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Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i 
lokalnätet 

Sammanfattning 

 

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, 

där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om 

distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och 

allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1. 

Varje år rapporterar elnätsbolag in avbrottsdata till EI som används för att mäta och analysera 

leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Energimarknadsinspektionen använder etablerade 

indikatorer som beskriver leveranssäkerheten i distributionsnätet i Sverige. Indikatorerna 

som idag används är SAIDI och SAIFI som är kundviktade index som beskriver 

medelavbrottstiden och medelavbrottsfrekvensen för ett specifikt nät.   

Under 2019 överväger EI att införa två indikatorer som skall ersätta de nuvarande indexen 

SAIDI och SAIFI, indikatorerna benämns AIT och AIF. Enligt EI ska dessa indikatorer ge 

en mer rättvis bild av leveranssäkerheten än vad SAIDI och SAIFI ger, då de nya 

indikatorerna tar hänsyn till kundernas effektuttag.    

Detta arbete syftar till att utreda hur de nya indikatorerna AIT och AIF påverkar mätningen 

av leveranssäkerheten i GENAB:s nät, där leveranssäkerhetsindikatorerna beräknas på olika 

typer av nät för att sedan jämföras. Därefter undersöks hur de övervägda leveranssäkerhets-

indikatorerna kan förbättras med hjälp av ökad automation i nätet. 

Utifrån resultatet av undersökningarna kan slutsatsen dras att en övergång till AIT och AIF 

kommer att medföra att indikatorernas medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens ökar för 

kunderna per år i GENAB:s nät. 
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Analysis of the indicators AIT, AIF, SAIDI and SAIFI in 
the local network 

Summary 

 

Swedish Energy Markets Inspectorate (EI) is a regulatory authority for electricity, district 

heating and natural gas, where one of their tasks is to control the company’s power 

distribution quality. A good electrical delivery reliability is determined on the basis of EI:s 

regulations and general advice in the publication EIFS 2013:1. 

Every year, the power distribution companies reports data to EI of the disturbances they 

have had in their networks, which is used to measure and analyse the electrical delivery 

reliability in the Swedish electricity grid. EI uses established indicators that describe the 

electrical delivery reliability of the distribution networks in Sweden. The indicators used 

today are named SAIDI and SAIFI, which are customer-weighted indices that describe the 

average interruption duration and the average interruption frequency for a specific network. 

In the beginning of 2019, EI will consider introducing two indicators to replace the current 

SAIDI and SAIFI indices, the indicators are being defined as AIT and AIF. According to 

EI, these indicators will be better than SAIDI and SAIFI as they take into consideration the 

customer’s expected power consumption during the power outage. 

The purpose of this report is to investigate how the new indicators AIT and AIF affects the 

delivery reliability indicators in GENAB:s network, where these indicators are exercised on 

different types of networks and then compared. How the network can be made more 

efficient in the future by means of automation in the network is investigated based on the 

results on the indicators. 

From the results and investigations, it can be concluded that the transition to AIT and AIF 

will result in an increase of the indicator´s interruption time and the number of interruptions 

for customers per year in GENAB:s network. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
SAIDI = System Average Interruption Duration Index 

SAIFI = System Average Interruption Frequency Index 

ILE = Icke-Levererade Energi 

ILEffekt = Icke-Levererad Effekt 

AIT = Average Interruption Time 

AIF = Average Interruption Frequency 

GENAB =  Göteborg Energi Nät AB 

EI = Energimarknadsinspektionen  

K-station = Kopplingsstation (fördelningsstation, 145/12 kV) 

DC = Driftcentral 

NIS  = Network Information System 

RTU = Remote Terminal Unit 

SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition 

Transient = Ett dynamiskt förlopp av kort varaktighet 

Operatör = Driftingenjör som arbetar i driftcentralen 

 



 

 

1 Introduktion 

Examensarbetet har utformats som en utredning för Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

under tio veckor, där utredningen har baserats på Energimarknadsinspektionens (EI) 

promemoria ”Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsbolagens intäktsramar” [1].  

1.1 Bakgrund 

Energimarknadsinspektionen är en statlig förvaltningsmyndighet som bildades 1:a januari 

2008. Myndigheten har till uppgift att ansvara för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning 

på energi-marknaden. Tillsyn innefattar elnätbolagens avgifter, leveranskvalitet samt 

koncessions-givning för ett elnät. 

För att kontrollera leveranssäkerheten i Sveriges lokalnät används avbrottsindikatorerna 

SAIDI och SAIFI. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) och SAIFI (System 

Average Interruption Frequency Index) är kundviktade index för medelavbrottstid och 

medelavbrottsfrekvens för ett elnät. 

Energimarknadsinspektionen har övervägt att 2019 införa två indikatorer som skall ersätta 

SAIDI och SAIFI. Indikatorerna definieras som AIT (Average Interruption Time) och AIF 

(Average Interruption Frequency). Detta är mindre etablerade indikatorer som används för 

att mäta leveranssäkerheten i Sveriges regionnät parallellt med ILE och ILEffekt. EI 

konstaterar att AIT och AIF ska ge en bättre uppskattning av ILEffekt och ILE än vad 

SAIDI och SAIFI ger, utan att mer data behöver samlas in. 

Leveranssäkerhetsindikatorerna, ILE (Icke-levererade energi [kWh]) och ILEffekt (Icke-

levererad effekt [kW]) används för att beräkna avbrottskostnader i energi och effekt för olika 

kundkategorier. Dessa indikatorer multipliceras sedan med kostnadsparametrarna för olika 

kundkategorier som anges i [kr/kW] respektive [kr/kWh] för att få indikatorerna till enheten 

kronor. Idag beräknas ILE approximativt genom att multiplicera SAIDI med medeleffekten 

och en approximativ ILEffekt erhålls genom att multiplicera SAIFI med medeleffekten.  

SAIDI och SAIFI skall enligt EI inte avvecklas utan dessa kommer att användas framförallt 

för ett informativt syfte, som exempelvis till den årliga leveranssäkerhetsrapporten som 

elnätsbolagen har skyldighet att redovisa. Energimarknadsinspektionens krav strävar efter att 

utföra en korrekt fördelning av det totala avgiftsbeloppet mellan berörda kunder och 

kundkategorier, med hjälp av AIT och AIF [1]. 

1.2 Problembeskrivning 

Enligt Energimarknadsinspektionen ger inte SAIDI och SAIFI en tillräckligt bra 

approximation av indikatorerna ILE och ILEffekt och därför överväger EI att införa AIT 

och AIF för lokalnätet [1]. 

Föreliggande arbete skall analysera avbrottsstatistik från år 2017, där de befintliga respektive 

de övervägda indikatorerna skall beräknas på olika delar av GENAB:s elnät. Baserat på 
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framtagna indikatorer utreds hur nätet kan effektiviseras i framtiden för att på detta sätt 

minska leveranssäkerhetsindikatorerna. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur och på vilket sätt de nya indikatorerna AIT och 

AIF kommer att påverka mätningen av leveranssäkerheten på GENAB:s elnät, samt hur 

införandet av mer automation kan reducera störningar och därmed minska de nya 

indikatorerna. 

1.4 Avgränsningar 

• Arbetet begränsas till en kopplingsstation (K-station, 145/12 kV) och en nätstation 
(12/0,4 kV) i GENAB:s elnät där indikatorerna SAIDI och SAIFI samt AIT och 
AIF skall beräknas. 

• Automatisering tillämpas på en slinga i elnätet som idag (2019) inte har någon 
fjärrmanövrering av sektioneringsbrytare och lastfrånskiljare i slingan. 

• Arbetet tar endast hänsyn till oaviserade avbrott (störningar). 

• Arbetet tar endast hänsyn till 0,4 och 12 kV:s kunder. 

• Avbrottsstatistiken för arbetet är baserat på data från år 2017. 

• Arbetet tar inte hänsyn till anläggningar med egen produktion av el. 

• Arbetet tar inte hänsyn till kunder med lägre effektuttag än 900 kWh per år. 

1.5 Tillvägagångsätt 

Projektet inleds med att undersöka avslutade arbeten, där tidigare leveranssäkerhets-

indikatorer identifierats. Utformningen av de undersökta arbetena används som inspiration 

till detta examensarbete. 

Tillvägagångsättet för arbetet beskrivs med hjälp av ett Gant-schema där aktiviteter 

specificeras i form av start och slut vilket ska följas upp veckovis. Arbetet påbörjas med att 

studera dokumentation om leveranssäkerhetsindikatorerna för att sedan identifiera, beskriva 

och utföra beräkningar på utvalda elnät. Sedan går arbetet vidare till att utreda hur 

indikatorerna kan påverkas av en automatisering i ett slingnät, för att sedan jämföra resultatet 

och komma fram till en slutsats. 

1.6 Förutsättningar 

I detta avsnitt beskrivs de valda områdena som undersöks, men även nätverksinformations-

systemet (NIS) dpPower. Systemet används i arbetet för att ta fram data från år 2017 för att 

beräkna leveranssäkerhetsindikatorerna. 
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1.6.1 Områdesval 

Eftersom arbetet är begränsat i tid kan inte hela GENAB:s elnät undersökas, därmed har ett 

antal bestämda områden valts för att jämföra leveranssäkerhetsindikatorerna med varandra.  

Utredningen av leveranssäkerhetsindikatorerna påbörjades på ett stort elnät med stort antal 

kunder som sedan skalades ner till mindre områden med mindre antal kunder. 

Områdena som undersökts i arbetet presenteras nedan: 

Kopplingsstation 

En kopplingsstation har valts i GENAB:s elnät som innehåller kunder från alla 

kundkategorier. Avbrottskostnaderna beräknas på de olika kundkategorierna för att visa 

samhällskostnaden för respektive avbrott. Det finns totalt 21 861 kunder i K-stationen 

anslutna på spänningsnivåerna 0,4 och 12 kV. 

Nätstation 

En nätstation har valts som matas via den tidigare valda K-stationen. Nätstationen matar 

totalt 421 kunder. Kunderna är uppdelade i kundkategorierna, hushåll, handel och 

tjänster och offentlig verksamhet. Spänningsnivån för kunderna i detta fall är 0,4 kV.  

Fiktivt nät 

Ett fiktivt elnät har simulerats med syfte att undersöka hur leveranssäkerhets-

indikatorerna beter sig i olika fall. Data som används har tagits från K-stationen och nätet 

innehåller alla kundkategorier. För att utföra beräkningar på leveranssäkerhets-

indikatorerna krävs utöver data från K-stationen, en total årsförbrukning samt totalt antal 

kunder för de olika kundkategorierna i det simulerade nätet. I det simulerade nätet har 

det totala antalet kunder bestämts till 58. 

Slingmatat nät 

För att undersöka hur en ökad automation kan påverka leveranssäkerhetsindikatorerna 

har det initialt valts ett slingnät som matas av K-stationen. För att tillämpa automation 

med olika nivåer krävs att slingan inte har någon typ av automation idag (2019) och att 

det finns en sektioneringsbrytare för omkopplingar. Eftersom slingan inte har någon 

automation alls så måste alltså en montör åka till respektive station för att utföra 

kopplingar vid en störning. I slingnätet finns det totalt 740 kunder med 

spänningsnivåerna 0,4 och 12 kV. 

1.6.2 dpPower (NIS) 

Programmet dpPower används till att hantera nät för distribution av el. I programmet går 

det att visualisera kartor och scheman över elnätet. Med hjälp av dpPower samlas all 

nödvändig information i ett program, detta för att kunna planera, underhålla och bygga ut 

ett nät med direkt övervakning. Alla på GENAB har åtkomst till programmet men med olika 

behörighet beroende på arbetsuppgifter. Även extern personal kan koppla upp sig mot 

systemet och arbeta direkt mot samma data som intern personal. 
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dpPower är indelat i fem olika moduler som tillhandhåller kartor, scheman och 

anläggningsdata genom ett gemensamt webbaserat användargränssnitt. Modulen dpPower 

Operator som används i arbetet är ett stöd för fel- och avbrottshantering som samverkar 

med den centrala nätdokumentationen. I dpPower finns funktioner för att felsöka och 

hantera avbrott. Information om avbrotten i nätet sparas i systemet [2]. 
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2 Leveranssäkerhet i det svenska elnätet 

Det svenska elnätet är uppdelat i transmission-, region- och distributionsnät. 

Transmissionsnätet (stamnät) står för kraftöverföringen från produktionsanläggningar till 

regionnätet [3] och distributionsnätets (lokalnät) uppgift är att fördela regionnätets el och 

överföra el till slutkunder [4].  

För att mäta leveranssäkerheten i det svenska lokalnätet används avbrottsindikatorerna 

SAIDI och SAIFI som ger en överblick över leveranssäkerheten. I Sverige är det 

Energimarknadsinspektionen som ansvarar för övervakningen av leveranssäkerheten [1]. 

När elnätsbolag inte uppfyller krav från ellagen gällande leveranssäkerhet kan de bli skyldiga 

att ersätta kunden med en avbrottersättning beroende på avbrottets varaktighet [5]. 

2.1 Sveriges elnät 

Sveriges stamnät ägs och drivs av Svenska Kraftnät som är ett statligt affärsverk. Elen som 

produceras i stora anläggningar som till exempel kärnkraft- eller vattenkraftverk 

transporteras normalt vidare direkt till stamnätet. Regionnätet transporterar elen vidare från 

stamnätet till lokalnätet och sedan matar lokalnätet hushåll, industrier och verksamheter i 

elnätet [6]. 

Spänningsnivåerna i Sveriges elnät:  

• Stamnät     –   ≥ 220 kV  

• Regionnät –   < 220 kV till 40 kV 

• Lokalnät   –   < 40 kV [6,7] 

Elnätsbolag kan bygga ut sitt elnät på olika sätt beroende på vilket effektbehov och den 

geografiska placeringen kunden har. Två typiska exempel att bygga elnätet på är ett slingmatat 

nät och radiellmatat nät som beskrivs mer i nästkommande avsnitt. 

2.1.1 Radiellmatat nät 

Vid radiell matning matas stationerna via en och samma transformator i en K-station. Vid 

en störning på ett radiellt nät kan stationer inte kopplas om. Detta innebär att om den första 

kabeln som matas från transformatorn får ett avbrott kommer hela nätet blir strömlöst fram 

tills att kabeln är reparerad. Under reparationstiden kommer kunderna att vara strömlösa 

vilket ger långa avbrottstider för kunderna i nätet [8]. Figur 1 visar ett exempel på hur ett 

radiellt matat nät kan se ut. 

 

Figur 1 Ett exempel på ett radiellt matat nät tagen från dpPower. 
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2.1.2 Slingmatat nät 

Ett slingmatat nät innebär att kunderna i nätet matas i en slinga. Detta innebär att slingan 

matas från två olika håll av två olika transformatorer från en eller två K-stationer. I ett 

slingmatat nät kan stora delar av kunderna få tillbaka spänningen även om felet inte har 

reparerats. Detta åtgärdas genom att koppla om i nätet, så att endast den felbehäftade kabeln 

eller utrustningen blir spänningslös. Det enda som krävs innan omkopplingen sker i nätet är 

att felet lokaliseras. Slingmatat nät ger en kortare avbrottstid än ett radiellmatat nät [8]. Figur 

2 visar ett exempel på hur ett slingmatat nät kan se ut. 

 

Figur 2 Ett exempel på ett slingmatat nät med sektioneringsbrytare tagen från dpPower. 

2.2 Göteborg Energi Nät AB 

Göteborg Energi är ett energibolag i Västra Götaland som distribuerar och säljer elektricitet, 

fjärrkyla, fjärrvärme och naturgas med mera. Bolaget befinner sig i Göteborg och ägs av 

Göteborgs kommun. 

Göteborg Energi AB är uppdelat i sju olika dotterbolag där Göteborg Energi Nät AB är ett 

av dotterbolagen i koncernen som ansvarar för distribution av el. GENAB:s 

elnätsverksamhet bedrivs i hela Göteborg förutom Askim och Södra Skärgården [9]. Tabell 

1 presenterar totalt antal kunder och total ledningslängd för de fem största elnätsbolagen i 

Sverige utifrån antalet kunder.  

Tabell 1 Totalt antal kunder och ledningslängd för dem fem största elnätsbolagen i Sverige år 2017 [10]. 

Elnätsbolag Antal kunder Ledningslängd [km] 

E.ON Elnät Sverige AB 1 025 292 129 245 

Ellevio AB 941 054 68 590 

Vattenfall Eldistribution AB 889 119 110 566 

Göteborg Energi Nät AB 262 197 7 223 

Mälarenergi Elnät AB 106 454 6 387 
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Viktigt att notera är att Göteborg Energi Nät AB är det fjärde största elnätsbolaget i Sverige 

men att bolaget bara har cirka en fjärdedel av Vattenfalls totala antal kunder och bara har 

drygt sex procent av Vattenfalls totala ledningslängd.  

Även om GENAB är det fjärde största elnätsbolaget så är det ändå inte rättvist att jämföra 

bolaget mot de större bolagen. För en mer rättvis jämförelse så ska bolaget jämföras med till 

exempel Mälarenergi som har 60 procent mindre antal kunder, men där ledningslängden 

skiljer sig endast 12 procent mellan bolagen. 

2.3 GENAB:s elnätstruktur 

GENAB har nätkoncession för Göteborg och står för elnätsdistributionen. Elnätsbolaget är 

anslutet mot regionnätet (145 kV) via Vattenfall och Ellevio enligt Figur 3, Vattenfall står för 

nio inmatningspunkter och Ellevio för en inmatningspunkt till GENAB:s elnät [11]. 

 

Figur 3 GENAB:s elnätstruktur med spänningsnivåer. 

GENAB:s elnätsdistribution består av tre olika spänningsnivåer:  

• 145 kV – Inmatningspunkt från Vattenfall och Ellevio som matar K-stationer ägda 

av GENAB, som sedan transformerar ner till 12 kV. 

• 12 kV – Nätstationer transformerar ner till 0,4 kV samt matar större kunder via 12 

kV. 

• 0,4 kV – Lågspänningsnätet, där nätstationer oftast matar flera kabelskåp som vidare 

kopplas mot kunder såsom hushåll. 
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I Figur 4 presenteras en K-station med flera utgående kablar med spänningsnivån 12 kV.    

K-stationen matas från en 145 kV ledning (svart ledning). I figuren presenteras en koppling 

mellan en K-station (1) och en nätstation (2) som matas med två 12 kV:s kablar (röd kabel). 

Från nätstationen matas flera kunder med 0,4 kV:s kablar (grön kabel). 

 

Figur 4 Ett exempel på hur elnätet kan se ut från K-station till kund, hämtad från dpPower. 

I dpPower kan ett elnät presenteras i olika vyer och genom att klicka sig in i K-stationen kan 

ett enlinje- eller driftschema visas beroende på vilken information som önskas. I Figur 5 

presenteras enlinjeschemat för en K-station. 
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Figur 5 Enlinjeschema över en K-station, hämtad från dpPower. 

Figur 5 visar ett typiskt exempel på hur en K-station kan se ut. De två överliggande skenorna 

har spänningsnivån 145 kV som transformerar ned till 12 kV i K-stationen. De sex övriga 

skenorna i Figur 5 har spänningsnivån 12 kV. Facken i 12 kV ställverken matar vidare till 

stationer i respektive slinga. Genom att klicka sig in i respektive grupp som exempelvis den 

blåmarkerade rutan i figuren visas en mer detaljerad vy. 

2.4 Energimarknadsinspektionen 

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas. En av 

deras uppgifter är att kontrollera att elnätbolagens eldistribution är av god kvalitet.  

Elnätsbolagen ansvarar för att på ett säkert sätt överföra el till konsumenter. Varje år 

rapporterar samtliga elnätsbolag in data på antalet avbrott och avbrottslängden för avbrotten 

som orsakats i deras nät. Därefter sammanställer EI all information från elnätsbolagen och 

tar fram en rapport som visar leveranssäkerheten för alla eldistributionsbolag i Sveriges lokal- 

och regionnät. Detta är ett underlag som EI sedan använder till att mäta leveranssäkerheten 

mot. Rapporten ger en bra överblick och ger även elnätsbolagen incitament och styrning mot 

en förbättrad elleverans. 

Elnätbolagens verksamhet ses som naturliga monopol och regleras genom krav från ellagen 

(1997:857) och tillhörande föreskrifter. Reglering av nätverksamhet görs genom selektiv- och 

kollektivreglering. Ett typiskt exempel på selektiv reglering är kraven om avbrottsersättning 

till kunder med avbrott på 12 timmar eller längre. Kollektiv reglering står för justering av 

intäktsramen för varje elnätsbolag. Denna reglering bestäms utifrån nivån av medelkvaliteten 

i systemet [6]. Intäktsramen är ett tak på hur höga intäkter ett elnätsbolag får ha under en 

period på fyra år [12]. 
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Intäktsramens reglering beror på nivån av leveranssäkerheten hos elnätsbolagen vilket 

innebär antingen en höjning eller en sänkning av intäktsramen [6]. 

2.5 Avbrott 

Avbrott definieras som ett tillstånd där inmatningspunkten eller gränsuttaget är elektriskt 

frånkopplad i en eller flera faser från elnätbolagets nät på grund av aviserade eller oaviserade 

avbrott. Det oaviserade avbrottet kan bero på utrustningsfel eller yttre påverkan på nätet 

[13]. 

2.5.1 Aviserat och oaviserat avbrott 

Enligt EI delas avbrott in i två delar, aviserat eller oaviserat avbrott. 

Aviserat (planerat) avbrott innebär att kunden blir informerad innan avbrottet sker. Med 

hjälp av det planerade avbrottet kan elanvändaren förbereda sig för avbrottet. Därmed 

resulterar det i en lägre avbrottskostnad och ett mindre utslag på kvalitetsjusteringen i 

Energimarknadsinspektionens nätreglering. 

Ett oaviserat avbrott (störning) inträffar när det uppstår en störning i nätet som inte är 

planerad. Oaviserade avbrott ger högre avbrottskostnader och kan ge ett större utslag på 

kvalitetsjusteringen i Energimarknadsinspektions nätreglering. 

Enligt ellagen har elnätsbolagen rätt till planerade avbrott i syfte att vidta åtgärder som krävs 

för elsäkerhetsskäl eller för att bevara en god leveranssäkerhet. Varaktigheten på det 

planerade avbrottet får inte överstiga den tid som det tar att åtgärda felet och kunden skall 

informeras i god tid [6].  

2.5.2 Korta och långa avbrott 

Avbrott delas in i korta och långa avbrott. Ett avbrott från 100 millisekunder till mindre än 

tre minuter definieras som ett kort avbrott. Avbrott längre än tre minuter definieras som ett 

långt avbrott [13].  

Långa avbrott kan exempelvis förebyggas med hjälp av omkoppling i nätet vilket resulterar i 

kortare avbrottstider. En vanlig orsak till ett kort avbrott är kortslutning på grund av åska 

[6]. 

2.5.3 Avbrottsersättning till kund 

Enligt ellagen har konsumenten rätt till avbrottsersättning vid avbruten elöverföring om 

minst 12 sammanhängande timmar. Avbrottsersättningen ska enligt ellagen skötas per 

automatik och regleras inom 6 månader från det att elnätsbolaget fått kännedom om 

avbrottet [5]. 

Avbrott från 12 upp till 24 timmar ersätts med 12,5 procent av kundens beräknade årliga 

nätkostnad, men inte mindre än två procent av prisbasbeloppet utifrån socialförsäkrings-

balken (2010:110). Vid längre avbrott än 24 timmar och för varje kommande 24 timmars 
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period skall det ersättas med ytterligare 25 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad, 

men inte mindre än två procent av prisbasbeloppet [14]. 

2.5.4 Avbrottskostnad för samhället 

Ett avbrott medför en kostnad för samhället. Storleken på avbrottskostnaden för samhället 

bestäms utifrån ILE och ILEffekt samt vilken kundkategori kunderna tillhör. Detta är en 

uppskattning av vad samhället kan förlora vid respektive avbrott. 

För att beräkna avbrottskostnaderna för respektive kund så delas kunderna in i olika 

kundkategorier med hjälp av att varje kund har en egen SNI-kod som hänvisar till vilken 

kategori kunden tillhör. SNI-koderna för respektive kundkategori presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 SNI-koder för olika kundkategorier framtagna år 2007. 

Kundkategori SNI-kod 

Jordbruk 01110–03220 

Industri 05100–43999  

Handel och tjänster 45110–82990, 94111–96090 

Offentlig verksamhet 84111–93290, 99000 

Hushåll 97000–98200, 1111111 

 

Varje kategori har en egen kostnad per energi, kWh (KE) och effekt, kW (KP), som 

multipliceras med ILE och ILEffekt för att ta fram avbrottskostnaderna i ett elnät. 

Avbrottskostnadsparametrarna för respektive kundkategori, presenteras i Tabell 3 och är 

uppdelade i aviserade och oavsierade avbrott. 

Tabell 3 Avbrottskostnadsparametrar framtagna av Göteborgs universitet år 2017 [1]. 

Oaviserade avbrott Aviserade avbrott 

Kundkategori KE (SEK/kWh) KP (SEK/kW) KE (SEK/kWh) KP (SEK/kW) 

Industri 160 71 76 21 

Handel och 

tjänster 

175 18 79 5,9 

Jordbruk 37 11 14 1,8 

Offentlig 

Verksamhet 

97 7,6 44 1,0 

Hushåll 5,8 2,0 5,0 1,9 
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2.6 Incitament för leveranssäkerhet 

Åtgärder som används för att upprätthålla ett långsiktigt och pålitligt elnät är minimikrav, 

incitament och information vilket sammanfattas i Figur 6. 

 

Figur 6 Åtgärder som används för att uppnå god leveranssäkerhet av EI. 

Minimikrav 

Elöverföringens kvalitet styrs genom ellagen, EI:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 

2013:1) om krav som elnätsbolagen skall uppfylla vid leverans av el för att det ska anses vara 

av god kvalitet. Dessa styrmedel är främst avsedda för att upprätthålla kvaliteten på 

miniminivå för enskilda kunder, exempelvis genom att ingen kund enligt ellagen ska få ett 

avbrott på längre än 24 timmar. I föreskrifterna förekommer krav på avbrottsfrekvens under 

ett år, spänningskvalitet, utökade funktionskrav och trädsäkringskrav för ledningar. 

Incitament 

Incitament har framtagits i syfte att ge elnätsbolagen möjlighet till att själva ta initiativ till att 

öka sin leveranssäkerhet, underhålla och ta ställning till framtida investeringar på elnätet. 

Incitament består av två olika ekonomiska styrmedel för att förbättra leveranssäkerheten, 

dels incitament på kundnivå och dels på kollektiv nivå. 

Vid längre avbrott på kundnivå har konsumenten rätt till ersättning eller skadestånd från 

elnätsbolaget. Rätten till ersättning för kunden inkluderas i ellagen 2006 i syfte att 

leveranssäkra ledningarna i elnätet. Med hjälp av detta incitament förbättrades 

leveranssäkerheten hos elnätsbolagen för att undvika att betala ut avbrottsersättningar till 

kund. Detta ekonomiska incitament leder till att elnätsbolagen behöver göra investeringar i 

sitt nät där kunder har hög avbrottsfrekvens eller risk till långa avbrott. 

Under kollektiv nivå finns incitament för att styra storleken på intäktsramen för 

elnätsbolagen genom leveranssäkerheten. Intäktsramen får ett tillägg eller avdrag beroende 

på om leveranssäkerheten är hög eller låg. 

Minimikrav

• Ett avbrott får inte överstiga 24 timmar.

• Antalet avbrott får inte överstiga 11 under ett år.

Incitament

• Incitament för lägre avbrottsfrekvens i reglering av elnätbolagets intäkter.

• Kunden ska ersättas vid avbrott längre än 12 timmar.

Information

• Sammanställning i form av rapport om leveranssäkerhet i elnäten.

• Publicera statistik över alla elnätbolags avbrott.
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Information 

Energimarknadsinspektionen samlar data över elavbrott från samtliga elnätsbolag för att 

presentera utvecklingen av leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Detta gör att samtliga 

elnätsbolag får drivkraft till att vilja öka sin leveranssäkerhet och följa upp hur elnätet ändras 

för att öka sin intäktsram [6]. 

2.7 Leveranssäkerhetsindikatorer för lokal- och regionnät 

Elnätsbolagen i Sverige rapporterar årligen in avbrottsdata till EI som används för att mäta 

och analysera leversansäkerheten i det svenska elnätet. Det som lämnas in av elnätsbolagen 

till EI är bland annat avbrottstid, antal avbrott, abonnemang, överförd energi och 

spänningsnivå. 

Med hjälp av de inrapporterade uppgifterna kan leveranssäkerheten presenteras på olika sätt, 

som exempelvis: 

• I det hela svenska elnätet 

• I ett enskilt elnätsbolag 

• I olika elnät med olika karakteristik 

• I olika kundgrupper 

• Hos enskilda kunder 

Energimarknadsinspektionen använder etablerade indikatorer som beskriver leverans-

säkerheten i lokal- och regionnätet i Sverige, indikatorerna beskrivs mer följande avsnitt [6]. 

2.7.1 SAIDI och SAIFI 

Leveranssäkerhetsindikatorerna, SAIDI (System Average Duration Index) och SAIFI 

(System Average Interruption Frequency Index) [15] är mått som mäter den genomsnittliga 

varaktigheten och felfrekvensen för avbrott på olika nät och dessa kundviktade indikatorer 

används oftast på lokalnätsnivå [6]. 

SAIDI är ett kundviktat medelavbrottstidsindex som redovisas vanligtvis i minuter, för 

aviserade och oaviserade avbrott. För att beräkna nätets SAIDI summeras avbrottstiden för 

respektive kund för aviserade och oaviserade avbrott dividerat med totalt antal kunder i nätet. 

SAIFI är ett kundviktad medelavbrottsfrekvensindex som redovisas i antal avbrott, för 

aviserade och oaviserade avbrott. SAIFI används för att beräkna tidigare händelser samt att 

simulera framtida scenarier. Indexet tar bara hänsyn till avbrott som är längre än 3 minuter. 

För att beräkna nätets SAIFI summeras antal avbrott för aviserade och oaviserade avbrott 

dividerat med totalt antal kunder i nätet [15]. 
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Avbrottsindikatorerna SAIDI (avbrottstid/kund, år) och SAIFI (antal avbrott/kund, år) [6] 

beräknas som summor för alla kunder 𝑘 enligt följande: 

 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ (𝑑𝑘𝑁𝑘)

𝑘

∑ 𝑁𝑘𝑘

        (1) 

 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ (𝜆𝑘𝑁𝑘)

𝑘

∑ 𝑁𝑘𝑘

        (2) 

 
𝜆k = Antal avbrott (st) 

dk = Avbrottstid (min) 

Nk = Antal kunder i varje anslutningspunkt (st) [16]  

2.7.2 AIT och AIF 

Indexen SAIDI och SAIFI används sällan på regionnätsnivå för att beräkna den 

genomsnittliga leveranssäkerheten i ett nät. Eftersom det är färre kunder på regionnätsnivå 

än lokalnätsnivå, är det mer väsentligt att veta hur mycket energi och effekt som inte 

levererats till kund. Därmed används ILE och ILEffekt samt de mindre etablerade 

effektviktade indikatorerna AIT (Average Interruption Time) och AIF (Average Interruption 

Frequency) som ska ge en bättre bild över avbrottstiden och avbrottsfrekvensen. 

AIT är ett effektviktat medelavbrottstidsindex som redovisas vanligtvis i minuter. AIF är ett 

effektviktat medelavbrottsfrekvensindex som redovisas i antal avbrott. De effektviktade 

indikatorerna AIT och AIF tar hänsyn till effektuttaget för årets alla avbrott för en kund i 

jämförelse till de kundviktade indikatorerna SAIDI och SAIFI som tar hänsyn till antalet 

kunder i nätet. 

Årsmedeleffekten för varje kund 𝑘 kan beräknas genom årsförbrukningen 𝐸𝑘 enligt följande: 

 

𝑃𝑘 =  
𝐸𝑘

8760
         (3) 

 

𝐸𝑘 = Kundens årliga uttagna energi (kWh) 

Avbrottsindikatorerna AIT (avbrottstid/kund, år) och AIF (avbrott/kund, år) beräknas som 

summor för alla kunder 𝑘 enligt följande: 

 

𝐴𝐼𝑇 =
∑ (𝑑𝑘𝑃𝑘)

𝑘

∑ 𝑃𝑘𝑘

        (4) 

 

𝐴𝐼𝐹 =
∑ (𝜆𝑘𝑃𝑘)

𝑘

∑ 𝑃𝑘𝑘

        (5) 
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𝜆k = Antal avbrott (st) 

dk = Avbrottstid (min) 

𝑃𝑘 = Årsmedeleffekt (kW) [6] 

2.7.3 ILE och ILEffekt 

Indikatorerna som används för att beräkna avbrottskostnader samt bedöma 

leveranssäkerheten är ILE och ILEffekt, dessa tillämpas oftast i både regionnätet och i 

lokalnätet [6]. 

Icke levererad energi (ILE) är ett mått på den energi som skulle levererats till en punkt om 

avbrottet inte hade inträffat. ILE beräknas genom att ta årsmedeleffekten i kW multiplicerad 

med uttagspunktens avbrottstid. ILE beräknas för aviserade och oaviserade avbrott var för 

sig. För att beräkna nätets ILE summeras alla uttagspunkters icke levererade energi. Detta 

summeras sedan ihop för varje kundkategori samt uppdelat i aviserade och oaviserade 

avbrott. 

Icke levererad effekt (ILEffekt) är ett mått på den effekt som skulle levererats till en punkt 

om avbrottet inte hade inträffat. ILEffekt beräknas genom att årsmedeleffekten i kW 

multipliceras med uttagspunktens antal avbrott. ILEffekt beräknas för aviserade och 

oaviserade avbrott var för sig. För att beräkna nätets ILEffekt summeras alla uttagspunkters 

icke levererade effekt för varje kundkategori var för sig, uppdelat i aviserade och oaviserade 

avbrott [15]. 

Avbrottsindikatorerna ILE (kWh) och ILEffekt (kW) kan beräknas med hjälp av 

indikatorerna SAIDI, SAIFI, AIT och AIF som summor för alla kunder 𝑘 enligt följande [1]: 

 

𝐼𝐿𝐸𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = ∑ (𝑃𝑘) ∙ 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼
𝑘

       (6) 

 
𝐼𝐿𝐸𝐴𝐼𝑇 = ∑ (𝑃𝑘) ∙ 𝐴𝐼𝑇

𝑘
       (7) 

 
𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = ∑ (𝑃𝑘)

𝑘
∙ 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼      (8) 

 
𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐴𝐼𝐹 = ∑ (𝑃𝑘)

𝑘
∙ 𝐴𝐼𝐹       (9) 
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2.8 Räkneexempel 

I avsnittet presenteras ett räkneexempel på ett fiktivt nät där syftet är att visa hur samtliga 

indikatorer beräknas. Beräkningen av indikatorerna för en viss kundkategori eller för hela 

nätet är densamma. I detta räkneexempel beräknas indikatorerna för endast en kundkategori. 

Nätet har en total årsförbrukning på 2,61 GWh med totalt fem kunder med spänningsnivån 

0,4 kV. Totalt har tre kunder i nätet fått ett avbrott under året med olika avbrottstider. Med 

hjälp av ekvation (3) kan total årsmedeleffekt för nätet beräknas till drygt 298 kW. Som 

tidigare nämnts så tar arbetet bara hänsyn till oaviserade avbrott. 

Informationen om kunderna i avbrottet presenteras i Tabell 4 som i vanliga fall hämtas från 

dpPower. Kunderna har en egen SNI-kod som talar om vilken kundkategori de tillhör. I 

detta exempel är alla kunder hushållskunder. 

Tabell 4 Avbrottsinformation om dem 6 drabbade kunderna i nätet. 

Kund SNI ÅRSFÖRBRUKNING   

(𝐸𝑘)                            

[kWh] 

AVBROTTSTID   

(dk)                     

[min] 

ANTAL AVBROTT       

(𝜆k)                                  

[st] 

1 111111 844 112 46,08 1 

2 111111 505 753 70,88 1 

3 111111 492 000 17,53 1 

4 111111 400 093 0 0 

5 111111 368 042 0 0 

2.8.1 Beräkning av årsmedeleffekt per kund 

Med hjälp av årsförbukningen i Tabell 4 kan årsmedeleffekten i kW för respektive kund 

beräknas med ekvation (3) enligt följande: 

𝑃1 =  
𝐸1

8760
=

844112

8760
= 96,36 𝑘𝑊 

𝑃2 =  
𝐸2

8760
=

505753

8760
= 57,73 𝑘𝑊 

𝑃3 =  
𝐸3

8760
=

492000

8760
= 56,16 𝑘𝑊 

𝑃4 =  
𝐸4

8760
=

400093

8760
= 45,67 𝑘𝑊 

𝑃5 =  
𝐸5

8760
=

368042

8760
= 42,01 𝑘𝑊 
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Tabell 5 presenterar beräknade värden för årsmedeleffekten för respektive kund i nätet. 

Tabell 5 Beräknad årsmedeleffekt för respektive kund. 

Kund ÅRSMEDELEFFEKT (𝑃𝑘) [kW] 

1 96,36 

2 57,73 

3 56,16 

4 45,67 

5 42,01 

2.8.2 Beräkning av leveranssäkerhetsindikatorerna 

I räkneexemplet för SAIDI och SAIFI är Nk lika med ett för alla kunder i nätet. Det vill säga 

att varje anslutningspunkt i nätet matar en kund. Beräkning av leveranssäkerhets-

indikatorerna härleds nedan. 

2.8.2.1 Beräkning av SAIDI 

 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ (𝑑𝑘𝑁𝑘)5

1

∑ 𝑁𝑘
5
1

=
𝑑1𝑁1 + 𝑑2𝑁2 + 𝑑3𝑁3 + 𝑑4𝑁4 + 𝑑5𝑁5

𝑁1+ 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑁5

= 

 

46,08 ∙ 1 + 70,88 ∙ 1 + 17,53 ∙ 1 + 0 ∙ 1 + 0 ∙ 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1
= 

 

134,49

5
= 26,90 𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑢𝑛𝑑, å𝑟 

2.8.2.2 Beräkning av SAIFI 
 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ (𝜆𝑘𝑁𝑘)5

1

∑ 𝑁𝑘
5
1

=
𝜆1𝑁1 + 𝜆2𝑁2 + 𝜆3𝑁3 + 𝜆4𝑁4 + 𝜆5𝑁5

𝑁1+ 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑁5
= 

 

1 ∙ 1 + 1 ∙ 1 + 1 ∙ 1 + 0 ∙ 1 + 0 ∙ 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1
= 
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3

5
= 0,60 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡/𝑘𝑢𝑛𝑑, å𝑟 

2.8.2.3 Beräkning av AIT 

 

𝐴𝐼𝑇 =
∑ (𝑃𝑘𝑑𝑘)5

1

∑ 𝑃𝑘
5
1

=
𝑃1𝑑1 + 𝑃2𝑑2 + 𝑃3𝑑3 + 𝑃4𝑑4 + 𝑃5𝑑5

𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5

= 

 

96,36 ∙ 46,08 + 56,73 ∙ 70,88 + 56,16 ∙ 17,53 + 45,67 ∙ 0 + 42,01 ∙ 0

96,36 + 57,73 + 56,16 + 45,67 + 42,01
= 

 

9445,78

297,93
= 31,70 𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑢𝑛𝑑, å𝑟 

2.8.2.4 Beräkning av AIF 
 

𝐴𝐼𝐹 =
∑ (𝑃𝑘𝜆𝑘)5

1

∑ 𝑃𝑘
5
1

=
𝑃1𝜆1 + 𝑃2𝜆2 + 𝑃3𝜆3 + 𝑃4𝜆4 + 𝑃5𝜆5

𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5
= 

 

96,36 ∙ 1 + 56,73 ∙ 1 + 56,16 ∙ 1 + 45,67 ∙ 0 + 42,01 ∙ 0

96,36 + 57,73 + 56,16 + 45,67 + 42,01
= 

 

209,25

297,93
= 0,70 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡/𝑘𝑢𝑛𝑑, å𝑟 

2.8.3 Beräkning av ILE, ILEffekt och avbrottskostnader 

ILE och ILEffekt kan beräknas med hjälp av ekvationerna i avsnitt 2.7.3 och 

avbrottskostnaderna beräknas med hjälp av Tabell 3. Beräkning av ILE, ILEffekt och 

avbrottskostnader visas nedan: 

2.8.3.1 Beräkning av ILE med hjälp av SAIDI 

𝐼𝐿𝐸𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = ∑(𝑃𝑘) ∙ 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5) ∙ 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =

𝑘

  

(96,36 + 57,73 + 56,16 + 45,67 + 42,01) ∙ 26,90 = 8014 kWh 
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2.8.3.2 Beräkning av ILEffekt med hjälp av SAIFI 

𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = ∑(𝑃𝑘)

𝑘

∙ 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = 

(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5) ∙ 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  

 

(96,36 + 57,73 + 56,16 + 45,67 + 42,01) ∙ 0,60 = 179 kW 

 

2.8.3.3 Beräkning av ILE med hjälp av AIT 

𝐼𝐿𝐸𝐴𝐼𝑇 = ∑(𝑃𝑘) ∙ 𝐴𝐼𝑇 = (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5) ∙ 𝐴𝐼𝑇 =

𝑘

  

(96,36 + 57,73 + 56,16 + 45,67 + 42,01) ∙ 31,70 = 9444 kWh 

 

2.8.3.4 Beräkning av ILEffekt med hjälp av AIF 

𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐴𝐼𝐹 = ∑(𝑃𝑘)

𝑘

∙ 𝐴𝐼𝐹 = 

(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5) ∙ 𝐴𝐼𝐹 =  

 

(96,36 + 57,73 + 56,16 + 45,67 + 42,01) ∙ 0,70 = 209 𝑘𝑊 

 

2.8.3.5 Beräkning av avbrottskostnader 

Avbrottskostnaderna för nätet beräknas med hjälp av Tabell 3, där (KE) och (KP) anges. 

Beräkningen av avbrottskostnaderna för nätet härleds nedan. 

𝐴𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐼𝐿𝐸𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 ∙ 𝐾𝐸,ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 = 8014 ∙ 5,8 = 46 481 𝑘𝑟  

𝐴𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 ∙ 𝐾𝑃,ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 = 179 ∙ 2 = 358 𝑘𝑟 

𝐴𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐼𝐿𝐸𝐴𝐼𝑇 ∙ 𝐾𝐸,ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 = 9444 ∙ 5,8 = 54 775 𝑘𝑟 

𝐴𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 ∙ 𝐾𝑃,ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 = 209 ∙ 2 = 418 𝑘𝑟 
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2.8.4 Sammanställning av räkneexemplet 

Tabell 6 sammanställer de tidigare beräknade leveranssäkerhetsindikatorerna för räkne-

exemplet. 

Tabell 6 Leveranssäkerhetsindikatorer för nätet i räkneexemplet. 

Kundkategori SAIDI 

[min/kund,år] 

SAIFI 

[avbrott/kund,år] 

AIT 

[min/kund,år] 

AIF 

[avbrott/kund,år] 

Hushåll 26,90 0,60 31,7 0,70 

 

SAIDI och SAIFI blev mindre än AIT och AIF på grund av att SAIDI och SAIFI är 

kundviktade indikatorer och AIT, AIF är effektviktade indikatorer. Kund 3 är den kunden 

med högst årsförbrukning i nätet. Om kund 3 istället hade haft samma årsförbrukning som 

kund 4 så hade AIT och AIF blivit lägre än SAIDI och SAIFI i nätet. Tabell 7 sammanställer 

de tidigare beräknade ILE och ILEffekt för räkneexemplet. 

Tabell 7 ILE och ILEffekt beräknade med hjälp av SAIDI,SAIFI och AIT, AIF. 

Kundkategori ILE (SAIDI) 

[kWh] 

ILEffekt (SAIFI) 

[kW] 

ILE (AIT) 

[kWh] 

ILEffekt (AIF) 

[kW] 

Hushåll 8014 179 9444 209 

 

I detta räkneexempel blev AIT och AIF större än SAIDI och SAIFI, vilket resulterar i att 

ILE och ILEffekt utifrån AIT och AIF blir större för hushållskunderna enligt ekvationerna 

i avsnitt 2.7.3. 

Tabell 8 sammanställer de tidigare beräknade avbrottskostnaderna för räkneexemplet. 

Tabell 8 Avbrottskostnaderna beräknade med hjälp av ILE och ILEffekt. 

Kundkategori Avbrottskostnad 

(SAIDI)        

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(SAIFI)         

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(AIT)            

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(AIF)          

[SEK] 

Hushåll 46 481 358 54 775 418 

 

I detta räkneexempel blev ILE och ILEffekt störst utifrån AIT och AIF, vilket resulterar i 

att avbrottskostnaderna blir högre vid beräkning med hjälp av AIT och AIF enligt 

avbrottskostnadsparametrarna i Tabell 3. 
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3 Automation i elnätet 

I takt med att elnätet växer och Energimarknadsinspektionens krav ökar krävs nya metoder 

för att bemöta EI:s krav på leveranssäkerhet. Automation är en del av elnätets utveckling i 

syfte att minska behovet av bemanning, ge en säkrare överblick och kontroll samt underlätta 

informationsbyte inom företaget. Fördelen med automatisering är att det klarar av att hålla 

höga tidskrav på stora datamängder, i det här fallet kan detta kopplas mot en slinga med stor 

effekt. Med hjälp av automatisering kan slingan få kortare avbrottstider [17]. 

Tidigare gjordes alla åtgärder/kopplingar i elnätet manuellt. Det vill säga att montörerna var 

alltid tvungna att åka ut till en station för att slå till eller från kopplingsapparat (brytare eller 

lastfrånskiljare) vid fel. Med hjälp av ökad automation i form av fjärrkontroll i nätet har 

avbrottstiden på störningar reducerats från timmar till minuter. År 2016 installerades den 

första självläkande slingan i GENAB:s elnät, som tog automationen till nästa nivå. 

Apparaterna i den självläkande slingan kan kommunicera med samtliga stationer och 

automatiskt göra till- och frånkopplingar samt koppla om i slingan vid störningar. Med hjälp 

av den självläkande slingan kan avbrottstider istället hamna på under en minut [18]. 

Automation kan delas in i tre olika begrepp:  

• Fjärrstyrning 

• Fjärrövervakning 

• Fjärrkontroll 

Fjärrstyrning innebär att besluten tas i driftcentralen. Besluten som tas i DC baseras på 

insamlade mätvärden från stationen (fjärrövervakning). 

 

 

Figur 7 Kommunikation mellan driftcentral och station. 
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Fjärrkontroll är både fjärrstyrning och fjärrövervakning och fjärrkontroll kan delas in i fem 

nivåer vilket visas i Figur 8. 

 

Figur 8 De fem nivåerna av fjärrkontroll [17]. 

3.1 Felindikering 

Produkter som är typiskt avsedda för felindikering på stationer tillverkas av bland annat 

Protrol och Netcontrol. Dessa produkter är utvecklade för driftövervakning och 

feldetektering. GENAB använder sig utav feldetektorn IPC4010 från Protrol. IPC4010 

består av feldetektering med inbyggd fjärrterminal (RTU). IPC4010 har in- och utgångar för 

indikeringar och manövreringar och passar utmärkt till användning i nätstationer. IPC4010 

kommunicerar med driftcentralen via protokollet IEC60870-5-101 för signalkabel. Vid 

kommunikation med tvåtrådig styrkabel kopplas de i ”multidrop” vilket innebär att de dras i 

serie [19]. 

3.1.1 Feldetektering hos GENAB 

I GENAB:s nät sitter IPC-enheterna i multidrop, kopplade via tvåtrådig styrkabel mot 

driftcentralen. Styrkabeln ligger i serie med stationerna men behöver dock inte ligga i slinga 

som matningen gör till stationerna. För att IPC-enheten ska kunna kommunicera med 

driftcentralen räcker det att seriekopplingen kopplas mot en K-station. 

När ett fel uppstår i en slinga uppkommer en felström. IPC4010 skickar då en indikering till 

driftcentralen antingen på överström eller jordfel, beroende på felets art. Villkor som ska 

uppfyllas för att signal för överström och jordfel ska skickas beskrivs nedan. 

Processnivå

• Omfattar den data som samlas in och utför kopplingar närmast processen.

Objektsnivå

• Omfattar alla funktioner för ett objekt, till exempel en motor.

Stationsnivå

• Omfattar alla apparater som kommunicerar med övervakning, styrning, skydd och 
mätning i en station.

Driftcentralnivå

• Fjärrkontroll, som tillämpas på stationer

• Lastprognostisering

• Driftoptimering

• Stabilitetsanalys

Företagsnivå

• Balans ansvar - Varje företag ska leverera lika mycket el som kunderna förbrukar.

• Elhandel - All elhandel inom Norden, går genom Nord Pool Spot.
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Överström 

• Den passerande felströmmen i nätstationen skall överstiga 400 A och samtidigt 

uppfylla nollspänningsvillkoret. Nollspänningsvillkoret innebär att brytaren i K-

stationen måste lösa ut i samband med felet. Detta villkor är satt för att IPC-enheten 

inte skall skicka en falsk indikering till DC. Ett exempel på falsk indikering kan vara 

en transient och då ska IPC-enheten inte skicka en felindikering på grund av att 

nollspänningsvillkoret inte är uppfylld. 

Jordfel 

Felsignal av jordfel ges genom tre kombinerade villkor som måste uppfyllas. 

• Summaströmmen, det vill säga summan av de tre faserna (3Io) ska överstiga ett inställt 

värde på 2 A. 

• Vid jordfel flyter summaströmmen i både den felbehäftade kabeln men även i de 

friska kablarna under en och samma transformator, då måste den felbehäftade kabeln 

identifieras. Detta görs genom att för varje fas räkna ut kvoten av strömökningen i 

en fas som jämförs med summan av strömökningarna i de två andra faserna. Teori 

och experiment visar att en kvot över cirka 2-3 uppstår bara på den felbehäftade 

kabeln. Därmed har GENAB valt att ställa in IPC-enhetens kvot på 3. 

• Vid jordfel krävs även att tidigare nollspänningsvillkor är uppfyllt, det vill säga att 

brytaren i K-stationen har detekterat felet och löst ut. 

Inställningsvärden för brytare i K-station 

En slinga som matas av en K-station skyddas av två olika huvudbrytare. Brytarna är inställda 

i två olika steg, steg 1 och steg 2 (fint- och grovt steg). Ett exempel på hur de två olika stegen 

kan ställas in för brytarna är enligt följande [20]: 

Steg 1 

• 400 A - löser ut på 1,2 sekunder 

Steg 2  

• ≥ 3200 A löser ut momentant 

3.2 Manöver 

Manövrering innebär att operatören kan utföra kopplingar i en station från DC via 

fjärrkontrollssystemet SCADA. DC utför kopplingar med hjälp av tangentbord och 

schemabilder över nätet som operatören ansvarar för. De vanligaste typerna av 

manövreringar är: 

• Slå till och slå från brytare samt öppna och sluta lastfrånskiljare 

• Styra lindningskopplarens läge 
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Manövreringar sker antingen via en- eller tvåstegsförfarande. Ett exempel på 

enstegsförfarande innebär att frånskiljaren öppnas direkt vid ett kommando. Vid 

tvåstegsförfarandet behöver operatören bekräfta sitt kommando innan manövreringen 

utförs. Figur 9 illustrerar ett händelseförlopp där en frånskiljare ska öppnas i en nätstation 

från DC med hjälp av en- och tvåstegsförfarande. 

 

Figur 9 Illustration av en- och tvåstegsförfarande mellan DC och station [17]. 

3.3 Självläkande slinga 

GENAB har installerat en självläkande slinga 2016 som betraktas som fullt automatiserad. 

Ett händelseförlopp för en störning i denna slinga kan se ut enligt följande: 

1. Ett fel inträffar på en av ledningarna mellan stationerna eller en komponent i slingan 

som orsakar ett avbrott. 

2. Brytaren i kopplingsstation löser ut. 

3. IPC-enheterna börjar kommunicera med varandra, genom att ställa frågan: ”har du 

sett en felström”.  Om svaret är ”Ja” kommer enheterna att gå vidare till nästa linje 

tills att den felbehäftade linjen hittas. Den felbehäftade linjen identifieras genom att 

linjen mellan två stationer, där den ena har sett en felström och den andra inte har 

sett en felström. IPC-enheterna börjar kommunicera med den station närmast 

huvudbrytaren som har löst ut.  

4. Den linje som har sett felströmmen i ena ändan men inte den andra kommer att 

öppnas från bägge ändar. Frånskiljarna tar ungefär 5 sekunder på sig att öppna och 

slutas i en nätstation. 

5. Sektioneringspunkten i slingan sluts och brytaren i K-stationen slås till. 

6. Kunderna har nu fått tillbaka spänning och felbehäftade linjen kan repareras [20]. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras beräkningar på statistik tagen från dpPower. Statistiken innehåller 

störningar från år 2017, där spänningsnivån, årsförbrukning, antalet avbrott och 

avbrottstiden är specificerat för varje enskild kund i nätet. Med hjälp av statistiken beräknas 

leveranssäkerhetsindikatorerna för hela nätet och kundkategorierna enligt Tabell 2. Därefter 

presenteras de beräknade värdena för avbrottskostnaderna i nätet. Indikatorerna tillämpas på 

olika typer av nät med syftet att se hur indexen beter sig i olika förhållanden. Formlerna som 

används för beräkningen finns i avsnitten om leveranssäkerhetsindikatorerna.   

Näten som presenteras i kapitlet: 

• En vald kopplingsstation i GENAB:s nät med totalt 21 861 kunder. 

• En vald nätstation som matas från kopplingsstationen med totalt 421 kunder. 

• Ett fiktivt nät med totalt 58 verkliga kunder som matas från samma kopplingsstation.  

• Ett valt slingnät som matas från kopplingsstationen med totalt 740 kunder. 

ILE och ILEffekt beräknas för att ta reda på den ekonomiska påverkan på samhället. Dessa 

indikatorer har beräknats i syfte till att ge en enklare uppfattning av förändringen av 

leveranssäkerhetsindikatorerna och även ge personer som är mindre insatta i ämnet, en bättre 

förutsättning att förstå resultatet. För att beräkna samhällskostnaderna för näten så måste 

indikatorerna delas upp i kundkategorier, på grund av att varje kategori har en egen kostnad 

per effekt (kW) och energi (kWh) enligt Tabell 3. 

4.1 K-station 

En kopplingsstation i GENAB:s nät har valts för att beräkna leveranssäkerhetsindikatorerna 

SAIDI, SAIFI och AIT, AIF. 

Totalt har kopplingsstationen 21 861 kunder på en total årsförbrukning på ungefär 

270 GWh, 8 599 av kunderna har fått en eller flera störningar. Nätet består av både 0,4 och 

12 kV:s kunder. Kunderna i nätet är uppdelade i kundkategorierna: 

• Hushåll - 19 835 kunder 

• Industri - 419 kunder 

• Handel och tjänster - 1 168 kunder 

• Offentlig verksamhet - 349 kunder 

• Jordbruk - 90 kunder 

K-stationens storlek kan motsvara ett helt elnät för ett mindre elnätsbolag. Därmed ger det 

en bra jämförelse med andra elnätsbolag då K-stationen har en stor variation av 

kundkategorier. Noterbart är att hushållskunderna i K-stationen motsvarar 90 procent av det 

totala antalet kunder.  
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4.1.1 Beräkning 

I Tabell 9 presenteras beräknade värden för SAIDI, SAIFI, AIT och AIF värden för hela K-

stationen och för olika kundkategorier. 

Tabell 9 Beräknade SAIDI, SAIFI, AIT och AIF värden för hela K-stationen och för olika kundkategorier. 

Kundkategori SAIDI 

[min/kund,år] 

SAIFI 

[avbrott/kund,år] 

AIT 

[min/kund,år] 

AIF 

[avbrott/kund,år] 

Industri 12,52 0,44 14,91 0,46 

Handel och 

tjänster 

16,30 0,49 17,65 0,72 

Jordbruk 25,14 1,02 27,18 1,04 

Offentlig 

Verksamhet 

12,10 0,45 12,93 0,51 

Hushåll 12,21 0,39 17,88 0,67 

K-station 13,52 0,44 16,71 0,62 

 

I K-stationen blir alla värden för AIT och AIF större än SAIDI och SAIFI för alla 

kundkategorier och för hela K-stationen. Den kundkategori som har störst differens i 

indikatorerna är hushållskunder. AIT blev cirka 46 procent större än SAIDI och SAIFI drygt 

71 procent större än AIF. 
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I Tabell 10 presenteras ILE och ILEffekt för K-stationen och de olika kundkategorierna. 

Beräkningarna är utförda med hjälp av SAIDI, SAIFI, AIT och AIF enligt formlerna för ILE 

och ILEffekt i avsnitt 2.7.3. 

Tabell 10 Beräknade ILE och ILEffekt värden med hjälp av SAIDI, SAIFI och AIT, AIF för hela K-stationen 
och för olika kundkategorier. 

Kundkategori ILE (SAIDI) 

[kWh] 

ILEffekt (SAIFI) 

[kW] 

ILE (AIT) 

[kWh] 

ILEffekt (AIF) 

[kW] 

Industri 1 449 3 050 1 726 3 206 

Handel och 

tjänster 

2 356 4 264 2 552 6 216 

Jordbruk 77 189 84 1 912 

Offentlig 

Verksamhet 

653 1 456 698 1 634 

Hushåll 2 418 4 630 3 540 7 912 

K-station 6 953 13 589 8 600 20 880 

 

Utifrån beräkningarna på K-stationen blev AIT och AIF större än SAIDI och SAIFI, vilket 

resulterar i att ILE och ILEffekt utifrån AIT och AIF blir större för K-stationen enligt 

ekvationerna i avsnitt 2.7.3. 
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Tabell 11 presenterar avbrottskostnaderna för K-stationen och de olika kundkategorierna 

som är beräknade med hjälp av ILE och ILEffekt. 

Tabell 11 Beräknade avbrottskotnader för nätet med hjälp av ILE och ILEffekt för K-stationen och för olika 
kundkategorier. 

Kundkategori Avbrottskostnad 

(SAIDI)       

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(SAIFI)      

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(AIT)          

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(AIF)          

[SEK] 

Industri 231 779 216 519 276 112 227 640 

Handel och 

tjänster 

412 382 76 751 446 558 111 894 

Jordbruk 2 863 2 076 3 094 2 109 

Offentlig 

Verksamhet 

63 311 11 069 67 668 12 416 

Hushåll 14 027 9 260 20 533 15 825 

K-station 724 362 315 675 813 965 369 884 

 

Utifrån beräkningarna i K-stationen blev ILE och ILEffekt störst utifrån AIT och AIF, vilket 

resulterar i att avbrottskostnaderna blir högre vid beräkning med hjälp av AIT och AIF enligt 

avbrottskostnadsparametrarna i Tabell 3. 

4.2 Nätstation 

En nätstation som matas av den tidigare K-stationen har valts för att beräkna 

leveranssäkerhetsindikatorerna SAIDI, SAIFI, AIT och AIF. 

Totalt har nätstationen 421 kunder med en total årsförbrukning på ungefär 2,9 GWh, där alla 

kunder i nätstationen blivit drabbade av ett och samma avbrott. Nätet består endast av 0,4 

kV:s kunder, där kunderna i nätet är uppdelade i kundkategorierna: 

• Hushåll – 409 kunder 

• Handel och tjänster – 4 kunder 

• Offentlig verksamhet – 8 kunder 
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4.2.1 Beräkning 

 I Tabell 12 presenteras beräknade värden för SAIDI, SAIFI, AIT och AIF värden för hela 

nätstationen och för olika kundkategorier. 

Tabell 12 Beräknade SAIDI, SAIFI,  AIT och AIF värden för hela nätstationen och för olika kundkategorier. 

Kundkategori SAIDI 

[min/kund,år] 

SAIFI 

[avbrott/kund,år] 

AIT 

[min/kund,år] 

AIF 

[avbrott/kund,år] 

Handel och 

tjänster 

17,55 1,00 17,55 1,00 

Offentlig 

Verksamhet 

17,55 1,00 17,55 1,00 

Hushåll 17,55 1,00 17,55 1,00 

Nätstation 17,55 1,00 17,55 1,00 

 

I nätstationen blir alla värden för AIT och AIF lika med SAIDI och SAIFI. Detta gäller för 

alla kundkategorier och för hela nätstationen. Förklaringen till detta är att alla kunder har fått 

ett och samma avbrott med samma avbrottstid. 

Tabell 13 presenterar ILE och ILEffekt för nätstationen och de olika kundkategorierna, 

beräknade med hjälp av SAIDI, SAIFI, AIT och AIF. 

Tabell 13 Beräknade ILE och ILEffekt värden med hjälp av SAIDI, SAIFI,  AIT och AIF för hela 
nätstationen och för olika kundkategorier. 

Kundkategori ILE (SAIDI) 

[kWh] 

ILEffekt (SAIFI) 

[kW] 

ILE (AIT) 

[kWh] 

ILEffekt (AIF) 

[kW] 

Handel och 

tjänster 

4 14 4 14 

Offentlig 

Verksamhet 

19 64 19 64 

Hushåll 69 236 69 236 

Nätstation 92 314 92 314 

 

Utifrån beräkningarna på nätstationen blev AIT och AIF lika med SAIDI och SAIFI. Detta 

resulterar i att ILE utifrån SAIDI och AIT blir lika stora och ILEffekt utifrån SAIFI och 

AIF blir lika stora för nätstationen enligt ekvationerna i avsnitt 2.7.3. 
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Tabell 14 presenterar avbrottskostnaderna för nätstationen och de olika kundkategorierna 

som är beräknade med hjälp av ILE och ILEffekt. 

Tabell 14 Beräknade avbrottskotnader för nätet med hjälp av ILE och ILEffekt för nätstationen och för olika 
kundkategorier. 

Kundkategori Avbrottskostnad 

(SAIDI)       

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(SAIFI)      

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(AIT)          

[SEK] 

Avbrottskostnad 

(AIF)          

[SEK] 

Handel och 

tjänster 

735 258 735 258 

Offentlig 

Verksamhet 

1 816 486 1 816 486 

Hushåll 401 473 401 473 

Nätstation 2 952 1 217 2 952 1 217 

 

I detta fall blev ILE lika stor oberoende på vilken leveranssäkerhetsindikator som används 

och detsamma gäller för ILEffekt vilket resulterar i att avbrottskostnaderna är lika stora 

utifrån beräkning med SAIDI eller AIT och detsamma gäller för SAIFI och AIF enligt 

avbrottskostnadsparametrarna i Tabell 3. 

4.3 Känslighetsanalys i ett fiktivt nät 

De tidigare beräkningarna gav inte tillräckligt stora variationer i AIT och SAIDI för att visa 

hur indikatorerna beter sig. Därmed togs beslutet att beräkna på ett fiktivt nät. Ett antal 

kunder har valts från K-stationen i avsnitt 4.1. Kunderna används som material till en 

simulering, där målet är att förstå hur indikatorerna beter sig vid modifiering av befintliga 

parametrar. Detta kan sedan användas som bevis till varför AIT har varit större, lika stor 

respektive mindre än SAIDI i de verkliga fallen 

Totalt har det simulerade nätet 58 kunder med en total årsförbrukning på ungefär 10,7 GWh, 

30 av kunderna har fått en störning, kunderna är uppdelade i kundkategorierna: 

• Hushåll - 30 kunder 

• Industri - 3 kunder 

• Handel och tjänster - 12 kunder 

• Offentlig verksamhet - 2 kunder 

• Jordbruk - 1 kund 

I simuleringen får inte alla parametrar modifieras för att få ut de önskade värdena. I 

verkligheten kan vissa faktorer inte styras av elnätsbolagen. Årsförbrukningen styrs av 
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kunden själv och därmed kan inte den totala årsförbrukningen modifieras i nätet. Det totala 

antalet kunder i nätet kan inte heller modifieras i det fiktiva nätet. Det som kan modifieras i 

det simulerade nätet är avbrottstiden för respektive kund samt vilken typ av kund som får 

avbrott. 

4.3.1 Beräkning 

Simuleringens syfte är att ta reda på när värdet på SAIDI blir större än AIT, när SAIDI blir 

mindre än AIT och när de blir lika. Därmed har simuleringen delats upp i olika fall som 

presenteras nedan. 

Fall 1 – Befintliga värden 

I detta fall presenteras beräknade värden på SAIDI och AIT framtagna från kunder i K-

stationen som tidigare nämnt.  

Fall 2 – SAIDI > AIT (Avbrottstid) 

I detta fall presenteras beräknade värden på leveranssäkerhetsindikatorerna, när SAIDI 

är större än AIT, genom att modifiera avbrottstiden för kunderna i nätet. 

Fall 3 – SAIDI > AIT (Utbyte av kund) 

I detta fall presenteras beräknade värden på när SAIDI är större än AIT, där kunder med 

hög årsförbrukning ersätts. 

Fall 4 – SAIDI = AIT  

I detta fall presenteras beräknade värden på när SAIDI är lika med AIT. 

Fall 5 – SAIDI < AIT (Avbrottstid) 

I detta fall presenteras beräknade värden på när SAIDI är mindre än AIT, där 

avbrottstiden modifierats för kunderna i nätet. 

Fall 6 – SAIDI < AIT (Utbyte av kund) 

I detta fall presenteras beräknade värden på när SAIDI är mindre än AIT, där kunder 

med låg årsförbrukning ersätts. 

4.3.1.1 Fall 1 

SAIDI och AIT beräknas på samma sätt som tidigare för det simulerade nätet, vilket 

resulterar i att SAIDI blir mindre än AIT såsom visats i tidigare fall i K-stationen. 

Tabell 15 Beräknade SAIDI och AIT värden för det simulerade nätet på 58 kunder. 

SAIDI [min/kund,år] AIT [min/kund,år] 

19,60 21,53 
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SAIDI och AIT är båda beroende av avbrottstiden enligt beräkningsformlerna (1) och (4) 

och detta medför att en ändring av avbrottstiden kommer påverka båda indexen. Skillnaden 

på SAIDI och AIT är att AIT tar hänsyn till kundernas årsmedeleffekt och den totala 

årsmedeleffekten för samtliga kunder. SAIDI tar hänsyn till antalet kunder som fått avbrott 

och det totala antalet kunder i nätet. 

4.3.1.2 Fall 2 

I detta fall finns det två sätt som kan göra att SAIDI bli större än AIT med hjälp av olika 

avbrottstider: 

• Öka avbrottstiden på flera kunder med låg årsförbrukning som till exempel hushålls 

kunder på 900 kWh. 

• Minska avbrottstiden på en eller flera kunder med hög årsförbrukning som till 

exempel en industrikund på 966 3585 kWh. 

Tabell 16 presenterar SAIDI och AIT värden som beräknats med hjälp av att avbrottstiden 

har minskat på en industrikund i nätet. 

Tabell 16 SAIDI > AIT – Avbrottstiden på en industrikund minskar i nätet. 

SAIDI [min/kund,år] AIT [min/kund,år] 

22,36 21,52 

4.3.1.3 Fall 3 

AIT är enligt formeln beroende av årsmedeleffekten per kund medan SAIDI inte tar hänsyn 

till årsmedeleffekten. Eftersom kunden själv bestämmer sin årsförbrukning kan inte 

elnätsbolagen styra detta och därför kan inte årsmedeleffekten modifieras för kunderna i 

nätet. Däremot kan elnätsbolagen öka leveranssäkerheten för de större kunderna så de får 

färre avbrott. Färre avbrott fås genom att avbrottstiden hamnar under 3 minuter. 

I detta fall kan SAIDI bli större än AIT om en stor kund med hög årsförbrukning, så som 

en industri, inte får ett avbrott alls. Tabell 17 presenterar beräknade värden på nätet om en 

industrikund i nätet ersätts med en hushållskund med samma avbrottstid (antalet avbrott är 

densamma). 

Tabell 17 SAIDI > AIT – Industrikund ersätts med en ny hushållskund. 

SAIDI [min/kund,år] AIT [min/kund,år] 

19.60 0,84 

4.3.1.4 Fall 4 

I detta fall blir SAIDI lika med AIT som i det verkliga fallet i nätstationen i avsnitt 0. Detta 

kan enklast förklaras genom att jämföra formlerna (1) och (4) för SAIDI och AIT  
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Om AIT divideras med SAIDI ges nedanstående ekvation: 

𝐴𝐼𝑇

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼
=

∑ (𝑃𝑘𝑑𝑘)
𝑘

 ∙ ∑ 𝑁𝑘𝑘

∑ 𝑃𝑘  𝑘 ∙ ∑ (𝑑𝑘𝑁𝑘)
𝑘

 

Om alla kunder i nätet har fått samma avbrott med samma avbrottstid så kan dk brytas ut 

från summa tecknet och då blir AIT lika med SAIDI enligt nedanstående bevis: 

𝐴𝐼𝑇

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼
=

𝑑∙∑ 𝑃𝑘𝑘  ∙∑ 𝑁𝑘𝑘

∑ 𝑃𝑘 𝑘 ∙𝑑∙∑ 𝑁𝑘𝑘
= 1  

Tabell 18 presenterar alltså det beräknade värdena på nätet, om alla 58 kunder har fått ett 

och samma avbrott med samma avbrottstid, vilket ger samma SAIDI och AIT värde. 

Tabell 18 SAIDI = AIT – Alla kunder i nätet har fått samma avbrott med samma avbrottstid. 

SAIDI [min/kund,år] AIT [min/kund,år] 

30,00 30,00 

4.3.1.5 Fall 5 

I detta fall kan SAIDI bli mindre än AIT om vi har korta avbrottstider för små kunder såsom 

hushåll eller om vi har höga avbrottstider på stora kunder såsom industrier. Tabell 19 

presenterar beräknade värden på nätet när en industrikund i nätet får en längre avbrottstid. 

Tabell 19 SAIDI < AIT – Avbrottstiden på en industri ökar i nätet. 

SAIDI [min/kund,år] AIT [min/kund,år] 

15,72 21,55 

4.3.1.6 Fall 6 

I detta fall kan SAIDI bli mindre än AIT om många stora kunder med stor årsförbrukning 

har fått avbrott i nätet. Tabell 20 presenterar beräknade värden på nätet om en hushållskund 

ersätts med en industrikund med samma avbrottstid. 

Tabell 20 SAIDI < AIT – Hushållskund ersätts med en ny industrikund. 

SAIDI [min/kund,år] AIT [min/kund,år] 

19,60 25,74 

4.4 Automatisering i ett sling nät 

Analysen utgår från en störningsrapport där avbrottstid, årsförbrukning och antal fel är känt. 

Automatisering tillämpas på en befintlig slinga med fem nätstationer och tre kundstationer. 

Slingan har inte någon fjärrkontroll till stationerna eller sektioneringspunkten. Utredningen 
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kommer alltså att tillämpa fjärrkontroll av stationer på driftcentralnivå och sedan 

automatisera slingan genom att använda självläkande slinga. Automatisering i elnätet kan vara 

en lösning för att få ned avbrottstiderna. 

Analysen riktar sig in på ett avbrott med 57 kunder som delas in i fyra olika 

automationsnivåer för att visa hur avbrottstiden kan reduceras i ett nät. 

Nivå 1 – ”Manuellt” läge 

I detta fall utgår mätvärden från själva avbrottet i störningsrapporten. I 

störningsrapporten finns en kopplingssedel som presenterar störningens 

händelseförlopp med antalet strömlösa kunder samt hur lång tid respektive kund varit 

strömlös. 

Nivå 2 – Lastfrånskiljare på nätstationer 

I detta fall tillämpas bara fjärrkontroll på lastfrånskiljare i nätstationerna. 

Nivå 3 - Sektioneringspunkten och nätstationer 

I detta fall tillämpas fjärrkontroll på både sektioneringsbrytaren och lastfrånskiljarna till 

nätstationerna. 

Nivå 4 - Självläkande slinga 

Med självläkande slinga sköts både felindikering, omkopplingar, till- och frånslag av 

brytare och öppning respektive slutning av lastfrånskiljare automatiskt. 

4.4.1 Kopplingssedel för störningen 

Händelserna i störningen för den valda slingan presenteras nedan med hjälp av Figur 10. 

1. En störning uppstår på linjen (L200). 

2. Brytaren S2 slås från i K-station. 

3. Frånskiljaren öppnas i nätstation E. 

4. Sektioneringspunkten slås till. 

5. Alla kunder har återigen spänning medan L200 kan repareras utan avbrott. 
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Figur 10 Driftsschema för slingan med numrering av händelseförloppet i störningen. 

Kopplingssedel i dpPower 

Tabell 21 visar kopplingssedeln för störningen tagen från dpPower, där kopplingar, ID, 

faktisk tid och antalet kunder som påverkats av avbrottet presenteras. Den faktiska tiden 

mellan kopplingarna har avrundats till närmaste minut vid beräkningarna. Antalet påverkade 

kunder visas i tabellen under ”kundpåverkan” där plus (+) innebär att kunderna blivit 

spänningslösa och minus (-) innebär att kunderna har fått tillbaka sin spänning.  

Tabell 21 Kopplingssedel för störningen i slingan. 

Kopplingar  ID Faktisk tid (h) Kundpåverkan 

Slå från S2 06:40 +57 

Öppna Nätstation E 07:10 0 

Slå till Sektionspunkt 07:40 -57 

Eftersom slingan automatiseras i olika nivåer så minskar avbrottstiden för avbrottet som 
presenteras i 

Tabell 22 för de olika nivåerna. 

Tabell 22 Avbrottstiderna för dem olika automationsnivåerna. 

Automationsnivå Total avbrottstid [min] 

Nivå 1 60 

Nivå 2 35 

Nivå 3 6 

Nivå 4 1 
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Avbrottstiden för respektive nivå har bestämts utifrån en intervju med en operatör i DC och 

baserat på opublicerat dokument från Siemens för den självläkande slingan.  

Nivå 1 

Nivån är den verkliga avbrottstiden för störningen, där montörerna fick åka ut till respektive 

station och utföra kopplingar. Restiden inklusive manövreringstiden för nätstation E tog 

cirka 30 minuter och för att manövrera sektioneringsbrytaren tog det ytterligare 30 minuter. 

Nivå 2 

Avbrottstiden för manövrering av lastfrånskiljaren kan reduceras från 30 till 5 minuter med 

hjälp av implementering av fjärrkontroll på lastfrånskiljarna i stationerna. Enligt intervjun 

med operatören tar det cirka fem minuter från att DC har fått indikering på felet och fram 

till att manövreringen av den berörda lastfrånskiljaren är gjord. Tiden är baserad på 

operatörens tid att förstå hur störningen ska angripas och den tid det tar att manövrera 

lastfrånskiljaren från DC. Manövreringstiden för den manuella sektioneringsbrytaren är 

fortfarande 30 minuter. Den totala avbrottstiden blir då 35 minuter. 

Nivå 3 

Avbrottstiden för manövrering av både lastfrånskiljaren och sektioneringsbrytaren är totalt 

60 minuter. Tiden kan reduceras till sex minuter med hjälp av implementering av fjärrkontroll 

på lastfrånskiljaren och sektioneringsbrytaren. I det här fallet är restiden lika med noll och en 

extra minut är tillagd för att utföra manövrering på sektioneringsbrytaren från DC. Tiden är 

baserad på operatörens tid att förstå hur störningen ska angripas, den tiden det tar för att 

manövrera lastfrånskiljaren och sektioneringsbrytaren från DC. Den totala avbrottstiden blir 

då sex minuter [21]. 

Nivå 4 

Avbrottstiden för automatisk manövrering av slingan kan reduceras från 60 till cirka 1 minut. 

Enligt det opublicerade dokumentet från Siemens så tar det cirka en minut för den 

självläkande slingan att [22]: 

• Bryta felet genom att slå ifrån huvudbrytaren från K-stationen. 

• Lokalisera felet. 

• Koppla om i slingan så att alla kunder får tillbaka spänning. 
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4.4.2 Beräkningar 

Tabell 23 presenterar beräknade värden för SAIDI och SAIFI samt AIT och AIF för slingan 

i GENAB:s nät, uppdelade i de fyra olika nivåerna som tidigare nämnts. 

Tabell 23 Beräknade SAIDI, SAIFI och AIT, AIF värden för hela slingan på de fyra olika 
automationsnivåerna.. 

Automations-

nivå 

SAIDI 

[min/kund,år] 

SAIFI 

[avbrott/kund,år] 

AIT 

[min/kund,år] 

AIF 

[avbrott/kund,år] 

Nivå 1 17,40 0,29 28,44 0,47 

Nivå 2 10,26 0,29 16,80 0,47 

Nivå 3 1,71 0,29 2,79 0,47 

Nivå 4 0,60 0,29 0,96 0,47 

 

Undersökningen av automation i ett slingnät visar att nivå 4 reducerar SAIDI och AIT med 

cirka 97 procent jämförd med nivå 1. Detta kan härledas till att avbrottstiden kommer att 

reduceras från timmar till minuter genom automation som tidigare nämnts i rapporten. För 

Nivå 4 behöver inte leveranssäkerhetsindikatorerna räknas då avbrottet är kortare än tre 

minuter. 

Tabell 24 presenteras ILE och ILEffekt för slingan, uppdelade i de fyra olika fallen som är 

beräknade med hjälp av SAIDI och SAIFI samt AIT och AIF enligt formlerna för ILE och 

ILEffekt. 

Tabell 24 Beräknade ILE och ILEffekt värden med hjälp av SAIDI, SAIFI och AIT, AIF för hela slingan på 
de fyra olika automationsnivåerna. 

Automations-

nivå 

ILE (SAIDI) 

[kWh] 

ILEffekt (SAIFI) 

[kW] 

ILE (AIT) 

[kWh] 

ILEffekt (AIF) 

[kW] 

Nivå 1 1 088 1 069 1 777 1 746 

Nivå 2 643 1 069 1 049 1 746 

Nivå 3 197 1 069 322 1 746 

Nivå 4 37 1 069 60 1 746 

 

Det automatiserade nätet reducerar endast avbrottstiden och därmed påverkas endast ILE 

eftersom den är beroende av SAIDI och AIT enligt ekvationerna i avsnitt 2.7.3.   
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5 Diskussion 

I rapporten diskuteras, för enkelhetensskull, oftast jämförelsen mellan AIT och SAIDI och 

inte AIF och SAIFI. Det som skiljer indikatorerna åt är just avbrottstiden (dk) och antalet 

avbrott (𝜆k). Det som diskuteras för AIT och SAIDI gäller således även för SAIFI och AIF. 

Det är mer realistiskt ur ett ekonomiskt perspektiv att sänka avbrottstiden för ett befintligt 

elnät än att bygga om det till ett felfritt elnät. I praktiken är det även nästintill omöjligt att 

bygga ett felfritt elnät som aldrig får ett avbrott. Därför läggs det stor vikt på att istället sänka 

avbrottstiden när felen väl inträffar. Om avbrottstiden kan hållas kortare än tre minuter fås 

ingen påverkan på leveranssäkerhetsindikatorerna. 

5.1 Valda nät 

K-station 

AIT blev drygt 5 minuter längre än SAIDI för hushållskunder vilket var en stor ökning 

jämfört med de andra kundkategorierna. Detta beror på att AIT bedömer kunderna efter 

deras effektuttag, men däremot betraktas alla kunder likadant för SAIDI. SAIDI påverkas 

utav totalt antal kunder och total antalet drabbade kunder i kundkategorin. 

Förhållandet mellan drabbade kunder och totalt antal kunder är ungefär 40 procent medan 

förhållandet på den drabbade effekten jämfört med den totala effekten är ungefär 60 procent 

för hushållskunder. Eftersom avbrottstiden är densamma betyder det att de drabbade 

hushållskunderna i nätet tillsammans utgör en stor effekt i förhållande till den totala effekten 

och därför blir AIT större än SAIDI. 

Om just de största hushållskunderna inte hade fått avbrott så hade AIT minskat mer i 

förhållande till SAIDI. Detta på grund av att förhållandet mellan de drabbade kundernas 

effekt och total effekt blir lägre och därmed blir AIT lägre. 

Den största årsförbrukningen för en hushållskund i stationen är cirka 850 000 kWh medan 

den minsta kunden förbrukar 900 kWh. Den stora årsförbrukningsskillnaden kan ge stora 

utslag på AIT medan SAIDI värdet är densamma oberoende av årsförbrukningsskillnaden. 

SAIDI betraktar alltså alla kunder likadant utan att ta hänsyn till storleken på kunden. 

Nätstation 

I detta fall blev AIT och SAIDI lika stora för alla kategorier i stationen. Detta beror på att 

alla kunder i stationen har fått ett och samma avbrott med samma avbrottstid. Eftersom 

avbrottstiden är densamma för alla kunder i nätet så påverkas SAIDI och AIT endast av 

avbrottstidens längd. Det vill säga totala antalet kunder är lika med totalt antal drabbade 

kunder och total årsmedeleffekt är lika med totala årsmedeleffekt för de drabbade kunderna. 
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Slingmatat nät 

Eftersom beräkning endast tar hänsyn till en störning i slingan, resulterar det i ett högre AIT 

värde än SAIDI. Detta beror på att i just denna störning så har drabbade kunder en stor 

effekt jämfört den totala effekten. 

Det är inte rättvist att jämföra SAIDI och AIT i endast en störning. Ett elnät drabbas oftast 

av flera olika störningar per år. Om beräkningen av indikatorerna endast tar hänsyn till en 

störning kommer förhållandet mellan de drabbade kunderna och totala antalet kunder vara 

lägre per år. De totala antalet kunder och den totala årsmedeleffekten är densamma om 

beräkningen utgår från en eller flera störningar i samma nät. 

Ett exempel på detta är att om beräkningen baseras på ett nät med två olika störningar, i den 

första störningen är alla de stora kunderna drabbade medan i den andra störningen är endast 

de små kunder drabbade i nätet. För att indikatorerna ska ge en rättvis bild krävs att 

leveranssäkerheten mäts över båda avbrotten tillsammans. Däremot om beräkningen istället 

utgår från första störningen så kommer AIT att bli högre än SAIDI. Detta på grund av att 

de drabbade kunderna i nätet minskar vilket gör att SAIDI blir lägre men AIT minskar inte 

lika mycket i förhållande till SAIDI eftersom årsmedeleffekten för de drabbade kunderna 

fortfarande är stor i förhållande till den totala årsmedeleffekten. Avsikten med det 

slingmatade nätet är inte att jämföra SAIDI och AIT vid en störning utan att visa hur 

automation kan påverka båda indikatorerna. 

De flesta slingorna hos GENAB är idag utrustade med fjärrkontroll för brytare, 

lastfrånskiljare och sektioneringsbrytare. Avbrottstiden i slingnät har redan minskats på 

grund fjärrkontroll. Om elnätet skulle utrustas med självläkande slingor så kommer 

avbrottstiden reduceras till under 3 minuter. Som tidigare nämnts så räknas inte 

leveranssäkerhetsindikatorerna för avbrott kortare än 3 minuter. Detta innebär då att 

indikatorerna inte längre kommer ta hänsyn till dessa avbrott i beräkningen av 

leveranssäkerhet och detta ger en kraftig reducering av leveranssäkerhetsindikatorerna. 

Dock är det dyrare att bygga ut självläkande slingor vilket gör att det krävs en enskild 

bedömning på respektive område. I vissa fall är det varken ekonomiskt eller nödvändigt att 

investera i självläkande slingor med hänsyn till leveranssäkerhetsindikatorerna. Det gäller att 

tillämpa rätt nivå av automation för respektive område för att få ut maximal effekt ur ett 

ekonomiskt och leveranssäkerhetsmässigt perspektiv. 

5.2 Jämförelse mellan AIT och ILE 

Enligt Energimarknadsinspektion så ger AIT och AIF en bättre approximation av ILE och 

ILEffekt än vad SAIDI och SAIFI ger. AIT och ILE beräknas enligt ekvationerna nedan: 

𝐴𝐼𝑇 =
∑ (𝑃𝑘𝑑𝑘)

𝑘

∑ 𝑃𝑘𝑘
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𝐼𝐿𝐸 = ∑ (𝑃𝑘 ∙ 𝑑𝑘)
𝑘

       (9) 

Enligt EI kan ILE även uppskattas med hjälp av AIT enligt ekvationen nedan: 

𝐼𝐿𝐸𝐴𝐼𝑇 = ∑(𝑃𝑘) ∙ 𝐴𝐼𝑇

𝑘

 

Enligt ekvationerna visas det tydligt att ILE är densamma som AIT:s täljare. Den enda 

skillnaden är att ILE delas på årsmedeleffekten för att få ut AIT. Avsikten med AIT är att 

skapa en leveranssäkerhetsindikator som kan användas som jämförelsenorm. 

ILE används för att beräkna den förlorade energin i nätet, dock kan inte ILE användas som 

jämförelsenorm mellan olika nät då den inte tar hänsyn till hur stort nätet är. Den tar endast 

hänsyn till en direkt förlorad energi på specifikt nät. 

Ett exempel kan vara att två olika nät har samma ILE, vilket då skulle visa att de båda näten 

har samma leveranssäkerhet. Men i själva verket är näten olika stora vilket då ger en helt 

felaktig bedömning av leveranssäkerheten i näten på grund av att ILE tar hänsyn till storleken 

på nätet. Därför anses inte ILE och ILEffekt vara lämpliga att användas som jämförelse-

normer i lokalnätet.  

AIT är egentligen ILE dividerat på den totala årsmedeleffekten för ett specifikt nät, det vill 

säga AIT tar hänsyn till storleken på nätet och det ger en bättre bild på hur leveranssäkerheten 

egentligen ser ut i ett specifikt nät. AIT presenterar drabbade kunder i förhållande till 

storleken på nätet och därför kan indikatorn jämföras med olika typer av elnät. 

Ett annat exempel på varför ILE och ILEffekt inte kan användas för bedömning av 

leveranssäkerhet i ett nät beror på att om ett nät skulle minska sin årsförbrukning med 10 

procent så skulle ILE också sjunka med 10 procent. Det skulle alltså tolkas som att 

leveranssäkerheten har förbättrats i nätet med 10 procent, men i själva verket är kvaliteten 

fortfarande densamma. För AIT skulle leveranssäkerheten vara densamma då förhållandet 

inte ändras på grund av att även den totala årsförbrukningen minskar med 10 procent. 

5.3 Påverkan på samhället 

Samhället kan påverkas av direkta och indirekta samhällskostnader beroende storleken på 

leveranssäkerhetsindikatorerna. De direkta kostnaderna ställs mot vad samhället förlorar 

direkt i proportion mot ett visst avbrott. Indirekt kostnad för samhället kan relateras till 

exempelvis dålig reklam som i sin tur sprider sig och ger ett negativt utslag på sikt. 

Om SAIDI och AIT värden tas från tidigare K-station och förutsätter att elnätsbolagen bara 

fokuserar på att sänka avbrottstiden för kunder med hög årsförbrukning och inte tar hänsyn 

till de mindre kunderna. Då kommer AIT visa ett positivt utslag medan SAIDI blir sämre 

för varje år. Detta på grund av att för SAIDI är en kund densamma oavsett vilken 

årsförbrukning den har.  
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Om elnätsbolagen endast fokuserar på att förbättra AIT och inte tar hänsyn till SAIDI kan 

ett framtida scenario se ut enligt Figur 11. Figuren visar ett exempel på hur 

leveranssäkerhetsindikatorerna kan påverkas i framtiden, där AIT förbättras med fem 

procent medan SAIDI försämras med fem procent per år i 30 år. 

 

Figur 11 Exempel på framtida scenario där AIT föbättras och SAIDI försämras. 

Figuren visar ett framtida scenario som kan inträffa om elnätet för stora kunder förbättras 

med till exempel automation och nätet med mindre kunder försämras genom att 

elnätsbolagen inte längre investerar på sitt nät. På grund av att nätet inte är lika viktigt ur 

leveranssäkerhetsperspektiv för AIT. 

Det finns en risk att elnätet betraktas att ha en bättre leveranssäkerhet än vad det i praktiken 

har. Det finns även en risk att elnäten i framtiden inte har samma kvalitet utan att kvaliteten 

istället bestäms utifrån vad kunden är redo för och förväntar sig att betala för. 

Automatisering med hjälp av självläkande slingor blir då aktuellt för slingor med större 

kunder. Kunder med låg årsförbrukning blir mindre värda att investera på utifrån AIT. Det 

innebär att kunderna kan få längre och fler avbrott utan att elnätsbolagen tar hänsyn till detta. 

Detta på grund av att leveranssäkerheten har förbättrats enligt AIT, vilket är missvisande då 

SAIDI under samma period har försämrats för hela nätet. 

Det som är viktigt att ta hänsyn till är att hushållskunderna utgör cirka 90 procent av 

kunderna i K-stationen. Hushållskunderna är oftast den kategori som har lägre 

årsförbrukning i jämförelse med de övriga kundkategorierna. 
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Vikten av hushållskunderna i elnätet förklaras med hjälp av Tabell 25 som är indelad i tre 

olika grupper beroende på vilken säkring kunden har. Max 63 A avser alla hushållskunder. 

Över 63 A avser alla kunder i kundkategorierna: jordbruk, handel och tjänster, offentlig 

verksamhet och industri på 0,4 kV. 12 kV avser alla kunder på spänningsnivån 12 kV. 

Tabellen visar fasta och rörliga avgifter för K-stationen. Den fasta avgiften motsvarar 

abonnemangskostnaderna som är olika för de olika säkringsgrupperna. Elöverföringen är en 

rörlig kostnad beroende på vad kunden har för förbrukning. Alla kunder förutom 

hushållskunderna måste även betala en kostnad för den aktiva effekten. Kostnaderna är 

baserade på GENAB:s elnätspriser för ett helt år och kan se annorlunda ut för andra 

elnätsbolag. 

Tabell 25 Presenterar elnätspriser för hela K-stationen baserat på GENAB:s priser. 

Säkring Abonnemang  Elöverföring Effekt Totalt 

Max 63 A 18 446 550 kr 28 623 545 kr 0 47 070 095 

Över 63 A 11 709 840 kr 9 196 235 kr 7 966 111 kr 28 872 186 

12 KV 138 600 kr 978 940 kr 1 565 969 kr 2 683 509 

 

Det som är anmärkningsvärt i Tabell 25 är att fastän hushållskunderna har en lägre 

förbrukning än de andra kategorierna summerat så blir den totala kostnaden dyrare för 

hushållskunderna. Detta kan kopplas mot den dyra elöverföringsavgiften för 

hushållskunderna. Tabellen visar att summeringen av elöverföringskostnaden för över 63 A 

och 12 kV utgör endast cirka 35 procent av elöverföringskostnaden för hushåll. 

Syftet med tabellen är att visa att hushållskunderna betalar totalt sett drygt 15,5 miljoner mer 

än de resterande kategorierna summerade i K-stationen. Därför är det viktigt att inte glömma 

bort leveranssäkerheten för de mindre kunderna. Kunderna ska vara nöjda och känna att 

Göteborg Energi bryr sig om dem. Skulle alla hushållskunder som motsvarar 90 procent i K-

stationen få en sämre leveranssäkerhet på grund av att de är villiga att betala mindre kommer 

det resultera i att den största andelen av kunderna i staden inte blir nöjda. 

5.3.1 Förslag till elnätsbolagen 

Elnätsbolagen bör fokusera på att förbättra leveranssäkerheten för de stora kunderna men 

samtidigt inte försämra leveranssäkerheten för de mindre kunderna. Detta görs genom att ta 

hänsyn till både AIT och SAIDI. Genom att mäta leveranssäkerheten mot båda indikatorerna 

ger det en mer rättvis bild över leveranssäkerheten hos elnätsbolaget. 

Om elnätsbolagen fokuserar på att förbättra AIT och inte låter SAIDI försämras kan ett 

framtida scenario se ut enligt Figur 12. Figuren visar ett exempel på hur leveranssäkerhets-

indikatorerna kan påverkas i framtiden, där AIT förbättras med fem procent medan SAIDI 

förbättras med en procent per år i 30 år. 
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Figur 12 Exempel på framtida scenario där AIT och SAIDI föbättras. 

Detta scenario inträffar endast om, som tidigare nämnts, nätet behåller sina tidigare 

egenskaper, nätet fortsätter att utvecklas. Elnätsbolagen ska även fokusera på att reducera 

avbrottstiderna framförallt för kunderna med hög årsförbrukning. Om avbrottstiden 

reduceras i nätet för de stora kunderna så kommer AIT att reduceras mer än SAIDI på grund 

av att indikatorn är effektviktad. 
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6 Slutsatser och förslag till framtida arbete 

Av resultatet och undersökningarna kan slutsatsen dras att en övergång till AIT och AIF från 

SAIDI och SAIFI i GENAB:s lokalnät kommer medföra att indikatorernas medelavbrottstid 

och medelavbrottsfrekvens ökar för kunderna per år för K-stationen. Denna slutsats kan 

speglas mot hela GENAB:s elnätom det är en stor drabbad effekt i nätet.  

Vid en försämring av leveranssäkerheten i nätet kan GENAB komma att påverkas genom 

att Energimarknadsinspektionen sänker intäktsramen för GENAB. Det kommer innebära 

att GENAB inte kan ta ut lika mycket i intäkter för sitt elnät. Detta på grund av att AIT tar 

hänsyn till samtliga kunders årsförbrukning som ger en mer rättvis bedömning av leverans-

säkerheten, då alla kunder inte är lika stora utifrån årsförbrukningsstorlek. 

I januari 2019 har EI skickat ut en remiss till samtliga elnätsbolag i Sverige med förslag på 

hur justeringen av den årliga avkastningen på kapitalbasen ska utföras vid beräkning av 

intäktsramen. Elnätsbolagens leveranssäkerhet ska jämföras med en ”normnivå” där vissa av 

koefficienterna ännu inte är fastställda. Normnivån kommer att fastställas av EI med hänsyn 

till samtliga elnätsbolag. Ett framtida arbete kan vara att beräkna intäktsramen för samtliga 

elnätsbolag med hjälp av funktionerna från EI när koefficienterna fastställs. 

En lösning till att förbättra leveranssäkerheten i lokalnätet är att implementera en viss nivå 

av automation utifrån nätets behov. Utifrån de fyra tidigare presenterade fallen, innebär det 

att elnätets avbrottstid kan sänkas från timmar till minuter och från minuter till sekunder 

beroende på automationsnivån. Vilken automationsnivå som är mest kostnadseffektiv 

bestäms utifrån antal avbrott, avbrottstid och årsförbrukningen i slingan.  

Automationsnivån för en slinga med långa avbrottstider utan någon fjärrkontroll kan 

bestämmas genom att titta på storleken av årsförbrukningen i slingan i förhållande till det 

totala nätet. 

Vid långa avbrottstider i en slinga där årsförbrukning för de drabbade kunderna är liten så 

kommer det inte att ge stora utslag på AIT för hela nätet. I det här fallet är det då inte 

ekonomiskt lönsamt att investera i en självläkande slinga då en mindre investering såsom 

fjärrkontroll hade gett nästintill samma resultat på AIT. Med detta konstateras det att det 

finns en gräns på hur mycket det ska investeras i en slinga i förhållande till den totala påverkan 

på AIT. 
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