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Sammanfattning
Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB och utfördes
på deras kontor i Trollhättan. Syftet med projektet var initialt att påvisa att den idag planerade
vägen till SAIDI-målet år 2025, troligen kommer att te sig annorlunda jämfört med de
ursprungliga målen. Detta på grund av alla investeringar som görs i elnätet. Med dessa
investeringar följer många driftorder, vilket ofta innebär planerade avbrott för kunderna. Det
som undersöks är de eventuella störningar som kan kopplas till ett planerat avbrott. Det vill
säga, om det har blivit ett följdfel på grund av ett planerat arbete, vilket orsakat ett
kundavbrott som varade i minst tre minuter utöver den planerade avbrottstiden.
Enligt Energimarknadsinspektionen delas begreppet elkvalitet upp i två olika parametrar;
leveranssäkerhet och spänningskvalitet. Detta arbete fokuserar endast på leveranssäkerhet,
närmare bestämt de långa avbrotten, vilket innebär avbrott som varar längre än tre minuter.
För att elnätsbolag ska kunna jämföras finns det ett antal olika avbrottsindikatorer som
exempelvis SAIDI och SAIFI. SAIDI är ett mätetal som fås fram genom kvoten mellan
antalet kundavbrottsminuter och det totala kundantalet.
Det resultat som framkommit går inte att rättvist jämföra med de historiska SAIDI-resultat
som Vattenfall Eldistribution AB presenterar, då olika varianter av SAIDI används.
Resultatet visar dock att en betydelsefull påverkan på SAIDI fås på grund av att det uppstår
följdfel vid vissa kopplingar som görs i nätet, i samband med planerade arbeten. Dessa
följdfel kan exempelvis bero på att en frånskiljare går sönder, fel i dokumentationen vilket
leder till att fel apparat manövreras eller på grund av den mänskliga faktorn.
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1 Inledning
Då dagens samhälle förlitar sig alltmer på tekniska och digitala lösningar kräver denna utveckling en hög elleveranssäkerhet och även erforderlig spänningskvalitet. Leveranssäkerheten är en del av elkvaliteten i nätet, och innefattar avbrott som är både planerade och
oplanerade. Hög leveranssäkerhet innebär således att elförsörjningen sker utan avbrott.
Omfattningen av påverkan via avbrott som uppstår varierar från den enskilda privatkunden
som kan drabbas genom exempelvis förstörda kyl-och frysvaror eller trasig utrustning, till
effektkunder som kan utsättas för stora förluster i sina industriverksamheter. Oavsett om
avbrotten klassas som korta (100 millisekunder till tre minuter) eller långa (över tre minuter),
måste dessa, enligt Energimarknadsinspektionen (Ei) alltså förebyggas för att upprätthålla
god kvalitet och hög säkerhet gällande leveransen av elenergi till alla kunder i samhället. En
annan viktig aspekt är att elnätsbolaget måste leverera rätt spänning till anslutningspunkten.
Detta för att vissa apparater, datorer och maskiner är känsliga för felaktiga spänningar, både
höga spänningar men också spänningsdippar. [1][2]

1.1

Bakgrund

För att kunna leva upp till de myndighetskrav som ställs på alla elnätsbolag när det kommer
till att leverera el till rätt kvalitet, krävs idag och i framtiden omfattande ombyggnation samt
nybyggnation av elnätet. Dessa arbeten kräver kopplingar i nätet som i sin tur kan skapa
andra problem vilka påverkar kunder med längre avbrott än väntat. Därmed tar Vattenfall
Eldistribution AB (hädanefter VEAB) fram statistik på den genomsnittliga avbrottstiden per
kund och år för att få en siffra på hur tillförlitligt deras elnät är på en kundbasis – ett så kallat
System Average Interruption Duration Index (SAIDI). Vattenfalls mål för SAIDI år 2018
var 111 minuter och målet är att år 2025 komma ner till en mycket lägre siffra – långt under
100 minuter avbrottstid per kund och år. Då VEAB:s framtida SAIDI-mål inte är offentliga
kan inte några specifika siffror ges. VEAB:s mål är enligt uppdragsgivaren rimligt, men för
att nå målet år 2025 krävs omfattande om- och nybyggnationer vilket leder till att SAIDIresultaten under några år fortsatt kommer att ligga på en högre nivå än de minskande målen.
För att på längre sikt få ner dessa avbrottssiffror till det önskvärda målet år 2025 krävs det
troligen ett högre SAIDI de närmaste åren jämfört med prognoserna idag. [3]
Enligt uppdragsgivaren har följdfel från planerade arbeten blivit uppmärksammade men det
har däremot inte tidigare utförts djupare analyser eller beräkningar på exakt hur omfattande
dessa problem är. Det har därmed inte tidigare undersökts ifall dessa typer av följdfel har en
stor påverkan på det årliga SAIDI-resultatet i VEAB:s nät. Att undersöka de olika faktorer
som varje år kan orsaka ett ökat SAIDI-resultat blir alltmer intressant då kundavbrottstiden
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önskas bli kortare för varje år. Således blir var enskild SAIDI-minut viktigare att identifiera
och motverka för att kunna uppfylla de allt mer krävande mål som upprättas.

1.2

Syfte

Syftet med projektet har varit att påvisa hur vägen till SAIDI-målet år 2025 skulle kunna te
sig annorlunda jämfört med hur planen för detta ser ut idag. Detta för att, i jämförelse med
dagslägets SAIDI-mål, ge framförallt VEAB en uppfattning om hur mycket målet för SAIDI
borde ökas för att skapa utrymme för planerade om- och nybyggnationer i nätet för att på
sikt nå det slutgiltiga målet år 2025.

1.3

Problembeskrivning

För att uppnå syftet med detta projekt behövde bland annat nedanstående frågor besvaras:
▪

Hur har SAIDI sett ut för VEAB tidigare år?

▪

Hur ser den önskade SAIDI-kurvan ut?

▪

Hur mycket av VEAB:s SAIDI beror på följdfel från planerade driftorder?

Till en början behövdes en djupare förståelse för vad som påverkar SAIDI-resultaten varje
år och hur denna information kunde sökas fram.

1.4

Avgränsningar

Rapporten kommer inledningsvis översiktligt behandla grundläggande information om vad
elkvalitet innebär, samt ge en introduktion till vad SAIDI är. Därefter undersöks grundligt
statistiken på de planerade arbeten, så kallade driftorder, som kan kopplas ihop med en
störning som uppkommit på grund av en driftorder. Detta görs i VEAB:s lokalnät och
regionnät på spänningsnivåer över 1 kilovolt, kV, för att kunna se en eventuell trend.
Undersökningen inkluderar endast störningar där fler än en (1) nätstation drabbas, och
utreder de planerade arbeten och störningar som skett under åren 2015 till 2019.
Arbetet behandlar endast långa avbrott, det vill säga avbrott som varar tre minuter eller
längre. Störningar som inte resulterat i kundavbrott eller störningar där följdfel uteblivit tas
ej med i beräkningarna. Statistikframtagningen tar inte heller hänsyn till väderrelaterade
störningar, såsom trädfall på luftledning, och inte heller pågrävd markkabel eller störningar
från djur som orsakat kortslutning på något vis. I de fall då montörer eller kopplingsansvariga
i driftcentralen i samband med en driftorder har orsakat ett följdfel tas dessa störningar med
i resultatet. Dock utesluts de fall då provning i en nätstation har lett till ett följdfel.
SAIDI, som författarna fokuserar på, delas också upp beroende på om hänsyn ska tas till
extraordinära händelser, som exempelvis så kallade storstörningar eller ej. Det finns bland
annat fler index såsom AOEÖI och AOEÖ. AOEÖI innebär aviserat, oaviserat, eget nät,
överliggande nät, inklusive storstörningar och AOEÖ är istället exklusive storstörningar. Denna
rapports resultat tar inte hänsyn till storstörningar, således används AOEÖ.
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1.5

Mål

Det huvudsakliga målet med projektet har varit, genom att dra statistiska slutsatser baserat
på störningar som uppträtt som konsekvens av planerade arbeten i VEAB:s elnät, upptäcka
hur stor påverkan dessa störningar har på VEAB:s SAIDI-resultat varje år. Genom detta har
målet vidare varit att påvisa hur stor påverkan dessa typer av störningar kommer ha de
kommande åren för att på så vis få en uppfattning om hur mer realistiska mål för VEAB:s
SAIDI fram till år 2025 skulle kunna se ut.

1.6

Metod för datainsamling

På VEAB lagras avbrottsstatistiken för varje enskild störning och med den en åtskillig mängd
data. Beroende på det som författarna eftersökte kunde de i ett tidigt skede välja ut just de
parametrar som behövdes för det framtida resultatet. En fil skapades som således innehöll
alla driftorder (planerade arbeten) ett visst år, samt alla störningar samma år. Därefter
sorterades ett flertal parametrar bort, som exempelvis störningar och planerade arbeten på
lågspänning, LSP (0,4 kV), störningar utan kundavbrott, vilken entreprenör samt montör
som utförde arbetet och alla trädpåfall och pågrävningar. Det som däremot var viktigt för
vidare analys var området varvid händelsen skedde – både störningen och den planerade
driftordern –, datum för då störningen uppstod samt start- och stopptid för den planerade
driftordern. Även viktigt att medräkna var total tid för störningarna samt antal kunder som
blev berörda av dessa. I den skapta filen kopplades således ett planerat arbete ihop med de
störningar som passade in enligt nedanstående krav.
För att se om störningarna kunde höra ihop med det planerade arbetet fick författarna
manuellt gå in på varje planerat arbete och de störningar som kunde kopplas ihop. För det
första skulle en eventuell störning hittas som tidsmässigt passade in i en planerad driftorder,
därefter skulle det vara i samma område och även samma fördelningsstation och till slut även
en avbrottstid på minst tre minuter och minst en kund som blivit berörd av avbrottet. Vissa
störningar kunde hamna inom samma tidsram som flera olika planerade arbeten men då
kunde dessa urskiljas på grund av de inte hörde till samma fördelningsstation eller att de
redan hade tagits med i resultatet som kopplade till ett annat planerat arbete.

1.7

Upplägg av rapport

I kapitel 2 inleds denna rapport med en teoretisk bakgrund som inbegriper en beskrivning
av elnätspriset vilket ekonomiskt påverkar hur väl elnätsföretagen kan utföra nödvändiga
investeringar och underhåll. I detta avsnitt beskrivs också varför elnätspriset varierar och vad
det beror på. Kapitlet ger en inblick sett till varför och hur avbrottsstatistik mäts och
rapporteras för att erhålla ett tillförlitligt elnät i Sverige. Detta utvecklas huvudsakligen via
begreppen elkvalitet och leveranssäkerhet, samt hur dessa upprätthålls inom elnätsbolagen
genom Ei:s incitament och minimikrav. Brister i leveranssäkerheten innebär konsekvenser
för likväl elkonsument som eldistributör och dessa presenteras efterföljt av åtgärder för att
minska dessa brister. Avslutande i detta kapitel introduceras även SAIDI, vilket är ett
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nyckeltal som används för att mäta och jämföra leveranssäkerheten inom och mellan olika
elnätsbolag.
Kapitel 3 beskriver översiktligt VEAB:s nät – hur det ser ut idag samt hur visionen för
framtiden ser ut. Historiska SAIDI-resultat presenteras här och så även en påhittad kurva av
företagets SAIDI-mål fram till år 2025, som på grund av sekretesskäl inte får redovisas. Hur
ska VEAB gå till väga för att kunna nå de uppsatta målen? Den frågan besvaras i slutet av
detta kapitel tillsammans med de största påverkande störningarna för åren 2015 till 2018.
I kapitel 4 ”Investeringars påverkan på SAIDI” presenteras rapportens resultat. Ett exempelområde, Nordvästra Götaland, presenteras i början av avsnittet. Området har valts ut på
grund av att det under två decennier pågått omfattande ombyggnationer i området och
författarna vill därigenom påvisa att det har gett resultat i form av att SAIDI-bidraget i just
det området har minskat. Därefter följer en sammanställning av alla de planerade arbeten
som orsakade en störning, presenterade per år 2015 till 2019. Till följd av de resultat som
författarna kommit fram till i avsnitt 4.2 görs en uppskattning av hur många extra minuter
som framtida planerade arbeten kommer att bidra till SAIDI.
I rapportens 5:e kapitel, Diskussion, diskuteras bland annat metodvalet, insamling och jämförelse av data samt resultatet som författarna kommit fram till.
I avslutande kapitel 6, redovisas de slutsatser som har arbetats fram. Två förslag på framtida
examensarbeten ges också här.
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2 Bakgrund till avbrottsindikatorn SAIDI
I Sverige finns det cirka 165 elnätsbolag vilka alla lyder under ellagen [4] och har därigenom
grundläggande skyldigheter angående drift, underhåll och eventuell utbyggnad av eget
ledningsnät men också dess anslutning till andra ledningsnät. Elnätsbolaget ansvarar även för
att ledningsnätet är säkert, tillförlitligt och effektivt samt att de uppfyller ellagens kvalitetskrav på överföring av el. De olika elnätbolagens elnätsavgifter regleras av Ei i en så kallad
intäktsram. Denna baseras bland annat på vilka investeringar bolaget planerar att göra de
kommande fyra åren, men också på hur stabilt nät de redan har. [5]

2.1

Elnätspriset

I Sverige är elnätsbranschen reglerad på så vis att endast ett elnätsföretag kan inneha nätkoncession i ett visst område. Nätkoncession innebär för elnätsbolaget att de ensamt blir
skyldiga till att leverera el till alla kunder inom området. För att få idka elnätsverksamhet
måste varje enskilt företag ha ett tillstånd från Ei. [6]
Ei sätter även upp intäktsramar för varje enskilt bolag där det regleras hur mycket elnätsbolaget får ta ut i elnätsavgifter från sina kunder. Intäktsramens storlek regleras av ellagen, 5
kap. 1§ [3], se citat nedan.
”1 § En nätverksamhet ska för en tillsynsperiod ha en bestämd intäktsram som inte ska
vara större än vad som behövs för att
1. täcka kostnader för driften av en nätverksamhet som har likartade objektiva
förutsättningar och bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt,
2. täcka avskrivningar, och
3. ge en sådan avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med
alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar.
Med kapitalbas avses det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Lag (2018:1448).”

Detta innebär i praktiken att elnätsbolagen rapporterar planerade investeringar samt kostnader för en fyraårsperiod till Ei, som sedan beslutar intäktsramen för varje individuellt bolag.
Intäktsramen ska ge elnätsbolaget tillräckligt med avkastning för att de fortsatt ska kunna
förbättra sitt elnät, samtidigt som kostnaderna för kunderna ändå måste ligga på en skälig
nivå. Ei tar också hänsyn till hur nätkoncessionsinnehavarens verksamhet sköts samt till hur
leveranssäkert deras elnät redan är. [5]
Detta betyder att ett elnätsbolag som innehar ett stabilt nät, det vill säga ett nät med god
elkvalitet, får en högre intäktsram än ett elnätsbolag med ett mindre stabilt nät.
Figur 2.1 illustrerar ett exempel på hur kundens totala kostnad för elpris är fördelad på
elnätspris, elenergipris och diverse skatter.
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Figur 2.1 Elpriset uppdelat på olika faktorer.

I figuren ses att den absolut största andelen av elpriset går till skatter, moms och elcertifikat
– drygt hälften av elpriset. Elnätspriset, som i ovanstående figur ligger på 20 %, är det som
från olika elnätsbolag varierar och här ingår kostnaden för transporten av elenergin. Elnätsavgiften går bland annat till de kostnader som är kopplade till drift och underhåll av befintliga
ledningar men också till alla de ombyggnationer som sker och har skett under många år i
elnätet. Elnätsavgiften ska också täcka kostnader som exempelvis avläsning, mätning och
administration. [7]
2.1.1

Elområden i Sverige

Sverige delas av Svenska Kraftnät, SvK, in i fyra olika elområden, två i norr samt två i syd,
beroende på stamnätets utformning. [8] Se Figur 2.2.
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Figur 2.2 Elområden i Sverige. Från Energimarknadsinspektionen [8]. Återgiven med tillstånd.

Som ses i Figur 2.2 har Elområde 1 och 2 ett överskott på el, detta på grund av att 40 % av
all producerad el i Sverige kommer från vattenkraften i norr. [9]
Samtidigt syns att Elområde 3 och 4 har ett underskott på el, vilket härleds dels från att det
produceras mindre i dessa områden, men också beroende på att antalet kunder är betydligt
fler. Detta innebär ofta att kunderna i södra Sverige kan få betala ett högre pris för att ta ut
elkraft men å andra sidan blir de premierade av att mata in elkraft i Elområde 3 och 4. I norr
råder det omvända, det vill säga att kunderna där oftare betalar ett lägre elpris medans de
som matar in effekt på nätet inte blir lika premierade som de i Elområde 3 och 4. [8]
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2.2

Elkvalitet

I föreskrifterna EIFS 2013:1 [10] beskriver Energimarknadsinspektionen, Ei, vilka krav som
ska uppfyllas för att överföringen av el ska anses vara av god kvalitet. God elkvalitet innebär
enligt Ei att elleveransen ska ske utan avbrott och utan för stora variationer i spänningsnivån.
Med andra ord beror elkvaliteten på leveranssäkerhet och spänningskvalitet. Se Figur 2.3.

Figur 2.3 Elkvalitet, leveranssäkerhet och spänningskvalitet enligt Energimarknadsinspektionen.

Leveranssäkerhet innebär att el ska överföras till elkonsumenten utan avbrott. Avbrott delas
in i långa avbrott, vilket är avbrott som varar längre än 3 minuter, och i korta avbrott, det vill
säga avbrott som är kortare än 3 minuter (100 millisekunder till 3 minuter). [1]
Spänningskvalitet innebär att se till hur stora variationerna i spänningen är, baserat på den
ideala spänningen, vid ett specifikt tillfälle och i en bestämd punkt. Spänningen får
exempelvis inte avvika mer än +5 % och -10 % på lågspänningsnätet, vilket innebär en
maxnivå på 242 V och en miniminivå på 207 V för en hushållskund. [1][2] Exempel på olika
spänningsproblem ges nedan:
1) Spänningsdippar innebär att spänningen plötsligt sjunker mer än 10 % av det nominella
spänningsvärdet, eller till och med försvinner för en kort stund för att sedan återgå
till ordinarie nivå. Både sänkningen av spänningen och det totala bortfallet räknas
som en spänningsdipp då denna varar längre än 20 millisekunder [12]. Exempelvis
om en asynkronmotor, som kräver en hög startström, kopplas in på nätet kan en
spänningsdipp uppstå, likaså om åskan slår ned och den felbehäftade delen av
ledningen kopplas bort under någon sekund av skyddsskäl. När ledningen sedan blir
spänningssatt igen genom återinkoppling kommer spänningen tillbaka till ordinarie
nivå. [11]
2) Transienter är snabba och kortvariga förändringar i spänningen (mindre än 20 millisekunder [12]). Transienter kan orsakas av att exempelvis LED-lampor, lågenergilampor eller dimrar slås på eller av. [11]
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3) Flimmer innebär snabba variationer i spänningen, vilka kan ge upphov till ljusflimmer
hos lampor. Flimmer beror på en plötsligt ökad strömanvändning på nätet,
exempelvis att en hiss, kopiator eller en större industrimaskin används. Flimmer
uppstår främst på lokala delar av nät. Ju större maskin och strömanvändning desto
mer kännbart blir det för ett större geografiskt område. Flimmer är oftast inte skadligt
för elapparater men kan upplevas störande för människor. [12]
Då detta arbete fokuserar på leveranssäkerheten kommer spänningskvalitet inte mer beröras.
2.2.1

Leveranssäkerhet

Driftsäkerhet innebär enligt standarden SS-EN 13306:2010 [13]:
”En utrustnings förmåga att kunna utföra krävd funktion under angivna premisser vid ett
givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall förutsatt att nödvändiga stödresurser finns
tillgängliga”

Detta kan direkt hänföras till leveransen av elenergi från ett elnätsbolag, både till den enskilda
kunden men också till företag som köper elenergin. Både samhället och den enskilda kundens
beroende av en tillförlitlig elleverans ökar, då de båda använder sig av alltmer digitaliserade
och högteknologiska produkter och apparater. Denna utrustning har högre krav på att
elleveransen sker med rätt spänningsnivå samt utan eventuella spänningsändringar. Dock
skapar utrustningen i sig även problem för elnätsbolaget då de ofta genererar exempelvis
övertoner som orsakar ökade energiförluster. Övertoner kan i sin tur skapa störningar för
övrig elektrisk utrustning på nätet genom att förvränga frekvensens grundkurva. [12]
Den totala energianvändningen i Sverige är per invånare relativt hög jämfört med övriga
Europa. Detta beror på att det i Sverige är kalla och långa vintrar men också på att det är ett
land med mycket industrier som förbrukar stora mängder med el. Figur 2.4 visar hur
beroende den svenska befolkningen har blivit av en elförsörjning från och med mitten på
1980-talet där en rejäl ökning av elförbrukningen skedde. [14]
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Figur 2.4 Total elanvändning i Sverige mellan åren 1970 till 2017.

Som ses i Figur 2.4 ökade elförbrukningen markant 1982. En anledning till ökningen var en
kraftig höjning av oljepriset som berodde på oljekrisen på 1970-talet. En annan anledning är
att kärnkraften byggdes ut, vilket genererade ett överskott på el och detta i samband med att
elvärme premierades gjorde att elförbrukningen sköt i höjden. Under 1980-talet blev det även
populärt för kommunerna att producera fjärrvärme, vilket innebar att stora värmepumpar
byggdes och installerades. [15][16]
Energianvändningen, som består av såväl elenergi som energi från exempelvis fossila
bränslen, har sedan slutet av 1980-talet fortsatt hålla sig på ungefär samma nivå fram till idag
samtidigt som efterfrågan på energi (framförallt energi från el) ökat. Detta har kunnat ske för
att mer effektiva lösningar har introducerats för att minska förluster men också för att
branschen försöker spara mer på energikällor och naturens resurser. I samband med en
utökad användning av exempelvis elfordon och att konsumenterna ökar sin miljömedvetenhet, måste producenterna av denna energi minimera användningen av fossila bränslen
till priset av en ökad elproduktion – göra en energiomställning. Allt fler fordon och industrier
planeras på många håll att drivas av energi från el, och Sverige är ett ledande land inom denna
energiomställning. Den totala energianvändningen år 2017 låg på 375 TWh och detta
förväntas alltså öka, till 379 TWh år 2021. Dessa siffror bortser från de förluster som
framförallt kärnkraften bidrar med vid sin elproduktion. Då kärnkraften planeras att minskas
kommer också förlusterna minska, detta gör att den totala tillförseln av energi prognostiseras
att minska från 600 till 584 TWh till 2021. [16][17][18]
2.2.2

Konsekvenser vid bristande leveranssäkerhet

Ibland kan konsekvenserna på grund av bristande leveranssäkerhet blir stora, kanske inte lika
stora för den enskilde kunden som för industrier, handel och tjänstesektorn eller för jordbruket. Ett kort avbrott kan för en tillverkande industri innebära dyra omstarter med stora
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uppstartsförluster, medans ett längre avbrott för exempelvis en cementfabrik genererar i ett
mycket tungt och kostsamt merarbete om cementen hinner att torka. En förkortad livslängd
på utrustningen eller försämrad prestanda som i sin tur påverkar resultatet för verksamheten,
kan också vara följden av ett avbrott. Ett avbrott, långt som kort, kan alltså innebära stora
intäktsförluster, i värsta fall upp emot mångmiljonbelopp eller i ett bestående fel på
utrustningen. [1]
För den enskilde kunden innebär en förlorad elförsörjning till hemmet, förutom minskad
bekvämlighet, risk för förstörda kyl- och frysvaror och ett nedkylt hem där vattenledningar
riskerar att frysa sönder om elavbrottet blir långvarigt under vintertid. Även de samhällsviktiga funktionerna kan drabbas hårt av ett avbrott i form av inställda tåg eller flygtransporter. Sjukhus har som regel reservkraft som går in vid eventuella avbrott men en ökad
sårbarhet sker även där om avbrottet blir långvarigt. [19]
Elavbrott kan alltså medföra höga kostnader för samhället, industrierna, den offentliga
verksamheten, handeln och tjänstesektorn, jordbruket samt hushållen. En kalkyl med Ei:s
siffror på avbrottskostnader under år 2017 ses i Figur 2.5 nedan. [1]

Figur 2.5 Kostnader för elavbrott inom olika kundkategorier.

I Figur 2.5 visas att kostnaderna för elavbrott för kategorin handel och tjänster uppgår till
cirka 150 kr per kWh för oaviserade avbrott och att samma siffra för aviserade avbrott
minskar något, till knappt 140 kr per förlorad kWh. För industrin är dessa siffror så gott som
lika stora oberoende på om avbrott blivit aviserat eller ej, dock bara hälften jämfört med
handel och tjänster, nämligen cirka 70 kr per förlorad kWh. [1]
Ett elavbrott kostar, enligt detta diagram, i regel inte mycket mer än 2 kr per kWh för
hushållskunder, aviserat eller oaviserat. Offentlig verksamhet samt jordbruk förlorar ungefär
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lika mycket per kWh, drygt 40 kr för oaviserade avbrott och något lägre för aviserade avbrott,
nämligen cirka 25 kr per kWh. [1]
2.2.3

Åtgärder vid bristande leveranssäkerhet

Ei nämner tre typer av åtgärder som myndigheten tilltar för att Sverige ska uppnå en god
leveranssäkerhet av el. Dessa åtgärder är minimikrav, incitament och information. [1]
Minimikravet innebär att en kund inte får ha fler än 11 avbrott på ett kalenderår samt att
avbrottet inte får överstiga 24 timmar, vilket även år 2011 blev olagligt i Sverige [20]. Ett
incitament som Ei har till alla elnätsbolag är att de ska ge ersättning till de kunder som
drabbats av elavbrott längre än 12 timmar. [1]
Slutligen ska information om hur leveranssäkerheten i Sveriges elnät ser ut, förmedlas. Alla
elnätsbolag ska, enligt Ei:s föreskrifter EIFS 2015:4 [21], årligen rapportera in till Ei deras
samlade uppgifter om avbrottsstatistik som företaget haft under året. Rapporten ska
inkludera hur många avbrott de haft samt hur långa avbrotten var, men också uttagen och
inmatad energi. Dessa rapporter sammanställs till en årlig publikation av Ei som är offentliga
uppgifter för allmänheten. [1]
Dessa åtgärder ställer högre krav på elnätsbolagen att tillhandahålla hög leveranssäkerhet till
sina kunder vilket minimerar antalet kunder som blir strömlösa under långa perioder. Detta
resulterar i att statistiken påvisar ett nät som blir alltmer stabilt med tiden.
Bristande elkvalitet går inte att undvika i sin helhet, beroende på exempelvis externa faktorer
såsom missgynnande väderförhållanden. Istället kan komponenter i ledningsnätet utvecklas
för att bli bättre anpassade till de möjliga störningar som uppstår. Om komponenternas
anpassade funktioner blir förverkligade kan de skador som nämndes i avsnitt 2.2.2 minskas
och ofta undvikas.
Automation

Att exempelvis implementera utökad automatik i nätet innebär att långa avbrott kan förebyggas till ett pris av fler korta. Detta genom återinkopplingar som sker efter en förinställd
tid. Automatiken leder till att de kunder som drabbas blir färre vid varje avbrott då
bortkopplingen sker närmare felstället. Detta innebär att konsekvenserna för avbrotten som
inträffar anses bli mer begränsade då korta avbrott bedöms ha mindre negativ påverkan på
elnätet som helhet. På grund av dessa argument används automatiska återinkopplingarna i
en allt högre utsträckning. Dock ställs det krav på att även korta avbrott ska minskas i antal.
Som tidigare nämnts är vissa kunder känsliga även för de korta avbrotten och en god
elkvalitet innebär att kunden har färre än 11 avbrott under ett kalenderår.
Ett annat sätt att minska framförallt antalet kunder som påverkas av ett avbrott är genom
automatisering av felindikatorer, brytarstationer som automatiskt sektionerar bort felbehäftad linje eller automatiska omkopplingar.
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Vädersäkring

För att elnätsbolagen ska kunna upprätthålla ellagens kvalitetskrav samt föreskrifterna om
god elkvalitet, krävs bland annat också att elnäten görs så vädersäkra som möjligt. Detta på
grund av att de absolut största störningarna de senaste åren beror på extrema väderförhållanden och då framförallt stormarna Gudrun, Per och Alfrida. En tidslinje av större
händelser i Sveriges elnät de senaste åren illustreras i Figur 2.6 nedan.

Figur 2.6 Stora händelser i Sverige ur ett elnätsperspektiv år 2005 till 2019.

I januari år 2005 inträffade stormen Gudrun där som mest 415 000 hushåll stod utan el. Efter
en vecka var antalet nere på cirka 50 000 kunder. Detta är den i särklass största katastrofen i
nutid vad gäller inställda tåg, otillgängliga vägar, el- och teleavbrott som vi i Sverige sett, och
den storm som orsakat flest antal trädpåfall sedan 1930-talet. [22][23]
Senare samma år inkom två förslag från regeringen, vilka båda syftade till att driva på elnätsbolagens vilja till att skapa ett än mer driftsäkert elnät. Ett av två förslag var att alla elnätsbolag ska ersätta de kunder som får avbrott längre än 12 timmar och ju längre avbrott desto
mer ersättning ska betalas ut. Detta trädde i kraft redan året därpå, 1 januari 2006. Det andra
förslaget [24] var ett funktionskrav som innebar att ett avbrott som är längre än 24 timmar
blev olagligt. Detta trädde dock inte i kraft förrän 1 januari 2011.
Däremellan inträffade nästa storm – stormen Per – som, trots mindre omfattande skador
jämfört med Gudrun 2005, ändå klassas som den fjärde mest omfattande stormen i Sverige
sedan 30-talet. [23]
År 2013 kom Ei:s föreskrifter, EIFS 2013:1 [10] om god elkvalitet ut. Vad dessa innebär
beskrevs i avsnitt 2.2.
På nyårsdagen 2019 drabbade stormen Alfrida Sverige. Tack vare lagkrav samt om- och nybyggnationer i elnätet orsakade Alfrida som mest att cirka 100 000 kunder blev strömlösa,
vilket kan jämföras med stormen Gudrun 2005, där siffran låg på uppemot 415 000 hushåll.
Alfrida innebar en medelvindshastighet som på en plats i Sverige var den högsta sedan år
2001, och nya rekord på högsta uppmätta byvind i åtminstone sju av SMHI:s stationer.
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Antalet trädpåfall – som vanligen orsakar många skador på elnätets ledningar – var dock
nästan 100 gånger mer sett till volym under stormen Gudrun. [25][26]
Två sätt att vädersäkra elnätet för att minimera påverkan från de beskrivna stormarna ovan,
är att kablifiera mer eller att isolera en oisolerad friledning för att ledningen ska ha fortsatt
funktion trots exempelvis ett trädpåfall. Att kablifiera genom att gräva ner elledningar kan
inte alltid anses lönsamt över områden med långa avstånd då kablar är dyrare än friledning,
sett till både montage och underhåll. Därmed är det ett bättre alternativ att, vid långa avstånd,
isolera luftledningarna istället för att gräva ner dem.
Att ersätta ledningar med kablar innebär att elnätet blir mindre påverkat av vissa externa
avbrottsorsaker såsom väderförhållanden och trädpåfall, vilka uppstår vid extrema händelser
som Gudrun och Per, men också vid mindre stormar. Detta innebär att delarna av nätet med
en större andel jordkabel, generellt sett erhåller färre avbrott och fel. Däremot för
kablifieringen med sig en allt längre tid för felhantering, då de fel som uppstår på jordförlagda
kablar kan vara svåra att lokalisera och i det fallet också vara mycket tidskrävande att åtgärda
jämfört med exempelvis trädfall på en friledning som syns med blotta ögat. Dessa
svårlokaliserade fel består främst av brister i fabrikationen eller materialet vilka leder till
exempelvis nedsatt isolation. En annan vanlig orsak till fel hos jordförlagda kablar är att
kablarna skadas vid olika grävningsarbeten, och detta har visat sig ha en ökande trend, i
samband med att mer ledningar kablifieras. Grävningsskador på kablarna kan däremot
generellt bli lokaliserade så fort de inträffar. [27]
Att kablifiera medför alltså att nätet erhåller ett lägre antal fel, men ibland till kostnaden för
en längre kundavbrottstid. Tiden för avbrotten blir så pass långa att det minskade antalet fel
inte alltid gör lika stor skillnad som det hade önskats. [27]
Andra åtgärder

Utöver automation och kablifiering kan leveranssäkerheten i elnätet främjas med ytterligare
lösningar. En av dessa lösningar är att ersätta stolpstationer med markstationer. Att göra
detta innebär inte bara att stationen blir mer stabil och tålig, där den inte längre löper lika
stora risker av exempelvis trädpåfall, utan också att stationen blir mer miljövänlig på så sätt
att risken för oljeläckage minskar. [28]
Ännu ett exempel för att minska avbrottstid är genom att utföra arbeten på nätet utan att
behöva ett spänningsfritt tillstånd, exempelvis arbete med spänning (AMS). Ett annat sätt är
att genom användande av reservkraftaggregat kunna förse kunder med spänning under den
tid som arbetet pågår. Detsamma gäller vid utökade omkopplingsmöjligheter, där framförallt
kundavbrottstiden kan minska med stora marginaler genom att koppla runt felbehäftade
delar i nätet och istället förse kunder med strömtillförsel från felfria delar. Ett annat sätt att
minska på framförallt antalet kunder som drabbas, är att installera fler
frånskiljningsmöjligheter, vilka då helst ska vara fjärrmanövrerbara för att kunna manövreras
inom kortast möjliga tid.
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2.2.4

Mätning av leveranssäkerheten

Ei granskar bland annat, som nämnts tidigare, att överföringen av el är av god kvalitet, både
på kort sikt men även ur ett längre perspektiv. För att kunna jämföra data mellan olika år och
elnätsbolag på ett relevant sätt används avbrottsindikatorerna SAIDI (System Average Interruption Duration Index), SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) och CAIDI
(Customer Average Interruption Duration Index). [29]
Som ses i Ekvation 2.1 nedan är SAIDI ett mätetal på den totala, genomsnittliga
kundavbrottstiden per kund.
𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰 =

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

(2.1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

SAIFI däremot mäter istället antalet kundavbrott per kund, vilket visas i Ekvation 2.2
𝑺𝑨𝑰𝑭𝑰 =

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

(2.2)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

Kvoten mellan SAIDI och SAIFI ger mätetalet CAIDI, vilket enligt ekvation 2.3 ger en siffra
på avbrottstiden per kundavbrott.
𝑪𝑨𝑰𝑫𝑰 =

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

=

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼

(2.3)

I det här projektet fokuserar författarna främst på SAIDI och en introduktion till detta följer
i nästkommande avsnitt.

2.3

SAIDI

Mätetalet SAIDI är en av de avbrottsindikatorer som standardiserades 1998 i den
amerikanska standarden IEEE 1366 [30]. Den har dock använts i USA ända sedan början på
1970-talet och i Sverige infördes denna under det efterföljande decenniet som ett förslag till
ett mätetal att använda i den svenska statistikdatabasen DAR, som föregick det numer
använda DARWin. Ei har infört SAIDI som indikator på leveranskvaliteten även i Sverige.
Då det inte ännu finns en fast europeisk standard för hur SAIDI och SAIFI ska användas
uppstår variationer i vilka resultat som uppkommer vid mätningarna som genomförs.
Exempelvis kan dessa räknas ut både inklusive och exklusive så kallade extraordinära
händelser (såsom stormar med omfattande trädpåfall), samt på endast eget nät eller eget nät
och överliggande nät sammanräknat, för ett specifikt företags leveranskvalitet. Därmed
existerar det även olika målsättningar för de olika sätten att mäta på, där extraordinära
händelser innebär en ökning av det årliga målet jämfört med om det exkluderas. [31]
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Två exempel på varianter av mätetalen är AOEÖI och AOEÖ. Båda varianter innebär att
mätetalet har uträknats på både avbrott som blivit aviserade och avbrott som kommit
oaviserade (AO). Nästa bokstav (E) talar om att avbrotten skett på det egna nätet. I den
förstnämnda bokstavskombinationen påtalas utöver detta, att avbrotten på det överliggande
nätet (Ö) har tagits med i beräkning, samt att avbrott vid extraordinära händelser inkluderats
(I). [31]
SAIDI och SAIFI kan även användas för större och mindre områden. Exempel på ett mindre
område kan vara en enskild ledning som överför el till ett litet antal kunder. Att använda
dessa mätetal för att utföra beräkningar på så kallade mindre områden, skulle innebära ett
mer relevant resultat för den enskilda kundens leveranskvalitet. Det större området skulle
räkna med ett genomsnitt utslaget på ett stort antal kunder, vilket istället kan skilja sig mycket
från den enskilda kundens årliga resultat.
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3 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB, hädanefter VEAB, är en av Europas största producenter av
fossilfri el. VEAB ansvarar för att överföra mer än hälften av elkonsumtionen i Sverige via
företagets elnät. [31]
Detta stora ansvar innebär att VEAB erhåller och själva ställer höga krav på företagets
elkvalitet. Ett av dessa krav är att VEAB ska ge ut ersättning till företagets egna kunder som
drabbas av avbrott som pågår i mer än fyra timmar, till skillnad från minimikravet på 12
timmar som Ei ställer på alla Sveriges elnätsbolag. [32]
VEAB levererar el till stora ytor av norra Sverige, och elnätet sträcker sig även från öst till
väst genom den mellersta delen av södra Sverige. Dessa två områden brukar benämnas
generellt som Nord och Syd, och det är ofta önskvärt att även dela upp avbrottsstatistiken
på dessa två delar då kundtätheten mellan dem varierar med stora marginaler.
Avtalsområdena visas nedan i Figur 3.1.

Figur 3.1 Vattenfalls elnät i Sverige år 2019

De ljusa partierna i Figur 3.1 visar VEAB:s avtalsområden. Missvisande är att de ljusa partierna i Norrland är mycket stora till ytan men har en mycket mindre andel av kunderna än
avtalsområdena i mellersta Sverige. I skrivande stund så har avtalsområde Nord cirka 115 000
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antal kunder medan Syd står för cirka 775 000. Då det är färre kunder på större områden i
den norra regionen påverkas SAIDI negativt i den bemärkelse att det blir fler SAIDI-minuter
per kund i genomsnitt jämfört med i den södra delen. [33]

3.1

Vattenfall Eldistribution AB:s nät idag

Inom Sverige har VEAB idag cirka 890 000 kunder på dess lokal- och regionnät. Dessa
kunder får spänning matad till sina hushåll eller verksamhetslokaler via totalt dryga 11 000
mil långa ledningar. Ledningarna i mellanspänningsnätet består av cirka 43 % vardera av
jordkabel och oisolerad ledning, samt cirka 14 % isolerad friledning. Den totala ledningslängden som VEAB ansvarar för motsvarar således mer än en sjättedel av den totala
ledningslängden på cirka 60 000 mil i svenska elnät. [1][33]
På VEAB fokuseras det dagligen på avbrottsstatistik och hur denna kan minskas för att upprätthålla god elkvalitet och leveranssäkerhet. Detta genom att utföra de åtgärder som nämns
i delkapitel 2.2.3, men också genom att införa lösningar som ska spara in på tid för avbrott
som inträffar. Exempel på dessa lösningar är att ställa högre krav på sina entreprenörer
gällande inställelsetid, men också att underlätta för dessa i deras arbete genom att
implementera ett mobilt, digitalt sätt att kommunicera driftorder och andra arbeten. Det är
endast investeringar som utförs som faktiskt skapar skillnad i elnätet och bidrar till en
förbättrad avbrottsstatistik, medan det samtidigt är investeringarna som svarar för nästan tre
fjärdedelar av alla planerade avbrott [27]. Nedan i Figur 3.2 ses VEAB:s tidigare resultat för
SAIDI [33].

Figur 3.2 Historiska SAIDI-resultat i VEAB:s nät
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Figur 3.2 påvisar att SAIDI-resultaten i VEAB:s nät generellt har minskat sedan år 2005.
Viktigt att poängtera här är att dessa historiska resultat är AOEÖI, det vill säga att alla eventuella extraordinära händelser är medräknade. Dock kan det också utläsas att med de värst
stormdrabbade åren borträknade (särskilt år 2005 och 2007), skiljer sig resultaten varje år inte
med lika stora marginaler. Om extraordinära händelser, som ofta är så kallade storstörningar,
inte skulle vara medräknade i Figur 3.2 skulle resultaten för varje år inte skilja lika markant.
De senaste fyra årens resultat på genomsnittlig kundavbrottstid med respektive utan
storstörningar medräknade ses nedan i Figur 3.3. [33]

Figur 3.3 SAIDI-resultat AOEÖI respektive AOEÖ, åren 2015 – 2018

I Figur 3.3 påvisas skillnaden i det faktiska SAIDI-resultatet beroende på vilka faktorer som
inräknas. År 2017 var ett mycket bra år sett till väderförhållanden i landet, därmed skedde
inga storstörningar och resultaten på AOEÖI och AOEÖ är på så vis samma. Däremot
skiljer det sig aningen mer de övriga åren. 2018 års resultat även utan storstörningar inräknade
var ett högt resultat jämfört med de tre föregående åren och hamnade endast 8 minuter under
AOEÖI. År 2016 erhölls ett ännu bättre resultat på SAIDI jämfört med 2017, exklusive
storstörningarna, och skiljde sig med nästan en halvtimmes kortare kundavbrottstid gentemot AOEÖI. År 2015 ses en ännu större differens mellan AOEÖI och AOEÖ. 78 minuter
längre kundavbrottstid då storstörningar blev inkluderade. [33]

3.2

Framtidens elnät - visionen

I det traditionella elnätet levereras den producerade elen till mottagaren, via olika spänningsförändrande stationer. Detta sker med andra ord i en riktning, från producent till konsument.
Visionen för VEAB handlar om ett smart elnät. [34]
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Ett smart elnät innebär att informationen om produktionen jämfört med förbrukningen kan
gå i två riktningar, det vill säga – ett smart elnät kommunicerar med kunden, som kan vara
både ett hushåll eller en industriverksamhet. I teorin innebär detta att vissa mindre betydelsefulla laster kan stoppas under en kort tid, om elnätet riskerar att bli överbelastat. Exempelvis
om många kunders varmvattenberedares uppvärmning avbryts en kort stund märker den
enskilda kunden ingen skillnad, dock kan balansen i nätet upprätthållas på ett enklare sätt än
idag då laster får kopplas i och ur mer manuellt. Då det smarta elnätet kommunicerar med
kunden kan den även användas till att använda elen då priset är som mest fördelaktigt. Det
smarta elnätet möjliggör även en tvåvägsdistribution, vilket innebär att de kunder som
producerar el via solpaneler, lättare kan skicka in sin elproduktion på nätet. [34]
En annan vision är att kunna lagra energin från exempelvis ett vindkraftverk, för att använda
denna energi från dagar med mycket vind till de mindre blåsiga dagarna. Flexibiliteten som
kommer via denna lagring gör det möjligt att anpassa produktion och förbrukning på ett
smartare sätt. [34]
Det smarta nätet kräver en hel del investeringar, som redan idag utförs.
VEAB satsar på fyra olika typer av investeringar för att höja leveranssäkerheten. Det är
följande [35] :
1. Störningsförebyggande åtgärder, vilka syftar till att minska risken för kundavbrott.
2. Kapacitetshöjande åtgärder innebär investeringar som ska förbättra det befintliga elnätet som finns, detta på grund av att många kunder idag förbrukar mer än tidigare.
3. Tillväxt och utbyggnad av elnätet som beror på exempelvis nybyggnationer och till
följd av det, nya anslutningspunkter.
4. Mätare och fjärrkommunikation innebär smartare elmätare hos kunden, som kan avläsas direkt i driftcentralen samt en ökning av fjärrkontrollerade apparater.
En av de störningsförebyggande åtgärderna som har gjorts för att minska SAIDI är bland
annat genom att vädersäkra elnätet, vilket betyder att VEAB har kablifierat samt bytt ut
oisolerad friledning till isolerad. [35]
Ett annat steg för att minska avbrottstiden för kunderna är ett nytt övervakningssystem (Low
Voltage Monitoring) vilket syftar till att, förutom att minska på avbrottstiden, kunna uppdatera kunderna och även allmänheten om driftläget i specifika områden samt att avbrottshanteringen förbättras. [35]
Ett nytt och snabbare kommunikationssystem mellan driftcentralen och entreprenörerna
bidrar också till att felhanteringstiden för ett avbrott minskas, vilket också gäller med
smartare elmätare som via fjärrkommunikation kan avläsas i realtid. [35]
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3.2.1

Vattenfall Eldistribution AB:s SAIDI-mål

Målen med SAIDI från år 2015 till 2025 för VEAB presenteras nedan i Figur 3.4. Det görs
utan siffror på grund av att dessa mål, från och med år 2019, är interna och ej offentliga.

Figur 3.4 SAIDI-målkurvan för AOEÖ i VEAB:s nät år 2015 till 2025

Kurvan i figuren ovan är påhittad med inspiration från VEAB:s faktiska kurva för SAIDImålen fram till år 2025. SAIDI-målen minskar med ett exponentiellt avtagande varje år fram
till år 2025. De första fem åren (2015 – 2019) sjunker målet drastiskt och därefter jämnas
kurvan ut och sjunker med endast ett fåtal minuter mellan de två sista åren. Detta på grund
av att varje minskad SAIDI-minut är allt svårare att uppnå då dessa kostar allt mer pengar
att finansiera. Därmed kommer det alltid existera en viss brytpunkt för antal SAIDI-minuter
där det därefter visar sig icke lönsamt att fortsätta finansiera att minska SAIDI genom de
investeringar som görs i elnätet för att bland annat vädersäkra detta. Däremot kan andra
orsaker som påverkar SAIDI negativt hittas och försöka elimineras, där det arbete som
författarna i denna rapport gör, är ett steg i rätt riktning för att slutligen nå fram till målet år
2025. [3]
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3.3

Största SAIDI-påverkande störningarna

I Tabell 3.1, Tabell 3.2, Tabell 3.3 och Tabell 3.4 ses de störningar som orsakat flest SAIDIminuter det året de presenteras, från år 2015 till år 2018. Med område menas det avtalsområde som blev drabbat av respektive störning (orsak). Störningens bidrag i minuter till det
totala resultatet på SAIDI, för respektive år, presenteras längst ut i tabellen under SAIDIpåverkan.
Tabell 3.1 De största SAIDI-påverkande störningarna år 2015. [33]

SAIDIpåverkan,
min

Månad

Område

Orsak

Berörda kunder,
st.

December

Syd

Stormen Helga

47 000

30,4

Januari

Syd

Stormen Egon

85 000

24,9

November Norr

Snö

16 000

17,9

Oktober

Norr

Stormen Roar

6 000

3,4

Januari

Syd

Brända kabelavslut

7 700

3,3

Januari

Norr

Storstörning, okänd orsak

37 000

2,9

Februari

Norr

Stormen Ole

12 200

2,0

Som ses i Tabell 3.1 står stormar för den i särklass största SAIDI-påverkan 2015, med de två
stora stormarna Egon, som drar in i landet i början av året, samt stormen Helga som avslutar
år 2015. Bara dessa två tillsammans står för 55,3 SAIDI-minuter. Ytterligare två stormar detta
år bidrar med 3,4 respektive 2,0 minuter och den snörelaterade störningen ger ett påslag på
SAIDI med 17,9 minuter.
Tabell 3.2 De största SAIDI-påverkande störningarna år 2016. [33]

Månad

Område

Orsak

Berörda kunder, st.

SAIDIpåverkan,
min

Juni

Norr

Storm

43 000

22,0

November Norr

Is på ledning

23 800

6,2

Juli

Norr

Trasig ventilavledare

2 621

1,4

September

Syd

Kraftig vind

9 661

1,2

April

Syd

Explosion spänningstrans- 9 547
formator

0,9
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I Tabell 3.2, som visar 2016 års siffror, kan ses att 29,4 minuter beror på grund av vädret,
såsom storm, is och kraftig vind. Andra orsaker som påverkar siffrorna år 2016 är en trasig
ventilavledare som står för 1,4 minuter samt en explosion i en spänningstransformator som
bidrar med 0,9 minuter.
Tabell 3.3 De största SAIDI-påverkande störningarna år 2017. [33]

Månad

Område

Orsak

SAIDIBerörda kunder, st. påverkan,
min

Maj

Syd

Kabelfel

9 720

November Syd

Haveri
formator

Juni

Syd

Bränd slack

9 656

1,33

Januari

Syd

Trasig skarv på luftledning

2 637

1,23

Augusti

Norr

Åska

8 249

1,21

spänningstrans- 11 194

2,2
1,48

År 2017 är undantaget där endast en väderrelaterad störning sker, ett åskoväder som står för
1,21 SAIDI-minuter. Alla andra störningar det året beror på kabelfel, trasig skarv på luftledning och ett haveri på en spänningstransformator. Anmärkningsvärt för år 2017 är också
att den störning som påverkar SAIDI mest det året endast är på 2,2 minuter. Detta år var
VEAB bara 4 SAIDI-minuter från att nå målet som år 2017 låg på 122 minuter (AOEÖ).
[33]
Tabell 3.4 De största SAIDI-påverkande störningarna år 2018. [33]

Månad

Område

Orsak

Berörda kunder, st.

SAIDIpåverkan,
min

Juli

Syd

Åska

50 300

5,2

September

Syd

Stormen Knud

30 635

5,0

Juni

Syd

Kraftig vind

22 100

3,3

Augusti

Syd

Stormen Johanna

10 400

3,1

September

Norr

Storm

14 049

2,9

År 2018 är det enbart väderrelaterade störningar som påverkar SAIDI mest. Trots att det
enligt Tabell 3.4 är många kunder som blir drabbade av de tidiga höststormarna så påverkas
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inte SAIDI med mer än totalt 19,5 minuter. Stormen Knud är den tillsammans med åskan i
juli som bidrar med flest SAIDI-minuter, nämligen 5,0 respektive 5,2 minuter.
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4 Investeringars påverkan på SAIDI
Projektets resultat presenteras i tre olika delar. Första avsnittet består av ett exempel på ett
område i VEAB:s nät där företaget utfört omfattande investeringar de senaste två
decennierna – Nordvästra Götaland. Här utreds hur stor påverkan alla investeringar har haft
på områdets störningsstatistik; vilka felorsaker som dominerat under de tidigare åren och
vilka som gör det närmare nutid. Även den totala kundavbrottstiden som erhållits under de
år som undersöks.
Nästa avsnitt presenterar ett resultat på hur stor andel av VEAB:s totala SAIDI-statistik som
består av den extra avbrottstid, vilken kan uppstå i samband med ett planerat avbrott. Den
extra avbrottstiden kommer från att kopplingsansvariga manövrerar komponenter eller då
entreprenörer ute i fält gör kopplingar i elnätet. En sammanställning görs och inkluderas i
slutet av detta avsnitt.
I den avslutande delen utvärderas siffrorna från föregående avsnitt, för att ge en grund till
hur SAIDI generellt påverkas av planerade arbeten varje år.

4.1

Nordvästra Götaland

Nordvästra Götaland, hädanefter NVG, har cirka 94 000 kunder (april 2019) anslutna till
VEAB:s nät. Detta motsvarar drygt en tiondel av hela VEAB:s kundantal. Områdets kundavbrottstid mellan åren 2005 till 2018 har undersökts och sammanställts med fokus på avbrott via störningar. Se Figur 4.1.

Figur 4.1 Total kundavbrottstid i timmar orsakade av störningar i Nordvästra Götaland år 2005 till 2018

Under år 2005, då stormen Gudrun drabbade Sverige, hade området en kundavbrottstid på
1 419 478 timmar via störningar. Exempelvis störningar via vind och trädpåfall. Året därpå
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minskade denna totala tid drastiskt för att sedan skjuta i höjden återigen år 2007 på grund av
stormen Per. Ett relativt lugnt decennium sett till väderförhållanden kan därefter utläsas via
den totala kundavbrottstid som sammanställts i Figur 4.1 tillsammans med de föregående
åren. Under vissa av dessa år har felorsaker som påverkat luftledningar spelat en stor roll.
Vind och trädpåfall har dock, totalt sett, från 2005 minskat. 2015 ses en ökning i kundavbrottstiden, vilket förklaras av de tidigare nämnda stormarna Egon och Helga.
Kundavbrottstiden som uppstått i NVG har, genom att innehålla en dryg tiondel av VEAB:s
totala antal kunder, vissa år givit stora utslag på VEAB:s totala SAIDI-resultat. Ett exempel
är år 2015 då kundantalet i VEAB var 873 249 enligt Ei:s rapport [1]. Detta år blev SAIDIpåverkan på VEAB:s totala SAIDI-resultat, från NVG:s område dryga 22 minuter av årets
totala 212 minuter. De tre efterföljande åren resulterade dock NVG:s avbrottstid endast i
cirka 9 minuters genomsnittlig kundavbrottstid för VEAB.
Denna påverkan från NVG har inneburit mindre än 7 % av totala SAIDI i VEAB de tre
senaste åren, trots att området, som nämnts ovan, består av mer än en tiondel av hela VEAB:s
kundantal. Därmed kan det antas att de investeringar som utförts i området har haft inverkan
på hur god leveranssäkerheten kan bli i ett stort område med förutsättningar som NVG där
kundtätheten övergripande klassas som landsbygd (7,5 till 10 kunder per km ledning) [1].
Under samma år som presenterades i figuren ovan, undersöktes statistik på kundavbrott som
skett via störningar med två specifika felorsaker. Dessa två var vind (framförallt trädpåfall på
grund av vind) och grävning. Felorsakerna undersöktes främst för att påvisa hur dessa har
ökat respektive minskat i omfattning i samband med att investeringar utförts i området.
Dessa jämfördes därmed med den kablifieringsgrad som området har haft under åren 2005
och 2018. Se Figur 4.2 och Figur 4.3 nedan.

Figur 4.2 Kundavbrottstid för vind och trädpåfall respektive kablifieringsgrad i Nordvästra Götaland
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I Figur 4.2 kan utläsas att felorsaken trädpåfall och vind har minskat drastiskt från år 2005
till 2018. År 2005 uppgick kundavbrottstiden till dryga 1 240 000 timmar, enbart på grund av
vind och trädpåfall. Detta går dock inte rättvist att jämföra med resterande år beroende på
att de höga siffror som fås härleds till stormen Gudrun. Figur 4.2 visar även ett högt resultat
år 2007, vilket också härleds till en kraftig storm, stormen Per. Det som blir intressant är att
år 2006 gavs en kundavbrottstid på knappt 150 000 timmar, vilket är jämförbart med år 2018
där ett resultat på dryga 46 000 timmar fås. Som också ses i Figur 4.2 är att kablifieringsgraden
har ökat från 25 % år 2005 till över 90 % år 2018, vilket förklarar nedgången av kundavbrottstimmar som kommer från vind och trädpåfall.
I Figur 4.3 ses istället den ökning av kundavbrottstid, i timmar, som beror av grävning och
pålning. Även här presenteras kablifieringsgraden från år 2005 till år 2018.

Figur 4.3 Kundavbrottstid för grävning och pålning respektive kablifieringsgrad i Nordvästra Götaland

Figur 4.3 visar att skador på jordförlagda kablar genom grävning och pålning i NVG har ökat
markant från drygt 3 000 timmar kundavbrottstid till över 20 000 år 2017. Förra året, 2018,
sjönk dock denna siffra återigen, ner till cirka 16 000 timmar.
Då denna figur och den föregående inte har samma skala, blir dessa möjligen svåra att
jämföra med bara ögat på ett rättvist sätt. Det som dock kan användas som en sorts
jämförelse mellan dessa två diagram är den mörkare linje som sträcker sig över båda dessa
diagramytor, nämligen den procentuella kablifieringsgrad som NVG haft dessa år. Denna
har ökat från dryga 20 % till över 90 % år 2018, och därmed minskat påverkan från vind och
trädpåfall och istället spelat en roll i den ökande felorsaken av grävning på jordförlagda
kablar. Kablifieringsgraden illustreras som en rät linje mellan dessa två år men påvisar inte i
vilken takt som denna har ökat under åren mellan 2005 till 2018.
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4.2

Hur många extra minuter bidrar störningar relaterade till
planerade arbeten med till SAIDI?

I nedanstående avsnitt presenteras de följdfel som uppstått vid planerade avbrott som VEAB
haft, åren 2015 till 2019. Dessa följdfel har lett till att avbrottet för kunden blir längre än
förväntat, eller helt enkelt att kunden har fått ett oaviserat avbrott, vilket klassas som en
störning. Tiden i tabellerna i nästkommande avsnitt är alltså tiden utöver planerad
avbrottstid. I tabellerna ses avbrottstiden för störningen i minuter samt antal kunder som
drabbats. Den totala kundavbrottstid som framräknats varje år har således tagits fram genom
att multiplicera antal kundavbrottsminuter med antal drabbade kunder under varje störning,
och därefter har alla dessa tider adderats och presenteras längst ner i varje tabell. För att
sedan få ut hur många SAIDI-minuter denna extra avbrottstid genererar i, divideras den
totala kundavbrottstiden med det totala kundantalet för just det året. Det totala kundantalet
varje år har erhållits av Ei:s årliga rapporter under 2015 [36], 2016 [37] och 2017 [1]. De två
sista åren har dock inte rapporterats in och dessa siffror erhölls därmed istället från interna
källor på företaget [33].
Viktigt att påpeka är att ett urval gjordes i ett tidigt skede där enbart planerade arbeten samt
störningar på 1 kV och uppåt inkluderades, samt endast de långa avbrotten, det vill säga
avbrott som är 3 minuter eller längre inkluderades. Då montör eller kopplingsansvarig, i
samband med en driftorder orsakat förlängt avbrott eller följdfel, har dessa störningar tagits
med i beräkningarna. De störningar som ej drabbade några kunder, eller störningar orsakade
av exempelvis trädpåfall, grävning eller störningar som uppstod vid provning i en station,
sorterades bort.
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4.2.1

År 2015

År 2015 hittas 38 följdfel som orsakat en längre avbrottstid än planerat, av 2 677 planerade
arbeten totalt på distributionsnätet. Detta ger 1,42 % planerade arbeten som resulterat i följdfel som skett i minst 3 minuter och för minst en (1) kund. Se Tabell 4.1.
Tabell 4.1 Avbrottstid via planerade arbeten år 2015
Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

4
126
70
91
21
8
19
11
54
8
14
35
7
5
12
3
41
16
16
5

200
277
34
229
207
140
204
664
139
140
142
737
4
70
3175
231
85
539
109
670

Total kundavbrottstid,
minuter

800
34 902
2 380
20 839
4 347
1 120
3 876
7 304
7 506
1 120
1 988
25 795
28
350
38 100
693
3 485
8 624
1 744
3 350

Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

Total kundavbrottstid,
minuter

5
663
3 315
156
235
36 660
11
664
7 304
21
207
4 347
3
699
2 097
385
2395
922 075
357
972
347 004
12
537
6 444
104
366
38 064
20
725
14 500
3
156
468
17
220
3 740
18
1074
19 332
5
393
1 965
339
51
17 289
5
870
4 350
286
152
43 472
17
330
5 610
Total tid: 1 646 387 minuter
873 249 kunder [1]

SAIDI-påverkan: 1,89 minuter

I Tabell 4.1 ses att de största bidragen till många kundavbrottsminuter är de störningar som
pågår länge, såsom de två färgmarkerade fälten, där 2 395 respektive 972 kunder har blivit
berörda i 385 respektive 357 minuter. Detta ger ett värde på 922 075 och 347 004 minuter
kundavbrottstid. Totalt ger dessa en SAIDI-påverkan på 1,89 minuter vilket kan jämföras
med den sjunde största störningen enligt Tabell 3.1 som har 2,0 minuter SAIDI-påverkan.
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4.2.2

År 2016

År 2016 hittas ett samband mellan 40 planerade avbrott och störningar som uppkommit på
grund av ett planerat arbete, av 2 539 planerade arbeten totalt på distributionsnätet. Detta
ger 1,58 % planerade arbeten som resulterat i följdfel som skett i minst 3 minuter och för
minst en (1) kund. Se Tabell 4.2.
Tabell 4.2 Avbrottstid via planerade arbeten år 2016
Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

7
79
3
222
165
164
38
86
18
58
32
69
8
311
59
11
11
6
6
59
138

635
1 387
327
1
353
441
228
108
173
38
1 232
102
170
603
405
155
136
388
114
347
8 185

Total kundavbrottstid,
minuter

4 445
109 573
981
222
58 245
72 324
8 664
9 288
3 114
2 204
39 424
7 038
1 360
187 533
23 895
1 705
1 496
2 328
684
20 473
1 129 530

Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

Total kundavbrottstid,
minuter

16
3
48
21
480
10 080
10
450
4 500
9
15 883
142 947
7
146
1 022
72
303
21 816
72
991
71 352
47
207
9 729
7
16
112
13
16
208
3
327
981
36
1 126
40 536
127
246
31 242
18
173
3 114
10
212
2 120
7
6
42
3
327
981
11
358
3 938
12
18
216
Total tid: 2 029 510 minuter
867 732 kunder [1]

SAIDI-påverkan: 2,34 minuter

Tabell 4.2 visar drygt dubbelt så många avbrottsminuter jämfört med föregående år. Detta
förklaras av att de två största bidragen år 2016 låg på 1 129 530 respektive 187 533 minuter.
Intressant är att enligt Tabell 3.2 hade den andra största störningen detta år 6,2 minuter
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SAIDI-påverkan medan den tredje största hade 1,2 minuter. Alltså blir resultatet av SAIDI
från följdfel detta år på 2,34 minuter den tredje största SAIDI-påverkande anledningen.
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4.2.3

År 2017

År 2017 hittas ett samband mellan 32 planerade arbeten och störningar som uppkommit på
grund av dessa, av 2 521 planerade arbeten totalt på distributionsnätet. Detta ger 1,26 %
planerade arbeten som resulterat i följdfel som skett i minst 3 minuter och för minst en (1)
kund. Se Tabell 4.3.
Tabell 4.3 Avbrottstid via planerade arbeten år 2017
Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

5
24
25
121
9
15
4
91
226
4
3
275
108
106
156
18
95

416
132
493
33
570
466
1 030
205
2
471
606
1 221
208
56
169
1 209
362

Total kundavbrottstid,
minuter

2 080
3 168
12 325
3 993
5 130
6 990
4 120
18 655
452
1 884
1 818
335 775
22 464
5 936
26 364
21 762
34 390

Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

Total kundavbrottstid,
minuter

10
51
510
300
252
75 600
105
22
2 310
9
767
6 903
5
1 123
5 615
107
832
89 024
5
359
1 795
43
3
129
5
416
2 080
9
737
6 633
47
175
8 225
96
127
12 192
70
61
4 270
12
185
2 220
90
5
450
Total tid: 725 262 minuter
884 955 kunder [1]

SAIDI-påverkan: 0,82 minuter

År 2017 var VEAB bara 4 minuter från att nå sitt SAIDI-mål på 122 minuter. Ett troligt
samband skulle kunna vara att 2017 vädermässigt var ett mycket bra år, vilket kan ses i Tabell
3.3. I samma tabell ses också att störningen med störst påverkan endast låg på 2,2 minuter.
Resultatet från detta års undersökning på 0,82 minuter kan då inte ses som helt irrelevant.
De två största störningar detta år kom sig av att 1 221 kunder blev strömlösa i 275 minuter,
vilket genererade i 335 775 minuters kundavbrott, samt 832 kunder i 107 minuter, vilket gav
89 024 kundavbrottsminuter.
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4.2.4

År 2018

År 2018 kan 44 störningar kopplas till ett planerat arbete, av 3 034 planerade arbeten totalt
på distributionsnätet. Detta ger 1,45 % planerade arbeten som resulterat i följdfel som skett
i minst 3 minuter och för minst en (1) kund. Se Tabell 4.4.
Tabell 4.4 Avbrottstid via planerade arbeten år 2018
Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

25
43
17
19
38
4
9
6
11
134
30
41
4
5
7
69
9
59
112
4
7
5
14

28
25
520
244
132
548
21
567
302
203
41
33
891
261
221
788
323
4
1
24
854
510
3 094

Total kundavbrottstid,
minuter

700
1 075
8 840
4 636
5 016
2 192
189
3 402
3 322
27 202
1 230
1 353
3 564
1 305
1 547
54 372
2 907
236
112
96
5 978
2 550
43 316

Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

Total kundavbrottstid,
minuter

30
41
1 230
25
416
10 400
5
569
2 845
9
1 757
15 813
5
1 738
8 690
7
2
14
35
569
19 915
361
443
159 923
5
12
60
5
328
1 640
73
499
36 427
23
894
20 562
434
2 091
907 494
4
311
1 244
3
895
2 685
9
10
90
6
46
276
5
3
15
6
1 708
10 248
5
229
1 145
3
387
1 161
Total tid: 1 377 017 minuter
889 882 kunder [1]

SAIDI-påverkan: 1,55 minuter
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I Tabell 4.4 ses att en ensam störning ger 907 494 kundavbrottsminuter genom att 2 091
kunder blev strömlösa i 434 minuter. Den andra största störningen ger endast 159 923
minuter då 443 kunder blev strömlösa i 361 minuter. Detta året gav en total kundavbrottstid
på 1 377 017 minuter och dividerat med det årets antal kunder ger det ett SAIDI-resultat på
1,55 minuter. Om detta jämförs med de historiska SAIDI-påverkande resultaten från Tabell
3.4 kan ses att nummer fem i storleksordning har en siffra på 2,9 minuter.
4.2.5

År 2019

Fram till april år 2019 kan endast 8 störningar kopplas ihop med ett planerat arbete, detta av
852 planerade arbeten totalt på distributionsnätet. Detta ger 0,94 % planerade arbeten som
resulterat i följdfel som skett i minst 3 minuter och för minst en (1) kund. Se Tabell 4.5.
Tabell 4.5 Avbrottstid via planerade arbeten år 2019

Avbrottstid,

Antal drabbade

minuter

kunder

Total kundavbrottstid,
minuter

26
14
364
4
332
1 328
8
2 326
18 608
13
5 423
70 499
46
303
13 938
16
24
384
82
81
6 642
93
920
85 560
Total tid: 197 323 minuter
893 000 kunder
SAIDI-påverkan: 0,22 minuter

Då Tabell 4.5 presenterar fram till och med april år 2019 kan inte några slutsatser dras
förutom att det är få störningar samt att de bidrar med relativt få minuter till SAIDI. En
anledning till detta är att färre driftorder verkställs vintertid. De två största bidragen, än så
länge, ger 85 560 respektive 70 499 kundavbrottsminuter.
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4.2.6

Sammanställning av åren 2015 till 2019

Under dessa fem undersökta år har åtminstone en störning utmärkt sig gällande kundavbrottstid. Jämfört med den totala längden på kundavbrottstid under dessa år som framkommit via dessa kopplade störningar, kan dessa enskilda störningar påvisas spela en mycket
stor roll. Detta illustreras nedan i Figur 4.4.

Figur 4.4 Sammanställning av tabeller med 2015 till 2019 års totala kundavbrottstid jämfört med de två enskilda
störningar varje år som genererat längst kundavbrottstid

I figuren ovan visas de totala kundavbrottstiderna under året bredvid varje års två största
störningar sett till kundavbrottstid, av de kopplade störningar i tabellerna Tabell 4.1, Tabell
4.2, Tabell 4.3, Tabell 4.4 och Tabell 4.5. Det ses i detta diagram att dessa två enskilda
störningar står för majoriteten av kundavbrottstiden under året, framförallt den absolut
största för sig (såsom 2016).
Det kan även utläsas att den största störningen under år 2016, såväl som den största år 2015,
båda är större än 2017 års totala kundavbrottstid. Resterande störningar under år 2016 var
ungefär likvärdiga med de störningar som kopplats under de övriga åren som undersökts,
sett till totala kundavbrottstider. Dessvärre orsakade denna största störning (som illustrerats
i figuren ovan) en så pass lång total kundavbrottstid för sig att år 2016 resulterade i att bli det
i särklass värsta av de fem åren.
Den störning som år 2015 gav störst SAIDI-påverkan orsakades av att en brytare på 40 kVsidan inte hade fullgod funktion. År 2016 skapades den störning med högst kundavbrottstid
på grund av att en frånskiljare öppnades med full last, vilket i sin tur ledde till att flera linjer
tappade spänningen. År 2017 gick en kabel sönder efter anbringning av högspänningssäkringar och blev därigenom detta års störning med högst kundavbrottstid. År 2018 var det
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ännu en gång manövrering av en frånskiljare på högspänningsnätet som orsakade den
störning med störst SAIDI-påverkan.

4.3

Uppskattat SAIDI åren 2019 till 2025

Ett uppskattat genomsnitt räknas fram, vilket baseras på ovan framräknat resultat för de fyra
åren 2015 till 2018. Efter summering av varje års individuella SAIDI-påverkan, delas detta
resultat med de fyra åren, vilket ger en genomsnittssiffra på 1,65 minuter. Då det är svårt att
veta hur många planerade arbeten som kommer att göras de nästkommande åren blir denna
siffra på 1,65 minuter högst spekulativ. VEAB ska förstås fortsätta investera i sitt elnät, men
i vilken takt kan författarna i nuläget inte presentera. Dock kan det antas att om företaget
fortsätter utföra mellan 2 500 till 3 000 planerade arbeten på distributionsnätet per år, kan
dessa möjligen fortsätta generera cirka 40 följdfel (alternativt i genomsnitt 1,43 % av de
planerade arbeten som utförs) och därigenom påverka årets SAIDI-resultat med ungefär 1,65
minuter. Detta i sin tur påverkar de framtida SAIDI-målen som för varje år ska minskas från
2018 års mål på 111 minuter.
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5 Diskussion
Vid informationssökningen i VEAB:s interna program kunde olika siffror om samma uppgift
hittas, vilket har gjort att det i vissa fall varit svårt att jämföra dessa samt veta vilken siffra
som är rätt. Exempelvis VEAB:s totala ledningslängd genom åren. För att få jämförbara och
likvärdiga data valde författarna att jämföra de siffror som VEAB årligen rapporterar in till
Ei. Samtidigt kunde data från vissa år finnas medan andra år inte var registrerade, eller om
de var registrerade kunde vara registrerade på ett helt annat sätt. Ett bra exempel på detta är
SAIDI, där målet presenteras som AOEÖ medan resultatet redovisas inklusive
storstörningarna, det vill säga AOEÖI. Det blir då inte intressant att jämföra dessa två och
således också svårare att se hur nära respektive långt ifrån målet företaget kom. En tydligare
och mer gemensam syn, på vilket sätt mål och resultat ska redovisas, bör således göras i
företaget.
Då företaget med tiden vill få ner SAIDI-resultatet med många minuter per kommande år
måste alla vägar, stora som små, undersökas. Författarna, tillsammans med uppdragsgivaren,
tror att detta arbete är ett steg i rätt riktning, men att ett mer noggrant urval bör göras av de
på VEAB som dagligen arbetar med SAIDI och dess framtida mål.

5.1

Metodval

Författarna påbörjade detta examensarbete med att införskaffa högre kunskap om vad elkvalitet egentligen innebär, vem som bär ansvaret för att elnätsbolag upprätthåller en god
elkvalitet samt vad det kan innebära då elkvaliteten inte håller rätt nivå. För att erhålla information om ovanstående användes ofta Ei:s hemsida samt de årliga leveranssäkerhetsrapporterna som ges ut, vilka är mycket informativa i ämnet. Denna allmänna information
gick lätt att hitta och sammanställa. Svårare var det att hitta uppdaterad och jämförbar
information om VEAB:s historiska data av det slag som detta arbete grundas i.
En utmaning med detta arbete var just att hitta rätt metod för att sortera fram de data som
framkommit i kapitel 4. Denna framtagning av metod var ett tidskrävande moment som
upptog några veckors arbete i starten av detta projekt. Då VEAB, bara de sista åren, har
ändrat på vilken statistik som ska sparas och hur den ska sparas, var det stundvis utmanande
att få fram tillförlitliga och jämförbara siffror på den data från åren som undersöktes. Då
liknande arbeten inte fanns att utgå ifrån, fick flera olika metoder prövas, för att på en rimlig
tid kunna koppla ihop de planerade arbeten som i sin tur orsakade en störning. Till slut kunde
en sammanställning av alla planerade arbeten göras, som kunde kopplas ihop med en
störning i samma område och under den tid då det planerade arbetet pågick.
Undersökningen av området NVG:s olika statistiker och data gick desto smidigare. Metoden
för dessa olika diagram var endast att erhålla alla de störningar som skett på elnätet i NVG
och sedan sortera ut dessa på de inrapporterade felorsaker störningarna haft. Därefter gjordes
en jämförelse med den erhållna data på kablifieringsgraden som NVG haft. Dock uppstod
en komplikation även här gällande äldre dokumentation på data som eftersöktes. Att
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exempelvis få fram siffror på kablifieringsgraden som funnits i området mellan åren 2005
och 2018 var mycket problematiskt då dokumentationen så långt tillbaka som år 2005 inte
var lika utförlig som idag. Även andra siffror som gruppen efterfrågat fanns inte att tillgå,
och därmed behövdes vissa justeringar i planeringen göras för att med fördel kunna använda
de data som gruppen faktiskt blivit tilldelad.

5.2

Urval av data

Flera försök och ett par veckors arbete gick åt till att hitta rätt metod för jämförelsen av de
störningar som faktiskt gick att relatera till ett planerat arbete. För att kunna koppla ihop ett
planerat arbete med en störning var det många olika parametrar som skulle matcha. Exempelvis skulle störningen ske någon gång under det planerade arbetet, störningen och det
planerade arbetet skulle även ha skett i samma område. Störningen skulle varat längre än tre
minuter och minst en kund skulle ha blivit påverkad av störningen för att det skulle ses som
relevant för denna data. För att kunna koppla ihop alla planerade arbeten med störningar
enligt ovan nämnda kriterier, användes Office-programmet Excel för att sortera fram dessa
bland de tusentals störningar och planerade arbeten som fanns att tillgå. Till slut kunde fem
olika filer fås, en för varje år 2015 till 2019, som gruppmedlemmarna sedan manuellt gick
igenom rad för rad för att sortera ut de relevanta störningarna. Här sorterades alla störningar
bort som var relaterade till trädpåfall, pågrävningar eller till djur som på något sätt orsakat
kortslutning.

5.3

Jämförelsen av data

Det resultat som fås fram går inte att rättvist jämföra med de historiska SAIDI-resultaten
som presenteras i rapporten, då författarnas resultat är exklusive storstörningar medan de
historiska resultaten är inklusive storstörningar. Författarna är av uppfattningen att resultatet
är av större betydelse än vad siffrorna egentligen visar på grund av skillnaden mellan att
inkludera respektive exkludera storstörningar. Det har varit genomgående svårt att få fram
data som går att jämföra rakt av, på grund av att dokumentationen har skett på olika sätt
genom åren sett till vad som inkluderas och inte. Dock blev det desto mer intressant att
påvisa de största SAIDI-påverkande störningarna som VEAB hittills har loggat för åren 2015
till 2018, jämfört med de slutgiltiga resultat i SAIDI-påverkan som gruppen kommit fram till.
Detta gav en ny blick på hur stor påverkan gruppens resultat har på VEAB:s nät, eftersom
de slutgiltiga siffror på total SAIDI-påverkan som framkommit har hamnat på en relativt
likvärdig nivå med de störningar som orsakats av att exempelvis 85 000 kunder blivit strömlösa under en storm.

5.4

Resultatet

En följd till den allt högre kablifieringsgraden av elnätet är att fler pågrävningar görs. Detta
innebär dock inte att investeringar inom kablifiering ej är lönsamma, eftersom denna åtgärd
minimerar risken för påverkan vid stormar vilka, som presenterats i kapitel 3.3, ofta är en
regerande orsak till långa kundavbrottstider och därmed höga SAIDI-resultat för de år som
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svåra väderförhållanden råder. Ju mindre oisolerad luftledning som elnätet har, desto mindre
risk löper elnätsbolagen för att erhålla en låg leveranssäkerhet till sina kunder.
Då författarna endast har sammanställt fyra år tillbaka i tiden kan inte ett helt pålitligt genomsnittsvärde fås fram. Intressant hade varit att kunna gå tillbaka ytterligare två-tre år, men på
grund av problem med att få fram jämförbar statistik så långt tillbaka i tiden samt att
examensarbetet är tidsbegränsat fanns ej möjligheten till detta.
Resultatet visar dock att många planerade arbeten som görs i elnätet, för att på sikt göra det
än mer leveranssäkert, ibland påverkar SAIDI negativt för stunden. Vissa år påverkas
betydligt mer än andra. I urvalet för vilka störningar som kunde kopplas till planerade
arbeten, medräknades inte de fall där det varit storstörningar. Alltså har det i resultatet räknats
med AOEÖ (det vill säga att storstörningar har exkluderats) jämfört med de historiska
resultat som visas i Figur 3.2, där ett SAIDI inklusive storstörningar används. Detta gör att
resultatet blev lägre vid detta arbete än om storstörningar under åren 2015 till 2019
medräknats. Med andra ord kan tyckas att det är en relativt hög påverkan som dessa följdfel
faktiskt får. Speciellt anmärkningsvärt är år 2016, där författarna får fram att 2,34 minuters
SAIDI beror på följdfel vid planerade arbeten. Det skulle det året varit den tredje största
SAIDI-påverkande störningen. År 2017 däremot reflekterar troligen det historiskt bra
SAIDI-resultatet, där endast 0,82 minuter bidrogs till SAIDI på grund av följdfel vid
planerade arbeten.
Då en av avgränsningarna innebar att endast störningar och planerade arbeten på flera
nätstationer togs med i beräkningarna, exkluderades störningar som inträffade på en enstaka
nätstation. I de fall då en provning utfördes i en station och orsakade en störning,
exkluderades även dessa. Om författarna inte hade exkluderat ovanstående i urvalet hade
troligen en aningen högre totaltid erhållits per år. Liknande gäller störningar och planerade
arbeten på regionnätet.
Då VEAB de kommande fyra åren ska minska sina investeringar med 11%, kommer således
även de planerade arbetena att minska och då förhoppningsvis även störningar som uppkommer till följd av ett planerat arbete. Så om investeringarna i elnätet minskar innebär det
troligen att det framräknade SAIDI, som uppkommer i samband med planerade arbeten, inte
blir fullt så märkbart som författarna och uppdragsgivarna trodde vid uppstarten av detta
projekt. [5]
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6 Slutsatser
De slutsatser som kan dras är att ja, planerade arbeten och kopplingar som sker i samband
med en driftorder (i driftcentralen eller ute i fält av montör) bidrar till ett högre SAIDI,
genom de störningar som uppstår. Så länge den höga investeringstakten håller i sig kan ett
högre SAIDI, än tidigare räknats med, troligen förväntas. Således kommer förhoppningsvis
SAIDI att minska i framtiden, dels beroende på att alla investeringar i ett tidigt skede leder
till ett stabilare nät, dels på grund av att det kommer att utföras färre planerade arbeten, vilka
detta arbete har påvisat påverkar SAIDI till en viss grad.
En uppskattad ökning av SAIDI-målen de kommande åren, på grund av följdfel till ett
planerat arbete, skulle kunna uppskattas till cirka 2 %. Det vill säga om nu de planerade
arbetena fortsätter ligga på 2 500 – 3 000 styck per år.
Dock har inte det egentliga syftet med projektet, att påvisa en mer realistisk väg till SAIDImålet år 2025, kunnat uppfyllas. Detta på grund av att datainsamlingen inte gjorts med tillräckligt många år tillbaka i tiden för att därigenom få en pålitlig genomsnittssiffra och då
författarna inte har kunnat redovisa hur framtida investeringar (och därmed framtida
planerade arbeten) ser ut. Arbetet har dock resulterat i en grund till vidare arbete för att hitta
en mer realistisk målkurva fram till år 2025, genom att påvisa att planerade arbeten ger en
betydande påverkan på nätet när dessa resulterar i följdfel.
VEAB har tidigare aldrig analyserat hur mycket extra avbrottstid som kan tänkas komma
från eventuella följdfel på planerade avbrott. Det är en intressant synvinkel som borde
utvärderas och vidareutvecklas ytterligare genom att även se till orsaker till följdfel. Om
VEAB lokaliserar orsaken till följdfel blir det följaktligen ett steg i rätt riktning för att minska
på det årliga SAIDI-resultatet.

6.1

Framtida arbeten

Ett exempel på ett framtida examensarbete skulle kunna vara att göra en djupare analys av
vad följdfelen faktiskt beror av. Beror följdfelen på att det är gamla och slitna komponenter
eller beror det på fel i dokumentationen? Kan det kanske till och med bero på de som
manövrerar komponenterna, det vill säga både montörer ute i fält samt kopplingsansvariga i
driftcentralen? Även intressant att undersöka vore ifall det uppstår fler följdfel i något specifikt område.
Detta arbete skulle kunna ses som en förstudie till en fördjupad analys av hur mycket extra
tid som kan komma att läggas till SAIDI för varje år, på grund av följdfel. För att få en mer
tillförlitlig siffra per år ges förslaget att jämföra med det antal planerade arbeten som ska
göras i elnätet respektive år. Om dessa siffror blir framtagna kan det också ställas mer realistiska mål på VEAB gällande avbrottstid, vilket innebär att företaget kan utföra nödvändiga
investeringar som behövs för att möjligen kunna nå det slutgiltiga målet, utan att behöva bli
riktigt lika begränsade till ett alltför lågt SAIDI-mål varje år.
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