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EXAMENSARBETE 

 i 

Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för 
reducering av samhällskostnader vid störningar 

Sammanfattning 
Det finns inom Vattenfall Eldistribution AB ett intresse att automatisera felsökning i 
elnätet. Syftet med detta examensarbete är att utreda möjligheten att utplacera feldetektorer 
i Vänersborgs centrala elnät. Ett förslag på en optimal placering av feldetektorerna utifrån 
ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv presenteras. Den föreslagna placeringen av 
feldetektorer bygger på det befintliga signalkabelsystems struktur.  

Signalkabelsystemet för Vänersborgs centralort finns dokumenterat i Vattenfalls 
dokumentationssystem. Samhällskostnader har beräknats och sammanställts för berörda 
ledningar. I beräkningsmodellen har olika alternativ med utplacerade feldetektorer 
simulerats. Alternativen utvärderas därefter i relation till felsökningstid, felfrekvens och 
samhällskostnad. Med framtagen beräkningsmodell erhålls samhällskostnaden för varje 
ledning, för ett genomsnittligt avbrott. Beräkningsmodellen visar även hur 
samhällskostnaden reduceras vid alternativa utplaceringar av feldetektorer.  

För det optimala alternativet med utplacerade feldetektorer i Vänersborgs centralort har 
den reducerade samhällskostnaden ställts i relation till investeringskostnaden. Därefter har 
den ekonomiska besparingen kunnat fastställas. 

Det har visat sig enligt detta examensarbete, att det med avseende på samhällskostnader 
och kundnytta är en bra investering att installera feldetektorer. Med den föreslagna 
optimala placeringen av feldetektorer, passeras återbetalningstiden för investeringen efter 
sex till sju år. Det genererar samtidigt en förhöjd kundnytta. Ett minskat antal 
provinkopplingar medför dessutom att kablar och elapparater inte på samma vis utsätts för 
höga kortslutningsströmmar, vilket resulterar i en längre livslängd för elnätet. 
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Installation of fault detectors in Vänersborg power grid 
for the reduction of costs to society at disturbances 

Summary 

There is, within Vattenfall Eldistribution AB, an increasing interest to automate the 
troubleshooting process of the power grid. The purpose of writing this thesis is to examine 
the possibility of placing fault detectors within Vänersborgs central power grid. An ideal 
placement of the fault detectors will be presented with an emphasis on the technical and 
financial factors. The suggested location of the fault detector is based on the existing 
structure of the signalling cable system that is currently in place.  

The signalling cable system for the Vänersborg region is documented in Vattenfalls internal 
information systems. A full analysis of the cost that is attributed to society by investing in 
fault detectors has been compiled. The model of calculation contains examples of 
simulated fault detectors in various locations and an evaluation based on the frequency of 
errors, the time it takes to locate the error and the cost to society. The model of calculation 
displays how much an average power disruption impacts the cost to society and how the 
costs can be reduced with the use of fault detectors in place.   

The reduction in the cost to society that will be gained by investing in fault detectors has 
been compared with the cost of purchasing the fault detectors in order to determine the 
true economic savings that could be made to the Vänersborg region.  

This graduation thesis would like to conclude that it would be a good investment to install 
fault detectors in the Vänersborg region due to the savings that could be made to the cost 
of society as well as the overall benefits to the customers.  

The investment would be paid of in six to seven years providing the recommendations in 
regards to the ideal location of the fault detectors are followed. Cables and electric 
appliances will also not be as exposed to short - circuit current, as the number of test 
connection will reduce resulting in a longer life span and less damage to the power grid. 
This will in turn generate an improved over-all customer satisfaction.           
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Förord 
Där inget annat anges är figurer och tabeller i denna rapport framställda av författarna.  

Rapporten bör skrivas ut i färg för bästa resultat av figurer och bilder. 

Vi vill särskilt tacka Andreas Buhr på Vattenfall Eldistribution AB som har ställt upp och 
varit till stor hjälp som handledare under arbetets gång. I övrigt vill vi tacka följande 
personer som har gett oss vägledning och information under examensarbetet: 

Kurt Andersson - Vattenfall Eldistribution AB 

Ulrika Uggla - Vattenfall Eldistribution AB 

Jan-Erik Myrén - Vattenfall Eldistribution AB 

Gustav Elmvik - Vattenfall Eldistribution AB 

Rune Svensson - Vattenfall Eldistribution AB 

Gert Hansson – Vattenfall Eldistribution AB 

Bo Nilsson – Vattenfall Services AB 

Marcus Svensson – Vattenfall Services AB 

Håkan Österlund – Vattenfall Services AB 

Jan Berggren – Protrol AB 
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Nomenklatur 
AMS: (Arbete Med Spänning) En arbetsmetod för arbete på 

spänningssatt anläggningsdel. 

AutoCad:  Program som används för att producera ritningar och design i 2D 
och 3D. 

DARWIN: Svensk Energis statistiska insamlingsverktyg, framtaget av Elforsk, 
och databas för avbrott i Sveriges elektriska distributionsnät, 
inkluderar ej avbrottsstatistik från stamnätet. 

Drabant: Fjärrterminal från leverantören Siemens. 

DRISS: (DRIft Stöd System )Vattenfallsdrift-övervakningssystem. 

Feldetektor: Indikerar vid ett fel i elnätet när felström har passerat detektorn. 
Detektorns placering ger en vägledning om var felet är beläget. 

ISM:  Överström. 

JS:  Jordfelström. 

Kundavbrottstid:  Den totala avbrottstiden multiplicerat med antal  

drabbade kunder. 

NDCV: (Nät, Drift, Central, Vattenfall) Vattenfall Eldistributions 
driftcentral.   

NetBas:  Vattenfalls GIS-system, dokumentations och beräkningssystem 
för att samla in, lagra, analysera och presentera data. 

NUS-skydd: Nollpunktspänningskydd. 

Sektionering: Uppdelning av ledningsnät i sektioner genom kopplingsåtgärd. 
TFR:  (Transient Fault Recorder) Störningsskrivare.        

PAD:  (Phase Asymmetri Detection) mätteknik som innebär att endast 
fasströmmarna behöver mätas. 

3I0: Summaström



Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

 1 

1 Inledning 
Detta examensarbete är initierat av Vattenfall Eldistribution AB, som är en av de 
största eldistributörerna i norden. Vattenfall Eldistribution AB finns etablerat på tre 
orter i Sverige – Stockholm, Luleå, och Trollhättan. Examensarbete har genomförts 
på kontoret i Trollhättan och varade i totalt 10 veckor. 

1.1 Bakgrund 
Inom Vattenfall Eldistribution AB finns ett mål att utveckla och implementera "Smart 
Grids" i verksamheten. Inom ramen för Smart Grids ingår att automatisera styrning 
och felsökning i elnätet. 

När det nya myndighetskravet på max 24 timmars avbrottstid träder i kraft år 2011 
[1], kommer stor fokus läggas kring problematiken med långa felavhjälpningstider.  

Sedan något år tillbaka har det funnits en idé om att installera utrustning för 
fellokalisering i Vänersborgs centralort genom att använda det befintliga 
signalkabelsystemet. Signalkabelsystemet är omfattande och nyttjades tidigare för 
styrning av gatubelysningen, och finns idag tillgängligt för att användas till andra 
ändamål. 

När en störning i ett jordkabelnät inträffar kan felet anses vara av bestående karaktär 
[2,3]. Felavhjälpningen består av flera kopplade aktiviteter där det första steget är 
identifiering av felbehäftad sektion. Detta moment är särskilt viktigt då felet påverkar 
alla kunder på den berörda ledningssträckan. Kan den felaktiga kabelsträckan snabbt 
identifieras och frånskiljas, får kunderna tillbaka strömmen inom en acceptabel tid. 
För att en manuell provinkoppling skall få utföras krävs att driftoperatören utför en 
analys och riskbedömning enligt följande: 

• Information från DRISS (Vattenfalls driftövervaknings system). 

• Kontroll över pågående arbeten. 

• Nätutformning och byggnadssätt. 

• Vädersituation. 

• Tidpunkt. 

• Erfarenheter om aktuell ledning och tidigare störningar i området. 

• Terrängens utseende och brandrisk. 

• Kundinformation. 

• Kundpåverkan. 
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När ett avbrott inträffar, utförs åtgärder enligt följande. Driftoperatören gissar först 
ett eventuellt felläge i nätet. Väljer ett driftläge som sektionerar nätet mellan felläget 
och matningspunkten, för att sedan åter koppla in den felbehäftade ledningen. Ligger 
inte felet i den del som frånskiljts, löser återigen ledningen och proceduren upprepas 
tills felet har ringats in. Denna metod har många nackdelar som t.ex. 

• Långa avbrott. 

• Upprepade avbrott. 

• Mycket arbete för personalen i NDCV(Vattenfall Eldistributions driftcentral.). 

• Hård belastning för fältpersonalen. 

• Fördröjning av reparation av det egentliga felet. 

• Nya fel kan uppstå i nätet vid många provinkopplingar. 

• Höga kostnader (fältresurser, avbrottsersättningar). 

Då ett nät uteslutande består av kabel vilket är det vanliga i tätortsnät/stadsnät måste 
provinkopplingar ske med stor återhållsamhet. En provinkoppling på en ledning med 
enbart kabel kan få stora konsekvenser. Speciellt då nätet har en hög 
kortslutningseffekt. Vanligtvis skall också inspektion av ställverk utföras innan 
provinkoppling, då driftoperatören fått vetskap från DRISS att avbrottet beror på en 
kortslutning. Vid eventuell kortslutning patrulleras den berörda sträckan innan 
sektionering utförs. Nätstationerna kontrolleras då man ofta med lätthet kan avgöra 
om det inträffat en kortslutning i en nätstation. Efter detta utförs sektionering för att 
kunna frånskilja felbehäftad sektion. 

Enligt en rapport från Elforsk [3], finns en sammanställning som beskriver den 
effektiva tiden det tar att lokalisera och åtgärda ett fel på en kabel. Resultatet i Tabell 1 
bygger på statistiska siffror på effektiv tid för reparation och återgång för ett avbrott i 
dagens nät. 
Tabell 1 Effektiv tid för reparation och återgång enligt Vattenfall [3]. 

Typ av arbete Analys DC Etablering Sektionering Felsökning Reparation Återgång
Tid per arbete 0,5 h 1 h 1,5 h 1,5 h 1 h 1 h
Total tid 0,5 h 1,5 h 3 h 4,5 h 5,5 h 6,5 h  

1.2 Syfte/problembeskrivning 
Syftet med installationen av feldetektorer är att komma ifrån de traditionella 
metoderna vid felsökning i samband med störningar. Detta innebär att avbrottstiderna 
kan sänkas avsevärt.  

De traditionella metoderna går ut på att man delar in ledningen i sektioner, genom att 
utföra kopplingar i nätet. Vanligtvis med frånskiljare som i en utvald punkt öppnas 
och effektbrytaren slås till. Ligger inte felet i den del som sektionerats bort, kommer 
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ledningsskyddet inte att lösa ut ledningen. Proceduren får upprepas tills felet har 
ringats in.  

Metoden har många nackdelar som t.ex. långa avbrott, upprepade avbrott vid 
tillkoppling mot fel och höga kostnader (fältresurser och avbrottsersättningar). 

Med feldetektorer i nätet sektioneras nätet istället baserat på information från 
feldetektorerna, och rätt sektion kan direkt frånskiljas. Detta påverkar 
kundavbrottstiden (den totala avbrottstiden multiplicerat med antal utsatta kunder) 
positivt, samt medverkar till en förhöjd kundnöjdhet för berörda kunder. 

Då det elnät som examensarbetet i huvudsak behandlar består av tätort, är inte antalet 
störningar bekymret. Utan istället att när de inträffar, utsätts många kunder och 
företag. Höga felströmmar som ofta förekommer i tätortsnät medför att många 
provinkopplingar är olämpligt [4]. 

1.3 Avgränsningar och Mål 
Detta examensarbete kommer endast att beröra utvalda delar av Vänersborgs 
centralort där signalkabelsystemet finns installerat. Projektet är tidsbegränsat och löper 
över tio veckor. 

Målet med examensarbetet är att: 

• Utreda vilken modell/leverantör av feldetektorer som är mest lämpad för 
elnätet i Vänersborgs centralort. 

• Genomföra litteraturstudie över feldetektorn för att avgöra hur/vilka 
funktioner som kommer att användas. 

• Utreda vilka krav feldetektorerna ställer på signalkabelsystemet. 

• Undersöka antal samt optimal placering av feldetektorer i elnätet. 

• Ta reda på aktuell kundavbrottstid vid fel, för att kunna avgöra vinsten i 
tid med utplacerade feldetektorer. 

• Bedöma total investeringskostnad för feldetektorer i elnätet. 

• Bestämma samhällskostnad per kund. 

• Avgöra den ekonomiska nyttan med feldetektorer i elnätet. 

• Utreda hur man kan implementera information från feldetektorerna för 
indikering i det befintliga DRISS. 
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1.4 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet kommer att utföras genom: 

• Studier och besök av ett befintligt nät med feldetektorer i Uppsala. 

• Personliga intervjuer med berörd personal på Vattenfall Eldistribution AB. 

• Personliga intervjuer med berörda leverantörer.   

• Litteraturstudier. 

• Utgå från signalkabelsystemet som är dokumenterat NetBas (GIS-system) och 
AutoCad (Program som används för att producera ritningar och design i 2D 
och 3D). 

• Analys samt ekonomiska jämförelser av de olika simulerade alternativen.  

2 Metod för beräkning av samhällskostnaden  
Samhällskostnaden är ett pris på olägenheter som uppstår i samband med avbrott som 
t.ex. materiella skador, nerkylning av bostäder, stopp i vattenförsörjning, handel, et.c. 
Samhällskostnaden består av en energikostnad och en effektkostnad. Energikostnaden 
är en kostnad på den icke levererade energin som är beroende av effekten och 
avbrottstiden. Effektkostnaden är en engångskostnad vid varje avbrott som endast är 
beroende på kundens abonnerade effekt. 

Sweco har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen sammanställt 
samhällskostnaden från tre olika undersökningar från Göteborgs Energi, Svensk 
Energi samt en undersökning från Norge, se Tabell 2 [5]. Tillvägagångssättet på 
undersökningarna har varit att fråga kunderna vad de är villiga att betala för att minska 
antalet avbrott och dess längd. Utifrån svaren har en samhällskostnad uppskattats. 
Tabell 2 Energimarknadinspektionens sammanställning av kostnader för oaviserade avbrott. 

Göteborg Norge
[kr/kWh] [kr/kWh] [kr/kW] [kr/kWh] [kr/kWh] [kr/kW]

Hushåll 2 4 2 9 4 2
Industri 61 46 22 45 45 23
Handel 170 169 34 113 150 30

Tjänster 170 169 34 113 150 30
Jordbruk 8 35 10 17 20 10
Offenlig sektor 228 - - 15 150 30

Hela landet - 51 18 - 50 18

Svensk Energi Sammanställning (Sweco)

 
I detta arbete används Energimarknadsinspektionens sammanställda kostnader vid 
beräkningar av avbrottskostnader i Vänersborgs centralort. 
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2.1 Avbrottstid 
Avbrottstid är den tid det tar från att en störning startar tills dess att sista kunden har 
fått spänning tillbaka. Endast avbrott som har en varaktighet längre än tre minuter 
och därför definieras som ett långt avbrott enligt EI:S föreskrifter [6] är intressanta  

Avbrottstiden skiljer sig åt vid olika typer av nät, kabel eller luftledning. 
Driftsäkerheten hos kabeln är hög, men vid ett fel är det svårt och tidskrävande att 
lokalisera felet. Då är det betydligt enklare att komma åt en luftledning för felsökning 
och reparation, vilket medför att avbrottstiden i regel är kortare vid eventuellt fel 
jämfört med kabel.  

Reparationstiden går inte att förkorta genom att placera ut feldetektorer. Det är endast 
felsökningstiden som är påverkningsbar 

2.1.1 Elnätets påverkan på avbrottstiden 
Hur elnätet är uppbyggt påverkar kundavbrottstiden och därmed tillgängligheten. 
Avbrott i ett kabelnät uppkommer av materiella fel eller av yttre påverkan. Nedan 
redovisas exempel på händelser som kan orsaka avbrott i kabelnät: 

• Instabila grundförhållanden och vibrationer. 

• Skarvar och ändavslut. 

• Isolationsfel. 

• Fel i lastfrånskiljare och ställverk. 

• Överhettning vid överbelastning. 

• Yttre påverkan (avgrävning). 

Eldistributionsbranschen räknar med att två avbrott inträffar per 100 kilometer 
mellanspänningskabel per år, vilket ger en felfrekvens på 0,02 fel/kilometer. Det finns 
även en framtagen felfrekvens för varje nätstation på 0,005 [7]. 

En rapport från elforsk gällande ”Felsökningsmetoder i kabelnät på landsbygden” [3] 
visar även i att antal avbrott som varar längre än 12 eller 24 timmar ökar i jämförelse 
med den totala installerade kabellängden 
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2.1.2 Toleransnivå för kunder 
Vattenfall har genom en undersökning vid namn CDI (Customer dissatisfactions) [9] 
tagit fram riktvärden på kunders toleransnivå vad det gäller avbrottens frekvens och 
varaktighet. Undersökningen visar att avbrott som inträffar mer än tre gånger om året 
och har en varaktighet längre än åtta minuter uppfattas som mycket besvärande av 
drabbade kunder. 

Tabell 3 visar när avbrottstider uppfattas som kritiska av olika kundkategorier och 
samhällsfunktioner. Tabellen är framtagen av energimarknadsinspektionen[10]. 
Tabell 3 Exempel på Kritiska Avbrottstider.  

Verksamhet eller funktion Kritiska Avbrott
Sjukhus och processindustri 1 sek
Järnverk 10-15 min
Djuruppfödning 15-30 min

Hissar 30 min
Vattenförsörjning 2 tim
Växthus 6 tim

Vårdsektor 8 tim
Telestationer 10 tim
Bostäder, reningsverk, frysar 12-24 tim  

2.2 Beräkningsmetod 
En beräkningsmetod för samhällskostnaden är framtagen. Beräkningsmodellen [11] 
ger en genomsnittlig samhällskostnad för ledning, nätstation samt kund. 
Samhällskostnaden nyttjas vid beräkningar av den ekonomiska nyttan som utplacering 
av feldetektorer i nätet medför. 

I beräkningsmodellen används följande nyckeltal: 

• Total årsenergiförbrukning för hela området. 

• Årliga energiförburkningen för varje ledning. 

• Total årsenergiförbrukning för varje kundkategori. 

• Antal nätstationer för varje ledning. 

• Antal kunder för varje ledning. 

Nyckeltalen används för att ta fram den genomsnittliga samhällskostnaden för varje 
kund uttryckt i kr/kW samt kr/kWh. Samhällskostnaden kommer att variera 
beroende på vilken ledning kunden är ansluten till, och tar hänsyn till att ledningarna 
har olika belastningar.  

För att kunna använda de kostnader som redovisats i Tabell 2 krävs en procentuell 
fördelning av kundkategoriernas årsenergiförbrukning. Den procentuella fördelningen 
ska vara i förhållande till den totala energiförbrukningen för hela området enligt 
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ekvation (1). Kundkategorins årsenergiförbrukning och den totala 
energiförbrukningen för hela området är framräknade nyckeltal. 

å

K
K E

EA 1
1 = , 

å

K
K E

EA 2
2 =  …

å

Kn
Kn E

EA =  (1) 

  

 där 

 EKn är kundkategorin n årlig energiförbrukning. 

Eå är årliga energiförbrukningen för hela området. 

AKn är kundkategorin n procentuella energiförbrukningen av Eå . 

Den procentuella energiförbrukningen för varje kundkategori används för att ange 
vilken typ av kunder det finns på varje ledning. Beräkningsmetoden förutsätter en 
generalisering av att alla ledningar i området har samma procentuella uppdelning av 
kundkategorierna.  

Nästa steg är att använda nyckeltalet för den totala årsenergiförbrukningen för varje 
ledning. Energiförbrukningen divideras med årets antal timmar vilket ger ledningarnas 
årsmedeleffekt enligt: 

å

lå
lmedel T

EP =  (2) 

 där 

  Elå  är årlig energiförbrukning för ledningen. 

  Tå  är årets antal timmar. 

  Plmedel  är medeleffekten per ledning och år. 

Medeleffekten per ledning och år är samma som en timmes energiförbrukning för 
ledningen. Därför kommer resultatet från ekvation (2) även användas till andra 
formler där man räknar med energi. 

Det sista steget i beräkningsmodellen är att räkna fram samhällskostnaden för vardera 
ledning, nätstation och kund. Först beräknas samhällskostnaden för hela ledningen för 
att sedan dividera resultatet med ledningarnas antal nätstationer och kunder. Den 
beräknade kostnaden blir därför genomsnittlig samhällskostnad för varje nätstation 
och kund som är beroende på vilken ledning de är anslutna till. Ekvation (3) ger den 
del av samhällskostnaden som står för icke levererad energi. 
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( ) ( ) ( )( )EnknEkEklmedelEl KAKAKAPK ⋅++⋅+⋅= ...2211  (3) 

 där 

  KEn är kundkategorins kostnad för icke levererad energi i en timma. 

KEl är totala kostnaden för icke levererad energi i en timma då en hel 
ledning är spänningslös. 

Samhällskostnaden består även av en fast kostnad vid varje avbrott som är beroende 
av hur stor effekt kunden abonnerar på 

( ) ( ) ( )( ) PlPnknPkPklmedel KKAKAKAP =⋅++⋅+⋅ ...2211  (4) 

  

 där 

  KPn är kundkategorins effektkostnad vid avbrott. 

  KPl är totala effektkostnaden då en hel ledning är spänningslös. 

Summering av ekvation (3) och (4) ger den totala samhällskostnaden för varje ledning. 
Observera att kostnaden för icke levererad energi behöver multipliceras med 
avbrottstiden före summering med effektkostnaden. 

Resultat från ekvation (3) och (4) fördelas på ledningens antal nätstationer och kunder 
enligt 

l

El
ENL N

KK =  (5) 

l

El
EAL A

KK =  (6) 

 där 

  Nl är ledningens antal nätstationer. 

KENL är genomsnittlig samhällskostnad för nätstationerna på 
ledningen. 

Al är ledningens antal kunder. 

KEAL är genomsnittlig samhällskostnad för kunderna på ledningen.     

2.3 Felavhjälpningskostnad 
Utöver samhällskostnaden uppstår även en kostnad för elnätsföretaget i form av 
felavhjälpningskostnad. Felavhjälpningskostnaden består av två delar, personalkostnad 
och i vissa fall materialkostnader. Materialkostnaden kan variera beroende på vad det 
är för anläggningsdel som är felbehäftad. Utöver personalkostnad i form av bemannad 
personal i NDCV krävs det oftast två montörer som åker ut till felstället, dels för att 
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sektionera fram felet men även för att reparera felet. Genom att placera ut 
feldetektorer i nätet är det sektioneringstiden som minskas vilket bidrar till en minskad 
personalkostnad. Denna kostnad är liten i jämförelse med samhällskostnaden, därför 
redovisas denna kostnad inte vidare. 

2.4 Avbrottsersättning 
Sedan 2010 har Vattenfall ersatt sina kunder med avbrottsersättning för avbrott med 
en varaktighet längre än sex timmar. Då avbrott i centrala Vänersborg sällan varar 
längre än sex timmar redovisas inte heller denna kostnad.  

3 Beskrivning av elnätet i Vänersborgs centralort  
Det berörda elnätet i Vänersborgs centralort matas från tre fördelningsstationer 
OT91, OT92 och OT99 med en märkspännig på 145/12 kV. Det finns 273 
nätstationer varav 129 är anslutna till signalkabel. Totalt försörjer denna del av nätet 
13552 kunder med ett sammanlagt energiuttag på 196 TWh per år. All data som 
presenteras i detta avsnitt är hämtad från Netbas om inget annat anges. 

3.1 Avbrottstid och felfrekvens 
Då elnätet i Vänersborgs centralort till största del består av kabel innebär det att 
avbrott sällan inträffar. De gånger ett avbrott inträffar i ett stadsnät drabbas många 
kunder.  

Den genomsnittliga avbrottstiden för området i Vänersborg varar i 208 minuter vilket 
ger en kundavbrottstid på 358 timmar. För detaljerad information om varje avbrott se 
Bilaga A. Avbrottsstatistiken som visas är hämtad från DARWIN, en databas där 
avbrott registreras. Avbrott som inträffat före 2003 finns inte registrerat i databasen 
och är därför inte med i bilagan. 

Avbrottsstatistiken ger även en felfrekvens per ledning, se Tabell 4. Endast avbrott 
som har en varaktighet längre än tre minuter är med i beräkningarna enligt argument i 
avsnitt 2.1. 

Branschens riktlinjer som redovisas i avsnitt 2.1 ger en felfrekvens utifrån längd på 
ledningen samt antal nätstationer. Tabell 4 visar ett utdrag av felfrekvensen på 
exempelledningar från Bilaga B. Ledningar som inte har haft något avbrott sedan 2003 
markeras med noll i tabellen.  
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Tabell 4 Utdrag från Bilaga B på felfrekvenser i Vänersborgs centralort. 

Linjenummer Felfrekvens (1) från DARWIN Felfrekvens (2) från branschens riktlinje

OT91-D115 0,31 0,09
OT91-D116 0,31 0,30
OT91-D117 0,00 0,12

OT91-D202 0,31 0,12
OT91-D203 0,00 0,05
OT91-D204 0,46 0,11  

3.2 Samhällskostnad 
Vid beräkning av samhällskostnader i Vänersborgs centralort har följande 
generaliseringar gjorts: 

• Fel antas inträffa lika ofta oberoende av dygns- eller års- tid. 

• Uppdelning av kundkategorier enligt Tabell 2 används på samtliga ledningar. 

För att beräkna hur feldetektorernas placering påverkar samhällskostnaden i 
Vänersborg har beräkningsmodell som redovisas i avsnitt 8 använts. 
Beräkningsmodellen ger samhällskostnaden för varje ledning som sedan fördelas på 
berörda nätstationer och kunder.   

Nyckeltal som används i beräkningarna återfinns i Bilaga C. Ledningar som används 
som reservmatningar i nätet har ingen data i bilagan. Detta beror på att inga kunder el-
försörjs från dessa ledningar vid normal driftläggning. 

Genom att sätta in nyckeltal, kundkategoriernas årliga energiförbrukning, den årliga 
energiförburkningen för områden i formel (1), fördelas den genomsnittligt 
procentuella energiförbrukningen för varje kundkategori enligt Tabell 5 
Kundkategoriernas procentuella energiförbrukning av den totala energiförbrukningen 
i Vänersborg.  
Tabell 5 Kundkategoriernas procentuella energiförbrukning av den totala energiförbrukningen 
i Vänersborg. 

Kundkategori Energiförburkning  [%]
Handel 10
Hushåll 47
Industri 5

Offentlig sektor 19
Tjänster 19  
Som beräkningarna visar består kundkategorierna i Vänersborg till största del av 
hushållskunder, men även kundkategorierna offentliga sektorn och tjänster utgör 
tillsammans en större del. Att kundkategorierna, offentlig sektor och tjänster står för 
en hög energiförbrukning i Vänersborgs centralort påverkar samhällskostnaden 
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negativt vid avbrott då dessa kundkategorier drabbas av en hög kostnad vid avbrott 
som Tabell 2 visar. 

Tabell 6 visar ett utdrag från Bilaga D med ledningarnas årsmedeleffekt som resultat 
av (2). 
Tabell 6 Utdrag från Bilaga D på ledningarnas årsmedeleffekt.  

Linjenummer Årsmedeleffekt [kW]
OT91-D101 825
OT91-D102 0
OT91-D103 2619

OT91-D104 0
OT91-D105 1263
OT91-D106 185  

Effektuttaget på ledningarna varierar vilket medför att samhällskostnaden för de olika 
ledningarna varierar proportionellt med effektuttaget. 

Ekvation (3) och (4) ger samhällskostnaden för varje ledning. Kostnaden fördelas på 
ledningens antal nätstationer och kunder enligt (5) och (6). Samhällskostnaden för 
varje ledning, berörda nätstationer och kunder finns i Bilaga E. 

4 Beskrivning av valda feldetektorer 
Dagens krav på effektivitet medför att den automatiserade övervakning bör utföras 
längre ut i nätet. Med hjälp av informationen från utplacerade feldetektorer kan 
avbrottstider kortas ned avsevärt, då fel snabbt kan lokaliseras och isoleras. Under 
sommaren år 2010 genomfördes en förstudie [12]. Detta för att kunna utvärdera vilket 
fabrikat som är att föredra för nätet i Vänersborg.  

Då nätet i Vänersborgs centralort nästan uteslutande består av jordkabel. Är det 
endast feldetektorer avsedda för jordkabelnät som är intressanta. 

Valet begränsades därmed och föll till slut på feldetektorer från Protrol AB [13], på 
grund av att de uppfyller de krav som Vattenfall Eldistribution AB ställer på 
feldetekteringsutrustning. Dessutom finns tidigare erfarenheter dokumenterade, samt 
bra support från företaget Protrol AB.   

4.1 Vattenfalls krav på feldetektorer som monteras i 
kabelfack 

Kravspecifikation för felindikatorer i 6-40kV nät [14] beskriver de behov Vattenfall 
Eldistribution AB, har för installation, funktion och användning av feldetektorer i 
mellanspänningsnätet. Nedan presenteras det som är relevant vid val av feldetektorer 
för detta examensarbete. 
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4.1.1 Detektering 
Detektorfunktionen ska kunna detektera och skilja på jordfel och överström i 
impedansjordade nät. Varje funktion ska ha en fritt inställbar tidsfördröjning 0 till 1 
sekund i steg om högst 0,01 sekunder. Jordfelsdetekteringen ska kunna användas i 
ställverk med en strömtransformator i varje fas och i ställverk med 
strömtransformator i två av faserna, samt en 3I0-mätande (summaströms mätande) 
kabelströmstransformator. Jordfelsdetektorn ska kunna ställas in för att detektera 
minst 5000 ohm för system med nollpunktsmotstånd 5-15 A, utan att detektering sker 
vi fel på angränsande ledning. Detektorfunktionen skall enbart använda strömmätning 
för att avgöra om ett jordfel har uppstått. En teknisk lösning som bygger på att 
spänningstransformatorer krävs kommer inte att godkännas. Spänningsmätning via 
kapacitiva uttag på kablar i stationen godtas i samband med nybyggnation. Detektorn 
ska dessutom kunna detektera intermittenta jordfel på egen ledning utan att 
detektering sker vid motsvarande fel på angränsande ledning. 

4.1.2 Digitala in- och utgångar 
Det skall finnas 4 digitala utgångar och minst 10 digitala ingångar. 

4.1.3 Likströmsmatning 
Feldetektorer skall kunna hjälpspänningsmatas med likspänning 12-48 V alternativt 
230 V AC men även vara utrustade med en batteribackup som klarar minst ett dygn. 

4.1.4 Lokal indikering/registrering 
När ett fel detekterats, så skall det kunna avläsas lokalt via en tydlig indikering, 
förutom att indikeringssignalen skickas till NDCV. Den lokala indikeringen ska 
förutom manuell återställning kunna ställas in för automatisk återställning efter en viss 
tid (normalt några timmar). Feldetektorerna skall även vara försedda med en intern 
störningsregistreringsfunktion för att möjliggöra analys av störnings förlopp i 
samband med att en detektering har gjorts. 

4.1.5 Strömtransformatorer 
Vid leverans skall det ingå en strömtransformatorkrets med lämpliga prestanda för att 
detektorn skall kunna fungera på avsett sätt. Strömtransformatorerna ska vara av 
typen delbara för att möjliggöra montage utan att primärkretsen behöver öppnas. 

4.1.6 Analys av mätvärden 
Som option skall det finnas möjlighet till analys av mätvärden genom störnings- 
alternativt händelseregistrering lokalt eller via fjärr. 

4.1.7 Miljö 
Utrustningen ska placeras i inomhusmiljö (nätstation) med en temperatur mellan 
minus 40 till plus 40 grader Celsius. 
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4.1.8 Dokumentation 
I leveransen skall det ingå komplett teknisk dokumentation samt 
underhållsdokumentation. Dokumentationen skall levereras både i pappersformat och 
elektroniskt format. Montageanvisningar ska vara på svenska, men enbart engelska 
accepteras på övrig dokumentation. 

4.1.9 Verktyg 
I leveransen skall det ingå erforderliga mjukvaruverktyg för konfigurering och 
parameterinställning för både lokal och fjärrmässig konfigurering. Licenskostnad skall 
anges separat.   

4.1.10 Support och konsultation 
Support och konsultation för levererad utrustning under 6 månader skall ingå vid 
leverans. 
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4.2 Beskrivning av Protrol IPC40x0 
IPC40x0 (Integrated Protective Controller) är en komplett uppbyggd fjärrterminal 
samt detektorfunktion för både JS (jordfel) och ISM (överström) [15]. Den är 
kompakt med måtten 157*85*60 millimeter, och kan enkelt installeras i nätstationer 
på en DIN-skena. IPC40x0 har tolv binära ingångar och sex binära utgångar, vilket 
ger möjlighet för övervakning och indikering av till exempel frånskiljar- och 
brytarlägen, temperatur, batterisystem, gastryck och brandlarm. För mätning av ström 
finns tre stycken analoga ingångar som mäter upp till en amper AC. Se Figur 1 för 
inkopplings exempel av IPC40x0 i nätstation. 
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Figur 1 Exempel på feldetektorn IPC40x0 inkopplad till en nätstation. Med tillstånd av 
Vattenfall Eldistribution AB. 
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IPC40x0 utnyttjar Protrols patenterade mätteknik PAD (Phase Asymmetry Detection) 
som innebär att endast fasströmmarna behöver mätas, för att med stor säkerhet 
detektera högohmiga och intermittenta jordfel. IPC40x0 levereras med delbara 
strömtransformatorer för enkel montering på befintligt kablage, se Figur 2.  

Protrol AB tillhandahåller två olika omsättningar på strömtransformatorerna, 300/1 
som är mest lämpad för tätortsnät och 150/1 för landsbyggdsnät. För att ställa in 
villkor för indikering av ISM, utförs det genom att variera inställningsnivån från 0,1 
till 3,5 gånger strömtransformatorernas primära märkström. 

 
Figur 2 Protrols IPC40x0 med delbara strömtransformatorer. Med tillstånd av Protrol AB. 

IPC40x0 kräver en likströmsmatning mellan 12 och 72 Volt, och förbrukar cirka 30 
mA vid 24 Volt DC. Då nätstationer i de flesta fall inte har likströmsmatning finns ett 
färdigt koncept framtaget i Uppsala av Vattenfall Services för hur detta skall lösas se 
Figur 3. Konceptet innebär att det nu finns en färdig beställningslista från en 
leverantör. Komponenterna beställs och monteras för att sedan enkelt kunna 
installeras i nätstationer ute i fält. Feldetektorn är godkänd för temperaturer från 
minus 40 till plus 60 grader Celsius. Alla in- och utgångar indikeras med lysdioder. 
Parametrering och inställningar av feldetektorn utförs med hjälp av det Windows-
baserade programmet ”Protrol-tool” där kommunikationen sker via USB.  

Feldetektorn är utrustad med TFR (Transient Fault Recorder, störningsskrivare) som 
registrerar de två senaste detektorstarterna, under en tidsperiod av två sekunder. 
Resultatet kan sedan avläsas via USB och analyseras med Protrols programvara.  
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Figur 3 IPC40x0 installerad i nätstation med likriktare och batterier. 

För kommunikation mellan IPX40x0-enheter används ett inbyggt modem av typen 
RS-485 som är ett korthållsmodem avsett för styrkablar. Överföringslängden 
begränsas av ledningsresistansen och kapacitansen. Vid användning av 1,5 mm2 
kopparkabel har praktiska erfarenheter visat att räckvidden överstiger fem mil. RS485 
är galvaniskt skild från övrig elektronik och jord. Detta innebär att spänningen mot 
jord kan uppgå till flera 100 volt, utan att överföringsförmågan begränsas.  

Det är möjligt att koppla samman upp till 32 stycken IPC40x0 som därefter kan 
kommunicera med ett överordnat system. RS-485 kommunicerar med tvåtråds- eller 
fyrtrådskoppling. Fyra parter används då behov av förstärkare finns vid mycket stora 
kommunikationsavstånd.  

4.3 Beskrivning av Protrol IPS-light 
IPS-light består av en huvudenhet med feldetekteringsfunktion, tre delbara 
strömtransformatorer och en LED-enhet [16], se Figur 4.  

LED-enheten kan monteras i stationens yttervägg så att indikeringen blir synlig på 
avstånd. IPS-light signalerar med rött eller grönt blinkande ljus när spänningen 
försvinner och felet kvarstår. Då en ledning blir spänningslös och feldetektorn 
registrerat ett jordfel eller kortslutning kommer den röda LED-lampan att blinka. Då 
feldetektorn inte känt av ett fel blinkar istället den gröna LED-lampan.  
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För att avgöra var den felbehäftade sektionen är patrulleras därefter ledningen. När en 
sträcka där IPS-light i olika nätstationer blinkar med skilda färger, har den 
felbehäftade sektionen ringats in. Sektionen frånskiljs och ledningen kan åter 
spänningssättas. 

 

  
Figur 4 Protrols feldetektor IPS-light med delbar strömtransformator. Med tillstånd av Protrol 
AB 

IPS-light är förinställd för att eliminera risken för handhavandefel. Vid leverans 
beställs feldetektorn med lämplig strömtransformatoromsättning vilket påverkar 
inställningsnivåerna. Feldetektorn är kompakt för att enkelt kunna placeras i 
nätstationer med måtten 125*195*60 mm. Enheten drivs av 230 volt AC., och 
strömförsörjning genereras av belastningsströmmen från de anslutna 
strömtransformatorerna. IPS-light är utrustad med ultrakondensatorer för att klara 
strömförsörjning vid spänningsbortfall. Detta i kombination med att den interna 
elektroniken är energioptimerad för att klara minst 24 timmar, efter det att fel 
inträffat. Ultrakondensatorerna har en uppskattad livslängd på 20 år.  

Feldetektorn har som tillval möjlighet att beställas med en potentialfri kontakt som 
sluts vid ett genomgående fel. IPS-light kan på detta sätt kommunicera med 
överliggande fjärrterminal IPC40x0. Därefter kan IPC40x0 avgöra vilken enhet som 
larmar och indikera i DRISS. Enheten är godkänd för temperaturer från minus 40 till 
plus 65 grader Celsius. Mätprincipen är PAD precis som för IPC40x0 vilket innebär 
att feldetekteringsprincipen är densamma för båda enheterna. 

4.4 Detektering av Intermittenta jordfel 
Protrols feldetektorer klarar av att detektera intermittenta jordfel vilket är av stor 
betydelse då detta blivit ett allt större problem för nätägarna. Grundorsaken till att 
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feltypen blir mer förekommande. Är den ökande andelen av jordkabel i elnäten. 
Enpoliga jordfel orsakar höga kapacitiva strömmar vid ett nät med mycket jordkabel. 
Enligt rapporten ”Intermittenta Jordfel i Kablifierade Distributionsnät” [17] genererar 
jordkabel en kapacitiv ström som är 30 gånger större än den vid luftledning av samma 
kabeldimension. För att nätägarna ska klara de krav på felbortkoppling som 
myndigheterna ställer, krävs det att den kapacitiva jordslutningsströmmen 
kompenseras med nollpunktsreaktorer. Problemet vid införande av 
nollpunktsreaktorer i elnätet är att det uppstår en svängningskrets, vilket kan bidra till 
återtändande intermittenta jordfel. Denna typ av jordfel uppstår framförallt i skarvar 
och på andra ställen i kabelnätet där isolationen är skadad. Intermittenta jordfel är 
mycket svåra för skydden att detektera. Men även att hantera selektivt. Ofta resulterar 
det istället i att nollpunktsspänningsskyddet löser hela stationen efter en viss inställd 
tidsperiod.  

Tidigare jordfelsdetektering i reaktansjordade nät kräver både ström- och 
spänningsmätning. Den vanligaste metoden bygger på grundtonsmätning av 
summaströmmen. Men också vinkeln i förhållande till nollpunktsspänningen [18].  

Enligt Protrol AB förenklar detta analysen jämfört med ett trefasigt angreppssätt, men 
värdefull information går också förlorad då fasströmmarna summeras. Genom ett 
trefasigt angreppssätt elimineras också spänningstransformatorn, som är en dyr och 
utrymmeskrävande apparat. Andra fördelar med att inte behöva riktningsmäta är att 
det endast krävs en detektor oavsett driftläggning/matningsväg. Simuleringar och 
fältprov har visat på att denna metod är mycket effektiv för mätning av intermittenta 
jordfel. Ytterligare fördelar med denna metod är att det är låga krav på 
strömtransformatorernas amplitud- och vinkelfel. Men också att det inte finns krav på 
reaktorns inställning i förhållande till nätets kapacitiva ström. 

5 Tidigare erfarenheter av feldetektorer i nätet 
Studier har utförts på elnätet i Uppsala där en installation med Protrol AB:s [13] 
feldetektorer idag används. Även ”Testrapport från Forshammar” [19] där det utförts 
jordfelsprov under år 2010 har verifierats. Detta för att ta del av kunskaper och 
tidigare erfarenheter, samt bekräfta att funktionen på feldetektorerna är fullgod.  

5.1 Feldetektorer i Uppsala nätet 
Uppsala Energi blev år 2001 uppköpta av Vattenfall Eldistribution. Nätstationerna i 
Uppsala stad med omgivning var vid tillfället bestyckade med fjärrterminaler av typen 
Drabant (fjärrterminal från Siemens) [2,7]. När Vattenfall år 2008 införde ett nytt 
fjärrkontrollsystem förlorades kommunikationen, vilket medförde att nätstationerna 
nu stod helt utan övervakning. I samband med att fjärrterminalerna byttes ut, infördes 
ett nytt system för primära högspänningsfel. Ett projekt startades för att ersätta 
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fjärrterminalerna. Vilket resulterade i att en installation utfördes med produkter från 
Protrol AB i Uppsalas 10kV nät [4] 

Projektet genomfördes genom att använda sig av det befintliga signalkabelsystemet. 
Detta för kommunikationen mellan fjärrterminalerna och det överliggande systemet. 
Det monterades in sju stycken koncentratorer i fördelningsstationerna. 
Feldetektorerna är utplacerade i nätstationerna och därefter anslutna mot 
koncentratorerna i fördelningsstationerna. Koncentratorerna mellanlagrar information 
från de underliggande fjärrterminalerna. Kommunikation sker därefter till DRISS. 

Antalet feldetektorer bedömdes till en början bli cirka 100 stycken men blev totalt 112 
stycken när projektet var utfört. Ambition var att varje ledning skulle bestyckas med 
minst en feldetektor, men undantag finns då några ledningar har få kopplingspunkter. 
Detta medförde att de inte bestyckades med feldetektorer. 

Vid fel presenteras larm i DRISS, och blir synliga för driftoperatören. De stationer 
som är bestyckade med feldetektorer i DRISS är littererade med JS (jordfelsström) 
och ISM (överström), se Figur 5 inom den markerade cirkeln. Vid fel blinkar en grön 
eller röd fylld cirkel vid JS eller ISM beroende på om felström passerat feldetektorn. 
Driftoperatören kan därefter avgöra felets karaktär samt felbehäftad sektion.   

 
Figur 5 Del av Uppsalanätet från Vattenfalls DRISS. Med tillstånd av Vattenfall Eldistribution 
AB. 

Figur 6 visar ett exempel på ett enlinjeschema över ledningarna L15 och L25, från 
fördelningstation ÄT716 Uppsala Östra. I nätstationerna T35143 Stjernhjelmsplan 
och T30454 Sigbjörn på ledning L25, har feldetektorer placerats samt i T34230 
Holmfrid på ledning L15. I nätstation T30542 Sandgropsgatan finns en 
effektfrånskiljare EF37808 som ligger normalt öppen.  
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Flexibiliteten blir nu stor vid störning då driftoperatören snabbt kan avgöra var den 
felbehäftade sektionen är, effektivt lägga om driften och minimera antalet utsatta 
kunder effektivt.  

 
Figur 6 Del av Uppsalanätet med utplacerade feldetektorer. Med tillstånd av Vattenfall 
Eldistribution AB 

Projektet genomfördes i två etapper, etapp 1 som utgjorde cirka 80 procent av 
Uppsalas nät och togs i drift våren år 2008. Etapp 2 på resterande 20 procent blev 
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klart under sommaren samma år. I Tabell 7 visas en beräkning av den uppskattade 
investeringskostnad på 3000 kkr av installationen i Uppsala nätet.  
Tabell 7 Uppskattad investeringskostnad för feldetektorer i Uppsala nätet. 

Arbete/Apparat Antal [st] Kostnad/styck [kkr] Total kostnad [kkr]
Projektledning - 200 200
Beredning - 150 150
RTU med detektor 100 14 1400

Montage detektor 100 3 300
RTU utan detektor 50 4 200
Montage utan detektor 50 2 100

Koncentratorer 7 40 280
Signalkabelnät - 170 170
Drifttagning - 100 100

Oförutsett - 100 100
Summa - - 3000  
Kostnaden för projektet stannade vid cirka 5000 kkr. De avvikelser från beräknad 
kostnad som uppstod, berodde till stor del av problem med signalkabelsystemet och 
brister i dokumentationen. 

Projektet fick ett lyckat resultat och i Uppsalanätet beställs alltid nya nätstationer med 
feldetektorer monterade som standard vid nybyggnation. Detta medför att kostnaden 
blir lägre samtidigt som antalet utplacerade feldetektorer i nätet successivt ökar.  

I dagsläget finns det feldetektorer i sammanlagt 170 av de totalt 400 nätstationerna 
runt om i Uppsalas nät. Målsättningen är att alla nätstationer i Uppsalanätet skall vara 
bestyckade med feldetektorer i framtiden.  

Enligt Gustav Elmvik [20] finns exempel från störningar som visar att avbrottstiden 
för kunderna har minskat avsevärt vid införande av feldetektorer. 

Ett exempel är då en driftoperatör övervakade Uppsalanätet, indikerade 
feldetektorerna för jordfel utan att den berörda ledningens brytare kopplade från 
ledningen. Driftoperatören kontaktade en montör på Vattenfall Services AB som åkte 
ut för att kontrollera ledningen. Samtidigt som montören nådde fram till platsen löste 
ledningen. Då montören nu redan befann sig på plats gick sektioneringen fort och 
felbehäftad sektion var inringad, frånskiljd och iordningställd för arbete efter totalt 17 
minuter. 

Figur 7 Visar statistik över Uppsalanätet som hämtats från NetBas. Statistiken bygger 
på summan av all kundavbrottstid med en varaktighet längre än tre minuter mellan år 
2004 och 2010 i Uppsala. Installationen av feldetektorerna i Uppsala färdigställdes 
under sommaren år 2008, och visar att det under år 2009 och 2010, har markant 
förbättring av resultatet uppnåtts med avseende på kundavbrottsminuter.  
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Figur 7 Genomsnittlig kundavbrottstid per år i Uppsala nätet. 

5.2 Test från Forshammar 
Två tester genomfördes år 2010 i Forshammar för att verifiera att Protrols 
feldetektorer IPS Light fungerar korrekt vid ett fel. Feldetekteringsprincipen är 
densamma för både IPC40x0 och IPS-light [18]. Det innebär att de utförda proven 
verifierar funktionen för båda enheterna. Det berörda nätet ligger i Bergslagen, 
matande station T547 Forshammar, ledning L2. Feldetektorerna testades för jordfel så 
jordfelsskyddet justerades om till fem sekunder. NUS-skyddet 
(nollpunktspänningskyddet) justerades till sex sekunder, detta för att undvika 
oönskade avbrott på aktuell ledning L2. Jordfelet applicerades med hjälp av 
Vattenfalls vagn med övergångsmotstånd. Med Vattenfalls vagn kan ett jordfel 
appliceras i elnätet, för att till exempel kontrollera reläskyddens funktion och 
inställning. I testerna från Forshammar har ett jordfel applicerats som varade under 
1,6 sekund.  

Testerna utfördes vid nätstationerna 220 Morskoga Figur 8 och NS-83112 Sundboda 
Figur 9. Vid båda fallen används ett övergångsmotstånd på 3000 ohm. I Figur 8 och 
Figur 9 är detekterat genomgående jordfel markerat med en fylld röd cirkel, ej 
detekterat genomgående jordfel är markerat med fylld grön cirkel. Gul fylld cirkel är 
feldetektorer som vid installationen blev felkopplade, och inte fyllde någon funktion 
vid testet. 

5.2.1 Test 1 jordfel i 220 Morskoga 
Som Figur 8 visar detekterades felet fram till nätstationen NS45121 Braxnäs. I 
avgreningarna i NS333223 Grimsöbodar mot 202 Fänsäter och NS40032 Grimsö mot 
NS40033 Skarphagen detekterades inget jordfel. I nätstationerna som ligger bortom 
jordfelet från NS57363 Nyhammar detekterades inget fel, vilket framgår av Figur 8. 
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Enligt feldetektorernas markeringar är jordfelet applicerat mellan NS57363 
Nyhammar och NS45121 Braxnäs, vilket är korrekt och verifierar funktionen. 

 
Figur 8 Jordfelsprov i 220 Morskoga. 
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5.2.2 Test 2 jordfel i NS83112 Sundboda 
I detta fall detekterades felet fram till nätstationen NS82516 Sundboby. I 
avgreningarna i NS33223 Grimsöbodar mot 202 Fänsäter, NS40032 Grimsö mot 
NS40033 Skarphagen och NS58333 Bergshyttan mot NS64910 Ytterbyn detekterades 
inget jordfel. Feldetektorerna som ligger bortom jordfelet från NS83112 Sundboda 
detekterade inget fel. Även i detta fall visar detektorernas markeringar korrekt 
information av vilken sektion, där jordfelet är applicerat. Den felbehäftade sektionen 
är mellan NS83112 Sundboda och NS82516 Sundboby vilket även framgår av Figur 9. 

 
Figur 9 Jordfelsprov i NS83112 Sundboda. 
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6 Beräkning av kostnader för installation av 
feldetektorer 

För att få fram en investeringskalkyl krävs det en uppskattad styckkostnad för varje 
installerad feldetektor. Styckkostnaden baseras på: inköp av feldetektorer, montering 
av IPC40x0 i standardiserad låda med likriktare och batteribackup samt arbets- och 
materialkostnader för montering i nätstation. 

Kostnaderna för inköp av feldetektorerna i Tabell 8 är priser från Jan Berggren, 
Protrol [18]. 
Tabell 8  Inköpskostnad av feldetektorer. 

Utöver inköpskostnaden av feldetektorerna kräver IPC40x0 montering i 
standardiserad låda med likriktare och batteribackup enligt avsnitt 4.2. Detta medför 
att den totala kostnaden för IPC40x0 före montering uppgår till en summa av 25 kkr 
enligt Tabell 9 [8].  
Tabell 9 Kostnaden för standardiserad låda med batteri och likriktare till IPC40x0. 

[kkr]
Inköpskostnad för IPC40x0 13,5
Standardiserad låda för IPC40x0 11,5
Summa 25  
För att möjliggöra installation av strömtransformatorer vid kablarnas ändavslut kan 
äldre oljeisolerade kablar behöva skarvas om till PEX- isolerad kabel in till nätstation. 

Tabell 10 redovisar tillkommande kostnader då befintlig kabel till nätstation är 
oljeisolerad. 
Tabell 10 Monteringskostnader från EBR kostnadskatalogen 2010 [21]. 

Arb. kod Löp nr Arbete-konstruktion Antal Enhet Summa [kkr]

136 13 Uppbrytn gatsten, plattor, transp till upplag 6 m2 1,1
136 23 Återställning gatsten, plattor, trädgårdssten 6 m2 1,8
138 29 Schakta skarvgrop 1 st 0,2

140 17 Mantelprovning 3-ledarkabel 1 st 0,3
140 27 Skarv 12-24kV PEX 3x95-240 1 st 5,7
140 38 Skarv 12kV PEX-papper 3x50-240 1 st 8,7

140 75 Skarva styrkabel EKLR  5x2x1,5 2 st 1,1
312 62 Avbrottsarbete 12-24 kV 1 st 0,9
312 64 Tillägg vid avbrottsarbete i city- och industriområde 0,4 kV 1 st 0,4

411 15 Flyttning vid mindre arbeten, 1 montör 1 Arb 0,9
411 17 Flyttning vid mindre arbeten, 1 maskin 1 Arb 1,5
- - Montage av feldetektor i nätstation 1 Arb 3,0
Summa 25,7  
Erfarenheter från Uppsala visar på att de flesta installationerna av feldetektorer kräver 
viss komplettering av ändavslutet på kabeln eller skarvning av sista biten av kabeln. 

Feldetektor Inköpskostnad [kkr]
IPC40x0 13,5
IPS-light 6,5
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Därför bör installationskostnaden av varje feldetektor vara av storleksordning av den 
summerade kostnaden i Tabell 10.  

Tabell 11 visar den totala styckkostnaden för installerad feldetektor som kommer 
användas vid den uppskattade investeringskostnaden. 
Tabell 11 Styckkostnad för installerad feldetektor. 

7 Beräkning av reducerade samhällskostnader efter 
installation av feldetektorer 

En beräkningsmodell har utformats som simulerar samhällskostnaden vid ett avbrott. 
Detta för varje möjligt felställe per ledning. Från beräkningsmodellen erhålls 
samhällskostnaden för ett genomsnittsfel på en ledning. Resultaten sammanställs i en 
ekonomisk kalkyl där samhällskostnaderna presenteras i relation till felfrekvens, och 
teknisk/ekonomisk livslängd. Samhällskostnaden med utplacerade feldetektorer kan 
därefter jämföras mot samma ledning, utan utplacerade feldetektorer. Därefter erhålls 
den reducerade samhällskostnaden. 

Tider för analys NDCV, etablering, sektionering, och reparation (som även inkluderar 
återgång till normal driftläggning) anges i beräkningsmodellen. Samhällskostnaderna 
grundas på energi- och effektbortfall för varje enskild ledning, beroende på 
kundkategori indelning.  

Beräkningsmodellen bygger på att hela ledningen först blir spänningslös vid ett fel, 
och att alla kunder på ledningen berörs.  

Felsökningen delas därefter in i steg där varje steg innebär en tidsekvens för analys 
NDCV samt en tid för sektionering. Etableringstiden är en fast tid per ledning och 
felställe. 

7.1 Alternativ 1 Utan feldetektorer   
Detta alternativ används som referens för att kunna avgöra den reducerade 
samhällskostnaden, vilket ger det slutgiltiga resultatet. 

Steg 1 inleder felsökningen genom att öppna effektfrånskiljare EF2 i nätstation NS1, 
se Figur 10. Därefter spänningsätts denna sektion, och kunderna i NS1 återfår 
spänningen.  

Steg 2 utförs genom att öppna EF2 i NS2, sluta EF2 i NS1, och NS2 spänningsätts.  

IPC40x0 [kkr] IPS-light [kkr]
Inköpskostnad 13,5 6,5
Kostnad för standardiserad låda 11,5 0,0
Monteringskostnad 25,7 25,7
Summa 50,7 32,2
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Följande steg innebär att steg 2 upprepas fram till att felet påträffas, och innebär i 
detta fall. Att då felet befinner sig i NS4, maximalt fyra steg. 

Beräkningsmodellen är uppbyggd så att den beräknar den totala samhällskostnaden 
för varje möjligt felfall. Ur beräkningsmodellen erhålls ett fel för varje nätstation 
(feldetekteringsområde F1 till F4 inom streckad rödlinje).  

Samhällskostnaden för alla felfallen på ledningen, summeras och divideras med 
feldetekteringsområdena. Detta ger samhällskostnaden för ett genomsnittsfel på den 
analyserade ledningen. 

 

 
Figur 10 Exempelledning med beräkningsmodellen. 

7.2 Alternativ 2 Feldetektorer utplacerade i samtliga 
nätstationer 

Denna princip bygger på att feldetektorer är utplacerade vid alla stationer där det finns 
kopplingsmöjligheter. Alternativet innebär att ett stort antal feldetektorer kommer att 
placeras ut, men enligt leverantören Protrol [13] är det kalkylmässigt mindre lönsamt 
att hålla ner antalet feldetektorer. 

I beräkningsmodellen innebär detta att vid fel på ledningen, utsätts alla kunder för 
elavbrott. Till skillnad från alternativ 1, upptäcks direkt vilken sektion som är 
felbehäftad, och denna kan frånskiljas.  

Detta innebär att det i varje enskilt felfall på ledningen alltid bara blir ett steg, alltså 
totalt en analys NDCV- och en sektioneringstid samt en fast etableringstid.  

Varje felfall summeras och divideras med feldetekteringsområdena på ledningen, för 
att erhålla en genomsnittlig samhällskostnad. 

7.3 Alternativ 3 En feldetektor placerad på mitten av en 
ledning 

Detta alternativ bygger på en teori framtagen av personal på Vattenfall Eldistribution 
AB. I detta fall används istället färre feldetektorer, då det anses att nyttan med en 
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utplacerad feldetektor på mitten av en ledning, halverar felsökningstiden och 
kundavbrottstiden.  

Att använda ytterligare feldetektorer på en ledning endast innebär en marginell 
förbättring av felsökningstiden. Vilket inte kommer att vara lönsamt enligt ”Optimal 
location of fault sensors” [22], se Figur 11. Figuren beskriver feldetektorernas 
procentuella inverkan i tidsvinst, med en feldetektor placerad på mitten av en ledning. 

0

20

40

60

80

100

0st 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st
Antal Feldetektorer

Sp
ar

ad
 fe

la
vh

jä
lp

ni
ng

st
id

 (%
)

Linje

 
Figur 11 Procentuell vinst med en feldetektorer placerad på mitten av en ledning [22]. 

Enligt Figur 11 ger en utplacerad feldetektor ett bra utfall då en halvering av 
felsökningstiden uppnås. När ytterligare feldetektorer placeras ut symmetriskt längs 
ledningen inverkar det positivt på felsökningstiden. Bidraget är emellertid marginellt 
vilket inte kommer att löna sig med avseende på samhällskostnad.  

I detta fall placeras en feldetektor på mitten av ledningen vid EF1 i NS3 som visas i 
Figur 12. I beräkningsmodellen utförs beräkningen genom att oavsett om felet 
hamnar inom feldetekteringsområde, F1 eller F2 utsätts först alla kunder.  

Steg 1 i detta alternativ innebär att antingen område F1 eller F2 frånskiljs. Detta för 
att den felfria delen av ledningen, snabbt skall återfå spänning. Den felbehäftade delen 
av ledningen sektioneras därefter steg för steg som i alternativ 1.  

För att erhålla genomsnittliga samhällskostnader i detta alternativ subtraheras först det 
friska feldetekteringsområdet med det felbehäftade feldetekteringsområdet. Därefter 
summeras respektive samhällskostnad enskilt för varje felfall. För att därefter 
divideras med antalet nätstationer på ledningen.  

Till sist adderas alla felfallen för respektive feldetekteringsområde, och divideras 
därefter med det totala antalet feldetekteringsområdena. Resultatet som erhålls är en 
genomsnittlig samhällskostnad vid fel på ledningen. 
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Figur 12 Exempelledning för beräkningsmodellen med feldetekteringsområden. 

8 Optimal placering av feldetektorer i Vänersborgs 
centralort 

För varje ledning kommer endast en IPC40x0 att användas. IPC40x0 kommunicerar 
därefter med underliggande IPS-Light utrustade med en potentialfri kontakt. 
Fjärrterminalen i IPC40x0 kan på detta sätt avgöra vilken av de förprogrammerade 
IPS-Light detektorerna, som känt av felström då den potentialfria kontakten sluts. 
Därefter indikeras det i DRISS och blir synligt för driftpersonalen. 

De funktioner som rekommenderas är endast feldetektering för ISM och JS, då det i 
nuläget inte finns behov för ytterliggare funktioner.   

I Uppsala finns feldetektorer i drift, med kommunikation mot DRISS. Detta bekräftar 
att möjligheten även finns att implementera feldetektor för presentation för elnätet i 
Vänersborgs centralort.   

Totalt finns det 64 ledningar i de berörda fördelningsstationerna i Vänersborgs 
centralort. Antalet ledningar kan reduceras på grund av:  

• Att de endast utgör reservmatningsmöjlighet, vilket innebär att det inte finns 
kunder på de ledningarna. 

• Att det i vissa fall helt eller delvis saknas signalkabel, vilket medför att det inte 
är möjligt med kommunikation fram till fördelningsstationerna. 

Antalet ledningar som inte kommer att bearbetas i examensarbetet på grund av de 
tidigare nämnda orsakerna är 21 stycken. Detta innebär att 43 ledningar kommer att 
analyseras i beräkningsmodellen.   

För att kunna avgöra optimal placering av feldetektorer inom Vänersborgs centralorts 
elnät, har tre olika alternativ analyseras och utvärderas för de aktuella ledningarna som 
beskrevs i kapitel 7. 
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Vid denna analys har ingen hänsyn tagits till det befintliga signalkabelsystemet utan 
nätet har ansets vara idealt för utplacering av feldetektorer. Detta för att erhålla en 
vägledning om nyttan med utplacerade feldetektorer.  

Kalkylerna bygger på en tid för analys NDCV på 5 minuter, 25 minuter 
sektioneringstid och en etableringstid på 45 minuter. Då den tekniska livslängden på 
feldetektorerna uppgår till 20 år är det den tidsperiod som används i 
beräkningsmodellen för den ekonomiska kalkylen. 

Två olika felfrekvenser kommer att analyseras. Statistisk felfrekvens från DARWIN 
fortsättningsvis benämnd felfrekvens (1), samt en felfrekvens enligt branschens 
standard fortsättningsvis benämnd felfrekvens (2). 

Felstatistiken appliceras på ledningarna och resultaten som erhålls har sammanställts 
och utvärderats.  

Ytterliggare ett antal ledningar visar sig nu inte vara intressanta för utplacering av 
feldetektorer. Nedan följer exempel på orsaker: 

• Då en ledning endast förser en eller två nätstationer med spänning. 

• De ledningar som har en generellt låg samhällskostnad för energi och effekt i 
kombination med ett fåtal kunder per nätstation. 

Ovan nämnda orsaker leder till att den ekonomiska besparingen blir marginell på de 
ledningarna enligt beräkningsmodellen. Detta medför att det inte är lönsamt att 
placera ut feldetektorer.  

Ytterligare 23 ledningar saknar nu bra förutsättningar för utplacering av feldetektorer 
enligt beräkningsmodellen.  

8.1 Analys av resultat från beräkningsmodellen 
Analysen i beräkningsmodellen utförs på de ledningarna som fortfarande har bra 
förutsättning för utplacering av feldetektorer. Totalt finns det 20 ledningar som vidare 
kommer att analyseras. Resultatet som erhålls redogör för den reducerade 
samhällskostnaden. Den reducerade samhällskostnaden kan därefter kan jämföras mot 
investeringskostnaden.  

Analysen har utförts genom att för varje ledning ta med alla nätstationer, kunder per 
nätstation, placering av nätstation samt placering av feldetektorer i 
beräkningsmodellen. 

Nedan presenteras ett urval av ledningar från nätet i Vänersborgs centralort detaljerat. 
Vid utplacering av feldetektorer utförs det med hänsyn till tidigare analyser från 
beräkningsmodellen. Men också med hänsyn till de begränsningar som finns i 
signalkabelsystem i Vänersborgs centralort. 
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8.1.1 Ledning D113 i fördelningsstation OT91 
Ledning D113 i fördelningsstation OT91 består av 1577 abonnenter ojämnt fördelat 
på sex stycken nätstationer. Samhällskostnaden för ledningen blir för energi 39 kr per 
kundavbrottstimme, och 12 kr i effekt per kundavbrott. 

Enligt Figur 13 kommer feldetektorer att påverka kundavbrottstiden positivt, 
framförallt vid felställe fem och sex som utgör nätstationerna E40 och E23. 

Utplacering av feldetektorer på denna ledning begränsas av att det enbart är möjligt till 
nätstationerna E40 och E23. Se Figur 14 där även respektive feldetekteringsområde 
presenteras. 

 
Figur 13 Differens i kundavbrottstid med respektive utan feldetektorer i samtliga nätstationer 
på ledning D113. 

Ledningen analyseras genom att placera en IPC40x0 vid EF1 i nätstation E40, och en 
IPS-light vid EF 1 i nätstation E23.  

Detta på grund av att många kunder matas från nätstationerna., det är 753 kunder 
anslutna i nätstation E40, och 283 kunder anslutna i E23. Det finns även bra 
förutsättningar för reservmatning till de berörda nätstationerna. 

För denna ledning har inte något fel inträffat enligt DARWIN under statistik 
perioden. Detta innebär att felfrekvens (1) blir noll på ledning D113.  
Tabell 12 Samhällskostnaden under 20 år beroende på felfrekvens. 

Felfrekvens

Samhällskostnad utan 
feldetektorer 

Samhällskostnad vid 
optimal placering 

Reducerad samhällskostnad 
vid optimal placering 

Investerings-kostnad för 
feldetektorer på linjen

[kkr] [kkr] [kkr] [kkr]
(2) 327 215 112 82  
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Enligt beräkningsmodellen är det lönsamt att utföra installation. Den reducerade 
samhällskostnaden överstiger investeringskostnaden med totalt 20 kkr för felfrekvens 
(2) se Tabell 12. 

 
Figur 14 Feldetekteringsområde på ledning D113 i fördelningsstation OT91 med utplacerade 
feldetektorer. 

8.1.2 Ledning D115 i fördelningsstation OT91 
Ledning D115 i fördelningsstation OT91 består av 424 kunder ojämnt fördelat på 6 
stycken nätstationer. Samhällskostnaden för ledningen blir för energi 114 kr per 
kundavbrottstimme, och 35 kr i effekt per kundavbrott. 

Enligt Figur 15 kommer feldetektorer att inverka positivt med avseende på 
kundavbrottsminuter på ledningen. 

Signalkabelsystemet är omfattande på denna ledning, och möjligheten finns att 
bestycka alla nätstationer med feldetektorer.   
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Figur 15 Differens i kundavbrottstid med respektive utan feldetektorer i samtliga nätstationer 
på ledning D115. 

Vid en första analys simuleras ledningen i beräkningsmodellen med utplacerade 
feldetektorer i samtliga nätstationer. Detta innebär totalt sex stycken, en IPC40x0 och 
fem IPS-Light.  

Den reducerade samhällskostnaden blir enligt Tabell 13 vid felfrekvens (1), 193 kkr 
och 122 kkr vid felfrekvens (2). Alternativet är inte lönsamt då investeringskostnaden 
överstiger den reducerade samhällskostnaden.  
Tabell 13 Samhällskostnaden under 20 år beroende på felfrekvens. 

Felfrekvens

Samhällskostnad 
utan feldetektorer

Samhällskostnad 
vid optimal 
placering

Reducerad 
samhällskostnad vid 
optimal placering

Investeringskostnad 
för feldetektorer på 
ledningen

[kkr] [kkr] [kkr] [kkr]
Första analysen  (1) 496 303 193 211
Första analysen (2) 313 191 122 211
Andra analysen (1) 496 309 187 114
Andra analysen (2) 313 194 119 114  
En andra simulering utförs i beräkningsmodellen där feldetektorer simuleras vid EF1 i 
E48, EF1 i E52 och vid EF1 i E54. Se Figur 16 för de aktuella 
feldetekteringsområdena.  

Med detta utförande krävs det endast en IPC40x0 och två IPS-light vilket medför 
betydligt lägre investeringskostnader. Den reducerade samhällskostnaden för detta 
alternativ blir enligt Tabell 13 vid felfrekvens (1), 187 kkr och vid frekvens (2), 119 
kkr. Detta alternativ är lönsamt då den reducerade samhällskostnaden överstiger 
investeringskostnaden.  
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Figur 16 Feldetekteringsområde på ledning D115 i fördelningsstation OT91 med utplacerade 
feldetektorer. 

8.1.3 Ledning D502 i fördelningsstation OT92D5 
Ledning D502 i fördelningsstation OT92 har 745 kunder fördelat på 19 nätstationer. 
Samhällskostnaden för ledningen blir för energi 87 kr per kundavbrottstimme, och 27 
kr i effekt per kundavbrott. 

Figur 17 visar tydligt att inverkan blir stor på kundavbrottstiden med feldetektorer 
utplacerade på ledningen.  

Möjligheten att bestycka alla nätstationer med feldetektorer finns inte på ledning 
D502, då signalkabelsystemet begränsar detta. Istället har möjliga alternativ med 
hänsyn till signalkabelsystemet simulerats i utvalda nätstationer. Därefter kan det 
avgöras var de fördelaktigast kan placeras ut.  

  
Figur 17 Differens i kundavbrottstid med respektive utan feldetektorer i samtliga nätstationer 
på ledning D502. 
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Utförandet kräver endast en IPC40x0 och två IPS-light, vilket medför en låg 
investeringskostnad. Den reducerade samhällskostnaden för detta alternativ blir enligt 
Tabell 14 vid felfrekvens (1) 2001 kkr, och vid felfrekvens (2) 1 188 kkr. 
Tabell 14 Samhällskostnaden under 20 år beroende på felfrekvens. 

Felfrekvens Samhällskostnad 
utan feldetektorer

Samhällskostnad 
vid optimal 
placering

Reducerad 
samhällskostnad vid 
optimal placering

Investeringskostnad 
för feldetektorer på 
linjen

[kkr] [kkr] [kkr] [kkr]
(1) 2 984 983 2 001 114
(2) 1 726 538 1 188 114  
I det optimala alternativet blir utfallet mycket bra i kombination med att endast tre 
feldetektorer krävs på ledningen. Feldetektorer placeras vid EF1 i nätstation E126 och 
vid EF1 och EF2 i nätstation E114 se Figur 18, där respektive feldetekteringsområde 
presenteras. Med detta utförande blir flexibiliteten stor då även möjligheter finns för 
reservmatning.  

Alternativet är lönsamt då den reducerade samhällskostnaden överstiger 
investeringskostnaden.

 
Figur 18 Feldetekteringsområde på ledning D502 i fördelningsstation OT92 med utplacerade 
feldetektorer.  
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9 Ekonomisk jämförelse   
Nedan presenteras resultaten från beräkningsmodellen av det optimala nätet i 
Vänersborg.  

Resultatet är en sammanställning av de totala samhällskostnaderna, baserat på 
felfrekvenserna för de simulerade alternativen. Den reducerade samhällskostnaden i 
de båda fallen med olika felfrekvenser för den optimala placeringen erhålls. Den 
reducerade samhällskostnaden kan efter detta jämföras med investeringskostnaden för 
hela installationen.  

Det kan därefter avgöras om det är lönsamt att investera i feldetektorer i elnätet i 
Vänersborgs centralort.   

9.1 Ekonomisk kalkyl  
I Tabell 15 presenteras den totala samhällskostnaden under en 20 års period baserat 
på två olika felfrekvenser. För att erhålla den ekonomiska besparingen i det 
optimerade nätet, subtraheras alternativet utan feldetektorer och alternativet med 
optimal placering.  

Utfallet med optimalt placerade feldetektorer i Vänersborgs centralort blir vid 
felfrekvens (1), 7579 kkr respektive 7008 kkr vid felfrekvens (2) se Bilaga G och 
Bilaga H där resultaten presenteras i helhet.   
Tabell 15 Total samhällskostnad vid fel samt differens av kostnad. 

Felfrekvens Samhällskostnad utan 
feldetektorer

Samhällskostnad vid 
optimal placering

Reducerad samhällskostnad 
vid optimal placering

[kkr] [kkr] [kkr]
[1] 13 784 6 207 7 576
[2] 23 912 16 904 7 008  

9.2  Investeringskostnad 
Enligt förslag som presenteras i Bilaga F på optimal placering av feldetektorerna krävs 
det att 20 stycken IPC40x0 och 36 stycken IPS-light installeras i det berörda nätet. 
Med kostnader från Tabell 11 ger detta en investeringskostnad på 2171 kkr, se Tabell 
16. 
Tabell 16 Presenterar den totala investeringskostnaden vid optimal placering som föreslås. 

 

Antal [st] Installationskostnad [kkr]
Installerade IPC40x0 20 1 013
Installerade IPS-light 36 1 158
Summa investeringskostnad 56 2 171
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9.3  Resultat av ekonomisk jämförelse 
Figur 19 visar den tid det tar för investeringen att bli betald utifrån det årliga 
inbetalningsöverskottet (i form av reducerad samhällskostnad). En enkel 
återbetalningsmetod har används där återbetalningstiden är i fokus. Metoden bortser 
ifrån kalkylränta, det är endast tiden det tar för investeringen att bli betalt som 
beaktas. Det visar sig att felfrekvens (1) passeras återbetalningstiden för investeringen 
efter sex år och efter sju år för felfrekvens (2). 
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Figur 19 Visar brytningspunkten mellan investeringskostnaden och den reducerade 
samhällskostnaden. 

Eftersom den ekonomiska livslängden är 20 år och återbetalningstiden är ungefär en 
tredjedel av tiden så är investeringen lönsam. Skillnaden mellan den totala reducerade 
samhällskostnaden efter 20 år och investeringskostnaden uppgår till en summa av 
cirka 5000 kkr enligt uppgifter från Tabell 15 och Tabell 16. 

10 Diskussion 
Då det i dagsläget är en mycket liten del av Vattenfall Eldistributions elnät som är 
bestyckat med feldetektorer, är det viktigt att presentationen i DRISS är tydlig.  

Nuvarande presentation i DRISS är otydlig och kräver vana och förkunskap av 
driftoperatören i NDCV för att göra rätt analys. Om driftoperatören gör en felaktig 
analys av mottagna indikeringar i DRISS misslyckas sektioneringen. Det finns då risk 
att driftoperatören bortser från feldetektorernas indikeringar, i tron att de indikerar 
felaktigt. 

En svårighet var att bedöma tider för analys NDCV, sektionering och etablering vilket 
självklart varierar från fall till fall. En annan faktor är också den faktiska besparingen 
som erhålls vid fel, då feldetektorer finns utplacerade i nätet. Men efter ett flertal 
intervjuer och resonemang med rutinerad personal, antogs arbetsgången enligt detta 
examensarbete.    
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Det framkom också ett mycket intressant resultat, då det visade sig att differensen av 
reducerade samhällskostnader mellan alternativen, feldetektorer utplacerade i samtliga 
nätstationer och en feldetektor placerad mitt på ledningen i ett idealt nät är relativt 
liten se Tabell 17.  
Tabell 17 Reducerade samhällskostnader för två olika alternativ samt differensen mellan 
alternativen. 

Detta medför dock en avsevärd skillnad i investeringskostnad. Det krävs endast en 
feldetektor per ledning, totalt 65 feldetektorer vid alternativet med en symetriskt 
utplacerad feldetektor. Men istället en feldetektor per nätstation, totalt 273 för 
alternativet med feldetektorer i samtliga nätstationer.  

Detta innebär att: 

• Protrol AB [13] anser att det är lönsammast att placera feldetektorer i samtliga 
nätstationer i en ledning. Enligt analys i examensarbetet och framtagen 
arbetsgång är alternativet att placera feldetektorer i samtliga nätstationer i 
Vänersborgs centralort inte lönsamt. Här framkommer vid analys med 
beräkningsmodellen, att den reducerade samhällskostnaden, inte överstiger 
investeringskostnaden. Att utrusta samtliga ingående nätstationer i en ledning i 
Vänersborgs centralort är inte ekonomiskt försvarbart. 

• Enligt ”Optimal location of fault sensors” [22] anses nyttan med en 
feldetektor placerad i mitten av en ledning, halverar felsökningstid och 
kundavbrottstid. Att sedan ytterligare placera ut feldetektorer symetriskt på en 
ledning, innebär endast en marginell förbättring, vilket inte är lönsamt. 
Enligt beräkningsmodellen har det visat sig att detta påstående inte 
överensstämmer för elnätet i Vänersborgs centralort. I samtliga 
ledningsanalyser med tre eller fler nätstationer är det lönsamt med två eller fler 
feldetektorer. 

Examensarbetet visar istället vikten av att analysera varje ledning individuellt. Detta 
med avseende på antal nätstationer per ledning, antal kunder per nätstation, 
möjligheter till reservmatning och ledningens struktur. 

Efter att det är utfört kan optimal placering av feldetektorer avgöras med avseende på 
den reducerade samhällskostnaden och kundnyttan. 

Reducerade 
samhällskostnader vid 
feldetektorer i samtliga 
nätstationer.

Reducerade 
samhällskostnader vid en 
feldetektor placerad på 
mitten av ledningen

Differens i reducerad 
samhällskostnad av 
alternativen.

[kkr] [kkr] [kkr]
(1) 9 793 6 977 2 816
(2) 16 725 12 042 4 683

Felfrekvens
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11 Slutsatser och rekommendationer till fortsatt 
arbete 

Det är viktigt att studera varje ledning noggrant. Därefter avgöra var feldetektorer 
skall placeras för att erhålla ett optimalt resultat med avseende på samhällskostnaden. 

Det är samtidigt en mycket bra investering ur kundernas synvinkel då det resulterar i 
en förhöjd kundnöjdhet på grund av kortare felsökningstid/avbrott. 

Ytterligare en viktig aspekt är att feldetektorer minskar antalet provinkopplingar i 
elnätet. Detta medför att kablar och elapparater inte utsätts för kortsluttningsström 
vid provinkopplingar, vilket resulterar i en längre livslängd. 

Med den föreslagna optimala placeringen av feldetektorer uppnås den kritiska 
punkten för investeringen redan efter sex till sju år samtidigt som det genererar en 
förhöjd kundnytta och en längre livslängd för elapparater.  

Detta innebär att en installation med feldetektorer kommer vara en bra investering i 
Vänersborgs centralort. 

11.1  Framtida arbete 
• Ledning D502 saknar signalkabel som förbinder systemet med 

fördelningsstation OT92. En inventering på plats rekommenderas för att 
kontrollera om detta beror på brister i dokumentationen. 

• För att göra presentationen i DRISS mer användarvänlig då en feldetektor 
indikerar, föreslås istället att hela feldetekteringsområdet markeras vid fel se 
Figur 20. 

 
Figur 20 Förslag till markering i DRISS vid fel (Vid ett fel på sektionen mellan EF1 i NS2 och 
EF1 i NS3). 

• En noggrann kontroll av signalkabelnätet i fält måste genomföras, Under 
förstudien har endast ett fåtal signalkablar kontrolleras i fält [11]. Vid projektet 
i Uppsala uppdagades brister i signalkabelnätet som innebar stora 
merkostnader.  
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• För ledning D802 i OT99 måste signalkabelsystemet ytterliggare 
dokumenteras och utredas. Här kan det vara aktuellt att komplettera 
signalkabelsystemet. Detta på grund av att det finns stora förbrukare på denna 
ledning med höga samhällskostnader. Vilket med utplacerade feldetektorer 
innebär att samhällskostnaderna kan reduceras kraftigt vid ett avbrott 

• Ett intressant område att utvärdera är också möjligheten för feldetektorerna 
att själva manövrera brytare och effektfrånskiljare. Möjligheten finns med 
IPC40x0 då enheten är bestyckad med binära utgångar, med möjlighet för 
utlösningssignal. 

• Inventera tätortsområden i Vattenfall Eldistributions elnät. Detta för att 
avgöra om det finns ytterliggare signalkabelsystem som kan användas till 
feldetektorer.    
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Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

Bilaga A:1 

A. Avbrottsstatistik Vänersborgs centralort 
 

Placering
Ledningsnumm
er Datum

Kundavbrottstid 
[tim]

Kundavbrottstid 
[min]

Total avbrottstid 
[min]

OT91 VÄNERSBORG D101 2009-12-30 452 30 81
OT91NS15235 IDROTTSGATAN D101 2009-11-12 2 47 167
OT91KK0400 BLÅSUT D106 2010-02-24 127 55 23
OT91KK0400 BLÅSUT D106 2008-09-08 607 6 151
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2007-10-28 309 3 194
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2007-07-07 258 37 37
OT91KK0400 BLÅSUT D106 2007-01-21 761 21 703
OT91 VÄNERSBORG D106 2007-01-09 325 53 145
OT91KK0400 BLÅSUT D106 2006-07-29 901 30 148
OT91-NÄTET NÄVERDRAGET D106 2006-01-14 22 20 20
OT91 VÄNERSBORG D106 2005-11-29 101 43 22
OT91 VÄNERSBORG D106 2005-07-16 732 40 522
OT91 VÄNERSBORG D106 2005-06-05 660 4 104
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2005-03-26 1098 50 504
OT91 VÄNERSBORG D106 2005-01-07 633 35 132
OT91E462 BILSKROTEN D106 2005-02-02 41 48 228
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2005-01-08 6496 40 1191
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2004-05-19 48 40 73
OT91-NÄTET KATTHOLMEN D106 2004-05-26 166 14 89
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2004-01-01 255 55 99
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2003-12-31 354 20 46
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2003-12-24 890 27 145
OT91E14 INDUSTRIGATAN D106 2003-12-24 0 0 145
OT91-NÄTET VALLMARKEN D106 2004-01-12 3 50 115
OT91 VÄNERSBORG D106 2003-08-30 1148 20 439
OT91 VÄNERSBORG D106 2003-06-16 250 59 32
OT91 VÄNERSBORG D112 2008-04-07 2882 41 86
OT91 VÄNERSBORG D115 2010-10-18 439 48 186
OT91 VÄNERSBORG D115 2010-04-23 986 58 171
OT91 VÄNERSBORG D116 2008-12-02 486 15 107
OT91 VÄNERSBORG D116 2008-06-14 382 47 95
OT91_OT91D2 SÖDERGATAN D202 2010-05-18 27 59 48
OT91D2 SÖDERGATAN D202 2006-05-04 258 45 45
OT91_OT91D2 SÖDERGATAN D204 2010-05-18 833 30 33
OT91E39 KYRKOGAT. 26 D204 2009-02-24 287 30 75
OT91D2 SÖDERGATAN D204 2005-03-10 2369 1 100
OT92 VARGÖN D401 2007-06-04 5 4 40
OT92 VARGÖN D401 2007-06-18 13 44 103
OT92 VARGÖN D401 2003-09-29 3 12 32
OT92 VARGÖN D402 2003-12-21 635 9 107
OT92 VARGÖN D402 2008-01-05 635 23 103
OT92E127 SLOMVÄGEN D402 2007-05-07 121 30 162
OT92E132 ÅLVÄGEN D402 2004-12-11 160 56 136
OT92 VARGÖN D403 2010-01-30 258 57 10
OT92E114 LILLESKOGSVÄGEN D501 2003-06-19 152 60 102
OT92D5 VARGÖN D501 2005-01-08 2800 31 1540
OT92E114 LILLESKOGSVÄGEN D501 2005-07-30 207 20 109
OT92D5 VARGÖN D501 2003-12-28 1923 58 908
OT92D5 VARGÖN D502 2009-01-12 756 45 246
OT92E103 NORDKROKSVÄGEN 9 D502 2003-02-24 527 44 309
OT92D5 VARGÖN D505 2006-10-24 504 12 124
OT92E107 REPLYCKEVÄGEN D505 2003-08-02 275 48 197
OT92D5 VARGÖN D505 2004-01-23 1100 34 274
OT92D5 VARGÖN D506 2009-09-02 110 25 18
OT92D5 VARGÖN D506 2007-03-13 335 4 76
OT99 TEGEN D604 2008-01-19 25 39 171
OT99 TEGEN D604 2005-01-08 234 40 704
OT92D5_OT92E5 LOKALTRAFO LT1 2009-12-16 1566 51 120



Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

Bilaga B:1  

B. Felfrekvenser 

 

 

 

Ledningsnummer Felfrekvens (1) från DARWIN Felfrekvens (2) från branschens riktlinje

OT91-D101 0,31 0,08
OT91-D103 0,00 0,05
OT91-D105 0,00 0,08
OT91-D106 0,00 0,17
OT91-D113 0,00 0,08
OT91-D114 0,00 0,10
OT91-D115 0,31 0,09
OT91-D116 0,31 0,30
OT91-D117 0,00 0,12
OT91-D202 0,31 0,12
OT91-D203 0,00 0,05
OT91-D204 0,46 0,11
OT91-D207 0,00 0,03
OT91-D208 0,00 0,01
OT91-D209 0,00 0,02
OT91-D301 0,00 0,09
OT91-D302 0,00 0,07
OT91-D303 0,00 0,10
OT91-D304 0,00 0,06
OT91-D306 0,00 0,06
OT91-D307 0,00 0,05
OT92-D401 0,46 0,15
OT92-D402 0,62 0,31
OT92-D405 0,00 0,01
OT92-D501 0,62 0,04
OT92-D502 0,46 0,27
OT92-D505 0,00 0,08
OT92-D506 0,31 0,11
OT92-D507 0,00 0,05
OT99-D601 0,00 0,03
OT99-D602 0,00 0,05
OT99-D603 0,00 0,23
OT99-D607 0,00 0,08
OT99-D608 0,00 0,43
OT99-LT1 0,15 0,05
OT99-D701 0,00 0,14
OT99-D702 0,00 0,20
OT99-D703 0,00 0,08
OT99-D704 0,00 0,22
OT99-D705 0,00 0,08
OT99-D802 0,00 0,18
OT99-D804 0,00 0,05
OT99-D805 0,00 0,11



Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

Bilaga C:1  

C. Nyckeltal till samhällskostnaden 
 

Ledningsnummer Antal nätstationer [st] Antal kunder [st] Total årsenergiförburkning [kWh]

OT91-D101 4 352 7228989
OT91-D102
OT91-D103 3 571 22943330
OT91-D104
OT91-D105 5 60 11068067
OT91-D106 1 8 1616412
OT91-D107 62 464 6517461
OT91-D108 - - -
OT91-D109 - - -
OT91-D110 - - -
OT91-D111 - - -
OT91-D112 - - -
OT91-D113 6 1577 10165484
OT91-D114 5 377 3087235
OT91-D115 6 424 7915294
OT91-D116 16 433 12126159
OT91-D117 1 1 2868478
OT91D2-D201
OT91D2-D202 10 363 10853436
OT91D2-D203 3 70 3192815
OT91D2-D204 7 1524 9453702
OT91D2-D205 - - -
OT91D2-D206 - - -
OT91D2-D207 1 1 3581228
OT91D2-D208 1 550 5369444
OT91D2-D209 2 76 2591283
OT91D3-D301 1 7 312469
OT91D3-D302 1 25 3618869
OT91D3-D303 3 4 474431
OT91D3-D304 2 218 4957918
OT91D3-D305 - - -
OT91D3-D306 5 1675 15498942
OT91D3-D307 2 323 3175374
OT91D3-D308 - - -
OT92-D401 2 8 116644
OT92-D402 16 591 8941732
OT92-D405 1 1 1431184
OT92-D501 3 5 1185715
OT92-D502 19 745 10666687
OT92-D503 - - -
OT92-D504 - - -
OT92-D505 5 332 5623326
OT92-D506 5 357 6295254
OT92-D507 3 482 4504672
OT99-D601 3 12 1747039
OT99-D602 3 8 860247
OT99-D603 15 627 9448295
OT99-D607 8 462 6736187
OT99-D608 41 341 5045836
OT99-D6LT1 1 1 13179
OT99-D701 6 468 8061648
OT99-D702 4 200 3552810
OT99-D703 4 40 545558
OT99-D704 26 168 2666814
OT99-D705 3 8 860247
OT99-D802 12 88 91715322
OT99-D804 3 17 2790185
OT99-D805 5 10 1908302



Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

Bilaga D:1 

D. Årsmedeleffekt per ledning 
 
Ledningsnummer Årsmedeleffekt [kW] Ledningsnummer Årsmedeleffekt [kW]
OT91-D101 825 OT91-D304 566
OT91-D102 0 OT91-D305 0
OT91-D103 2619 OT91-D306 1769
OT91-D104 0 OT91-D307 362
OT91-D105 1263 OT91-D308 0
OT91-D106 185 OT92-D402 13
OT91-D107 744 OT92-D405 163
OT91-D108 0 OT92-D501 135
OT91-D109 0 OT92-D502 1218
OT91-D110 0 OT92-D503 0
OT91-D111 0 OT92-D504 0
OT91-D112 0 OT92-D505 642
OT91-D113 1160 OT92-D506 719
OT91-D114 352 OT92-D507 514
OT91-D115 904 OT99-D601 350
OT91-D116 1384 OT99-D602 98
OT91-D117 327 OT99-D603 1079
OT91-D201 0 OT99-D607 769
OT91-D202 1239 OT99-D608 576
OT91-D203 364 OT99-LT1 2
OT91-D204 1079 OT99-D701 920
OT91-D205 0 OT99-D702 406
OT91-D206 0 OT99-D703 62
OT91-D207 409 OT99-D704 304
OT91-D208 613 OT99-D705 98
OT91-D209 296 OT99-D802 10470
OT91-D301 36 OT99-D804 319
OT91-D302 413 OT99-D805 218
OT91-D303 54



Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

Bilaga E:1 

E. Samhällskostnad per ledning 

 

Linjenummer
Energikostnad/li
nje[KR]

Effektkostnad/li
nje [KR]

Energikostnad/n
ätstation [KR]

Effektkostnad/n
ätstation [KR]

Energikostnad/k
und [KR]

Effektkostnad/k
und [KR]

OT91-D101 44 009 kr 13 587 kr 11 002 kr 3 397 kr 125 kr 39 kr
OT91-D102 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D103 139 677 kr 43 124 kr 46 559 kr 14 375 kr 245 kr 76 kr
OT91-D104 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D105 67 381 kr 20 803 kr 13 476 kr 4 161 kr 1 123 kr 347 kr
OT91-D106 9 841 kr 3 038 kr 9 841 kr 3 038 kr 1 230 kr 380 kr
OT91-D107 39 678 kr 12 250 kr 640 kr 198 kr 86 kr 26 kr
OT91-D108 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D109 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D110 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D111 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D112 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D113 61 886 kr 19 107 kr 10 314 kr 3 184 kr 39 kr 12 kr
OT91-D114 18 795 kr 5 803 kr 3 759 kr 1 161 kr 50 kr 15 kr
OT91-D115 48 188 kr 14 877 kr 8 031 kr 2 480 kr 114 kr 35 kr
OT91-D116 73 823 kr 22 792 kr 4 614 kr 1 424 kr 170 kr 53 kr
OT91-D117 17 463 kr 5 391 kr 17 463 kr 5 391 kr 17 463 kr 5 391 kr
OT91-D201 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D202 66 075 kr 20 400 kr 6 607 kr 2 040 kr 182 kr 56 kr
OT91-D203 19 438 kr 6 001 kr 6 479 kr 2 000 kr 278 kr 86 kr
OT91-D204 57 553 kr 17 769 kr 8 222 kr 2 538 kr 38 kr 12 kr
OT91-D205 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D206 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D207 21 802 kr 6 731 kr 21 802 kr 6 731 kr 21 802 kr 6 731 kr
OT91-D208 32 689 kr 10 092 kr 32 689 kr 10 092 kr 59 kr 18 kr
OT91-D209 15 775 kr 4 870 kr 7 888 kr 2 435 kr 208 kr 64 kr
OT91-D301 1 902 kr 587 kr 1 902 kr 587 kr 272 kr 84 kr
OT91-D302 22 031 kr 6 802 kr 22 031 kr 6 802 kr 881 kr 272 kr
OT91-D303 2 888 kr 892 kr 963 kr 297 kr 722 kr 223 kr
OT91-D304 30 183 kr 9 319 kr 15 092 kr 4 659 kr 138 kr 43 kr
OT91-D305 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT91-D306 94 356 kr 29 131 kr 18 871 kr 5 826 kr 56 kr 17 kr
OT91-D307 19 331 kr 5 968 kr 9 666 kr 2 984 kr 60 kr 18 kr
OT91-D308 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT92-D401 710 kr 219 kr 355 kr 110 kr 89 kr 27 kr
OT92-D402 54 436 kr 16 807 kr 3 402 kr 1 050 kr 92 kr 28 kr
OT92-D405 8 713 kr 2 690 kr 8 713 kr 2 690 kr 8 713 kr 2 690 kr
OT92-D501 7 219 kr 2 229 kr 2 406 kr 743 kr 1 444 kr 446 kr
OT92-D502 64 938 kr 20 049 kr 3 418 kr 1 055 kr 87 kr 27 kr
OT92-D503 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT92-D504 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
OT92-D505 34 234 kr 10 569 kr 6 847 kr 2 114 kr 103 kr 32 kr
OT92-D506 38 325 kr 11 832 kr 7 665 kr 2 366 kr 107 kr 33 kr
OT92-D507 27 424 kr 8 467 kr 9 141 kr 2 822 kr 57 kr 18 kr
OT99-D601 18 664 kr 5 762 kr 6 221 kr 1 921 kr 1 555 kr 480 kr
OT99-D602 5 237 kr 1 617 kr 1 746 kr 539 kr 655 kr 202 kr
OT99-D603 57 520 kr 17 759 kr 3 835 kr 1 184 kr 92 kr 28 kr
OT99-D607 41 009 kr 12 661 kr 5 126 kr 1 583 kr 89 kr 27 kr
OT99-D608 30 719 kr 9 484 kr 749 kr 231 kr 90 kr 28 kr
OT99-D6LT1 80 kr 25 kr 80 kr 25 kr 80 kr 25 kr
OT99-D701 49 079 kr 15 152 kr 8 180 kr 2 525 kr 105 kr 32 kr
OT99-D702 21 629 kr 6 678 kr 5 407 kr 1 669 kr 108 kr 33 kr
OT99-D703 3 321 kr 1 025 kr 830 kr 256 kr 83 kr 26 kr
OT99-D704 16 235 kr 5 012 kr 624 kr 193 kr 97 kr 30 kr
OT99-D705 5 237 kr 1 617 kr 1 746 kr 539 kr 655 kr 202 kr
OT99-D802 558 354 kr 172 385 kr 46 529 kr 14 365 kr 6 345 kr 1 959 kr
OT99-D804 16 986 kr 5 244 kr 5 662 kr 1 748 kr 999 kr 308 kr
OT99-D805 11 618 kr 3 587 kr 2 324 kr 717 kr 1 162 kr 359 kr



Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

Bilaga F:1 

F. Optimal placering av feldetektorer 

 

 

 

Linjer Placering IPC40x0 Placering IPS-light Placering IPS-light Placering IPS-light Placering IPS-light Placering IPS-light
OT91-D101 VF3 i NS15235 EF-0710 i E20
OT91-D103 EF-0063 i E268 EF-0199 i E16 EF-0733 i E46
OT91-D105 EF-0245 i E58 VF-016 i E267
OT91-D106
OT91-D113 EF-0203 i E23 EF-0561 i E40
OT91-D114 VF2 i NS79953 EF-0353 i E42 EF-0172 i E61 EF-0024 i E61
OT91-D115 EF-0206 i E48 EF-0320 i E52 EF-0531 i E54
OT91-D116 EF-0082 i E70 EF-0127 i E70 EF-0463 i E70 EF-0613 i E65
OT91-D117
OT91-D202 EF-0229 i E32 EF-0925 i E37 EF-0713 i E37
OT91-D203
OT91-D204 EF-0207 i E12 EF-0030 i E28 EF-0159 i E39 EF-0682 i E6
OT91-D207
OT91-D208
OT91-D209
OT91-D301
OT91-D302
OT91-D303
OT91-D304
OT91-D306 VF1 i NS86086 EF-0420 i E10 VF108356 i E18 VF1 i NS65488
OT91-D307
OT92-D401
OT92-D402 VF2 i NS38461 EF-0532 i E128 EF-0532 i E128
OT92-D405
OT92D5-D501
OT92-D502 EF-0010 i E126 EF-0123 i E114 EF-0072 i E114
OT92-D505 EF-0266 i E107 EF-0014 i E107
OT92-D506 EF-0235 i E107 EF-0067 i E107
OT92-D507 EF-0064 i E125 EF-0043 i E101
OT99-D601
OT99-D602
OT99-D603 EF-0411 i E433 EF-0284 i E433
OT99-D607 EF-0435 i E440 EF-0200 i E440
OT99-D608
OT99-D6LT1
OT99-D701 EF-0743 i E453 VF1 i NS27124 VF4 i NS27124
OT99-D702 EF-0094 i E473 0892-S i E416 EF0724 i E458
OT99-D703
OT99-D704
OT99-D705
OT99-D802
OT99-D804
OT99-D805 EF-0165 i E497 EF-0751 i E497



Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar 
 

Bilaga G:1 

G. Resultat från beräkningsmodell felfrekvens (1) 

 

Linje
Kostnad per ledning utan 
feldetektorer under period [KR]

Kostnad per ledning med 
feldetektorer i samtliga under 
period [KR]

Kostnad per ledning med en 
feldetektor placerad på mitten 
av ledningen under period 
[KR]

Kostnad per ledning med 
strategiskt utplacerade 
feldetektorer under period 
[KR]

OT91-D101 867 767 477 264 668 010 707 439
OT91-D103 0 0 0 0
OT91-D105 0 0 0 0
OT91-D106 0 0 0 0
OT91-D113 0 0 0 0
OT91-D114 0 0 0 0
OT91-D115 496 473 207 654 303 813 309 143
OT91-D116 2 173 095 477 439 914 351 775 184
OT91-D117 0 0 0 0
OT91-D202 1 520 595 484 442 807 587 806 547
OT91-D203 0 0 0 0
OT91-D204 1 290 847 485 263 728 169 832 072
OT91-D207 0 0 0 0
OT91-D208 0 0 0 0
OT91-D209 0 0 0 0
OT91-D301 0 0 0 0
OT91-D302 0 0 0 0
OT91-D303 0 0 0 0
OT91-D304 0 0 0 0
OT91-D306 0 0 0 0
OT91-D307 0 0 0 0
OT92-D401 15 907 15 907 36 377 15 907
OT92-D402 3 445 049 700 320 1 385 955 1 114 517
OT92-D405 0 0 0 0
OT92-D501 199 247 169 405 239 162 199 247
OT92-D502 2 984 257 600 897 1 178 227 903 934
OT92-D505 0 0 0 0
OT92-D506 787 624 369 084 540 560 540 560
OT92-D507 0 0 0 0
OT99-D601 0 0 0 0
OT99-D602 0 0 0 0
OT99-D603 0 0 0 0
OT99-D607 0 0 0 0
OT99-D608 0 0 0 0
OT99-LT1 3 285 3 285 4 005 3 285
OT99-D701 0 0 0 0
OT99-D702 0 0 0 0
OT99-D703 0 0 0 0
OT99-D704 0 0 0 0
OT99-D705 0 0 0 0
OT99-D802 0 0 0 0
OT99-D804 0 0 0 0
OT99-D805 0 0 0 0

13 784 145 3 990 960 6 806 216 6 207 835
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Bilaga H:1 

H. Resultat från beräkningsmodell felfrekvens (2) 

Linje

Kostnad per ledning utan 
feldetektorer under period 
[KR]

Kostnad per ledning med 
feldetektorer i samtliga 
under period [KR]

Kostnad per ledning med en 
feldetektor placerad på mitten 
av ledningen under period [KR]

Kostnad per ledning med 
strategiskt utplacerade 
feldetektorer under period 
[KR]

OT91-D101 232 617 127 937 179 070 189 639
OT91-D103 376 456 245 100 362 651 245 100
OT91-D105 414 508 169 587 256 700 278 145
OT91-D106 154 552 154 552 188 452 154 552
OT91-D113 327 889 133 935 191 424 214 939
OT91-D114 225 311 77 984 122 951 126 601
OT91-D115 313 043 130 933 191 564 194 925
OT91-D116 2 078 600 456 678 874 592 741 476
OT91-D117 186 284 186 284 227 148 186 284
OT91-D202 586 852 186 963 311 677 311 275
OT91-D203 72 549 38 664 64 369 72 549
OT91-D204 465 121 174 851 262 376 299 814
OT91-D207 55 340 55 340 67 479 55 340
OT91-D208 39 023 39 023 47 589 39 023
OT91-D209 17 343 15 776 22 391 17 343
OT91-D301 15 798 15 798 19 263 15 798
OT91-D302 138 561 138 561 168 955 138 561
OT91-D303 16 438 11 535 16 963 16 438
OT91-D304 132 713 93 206 132 235 132 713
OT91-D306 350 154 171 897 255 888 171 897
OT91-D307 45 175 31 686 45 012 45 175
OT92-D401 5 064 5 064 11 580 5 064
OT92-D402 1 726 637 350 996 694 632 558 589
OT92-D405 5 815 5 815 7 091 5 815
OT92-D501 13 240 11 257 15 893 13 240
OT92-D502 1 777 454 357 901 701 764 538 393
OT92-D505 185 946 87 760 129 539 129 539
OT92-D506 268 261 125 708 184 112 184 112
OT92-D507 86 504 55 053 84 287 55 053
OT99-D601 29 118 21 774 35 765 29 118
OT99-D602 18 604 11 222 17 270 18 604
OT99-D603 1 198 890 279 840 504 903 416 983
OT99-D607 256 815 86 516 135 434 130 063
OT99-D608 1 549 157 260 130 547 496 1 549 157
OT99-LT1 1 029 1 029 1 255 1 029
OT99-D701 459 216 195 607 291 784 324 525
OT99-D702 1 242 904 307 538 532 166 470 348
OT99-D703 16 862 9 588 13 747 16 862
OT99-D704 447 967 69 152 155 459 447 967
OT99-D705 26 183 17 042 25 580 26 183
OT99-D802 8 217 168 2 198 971 3 658 716 8 217 168
OT99-D804 56 826 32 691 51 902 56 826
OT99-D805 78 910 40 215 61 067 62 572

23 912 895 7 187 158 11 870 190 16 904 797



[LHO1]Den här bilden har jag mycket svårt att koppla ihop med Vänersborgs centralort☺. 
Om ni vill ha en bild på titelsidan kanske det är bättre med  en bild på IPS Light eller 
Vattenfalls logga 
 


