektförluster. 

Det ska tilläggas att förlusterna som behandlas är resistiva förluster. 

2.2.1 Förlustkostnader 

Som beskrivits i tidigare avsnitt varierar de aktiva effektförlusterna kvadratiskt med 

strömmen. Eftersom lasten/strömmen i ett system varierar stort under dygnet och året skulle 

därför ett stort antal belastningsfördelningsberäkningar behöva utföras. Ett annat alternativ 

som valts i detta projekt är istället utgå från ett medelvärde. För att kunna ta fram en kalkyl 

krävs underlag gällande förlustkostnader för de olika sätten att driva systemen. Både 

kostnad/kW och utnyttjningstid förändras vid olika systemuppbyggnader. Då arbetet riktar 

in sig på distributionsnätet i södra Sverige har specifikt angivna värden från företaget angivits. 

För aktuellt system räknas förlustkostnaden till 1100 kr/(kW och år) för 1 kW förlust vid 

höglast. 

2.2.2 Beräkningsverktyg (PSS/E) 

PSS/E är ett vanligt använt program gällande transmissionssystemanalyser och planering 

inom kraftindustrin. Programmet kan bland annat beräkna hur effektflöden och förluster 

förändras vid omkopplingar eller andra förändringar i näten. [3]  

Beräkningarna kräver filer med noggrann bearbetning av data där näten i programmet är 

uppbyggda på samma sätt som det befintliga nätet vilket gavs ut av Vattenfall. 
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För jämförelse av nätförluster krävs lastflödesberäkningar av både maskade nät och radiellt 

drivna nät. Nätet maskas i PSS/E genom att slå till den öppna frånskiljaren som gör 

matningen drivs radiellt. Likt exemplet i bilaga B. 

2.3 Reläskydd 

Reläskydd för transmissionsnät har mer avancerade funktioner än reläskydd för 

distributionsnät. Detta eftersom distributionsnäten ofta är radialmatade och därmed alltid 

vet varifrån felströmmen kommer. Distributionsledningar har därmed historiskt sett endast 

behövt förses med relativt enkla skydd – i praktiken strömmätande. Maskningen i 

transmissionsnäten innebär dock att felen matas från olika håll och även riktningen på 

felströmmen blir en viktig parameter. Vanligaste lösningen är att använda sig av 

impedansmätande skydd eller så kallade differentialskydd som kan kommunicera med 

varandra och jämföra strömmarna på en ledning mätt från respektive ledningsända. [8] 

2.3.1 Jordfel i spoljordade nät 

Vid nät med högre spänning, stort inslag av kabel och/ eller större ledningslängder fås att 

den kapacitiva felströmmen blir allt större och därmed besvärlig. I distributionsnät med 

isolerad nollpunkt motarbetas detta genom att jorda systemneutralpunkten över en 

reaktans(spole). Spolen kommer då att driva fram en induktiv ström IX0 vilket kompenserar 

den kapacitiva strömmen ICJ likt principen beskriven i figur 4.  

Tanken, som bygger på ett patent av tysken Petersen, är att om felet är övergående (vanligt i 

luftledningsnät) skall ljusbågen i felstället självslockna. Om detta inte sker måste emellertid 

felet kunna detekteras och bortkopplas. Därför finns det alltid ett parallellt motstånd till 

spolen. Normalt ligger detta inkopplat men bortkopplas så fort reläskyddssystemet detekterar 

(via att mäta den så kallade nollpunkts-spänningen) att det föreligger ett jordfel. Efter någon 

sekund kopplas det åter in och har då felet inte försvunnit kommer motståndet generera en 

ström IR0 (ofta 10A) som flyter mellan motståndet och felet och som är lätt detekterbar av 

linjeskydden. [4] 

 



Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät 

 8 

 

Figur 4. Jordfel i ett reaktansjordat nät. [4] 

Eftersom 40 kV näten idag är spoljordade/reaktansjordade är det inte trivialt att få en selektiv 

felbortkoppling gällande jordfel i fall 2 eller fall 3 eftersom felströmmen är konstant oavsett 

felläge och styrs av R0. Jordfel i fall 2 bör vara enkelt att lösa via så kallad tidsselektivitet. I 

fall 3 kan det även krävas någon form av kommunikation.  

Ett jordfel ska kopplas bort inom 5 sekunder vilket betyder att det borde finnas möjligheter 

för en selektiv felbortkoppling. 

2.3.2 Aktuella reläskydd i distributionsnätet 

För de hypotetiska nätuppbyggnaderna ”fall 2: radiellt drivet nät + skydd” och  

”fall 3: maskat nät + skydd” krävs olika typer av reläskydd. Reläskydden för fall 2 är samma 

typ av skydd som används idag i matande 130/40 kV-stationer och de är relativt enkla och 

billiga skydd. För fall 3 krävs däremot mer avancerade skydd i annan prisklass (distansskydd 

och/eller differentialskydd). 

För fall 2 krävs installation av överströmsskydd i alla utgående ledningsfack samt installation 

av kabelströmstransformator. Oriktade överströmsskydd används ofta i distributionssystem. 

För att kunna bemästra problem i slingmatade distributionssystem där effektflöden på 

ledningar efter omkopplingar kan ändra riktning används tidvis riktade överströmsskydd. 

Överströmsskydd kan bestå av tidöverströmsskydd med någon form av 

inverttidskaraktäristik eller vara uppbyggda på strömreläer eller tidsreläer som tillsammans 

ger en trappstegskaraktäristik. Skyddet matas av en strömtransformator. 
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För fall 3 krävs installation av distansskydd och spänningstransformator. Distansskyddet 

bygger på förhållandet att ledningens egen impedans är oberoende av källimpedansen, ingen 

resistans existerar i felstället(antagande) vilket leder till att impedans mäts upp som kvoten 

av spänning och ström i ledningens ände. Längden till felet tas fram med hjälp av förhållandet 

mellan ledningens impedans, som är känd, och den uppmätta impedansen. 

Den uppskattade livslängden för ett modernt reläskydd är enligt Vattenfall 15 år. Vid en 

kalkylperiod på 30 år som använts i denna rapport behöver alltså reläskydden bytas en gång 

(år 15 i kalkylen). Mättransformatorerna bedöms dock ha en väsentligt längre livslängd och 

behöver inte bytas under en 30 års period. Installation av reläskydd blir därför billigare vid 

andra tillfället eftersom stora delar av arbetet är klart sedan första installationen. Nuvärdet 

av en investering som görs år 15 i kalkylen blir cirka 49 % av första investeringskostnaden. 

I tabell 2 finns kostnader över nödvändiga skydd för de olika fallen, mättransformatorer till 

skydden och installationskostnader givna. [8] 

Kostnaden för kabelströmstransformator i tabell 2 är ett värde uppskattat av företaget utifrån 

verkliga projekt. Alla andra kostnader är tagna från EBR. 

Tabell 2: Kostnadstabell reläskydd, källa EBR. [8] 

 

  

Produkt Pris produkt Pris installation 

Överströmsskydd 31 683 kr 40 367 kr 

Kabelströmstransformator 20 000 kr Inkl. Montage 

Distansskydd 154 309 kr 119 249 kr 

Spänningstransformator  38 583 kr 85 833 kr 



Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät 

 10 

2.4 Teori nuvärdeskalkyl 

Med nuvärde menas det belopp som ska sättas in på banken nu för att vid en viss ränta kunna 

betala ett bestämt belopp om några år. I nuvärdeskalkylen i detta projekt summeras årliga 

avbrottskostnader och förlustkostnader under en längre tidsperiod och räknas sedan om till 

ett nuvärde. På grund av inflation beräknas en kapitaliseringsfaktor fram för att ta fram ett 

värde som är relevant i förhållande till den framtida finansiella förändringen. [4] 

Kapitaliseringsfaktorn ”kNUS” beräknas i ekvation 1, där räntan ”r” enligt direktiv från 

företaget anses vara 5 % realt (fast penningvärde). Dessutom kommer nuvärdeskalkylen 

beräknas för 30 år framåt vilket ”n” symboliserar i ekvation 1. 

 

kNUS =  
1 − 𝑞−𝑛

𝑞−1
        𝑑ä𝑟    𝑞 = 1 +

𝑟

100
 (1) 

 

Beräkning av ”kNUS” i ekvation 2 används i nuvärdeskalkylen och beskriver alltså faktorn för 

nuvärdet av en årlig kostnad under 30 års tid. 

 

kNUS =  
1 − 1,05−30

1,05−1
≈ 15,4        𝑑å    𝑞 = 1 +

5

100
= 1,05 (2) 

 

Istället för att multiplicera de totala värdena i avbrottskostnader och förlustkostnader med 

30 för att få 30 års kostnader så används en kapitaliseringsfaktor på 15,4 vilket ger korrekt värde 

på pengarna efter 30 års tid om hänsyn tas till antagen ränta. 
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3 Resultat 

Detta kapitel presenterar avbrottskostnader, nätförluster och investeringskostnader för olika 

slingor som tekniskt sett har förbättringsmöjligheter. Kapitlet är uppdelat i olika slingor som 

utgör exempel på radiellt drivna nät som har en öppen frånskiljare centralt i 

distributionsledningen. Kalkylerna jämför avbrottkostnader, nätförluster och 

investeringskostnader för att sedan värdera den ekonomiska nyttan i de olika 

driftförhållandena.     

Eftersom detta arbete behandlar data från verkliga nät är det viktigt för företaget att viss data 

inte blir offentliggjord. Ledningslängderna i simuleringen är verkliga ledningar som alltså inte 

kommer att nämnas med sina verkliga namn. I kalkylerna under beteckningen ”lokalisering” 

visas de istället de olika knutpunktsnumren (oftast stationer) som använts i 

beräkningsmodellen i PSS/E. 

Felsannolikheten ökar med ledningens längder vilket betyder att det är större sannolikhet att 

fler fel sker i slingorna med generellt längre ledningslängder.  

De kalkyler som görs i detta kapitel beräknar kostnader för ett år. Vid dimensionering av 

exempelvis en ny station kommer därefter en nuvärdeskalkyl göras som beräknar kostnader 

30 år framåt i tiden. 

3.1 Slinga 1 

Kalkylerna omfattar de kostnader som uppstår under en 30 års period, omräknat till 

nuvärden. 

Med lokaliseringskolumnen i följande tabeller menas en ledningslängd mellan två 

knutpunkter. Oftast är knutpunkterna stationer men kan även vara en förbindelsepunkt 

mellan ledningar ute på en ledning.  

Slinga 1 är en radiellt matad slinga med matningar från två riktningar och en öppen 

frånskiljare vid knutpunkten 3154. De ledningar som matas från samma håll grupperas ihop 

i kalkylen medan matningen från andra riktningen redovisas längre ner i tabellen. 

3.1.1 Avbrottskostnader  

Avbrottskostnaderna i slinga 1 är idag 348 663 kr per år vilket redovisas tabell 3. Kostnaden 

innebär en kostnad för samhället som är möjlig att reducera med maskning av nätet eller 

fortsatt radiell drift men med en utökad installation av skydd och mättransformator.  
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Tabell 3: Avbrottskostnader per år för fall 1: befintligt nät 

 

Tabell 4 visar att avbrottskostnaderna minskar till 267 324 kr  per år då skydden sätts in i 

systemet så brytarna kan skapa en mer selektiv bortkoppling. Detta innebär en skillnad på 

81 339 kr per år jämfört med fall 1.  

Tabell 4: Avbrottskostnader per år för fall 2: radiellt + skydd 

 

 

Tabell 5 visar vilken påverkan maskningen, dvs fall 3, har på avbrottskostnaderna i slinga 1. 

Den enda avbrottskostnad som uppkommer är vid ledning 3153-3154 som är en radiellt 

matad station i slingan mellan två stationer. Här har kostnaden reducerats till 10 545 kr per 

år. Därmed är kostnaderna för avbrott i princip helt borta. 

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

3602-3678 15,4 0,0770 7,2 25317,6 0,5 34811,7 60129,3

3672-3673 1,0 0,0050 6,5 1644,0 0,5 2260,5 3904,5

13,7

3602-3665 15,5 0,0775 0,0 11160,0 0,5 15345,0 26505,0

3665-3666 10,9 0,0545 4,0 7848,0 0,5 10791,0 18639,0

3666-3680 8,0 0,0400 2,0 5760,0 0,5 7920,0 13680,0

3680-3154 14,8 0,0740 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

6,0

3101-3151 9,3 0,0465 3,5 21204,0 0,5 29155,5 50359,5

3151-3159 17,5 0,0875 0,0 39900,0 0,5 54862,5 94762,5

3159-3153 0,9 0,0045 0,0 2052,0 0,5 2821,5 4873,5

3153-3157 10,0 0,0500 3,7 22800,0 0,5 31350,0 54150,0

3153-3154 4,0 0,0200 11,8 9120,0 0,5 12540,0 21660,0

19,0 348663,3

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

3602-3678 15,4 0,0770 7,2 25317,6 0,5 34811,7 60129,3

3672-3673 1,0 0,0050 6,5 780,0 0,5 1072,5 1852,5

13,7

3602-3665 15,5 0,0775 0,0 11160,0 0,5 15345,0 26505,0

3665-3666 10,9 0,0545 4,0 7848,0 0,5 10791,0 18639,0

3666-3680 8,0 0,0400 2,0 1920,0 0,5 2640,0 4560,0

3680-3154 14,8 0,0740 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

6,0

3101-3151 9,3 0,0465 3,5 21204,0 0,5 29155,5 50359,5

3151-3159 17,5 0,0875 0,0 32550,0 0,5 44756,3 77306,3

3159-3153 0,9 0,0045 0,0 1674,0 0,5 2301,8 3975,8

3153-3157 10,0 0,0500 3,7 4440,0 0,5 6105,0 10545,0

3153-3154 4,0 0,0200 11,8 5664,0 0,5 7788,0 13452,0

19,0 267324,3
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Tabell 5: Avbrottskostnader per år för fall 3: maskat + skydd 

 

3.1.2 Nätförluster  

Slinga 1 har stora nätförluster varje år vilket visas i tabell 6. Den totala kostnaden är 1 101 628 

kr per år. Notera att nätförlusterna för fall 1 och fall 2 är identiska eftersom de båda är radiellt 

matade. 

Tabell 6: Förlustkostnader per år för fall 1 och fall 2: radiellt drivet nät 

 

 

Slinga 1 är ett bra exempel på en slinga som ger en stor ekonomisk nytta vid maskning av 

nätet. Kostnaden för nätförluster reduceras vid maskningen till 878 713 kr per år vilket är en 

ekonomisk förbättring på 222 915 kr per år jämfört med det radiellt drivna nätet. 

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

3602-3678 15,4 0,0770 7,2 0,0 0,5 0,0 0,0

3672-3673 1,0 0,0050 6,5 0,0 0,5 0,0 0,0

13,7

3602-3665 15,5 0,0775 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

3665-3666 10,9 0,0545 4,0 0,0 0,5 0,0 0,0

3666-3680 8,0 0,0400 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0

3680-3154 14,8 0,0740 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

6,0

3101-3151 9,3 0,0465 3,5 0,0 0,5 0,0 0,0

3151-3159 17,5 0,0875 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

3159-3153 0,9 0,0045 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

3153-3157 10,0 0,0500 3,7 4440,0 0,5 6105,0 10545,0

3153-3154 4,0 0,0200 11,8 0,0 0,5 0,0 0,0

19,0 10 545,0              

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Kostnad (Kr) Total Kostnad (Kr)

3602-3678 15,4 184,1 202521,0

3672-3673 1,0 3,4 3696,0

187,5 206217,0

3602-3665 15,5 39,2 43065,0

3665-3666 10,9 27,4 30129,0

3666-3680 8,0 2,1 2288,0

3680-3154 14,8 0,0 0,0

68,6 75482,0

3101-3151 9,3 273,9 301312,0

3151-3159 17,5 348,4 383273,0

3159-3153 0,9 26,5 29161,0

3153-3157 10,0 13,6 14960,0

3153-3154 4,0 82,9 91223,0

745,4 819929,01001,5 1101628,0
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Tabell 7: Förlustkostnader per år för fall 3: maskat nät 

 

3.1.3 Investeringskostnader  

Investeringskostnaderna för inköp av nya skydd och mättransformatorer inklusive montage 

presenteras i tabell 8. Hur många skydd som krävs i slingan är beroende på hur många 

stationer som finns i slingan och om det finns möjlighet till att sätta skydd i stationen.  

För slinga 1 blev det 4 stycken extra skydd i fall 2 och 11 stycken skydd i fall 3 jämfört med 

ursprungsfallet, fall 1. 

Tabell 8: Investeringskostnader för slinga 1 för 30år. 

Nätuppbyggnad Antal Kostnad(kr)/styck (mättransformator, 

reläskydd, installation och byte efter 15 år) 

Total kostnad (kr) 

Fall 1 0 0 0  

Fall 2 4 117 465 470 586 

Fall 3 11 479 076 5 269 840   

 

  

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Total kostnad Total Kostnad (Kr)

3602-3678 15,4 166,6 183205,0

3672-3673 1,1 3,3 3674,0

169,9 186879,0

3602-3665 15,5 147,5 162206,0

3665-3666 10,9 107,8 118624,0

3666-3680 8,0 34,0 37422,0

3680-3154 14,8 42,6 46893,0

332,0 365145,0

3101-3151 9,3 125,2 137764,0

3151-3159 17,5 128,6 141460,0

3159-3153 0,9 9,8 10747,0

3153-3157 10,0 13,3 14641,0

3153-3154 4,0 20,1 22077,0

297,0 326689,0 878713,0798,8
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3.2 Slinga 2 

Rapportens andra exempel är på en slinga i 40 kV-nätet som idag är radiellt matad från två 

riktningar med en öppen frånskiljare centralt i slingan. De ledningar som matas från samma 

håll grupperas ihop i kalkylen medan matningen från andra riktningen redovisas längre ner i 

tabellen för att visa detta. 

3.2.1 Avbrottskostnader  

Avbrottskostnaderna i slinga 2 är idag 320 970 kr per år vilket redovisas i tabell 9. Kostnaden 

innebär en kostnad för samhället som är möjlig att reducera med maskning av nätet eller 

fortsatt radiell drift men med en utökad reläskyddsbestyckning. 

Tabell 9: Avbrottskostnader per år för fall 1: befintligt nät 

 

 

Tabell 10 visar att avbrottskostnaderna minskar till 199 023 kr per år då skydden sätts in i 

nätet enligt fall 2 och brytarna kan skapa en mer selektiv felbortkoppling. Detta innebär en 

skillnad på 121 947 kr per år jämfört med hur nätet drivs som i fall 1. 

Tabell 10: Avbrottskostnader per år för fall 2: radiellt + skydd 

 

 

Tabell 11 visar effekten av maskningen gällande avbrottskostnaderna i slinga 2. De enda 

avbrottskostnaderna som uppkommer är vid ledningarna 2973-2975, 2975-2977 och 2971-

2422 som är radiellt matade stationer i slingorna. Här har kostnaden alltså reducerats till 

37 858 kr per år, dvs en betydande förbättring i jämförelse med fall 1. 

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

2402-2913 11,5 0,0576 4,5 26818,6 0,5 36875,5 63694,1

2913-2973 10,8 0,0542 7,5 25235,5 0,5 34698,8 59934,4

2973-2975 4,9 0,0245 4,3 11407,2 0,5 15684,9 27092,1

2975-2977 6,7 0,0337 3,1 15690,7 0,5 21574,7 37265,5

19,4

2901-2911 5,0 0,0249 5,9 12643,7 0,5 17385,1 30028,7

2911-2971 4,9 0,0246 7,4 12491,0 0,5 17175,2 29666,2

2971-2422 9,6 0,0479 7,9 24371,5 0,5 33510,8 57882,4

2971-2973 2,6 0,0128 0,0 6487,2 0,5 8919,9 15407,1

21,2 320970,4

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

2402-2913 11,5 0,0576 4,5 26818,6 0,5 36875,5 63694,1

2913-2973 10,8 0,0542 7,5 19381,9 0,5 26650,1 46032,1

2973-2975 4,9 0,0245 4,3 4351,2 0,5 5982,9 10334,1

2975-2977 6,7 0,0337 3,1 2507,3 0,5 3447,5 5954,8

19,4

2901-2911 5,0 0,0249 5,9 12643,7 0,5 17385,1 30028,7

2911-2971 4,9 0,0246 7,4 9014,8 0,5 12395,3 21410,1

2971-2422 9,6 0,0479 7,9 9081,8 0,5 12487,5 21569,4

2971-2973 2,6 0,0128 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

21,2 199023,2
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Tabell 11: Avbrottskostnader per år för fall 3: maskat + skydd 

 

3.2.2 Nätförluster  

Slinga 2 har höga nätförluster varje år vilket visas i tabell 12. Den totala kostnaden är  

943 107 kr per år. Notera att nätförlusterna för fall 1 och fall 2 är identiska. Slinga 1 har en 

lite större årskostnad för nätförluster än slinga 2. 

Tabell 12: Förlustkostnader per år för fall 1 och fall 2: radiellt drivet nät 

 

Slinga 2 visar sig vara en slinga där förlustkostnaderna ökar vid maskning jämfört med radiell 

drift. Förlustkostnaderna ökar till 1 055 131 kr per år vilken är en ekonomisk försämring på 

112 024 kr per år jämfört med radiell drift. Resultaten visar att maskning av nät inte alltid 

reducerar förlustkostnaderna. 

Tabell 13: Förlustkostnader per år för fall 3: maskat nät 

 

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

2402-2913 11,5 0,0576 4,5 0,0 0,5 0,0 0,0

2913-2973 10,8 0,0542 7,5 0,0 0,5 0,0 0,0

2973-2975 4,9 0,0245 4,3 4351,2 0,5 5982,9 10334,1

2975-2977 6,7 0,0337 3,1 2507,3 0,5 3447,5 5954,8

19,4

2901-2911 5,0 0,0249 5,9 0,0 0,5 0,0 0,0

2911-2971 4,9 0,0246 7,4 0,0 0,5 0,0 0,0

2971-2422 9,6 0,0479 7,9 9081,8 0,5 12487,5 21569,4

2971-2973 2,6 0,0128 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

21,2 37 858,3              

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Kostnad (Kr) Total Kostnad (Kr)

2402-2913 11,5 273,2 300465,0

2913-2973 10,8 147,2 161953,0

2973-2975 4,9 54,0 59378,0

2975-2977 6,7 13,3 14641,0

487,7 536437,0

2901-2911 5,0 176,7 194381,0

2911-2971 4,9 132,6 145904,0

2971-2422 9,6 60,4 66385,0

2971-2973 2,6 0,0 0,0

369,7 406670,0857,4 943107,0

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Total kostnad Total Kostnad (Kr)

2402-2913 11,5 94,9 104412,0

2913-2973 10,8 39,6 43604,0

2973-2975 4,9 53,4 58718,0

2975-2977 6,7 13,1 14454,0

201,1 221188,0

2901-2911 5,0 353,9 389257,0

2911-2971 4,9 327,6 360305,0

2971-2422 9,6 61,0 67056,0

2971-2973 2,6 15,8 17325,0

758,1 833943,0 1055131,0959,2
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3.2.3 Investeringskostnader 

Investeringskostnaderna för inköp av nya skydd och mättransformatorer inklusive montage 

för slinga 2 presenteras i tabell 14. Hur många skydd som krävs i slingan är beroende på hur 

många stationer som finns i slingan och om det finns möjlighet till att sätta skydd i stationen.  

För slinga 2 blev det 6 stycken extra skydd i fall 2 och 12 stycken skydd i fall 3 jämfört med 

ursprungsfallet, fall 1. 

Tabell 14: Investeringskostnader slinga 2 

3.3 Slinga 3 

Rapportens tredje exempel är på en slinga i 40 kV-nätet som idag är radiellt matad från två 

riktningar med en öppen frånskiljare centralt i slingan. De ledningar som matas från samma 

håll grupperas tillsammans i kalkylen medan matningen från andra riktningen redovisas 

längre ner i tabellen för att visa detta. 

3.3.1 Avbrottskostnader 

Avbrottskostnaderna i slinga 3 är idag 424 073 kr per år vilket redovisas i tabell 15. Kostnaden 

innebär en kostnad för samhället som är möjlig att reducera med maskning av nätet eller 

fortsatt radiell drift men med en utökad reläskyddsbestyckning. 

Tabell 15: Avbrottskostnader per år för fall 1: befintligt nät 

 

 

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

4201-4272 3,0 0,0148 0,0 6159,6 0,5 8469,5 14629,1

4272-4274 3,2 0,0161 3,5 6723,4 0,5 9244,6 15968,0

4272-4271 1,3 0,0063 0,0 2630,9 0,5 3617,5 6248,3

4272-4255 1,6 0,0082 0,0 3424,3 0,5 4708,4 8132,8

4274-4276 5,1 0,0257 4,2 10732,3 0,5 14756,9 25489,3

4276-4278 9,5 0,0477 9,0 19919,5 0,5 27389,3 47308,9

4278-4221 11,1 0,0556 0,7 23197,7 0,5 31896,8 55094,5

4221-4223 11,7 0,0586 0,0 24471,4 0,5 33648,1 58119,5

17,4

3001-3051 4,8 0,0240 0,0 8812,8 0,5 12117,6 20930,4

3051-3052 3,6 0,0180 0,0 6591,2 0,5 9063,0 15654,2

3052-3053 5,5 0,0273 2,4 10006,2 0,5 13758,5 23764,7

3052-3055 11,8 0,0592 4,8 21719,9 0,5 29864,8 51584,7

3055-3057 11,9 0,0596 5,3 21866,8 0,5 30066,8 51933,6

3057-4223 6,7 0,0335 2,8 12301,2 0,5 16914,2 29215,4

15,3 424073,2

Nätuppbyggnad Antal Kostnad(kr)/styck (mättransformator, 

reläskydd, installation och byte efter 15 år) 

Total kostnad (kr) 

Fall 1 0 0  0  

Fall 2 6 117 465  704 788  

Fall 3 12 479 076  5 748 917  
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Tabell 16 visar att avbrottskostnaderna minskar till 244 961 kr per år då skydden sätts in i 

systemet så brytarna kan skapa en mer selektiv bortkoppling. Detta innebär en skillnad på 

179 112 kr per år i jämförelse med fall 1. 

Tabell 16: Avbrottskostnader per år för fall 2: radiellt + skydd 

 

 

Tabell 17 visar den påverkan som maskningen, fall 3, får på avbrottskostnaderna i slinga 3. 

Den enda kostnaden som uppkommer är vid ledningen 3052-3053 som är en radiellt matad 

station i slingan mellan två stationer. Här har avbrottskostnaden reducerats till 3 728 kr per 

år. 

Tabell 17: Avbrottskostnader per år för fall 3: maskat + skydd 

 

  

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

4201-4272 3,0 0,0148 0,0 6159,6 0,5 8469,5 14629,1

4272-4274 3,2 0,0161 3,5 6723,4 0,5 9244,6 15968,0

4272-4271 1,3 0,0063 0,0 2630,9 0,5 3617,5 6248,3

4272-4255 1,6 0,0082 0,0 3424,3 0,5 4708,4 8132,8

4274-4276 5,1 0,0257 4,2 8573,5 0,5 11788,6 20362,1

4276-4278 9,5 0,0477 9,0 11104,6 0,5 27389,3 38493,9

4278-4221 11,1 0,0556 0,7 23197,7 0,5 1283,2 24480,9

4221-4223 11,7 0,0586 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

17,4

3001-3051 4,8 0,0240 0,0 8812,8 0,5 12117,6 20930,4

3051-3052 3,6 0,0180 0,0 6591,2 0,5 9063,0 15654,2

3052-3053 5,5 0,0273 2,4 1569,6 0,5 2158,2 3727,8

3052-3055 11,8 0,0592 4,8 18312,8 0,5 25180,2 43493,0

3055-3057 11,9 0,0596 5,3 11576,5 0,5 15917,7 27494,2

3057-4223 6,7 0,0335 2,8 2251,2 0,5 3095,4 5346,6

15,3 244961,3

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

4201-4272 3,0 0,0148 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

4272-4274 3,2 0,0161 3,5 0,0 0,5 0,0 0,0

4272-4271 1,3 0,0063 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

4272-4255 1,6 0,0082 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

4274-4276 5,1 0,0257 4,2 0,0 0,5 0,0 0,0

4276-4278 9,5 0,0477 9,0 0,0 0,5 0,0 0,0

4278-4221 11,1 0,0556 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0

4221-4223 11,7 0,0586 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

17,4

3001-3051 4,8 0,0240 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

3051-3052 3,6 0,0180 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

3052-3053 5,5 0,0273 2,4 1569,6 0,5 2158,2 3727,8

3052-3055 11,8 0,0592 4,8 0,0 0,5 0,0 0,0

3055-3057 11,9 0,0596 5,3 0,0 0,5 0,0 0,0

3057-4223 6,7 0,0335 2,8 0,0 0,5 0,0 0,0

15,3 3 727,80              
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3.3.2 Nätförluster 

Slinga 3 har stora nätförluster varje år vilket visas i tabell 18. Den totala kostnaden för 

nätförlusterna har beräknats till 1 017 940 kr per år. Notera att nätförlusterna för fall 1 och 

fall 2 är identiska eftersom de båda är radiellt matade. 

Tabell 18: Förlustkostnader per år för fall 1 och fall 2: radiellt drivet nät 

 

 

Slinga 3 är ett exempel på en slinga som ger en liten ekonomisk nytta vid maskning av nätet. 

Kostnaden för nätförluster är reducerad till 969 078 kr per år vilket är en liten ekonomisk 

förbättring på 48 862 kr per år jämfört med radiell drift. 

Tabell 19: Förlustkostnader per år för fall 3: maskat nät 

 

  

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Kostnad (Kr) Total Kostnad (Kr)

4201-4272 3,0 68,0 74745,0

4272-4274 3,2 74,6 82038,0

4272-4271 1,3 0,0 0,0

4272-4255 1,6 0,0 0,0

4274-4276 5,1 112,3 123497,0

4276-4278 9,5 104,0 114433,0

4278-4221 11,1 0,4 418,0

4221-4223 11,7 0,0 0,0

359,2 395131,0

3001-3051 4,8 94,8 104324,0

3051-3052 3,6 106,6 117227,0

3052-3053 5,5 3,8 4169,0

3052-3055 11,8 252,2 277365,0

3055-3057 11,9 103,1 113421,0

3057-4223 6,7 5,7 6303,0

566,2 622809,0925,4 1017940,0

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Total kostnad Total Kostnad (Kr)

4201-4272 3,0 95,7 105259,0

4272-4274 3,2 105,1 115555,0

4270-4271 1,3 0,0 0,0

4272-4255 1,6 0,0 0,0

4274-4276 5,1 172,4 189607,0

4276-4278 9,5 184,2 202576,0

4278-4221 11,1 12,0 13244,0

4221-4223 11,7 9,8 10758,0

579,1 636999,0

3001-3051 4,8 57,6 63327,0

3051-3052 3,6 64,7 71148,0

3052-3053 5,5 3,7 4081,0

3052-3055 11,8 138,7 152515,0

3055-3057 11,9 37,2 40920,0

3057-4223 6,7 0,1 88,0

301,9 332079,0 969078,0881,0
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3.3.3 Investeringskostnader 

Investeringskostnaderna för inköp av nya skydd och mättransformatorer inklusive montage 

presenteras i tabell 20. Hur många skydd som krävs i slingan är beroende på hur många 

stationer som finns i slingan och om det finns möjlighet till att sätta skydd i stationen.  

För slinga 3 blev det 7 stycken extra skydd i fall 2 och 16 stycken skydd i fall 3 jämfört med 

ursprungsfallet, fall 1. 

Tabell 20: Investeringskostnader slinga 3 

Nätuppbyggnad Antal Kostnad(kr)/styck 

(mättransformator, reläskydd, 

installation och byte efter 15 år) 

Total kostnad (kr) 

Fall 1 0 0  0  

Fall 2 7  117 465  822 252 

Fall 3 16 479 076  7 665 222  

3.4 Slinga 4  

Även denna slinga är radiellt matad från två riktningar med en öppen frånskiljare vid station 

1134. 

3.4.1 Avbrottskostnader 

Avbrottskostnaderna i slinga 4 är idag beräknade till 404 832 kr per år vilket redovisas i tabell 

21. Det är få ledningar i slinga 4 men det är dock långa ledningslängder och stora laster som 

medför att avbrottskostnaderna är möjliga att reducera med en utökad skyddsbestyckning. 

Tabell 21: Avbrottskostnader per år för fall 1: befintligt nät 

 

 

Tabell 22 visar att avbrottskostnaderna minskar till 339 772 kr per år då skydd enligt fall 2 

sätts in i systemet så att brytarna kan skapa en mer selektiv bortkoppling. Detta innebär en 

skillnad på 65 060 kr per år jämfört med fall 1. 

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

1101-(1161-1160) 9,7 0,0483 9,2 39256,2 0,5 53977,3 93233,5

1101-1131 12,5 0,0623 12,2 50687,3 0,5 69695,0 120382,3

1131-1134 14,5 0,0723 12,5 58823,3 0,5 80882,0 139705,3

33,9

2301-2321 9,0 0,0448 7,0 7518,0 0,5 10337,3 17855,3

2321-1134 16,9 0,0844 0,0 14170,8 0,5 19484,9 33655,7

7,0 404832,0
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Tabell 22: Avbrottskostnader per år för fall 2: radiellt + skydd 

 

 

Tabell 23 visar påverkan av maskningen på avbrottskostnaderna i slinga 4. Här har kostnaden 

alltså reducerats bort helt och hållet. 

Tabell 23: Avbrottskostnader per år för fall 3: maskat + skydd 

 

 

3.4.2 Nätförluster 

Slinga 4 har stora nätförluster varje år vilket visas i tabell 24. Den totala kostnaden har 

beräknats till 940 555 kr per år. Notera att nätförlusterna för fall 1 och fall 2 är identiska 

eftersom de båda är radiellt matade. 

Tabell 24: Förlustkostnader per år för fall 1 och fall 2: radiellt drivet nät 

 

Slinga 4 är ett exempel på en slinga som lägre förluster vid radiell drift. Förlustkostnaderna 

ökar vid maskning till 976 140 kr per år vilken är en ekonomisk försämring med 35 585 kr 

per år jämfört med radiell drift. Detta redovisas i tabell 25. 

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

1101-(1161-1160) 9,7 0,0483 9,2 39256,2 0,5 53977,3 93233,5

1101-1131 12,5 0,0623 12,2 36931,4 0,5 69695,0 106626,5

1131-1134 14,5 0,0723 12,5 21690,0 0,5 80882,0 102572,0

33,9

2301-2321 9,0 0,0448 7,0 7518,0 0,5 10337,3 17855,3

2321-1134 16,9 0,0844 0,0 0,0 0,5 19484,9 19484,9

7,0 339772,0

Lokalisering Ledningslängd (km) Felsannorlikhet (kvarstående fel) Last (MW) Effektkostnad (kr) Omkopplingstid (h) Energikostnad (kWh) Total kostnad

1101-(1161-1160) 9,7 0,0483 9,2 0,0 0,5 0,0 0,0

1101-1131 12,5 0,0623 12,2 0,0 0,5 0,0 0,0

1131-1134 14,5 0,0723 12,5 0,0 0,5 0,0 0,0

33,9

2301-2321 9,0 0,0448 7,0 0,0 0,5 0,0 0,0

2321-1134 16,9 0,0844 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

7,0 0,0

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Kostnad (Kr) Total Kostnad (Kr)

1101-(1161-1160) 9,7 120,3 132286,0

1101-1131 12,5 374,6 412038,0

1131-1134 14,5 303,8 334213,0

798,7 878537,0

2301-2321 9,0 56,4 62018,0

2321-1134 16,9 0,0 0,0

56,4 62018,0 940555,0855,1
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Tabell 25: Förlustkostnader per år för fall 3: maskat nät 

 

3.4.3 Investeringskostnader 

Investeringskostnaderna för inköp av nya skydd och dess tillsatser presenteras i tabell 26. 

Hur många skydd som krävs i slingan är beroende på hur många stationer som finns i slingan 

och om det finns möjlighet till att sätta skydd i stationen.  

För slinga 4 blev det 3 stycken extra skydd i fall 2 och 9 stycken skydd i fall 3 jämfört med 

ursprungsfallet, fall 1. 

Tabell 26: Investeringskostnader slinga 4 

Nätuppbyggnad Antal Kostnad(kr)/styck 

(mättransformator, reläskydd, 

installation och byte efter 15 år) 

Total kostnad (kr) 

Fall 1 0 0 kr 0 kr 

Fall 2 3 117 465 kr 352 394 kr 

Fall 3 9 479 076 kr 4 311 687 kr 

 

  

Lokalisering Ledningslängd (km) Effektförluster (kW) Totala effektförluster (kW) Total kostnad Total Kostnad (Kr)

1101-(1161-1160) 9,7 202,0 222145,0

1101-1131 12,5 113,4 124685,0

1131-1134 14,5 63,5 69883,0

378,8 416713,0

2301-2321 9,0 297,5 327261,0

2321-1134 16,9 211,1 232166,0

508,6 559427,0887,4 976140,0
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4 Teknisk ekonomisk jämförelse 

Den teknisk ekonomiska jämförelsen jämför resultaten med diagram och sammanfattade 

kostnadskalkyler. En nuvärdeskalkyl har gjorts för att få så trovärdiga kostnadskalkyler som 

möjligt. Dessa diagram och tabeller är räknade för 30 år, alltså kostnaderna från resultaten 

multiplicerade med kapitaliseringsfaktorn. 

4.1 Nuvärdeskalkyl 

Nuvärdeskalkylen redovisas över årsperioden 30 år och alla slingor redovisas separat i 

kalkylen. Kalkylen visar tydligt hur den ekonomiska nyttan summeras i de tre fallen. 

Resultatet visar att något av fall 2 eller fall 3 alltid ger en förbättring jämfört med befintlig 

situation, fall 1. 

Den kompletta nuvärdeskalkylen presenteras i bilaga C. 

4.2 Den ekonomiska nyttan 

Tabell 27 visar den slutliga ekonomiska nyttan i att göra förändringarna gällande 

skyddsbestyckningen och hur nätet drivs. Den ekonomiska nyttan har beräknats genom 

nuvärdeskalkylen och summerar den ekonomiska förändringen i fall 2 och fall 3 utifrån fall 

1. Här syns att alla undersökta slingor ger en ekonomisk nytta i något av fallen, i slinga 2 och 

3 syns dock att maskningen i fall 3 inte ger en ekonomisk nytta. 

Tabell 27: Den ekonomiska nyttan enligt bilaga C. 

 Ekonomiska nyttan fall 2 Ekonomiska nyttan fall 3  

SLINGA 1 780 521 kr 2 396 464 kr 

SLINGA 2 1 169 840 kr -4 077 025 kr 

SLINGA 3 1 931 137 kr -1 410 508 kr 

SLINGA 4 647 737 kr 406 390 kr 

  



Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät 

 24 

4.3 Jämförelser 

Mönster och skillnader av slingorna jämförs i detta avsnitt för att få en större förståelse och 

överblick över resultatet. 

4.3.1 Jämförelse avbrottskostnader 

Resultatet för avbrottskostnaderna resulterar alltid i en förbättring oavsett slinga i fall 2 och 

fall 3. Dock minskar de olika mycket vilket kan avläsas i figur 5. 

 

 

Figur 5. Jämförelse mellan slingornas avbrottskostnader. 

  

0 kr

1 000 000 kr

2 000 000 kr

3 000 000 kr

4 000 000 kr

5 000 000 kr

6 000 000 kr

7 000 000 kr

Fall 1 Fall 2 Fall 3

SLINGA 1

SLINGA 2

SLINGA 3

SLINGA 4



Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät 

 25 

4.3.2 Jämförelse nätförluster 

Förlustkostnaderna visar inte samma generella resultat som avbrottskostnaderna, se figur 6 

nedan. Detta betyder att det maskade nätet inte alltid ger mindre förlustkostnader, det går 

alltså inte att alltid dra generella slutsatser utan situationer kan vara olika beroende på de olika 

slingornas utformning och anslutning till ovan liggande nät. Det som påverkar är hur 

effektfördelningen ser ut i överliggande nät samt 40 kV ledningarnas R/X förhållanden 

eftersom det vid i praktiken är X som styr fördelningen av effekt medan det är X som ger 

upphov till de resistiva effektförlusterna. 

 

 

Figur 6. Jämförelse mellan slingornas förlustkostnader. 
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4.3.3 Jämförelse totala kostnader  

De totala kostnaderna visar en generell förbättring i fall 2. Det är alltså ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv alltid lönsamt att utöka skyddsbestyckningen. Det maskade 

nätet i fall 3 visar i vissa slingor prov på utmärkta förbättringar, det går dock inte dra en 

generell slutsats att det alltid blir bättre. 

 

 

Figur 7. Jämförelse mellan slingornas totala sammanställda kostnader. 
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5 Diskussion 

Distansskydd i matande stationer ska finnas medräknat för det maskade nätet i fall 3 då 

distansskydd inte finns i den matande stationen idag. I fall 2 däremot finns det idag redan ett 

överströmsskydd i matande station och behöver därmed inte räknas med i kalkylen. När 

stationer med behov av skydd för en selektiv felbortkoppling räknades korrekt och det 

precisa antalet skydd och dess utrustning preciserats med många omräkningar och 

genomtänkande blev resultatet mer lönsamt för fall 2. Valet av skydd gjordes likt avsnittet 

principiell skillnad i nätuppbyggnad. 

I rapportens kalkyler används omkopplingstiden 30 minuter, i fall 2 skulle omkopplingstiden 

på 30 minuter kunna minskas. I praktiken vet de som kopplar om systemet var felet befinner 

sig och omkopplingstiden beror på vilken brytare som löst. I vissa fall skulle 10 minuter vara 

en duglig omkopplingstid innan alla har ström. Detta är en ytterligare faktor som pekar för 

fall 2 som skulle reducera avbrottskostnaderna. I fall 2 kommer det alltså troligen gå snabbare 

eftersom omkopplingstiden 30 minuter bygger på erfarenheterna från dagens värld – fall 1. 

I det spoljordade systemet blir en viktig parameter skyddskommunikationen för fall 3. Det 

är idag möjligt att med hjälp av kommunikation lösa de problem som förekommer vid 

frånkoppling av jordfel i ett maskat nät. Det är dock viktigt att problemet är med i installation 

och planering då samma jordström mäts vid flera stationer.  

Rapportens innehåll visar att det alltid borde vara ekonomiskt motiverat att för nya stationer 

med brytare satsa på ledningsskydd motsvarande fall 2.  

Reläskyddens livslängd beräknas vara 15 år. Om kalkylen beräknas för en 15 års period 

upplevdes resultatet missvisande då annan utrustning och mätningar som installerats vid det 

första tillfället inte får ett rättvist värde. Exempelvis mättransformatorerna som fungerar i 

över 30 år får på så vis inte en rättvis ekonomisk värdering. Därför rekommenderas 

tidsperioden 30 år som ett bra tidsintervall för att värdera den ekonomiska nyttan och därmed 

ett inräknat byte av reläskydd efter 15 år. 

Nätförlusterna är en intressant parameter i denna rapport då de visar sig vara en dominerande 

kostnadspost för fall 3. I detta fall är avbrottskostnaden i princip noll men kostnader för 

nätförluster dominerar helt över övriga driftskostnader. Detta innebär att huruvida det bör 

satsas på mer avancerade skydd och maskad drift måste undersökas i varje enskilt fall. När 

det gäller dagens nät (fall 1) så är det inte alltid sektioneringspunkten (öppna frånskiljaren) 

som är den rätta när det gäller nätförluster utan det kan vara andra orsaker som styrt som 

exempelvis avbrottsrisk och laststorlek. I fall 2 bör det därför även tittas på om det går att 

hitta bättre sektioneringspunkter med avseende på förluster och därmed få ännu större 

lönsamhet. 
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Rapportens resultat för fall 2 upplevs vara ett lönsamt förslag för samhället. Att utöka 

skyddsutformningen i de stationerna som ska byggas om visar sig vara en åtgärd som betalar 

sig tillbaka på länge sikt. Den ekonomiska vinningen för företaget blir inte optimerat av detta 

arbete då avbrottskostnaderna inte är pengar som går i direkt vinning till företaget. Men för 

ett företag som vill förbättra elkvalitet, förbättra leveranssäkerhet och samhällsnytta samt 

vara ett ledande eldistributionsföretag så lämpar sig åtgärderna även av dessa skäl. Dessutom 

är samhällsrelaterade kostnader en parameter som alltid räknas in när arbeten likt 

”ombyggnation av stationer” ska klargöras. 

Denna rapport är ett bevis på att utökad utrustning vid en ombyggnation av en station kan 

ge en ekonomisk lönsamhet i längden. Resultatet är fiktivt på ett sätt, när en ombyggnation 

sker blir det inte en hel slinga som förändras likt vårt resultat visar utan bara en del av nätet 

som får en förbättring. I takt med att stationerna byts ut framöver kommer den totala nyttan 

att visa sig. Rapporten visar potentialen över att det ändå ger en samhällsekonomisk vinning 

på den utökade skyddsbestyckningen i stationerna. Fler utlösningsmöjligheter verkar betala 

tillbaka kostnaderna samtidigt som leveranssäkerhet förbättras. 
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6 Slutsats 

Avbrottskostnaderna minskar alltid vid utökning av skyddsutrustning i fall 2 och vid 

maskningen i fall 3 fås ingen avbrottskostnad alls ifall det finns matning från två håll och allt 

fungerar som det ska.  

De aktiva nätförlusterna i ledningarna beror på hur ledningsresistanser och laster är fördelat 

i nätuppbyggnaden. Maskning av nät kan minska de aktiva förlusterna men kan också öka 

dem eftersom maskning innebär att de totala komplexa förlusterna, aktiva och reaktiva, 

minimeras. För 40 kV ledningarna gäller normalt att R < X vilket innebär att det är X som 

styr strömfördelningen och inte R. Det är R som styr de aktiva effektförlusterna. Det går inte 

att dra en generell slutsats över hur nätets nätförluster påverkas av maskningen som stämmer 

för typer av slingor utan det bör undersökas från fall till fall. 

Resultatet av de fyra studerade slingorna visar en stabil och generell vinst för fall 2 med 

radiellt matade nät och med utökad strömmätande skyddsutrustning. Kostnaden för skydden 

kommer i de allra flesta fall betalas via en bättre leveranssäkerhet men självklart finns det fall 

där det inte kommer löna sig, exempelvis för slingor med låga laster eller korta ledningar. 

Slutsatsen är att nya stationer bör förses med strömmätande reläskydd. 

Maskningen ger stor påverkan på det totala resultatet, dock ofta inte ett förbättrat slutresultat. 

I vissa fall visar det sig vara ineffektivt att maska nätet medan det ibland kan ge ett klart 

förbättrat slutresultat. Eftersom maskning kräver betydligt dyrare skyddslösning kan det inte 

generellt sätt rekommenderas att nya stationer förses med sådan utrustning. 

Rekommendationer till fortsatt studie: 

- Det har endast har gjorts analys av Vattenfalls 40 kV distributionsnät i väst och det 

skulle vara intressant att se över andra delar av distributionsnätet för att ge en mer 

generell bild och fördjupning av resultatet. 

- Fördjupning av analysen av nätförlusternas beteende/uppkomst. Fördjupning i den 

tekniska förklaringen till varför de olika resultaten uppkommer vid maskning och 

åtgärder till ytterligare förbättringar. 
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Bilaga A:1 

A: Beräkningsexempel: avbrottskostnad vid ett fel 

Fel i ledningen mellan stationerna 3103 och 3104. Obserera att fler fel kan uppkomma i 
denna slinga, fel mellan 3101-3102, 3102-3103, 3106-3105, 3105-3104. Denna bilaga tar 
endast upp ett avbrott. 
 
FALL 1: 

 
Felsannolikheten = ledningslängden(km) × 0,5(fel/100km, år) /100 
Felsannolikheten(3103-3104) = 15km × 0,5(fel/100km, år) /100 = 0,075 fel/år 
 
Effektkostnad = 24 (kr/kW) × Last (kW) × felsannolikhet 
PFALL 1:kostnad3103-3104 = 24 (kr/kW) × (6+4+7)×1000(kW) × 0,075fel/år = 30 600 kr/år 
 
Omkopplingstid = 0,5 h  
 
Energikostnad = 66 (kr/kW) × Last (kW) × omkopplingstid (h) × felsannolikhet 
EFALL 1:kostnad3103-3104 = 66 (kr/kW) × (6+4+7)×1000kW × 0,075fel/år × 0,5h = 42 075 kr/år 
 
Totalkostnad = PFALL 1:kostnad3103-3104 + EFALL 1:kostnad3103-3104 = 72 675kr/år 
Efter 30 år: 1 119 195 kr (multiplicerat med kapitaliseringsfaktor) 
 
 
FALL 2: 

 
Felsannolikheten = 0,075 fel/år 
Omkopplingstid = 0,5 h  
PFALL 2:kostnad3103-3104 = 24 (kr/kW) × 7×1000(kW) × 0,075fel/år = 30 600 kr/år 
EFALL 2:kostnad3103-3104 = 66 (kr/kW) × 7 × 1000(kW) × 0,075fel/år × 0,5h = 42 075 kr/år 
 
Totalkostnad = PFALL 2:kostnad3103-3104  + EFALL 2:kostnad3103-3104 = 29 925kr/år 
Efter 30 år: 460 845 kr (multiplicerat med kapitaliseringsfaktor) 
 
FALL 3: 
Inga förlustkostnader eftersom oavsett var felet sker så matas påverkade stationer från 
andra hållet. 
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Bilaga B:1 

B: Beräkningsexempel: nätförluster 

Fall 1 och Fall 2. Här visas hur en slinga ser ut i radiell drift i PSS/E. 
 

 

Figur B1: Radiellt drivet nät med öppen frånskiljare i PSS/E. 

 
Fall 3. Här visas hur ett nät maskas i PSS/E, den tidigare streckade ledningen i figur B1 är 
numera heldragen vilket betyder att frånskiljaren är tillslagen. 
 

Figur B2: Maskat nät då frånskiljaren öppnar upp en matning från två riktningar i PSS/E. 
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Bilaga C:2 

C: Nuvärdeskalkyl 

Tabell C1: Nuvärdeskalkyl för de tre fallen under en 30 års period. 

 

SLINGA 1       

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Avbrottskostnader 5 359 810 4 109 430 kr 162 102 kr 

Investeringskostnader  0 kr 469 858 kr 6 227 993 kr 

Förlustkostnader 0 kr 0 kr -3 426 750 kr 

Summa 5 359 810 kr 4 579 288 kr 2 963 346 kr 

        

SLINGA 2       

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Avbrottskostnader 4 934 102 kr 3 059 474 kr 581 974 kr 

Investeringskostnader 0 kr 704 788 kr 6 707 070 kr 

Förlustkostnader 0 kr 0 kr 1 722 083 kr 

Summa 4 934 102 kr 3 764 262 kr 9 011 127 kr 

        

SLINGA 3       

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Avbrottskostnader 6 519 044 kr 3 765 655 kr 57 305 kr 

Investeringskostnader 0 kr 822 252 kr 8 623 375 kr 

Förlustkostnader 0 kr 0 kr -751 129 kr 

Summa 6 519 044 kr 4 587 907 kr 7 929 552 kr 

        

SLINGA 4       

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Avbrottskostnader 6 223 259 kr 5 223 129 kr 0 kr 

Investeringskostnader 0 kr 352 394 kr 5 269 840 kr 

Förlustkostnader 0 kr 0 kr 547 029 kr 

Summa 6 223 259 kr 5 575 523 kr 5 816 869 kr 


