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EXAMENSARBETE 

 i 

Automation i distributionsnät 

Sammanfattning 

Som ett led i sitt arbete mot ett smartare elnät har Göteborg Energi valt att utreda 

möjligheterna till automation i sitt mellanspänningsnät. Detta finns det redan exempel på i 

europa vilket flera artiklar på CIRED-konferensen 2011 avhandlade. Netcontrol Oy i 

Finland har i samband med Tekla skapat ett automatiserat scadasystem som Vattenfall i 

Finland använder sig av.  

Göteborg Energis elnät består till största del av 10 kV slingmatat stadsnät och 

automationen är avsedd för denna typ av nät. Automationen är tänkt att vid ett fel koppla 

bort den felbehäftade kabeln i slingan och sedan återinkoppla, detta på så kort tid som 

möjligt för att inte göra kunderna lidande. 

Det finns flera olika teorier kring hur automationen kan genomföras, de två huvudsakliga 

principerna är lokal automation och centraliserad automation. Den lokala automationen 

genomförs på stationsnivå med feldetektorer som kommunicerar med varandra och på så 

sätt frånskiljer ett fel i slingan med hjälp av logik. Detta är det snabbaste alternativet och 

Göteborg Energi har börjat installera apparater i nätet som skulle kunna göra detta 

alternativ möjligt. Det andra alternativet är att låta scadan med hjälp av indikeringar ute i 

nätet ta beslut om hur nätet skall kopplas om. Detta medför dock en problematik då 

systemet blir mycket komplext och det kan vara svårt för driftledaren att låta systemet ta 

egna beslut och på så sätt tappa kontrollen över vad som sker i nätet. Vad systemet i detta 

fall istället skulle kunna göra är att det lämnar ett förslag på vilka kopplingar som skall göras 

i nätet. Dock kommer feltiderna i detta fall hamna i bästa fall runt 2-5 minuter vilket gör 

kunderna lidande. Alternativet med lokal automation förordas alltså, detta för att man idag 

har börjat bygga ett nät som har förutsättningar för detta och delvis för att feltiden blir 

mycket kortare. Detta alternativ kan även med dagens teknik koppla bort ett enpoligt 

jordfel ljust, det vill säga utan avbrott och därmed blir inte kunden lidande alls under 

felbortkopplingen. Detta bör kompletteras med någon sorts restströmskompsensering av 

jordfelet för att få bort den aktiva felströmmen och på så sätt minimera sannolikheten för 

uppkomst av ett dubbelt jordfel alternativt en kortslutning. Göteborg Energi bör kontakta 

leverantörer av dessa apparater och utreda vilka man anser lämpliga och implementera 

tekniken på en slinga som ett pilotprojekt för att utreda dess funktion.    
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Distribution automation 

Summary 

As a part of Göteborg Energi’s work towards a smarter electric grid, the company has 

chosen to investigate the possibilities of automation in their middle voltage grid. In 

Europe, there are example cases where these technologies already are installed which many 

articles on the CIRED conference 2011 proved. Netcontrol Oy in Finland has, together 

with Tekla, created an automated SCADA system that Vattenfall in Finland today uses. The 

grid mainly consists of 10 kV open loop fed city grid and this automation is mainly 

designed for this type of grid. The intention of the automation is to when a fault occurs, 

the automation disconnects the faulted cable in the loop and then reconnects, this in as 

little time as possible in order to not make customers suffer. 

There are several different theories about how automation can be implemented, the two 

main principles are local automation and centralized automation. The local automation is 

implemented at station level with fault detectors that communicate with each other and 

thus disconnects a fault in the circuit using logic steps. This is the fastest option and 

Göteborg Energi has already installed several devices in the grid, which could make this 

option possible to realize. The other alternative is to let the SCADA do the sectionalizing 

using information from the indicators in the loop. This poses a problem though when the 

system becomes more complex. The operational staff might have problems with letting the 

SCADA make its own decisions and thereby lose control over the events in the grid. What 

the system could do instead is to make a suggestion on how the operational staff should 

handle the situation. However, the fault durations in this case will end at its best around 2-5 

minutes and this makes the customer suffer for a longer time than the earlier principle. 

Hence, local automation is recommended, partly because it is today implemented in the 

grid and also because the fault duration is much shorter. This option can, with today’s 

technology disconnect a single-phase to ground fault without a power failure, and thus 

does no customer suffer during the fault. This should be supplemented with some sort of 

residual current compensation of the earth fault in order to remove the active fault current, 

thus minimizing the probability of a double earth fault or short circuit. Göteborg Energi 

should contact the suppliers of these devices and find out what they consider appropriate, 

and implement the technology in a loop as a pilot project to investigate its function. 
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1 Inledning 

Detta arbete är utfört som en förstudie till hur Göteborg Energi bör lägga upp sin 

automationsstrategi för att erhålla ett smartare elnät och vara ett företag som ligger i 

framkant gällande driftsäkerhet och teknik. Arbetet är utfört på begäran av Göteborg 

Energi Nät under perioden nov 2011 - jan 2012. Arbetet omfattar 15hp och är en del 

av utbildningen Elektroingenjör med inriktning Elkraft vid Högskolan Väst. 

1.1 Bakgrund 

Det svenska eldistributionsnätet är till stora delar oautomatiserat, till skillnad från 

region- och stamnät där en viss nivå av automatisering är standard. Det rör sig om 

spänningsreglering, reaktiv effektkompensering, felbortkoppling utan kundavbrott 

och återinkopplingsautomatik. 

I Göteborg Energi Näts (GENAB) anläggning finns även ett visst mått av 

automation. Spänningsreglering i transformering till 10kV, automatiskt avstämd 

kompensering av kapacitiva strömmar i samma punkter samt omkopplingsautomatik i 

ett fåtal nät- och kundstationen i 10kV-nätet. Återinkopplingsautomatik på 

luftledningsnät 10kV är avställt.  

Givet en snabb utveckling inom elektronik, automation och kommunikation 

tillsammans med sjunkande priser på tillhörande produkter finns ett intresse för 

GENAB att utöka automationen i sitt distributionsnät för att öka leveranskvalitet och 

leveranssäkerhet.  

1.2 Mål 

 Följande frågeställning skall utredas: 

o Vilka olika typer av nätautomation finns? 

o Vilka faktorer, både tekniska och juridiska, begränsar och har begränsat 

införande av ytterligare nätautomation?  

o Vad behöver ändras i form av t.ex. kopplings-  

eller kommunikationsutrustning eller t.ex. föreskrifter? 

o Vilka nyttor är rimliga att förvänta sig från nätautomation i form av 

påverkan på avbrottstid och avbrottsfrekvens? 

 Att lägga grunden för en ny typ av omkopplingsautomatik i GENABs 10kV-

nät. 

 Att lägga grunden för en automationsstrategi för GENAB 
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1.3 Avgränsningar 

Endast mellanspänningsnätets möjlighet till automatisering skall utredas.  

Endast automatisering av omkoppling i nätet skall ingå. Ett antal typfall kommer att 

utredas, dessa skall tas fram i samråd med handledare hos företaget och skall vara 

generella fall för vissa typer av slingor i nätet. 

2 Metod 

Jämförelse av olika tillverkares nätautomationsutrustning. Jämförelse av 

kommunikationsmedium för stationsautomatisering. Studie av föreskrifter. Studie av 

avbrottstider och avbrottsfrekvenser och påverkan av automatisering i nätet. 

3 Automationsprincip 

På senare år har marknaden ställt allt hårdare krav på strömavbrott i elnätet. Detta 

innebär dels ett ökat tryck på elkvaliteten och driftsäkerheten från kunderna, men 

också dels från nätmyndigheten Energimarknadsinspektionen som har bestämt att 

från och med 2011-01-01 skall inga strömavbrott överstiga 24 timmar.  

Då Göteborg Energis nät består nästan uteslutande av kablifierat stadsnät med 

sektioneringsmöjligheter innebär detta att avbrott sällan överstiger denna gräns. Dock 

skulle automatisering av felbortkopplingen i nätet kunna innebära en ökad 

leveranssäkerhet och framförallt en kortare avbrottstid. Detta skulle i sin tur även 

innebära lägre samhällskostnader och en god kundnöjdhet. 

Detta är exempel på vissa funktioner som kan tänkas förekomma i ett automatiserat 

elnät: 

 Fellokalisering 

 Isolering av felbehäftat objekt i nätet 

 Återinkoppling 

 Säkerhetskontroller 

 Loggning av händelser 

 Manuella blockeringar av driftpersonal vid exempelvis underhållsarbete i 

slingan 

 Kommunikationskontroll 

 Mätvärden från stationer i slingan 

ABB talar om zonkonceptet [1] där nätet delas in i linjezoner. Med zonkonceptet 

skulle man kunna reducera kundernas avbrottstid avsevärt. Detta genom att den del 

av nätet som är felbehäftad frånskiljs och lasten matas från annat håll. En av 

grundförutsättningarna för detta är en god kommunikation, vilket kan uppnås med 

satellitförbindelse, fiberoptik eller GPRS-förbindelse. Med en god kommunikation 
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kommer brytarna i nätet snabbt och selektivt kunna isolera felet och återupprätta 

driften. 

Status från brytare, frånskiljare, spänningar, effektfaktor, fjärrstyrning av apparater 

och elkvalitet är exempel på den information kommunikationen skall leverera.  

Områdena som skall automatiseras är i de flesta fall stora, vilket erfordrar 

kommunikation som till ett skäligt pris erbjuder god tillgänglighet. Att gräva ner 

fiberoptiska kablar mellan stationerna är dyrt och innan beslutet att göra detta tas bör 

andra typer av kommunikation först tas i beaktande. I rapporten ”Communication 

Systems for Distribution Automation” [2] jämförs de olika kommunikationssätten och 

deras för- och nackdelar tas upp.  

3.1 Nuvarande felbortkopplingsprincip 

Dagens slingor har effektbrytare i matande station och lastfrånskiljare i 

nätstationernas linjefack. Detta innebär att vid ett fel idag, både jordfel och 

kortslutning, släcks hela slingan. På många ställen sitter feldetektorer som kan avgöra 

vart felet finns och på så sätt bistå driftpersonalen med information för att underlätta 

en eventuell felsökning. I vissa punkter finns även fjärrmanövrering vilket innebär att 

man kan sektionera i slingan utan att personal behöver vara på plats och fysiskt 

manövrera apparaterna. 

Detta arbetssätt skapar onödigt långa avbrottstider i jämförelse med ett automatiserat 

alternativ, speciellt i de fall personal måste ta sig till platsen för att kunna sektionera i 

slingan. Detta medför stora samhällskostnader och skapar även en missnöjdsamhet 

mot nätägaren hos kunderna. 

3.2 Önskad felbortkopplingsprincip 

För att åtgärda dessa problem önskar Göteborg Energi att implementera ett 

automatiserat sektioneringssystem i slingorna. Detta system skall åtgärda de långa 

avbrottstiderna och skapa en större kundnöjdhet. 

För att automatiskt kunna sektionera i slingorna bör systemet vara intelligent. Detta 

innebär att systemet skall kontinuerligt övervaka laster, spänningar och händelser i 

nätet för att på ett så effektivt sätt som möjligt avhjälpa ett eventuellt fel. Att 

implementera intelligens i ett system ställer stora krav på apparaterna och metoderna 

för kommunikation mellan dessa. För att uppnå bästa resultat ur ett 

felavhjälpningsperspektiv skall systemet vara snabbt och driftsäkert. För att uppnå 

bästa intelligens i samband med detta ställs stora krav på att rätt kommunikationssätt 

används på rätt ställe i systemet, annars kan en icke önskvärd fördröjning skapas vilket 

kan få stora konsekvenser vid ett eventuellt fel i nätet. 

Önskvärt är att man för att uppnå en god översikt låter felindikatorerna i linjefacken 

kommunicera med stationscontrollern. Stationscontrollern kommunicerar i sin tur 



Automation i distributionsnät 
 

 4 

med scadasystemet och sänder information om bland annat lägen hos apparater, 

spänningar och laster i nätet. Med hjälp av dessa faktorer använder man i sin tur 

scadan för att momentant se över nätet och söka efter indikeringar på fel i nätet. Vid 

indikering på fel skall systemet på ett intelligent sätt isolera och sektionera i systemet 

med hänsyn till lastfördelning och andra signaler. 

4 Modell 

En sofistikerad automation skulle öka tillgängligheten i nätet, hjälpa driftoperatören 

att koppla snabbare och säkrare, samt avlasta denne i samband med avbrott. Det ger 

dock också upphov till en problemställning som måste diskuteras. Undersökningar av 

implementering av automation har på senare år har blivit allt vanligare, detta beror 

främst på att tekniken idag har blivit mer ekonomisk då kommunikationstekniken förr 

var mycket kostsam. 

Automation förekommer som tidigare beskrivits i flera olika utföranden och 

intelligensnivåer.  

4.1 Grundläggande princip 

Resonemangen i avsnittet är hämtade från rapporten ”Distribution Automation Systems 

With Advanced Features” [3]. 

I figur 2 illustreras hur en automatisk felbortkoppling skulle kunna gå till. Under 

händelseförlopp 1 är slingan i normal drift. Detta innebär att slingan är öppen i en 

punkt och matas från två olika stationer. När ett fel inträffar i slingan 

uppmärksammar skydden i stationerna detta och kopplar snabbt ifrån den 

felbehäftade kabeln. Nu är den mittersta stationen i slingan spänningslös och detta 

registreras av stationscontrollern. Denne skickar en till-manöver till den normalt 

öppna apparaten efter att denne registrerat från den högra stationen att denne har 

spänning på båda sidor och den mittersta stationen får spänningen åter.  

Detta är automation i sitt enklaste fall, i en slinga mellan två stationer utan några 

avgreningar. 
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Figur 1 Grundläggande automationsprincip 

 

En viss problematik kan uppstå vid omkoppling i nätet. Ett exemel på detta är att den 

reservmatande slingan före en omkoppling redan kan ha varit högt lastad och nu få 

mer last på sig vilket kan resultera i att hela slingan löser ut.  

4.2 Intelligent automation 

Med begreppet intelligent automation menas ett system som ständigt analyserar nätet 

och dess egenskaper för att momentant kunna sektionera efter ett beslut taget utifrån 

informationen. Systemet måste konstant kontrollera mätvärden som kommer in från 

stationerna, exempel kan vara indikationer från: 

 Fellokalisering 

 Felisolering 

 Säkerhetskontroller för att förhindra fel i exempelvis kommunikationen 

 Driftläge (Hand, automatik, fjärr) 

 Händelseregistrering 

Allt detta skall sedan sändas in till stationscontrollern som i sin tur för vidare 

informationen till scadasystemet för övervakning. Ett alternativ till detta skulle vara att 

ha en stationscontroller som gör analysen och endast förmedlar information till 

scadan för att ge driftledarna eller den centraliserade intelligensen (se avsnitt 4.6.1) 

information.  
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Denna stationscontroller är i sin tur utrustad med en HMI1-display där all 

programmering sker.  

4.2.1 Distribution Automation Controller (DAC) 

Teorin i detta avsnitt skall illustrera vilka egenskaper en stationscontroller skulle 

kunna inneha för att skapa en intelligent kommunikation mellan nätstationer i en 

slinga. En intelligent automatiserad stationscontroller kallas DAC. Teorin kring dess 

funktion är hämtad från [3]. 

DAC:ens funktion kan beskrivas i ett antal block. Dessa block är i rapporten kallade: 

 Initialize 

 Unarmed 

 Ready 

 Update 

 Analyze 

 Isolate 

 Restore 

”Initialize” innebär att DAC:ens alla larm och indikeringar återställs till 

grundinställningen. När detta är utfört förflyttar sig läget till ”unarmed”. I detta läge 

väntar endast controllern på att en operatör skall aktivera apparaten, vilket får den att 

aktivera ”ready”-steget. Till ”ready” återvänder även apparaten då ett fel har blivit 

åtgärdat genom en driftomläggning.  

För att systemet sedan skall kunna ta ett beslut jämförs lasterna så att reservslingan 

som uppstår vid driftomläggningen inte blir överlastad. Spänning kontrolleras på 

linjefacken för att kunna ta ett beslut om vilken station som skall sluta slingan och 

andra onormala fall uppmärksammas. I ”ready”-läget observerar apparaten slingan 

och söker efter indikeringar på onormala händelser. Termen onormal händelse 

inkluderar även en driftomläggning i slingan, för att automationen skall kunna 

bibehållas även vid ett onormalt driftläge. Detta ställer dock stora krav på att 

automationen varför det kan vara lämpligt vid ett planerat arbete att tillfälligt ställa av 

automationsfunktionen. Under läge ”update” skickar apparaten en förfrågning till alla 

apparater i slingan för att inga problem uppstått med exempelvis kommunikationen 

men också för att få signaler angående lägen på apparater i nätet och slingans status. 

När denna kontroll är genomförd förflyttar sig apparaten till läge ”analyze” där en 

händelse analyseras för att kunna hitta ett eventuellt fel i slingan. Lämpligtvis bör detta 

läge blockeras om ett fel inträffar i exempelvis kommunikationen eller om 

automationen skall stängas av för arbete i slingan. Om ett fel har inträffat isoleras det 

                                                 
1 Human Machine Interface 
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och läget ”restore” avgör om någon station är spänningslös. Om så är fallet 

sektioneras slingan genom att sluta den normalt öppna sektioneringspunkten i nätet 

och på så sätt återställa spänningen till stationen. Efter att dessa steg är genomförda 

går apparaten tillbaka till steget ”ready”, en indikering på feltypen kvarstår för 

driftpersonal skall kunna ta beslut angående reparationer och denna indikering kan 

återställas med ”reset”-funktionen. 

4.3 Feltyper  

4.3.1 Kortslutning 

Vid kabelfel finns två generella feltyper; kortslutning och jordfel. Definitionen av en 

kortslutning [8] är: 

”Med kortslutning menas en elektriskt ledande förbindelse mellan två eller flera ledare i ett 

ledningssystem, en förbindelse som har låg impedans , så att spänningen i felstället sjunker från sitt 

normala värde till noll eller nästan noll” 

En trefasig kortslutning i ett trefasnät genererar den största felströmmen, ekvation 1 

redogör för strömmens storlek. 

k

f

k
Z

U
I 3                          (1) 

Där Zk är den resulterande impedans per fas från spänningskällan till felstället. För 

tvåfasig kortslutning i ett trefasnät gäller: 

k

k
Z

U
I




2
2                          (2) 

Slingorna i Göteborg Energis elnät är dimensionerade för en maximal 

kortslutningsström på 20 kA.  

4.3.2 Jordfel 

Vid en beräkning av felströmmen kan följande uttryck användas [8]: 

0

0

3
3

ZZZ

U
I h








  [kA]                       (3) 

Där Z+, Z- och Z0 är plus, minus respektive nollföljdsimpedansen sett från felstället. 

För högohmigt jordade nät kan plus- och minusimpedanserna försummas då 

nollföljdsimpedansens storlek är dominerande [10], se figur 3. 

Kablar genererar ett kapacitivt strömbidrag som kompenseras bort i nollpunktens 

spole. Den totala jordfelsströmmen består fullt kompenserad endast av ett aktivt 

bidrag. Strömmen i felstället, Ij kan beräknas med uttrycket [10]: 
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Där INM är strömmen genom motståndet, INX strömmen genom spolen och I0C 

kabelns kapacitiva bidrag. 

 

Figur 2 För nät med högohmigt jordad nollpunkt kan plus- och minusföljdsimpedansen 
försummas 

 

Det maximala aktiva strömbidraget bestäms sedan genom att motståndet 

dimensioneras till att ge ett lämpligt bidrag, i Göteborg Energis nät är den maximala 

jordfelsströmmen 15 eller 45 A beroende på motstånd.  

4.4 Felbortkoppling 

4.4.1 Med fulleffektbrytare i linjefacken 

I ett nät med fulleffektbrytare är omkopplingsmöjligheterna stora. Enligt Bo Almér på 

Protrol AB [7] skall ett nät med effektbrytare kunna klara av sektionering av kabelfel 

orsakade av både kortslutning och jordfel. Protrols IPC4010 som idag implementeras 

i Göteborg Energis nät kan detektera både jordfel och kortslutningar och isolera 

dessa. Detta på grund av att Protrol IPC4010 kan med en patenterad teknik avgöra 

vart felstället är och isolera detta. Därefter återkopplas slingan och reservmatas genom 

att den normalt öppna punkten i slingan sluts.  

Vad som är speciellt just med felbortkoppling med effektbrytare till skillnad från 

frånskiljare är att vid en eventuell kortslutning på slingan så klarar man att isolera felet 

direkt i slingan istället för att låta brytare i matande station bryta hela radialen för att 

sedan isolera felet ”mörkt”, det vill säga utan spänning, för att sedan göra en 

återinkoppling med felet isolerat. Detta tillvägagångssätt påverkar alltså färre antal 

kunder. Felbortkoppling med fulleffektbrytare i linjefacken klarar precis som fallet 
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med frånskiljare att koppla om ett jordfel ”ljust”, det vill säga att man går ihop med 

slingan som har ett jordfel på sig och därefter isolerar felet, se figur 3 nedan.  

Vid jordfel blir de aktiva felströmmarna betydligt mindre än vid en kortslutning, max 

15A eller 45A beroende på begränsningen med nollpunktsmotståndet. Dock kan 

dessa strömmar vara väldigt små, dock skall reläskydden upptäcka en jordfelsström på 

1-2A. Detta skulle kunna innebära att en ”ljus” omkoppling skulle kunna vara möjlig. 

Detta innebär att man som figur 3 beskriver lägger ihop slingorna och sedan 

sektionerar. Detta skulle innebära att ingen kund behöver bli spänningslös vid ett 

eventuellt jordfel i nätet.  

 

Figur 3 Omkoppling i nätet med fulleffektbrytare, med godkännande från HM Power AB 

4.4.2 Med lastfrånskiljare alternativt lastbrytare i linjefacken 

Idag har Göteborg Energi inga slingor med endast fulleffektbrytare i sina linjefack 

utan i de allra flesta fall är stationerna i slingorna är utrustade med lastfrånskiljare 

alternativt lastbrytare. Lastbrytare kan precis som lastfrånskiljare endast bryta 

lastströmmar. 

Skillnaden här blir alltså att vid en eventuell kortslutning i slingan måste hela den 

felbehäftade radialen göras spänningslös för att felet skall kunna isoleras med 

lastfrånskiljarna och sedan återinkopplas, se figur 4.  Dock skall man även kunna 

koppla ”ljust” med lastbrytare enligt Bo Jönsson på Eaton [9] då dessa skall klara av 

att bryta strömmar upp till 630A. 

Problematiken kring detta är den överhängande risken att jordfelet utvecklar sig till ett 

dubbelt jordfel alternativt en kortslutning på grund av den höjda spänningen hos de 

friska faserna eller ljusbågen som uppstår i felstället. En lastfrånskiljare klarar inte att 
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bryta en kortslutningsström, den kan slås till mot kortslutning 1-2 gånger men 

försöker man bryta en kortslutning är ett haveri i ställverket sannolikt. Detta medför 

en risk att skada anläggningen. Enligt elsäkerhetsverket så är det anläggningsägarens 

ansvar att på ett säkert sätt koppla ifrån en felbehäftad del och hur detta genomförs är 

i stort sett upp till anläggningsägaren. Risken för att anläggningen skadas bedöms vara 

så pass stor att denna lösning kan behöva kompletteras med restströmskompensering 

enligt avsnitt 4.5. Om anläggningen utrustas med restströmskompenseringsautomatik 

motverkar denna ljusbågen som uppkommer vid ett jordfel och därmed minskar 

risken för uppkomst av ett dubbelt jordfel alternativt kortslutning.  

4.5 Restströmskompensering 

Jordfel är den vanligaste feltypen och i Göteborg Energis nät utgör jordfelen totalt ca 

40 % av felen. I starkströmsföreskrifterna finns ett krav på att ett jordfel måste 

kopplas bort inom fem sekunder i Sverige.  

Företaget Swedish Neutral har utvecklat en produkt [11] som använder sig av 

metoden restströmskompensering. Konventionella Petersénspolar medför vissa 

problem vid kompensering i kabelnät då dessa ej kompenserar för restströmmen som 

uppstår tack vare förluster i nätet och i nollpunktsspolen. För att kunna behandla 

denna ström använder man motståndet för att säkerställa strömmens mätbarhet hos 

skydden.  

Med Swedish Neutrals restströmskompensering kopplas istället en frekvensomriktare 

in parallellt med reaktorn och styr bort strömmen från den felbehäftade fasen över 

felet, därav uppstår inte heller någon ström i felet. Detta medför att kabelfelet inte kan 

återtända och steg- och beröringsspänningar reduceras. Alltså finns det inte heller 

någon anledning att akut koppla bort ledningen längre. Swedish Neutrals 

restströmskompensering är även applicerbar i luftledningsnät och blandnät.  

Metoden skulle innebära att man med enkel utrustning endast skulle få en indikering 

på vart kabelfelet finns och kunna planera en omkoppling för att på ett säkert sätt 

koppla bort felet och åtgärda det på egna villkor. Detta istället för att lösa ut hela 

slingan och göra kunder strömlösa. 

Detta skulle för ytterligare säkerhet i nätet kunna kompletteras med Swedish Neutrals 

PD2-mätning som upptäcker isolationsdefekter innan de utvecklas till fullskaliga fel. 

4.6 Automationsmetoder 

4.6.1 Centraliserad automation 

Centraliserad automation är det första steget, detta bygger på att man via scada-

systemet i driftcentralen skulle ta in alla mätvärden, intelligens och indikeringar och 

                                                 
2 Partial Discharge 
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därifrån göra en intelligent bedömning vid ett eventuellt fel för att på så sätt kunna 

fördela driften i nätet på ett smart sätt vid en felbortkoppling. Nackdelen med 

centraliserad automation är att man skulle få ett långsamt system där mätvärden och 

signaler först skall skickas in till scadan och där utredas för att sedan skicka 

manöversignal för frånkoppling av det felbehäftade objektet i nätet. Fördelen med 

detta är dock att man skapar en säker frånkoppling då laster tas med i beräkningarna 

och därmed överlastas ej reservmatningen.  

Detta är till stora delar likt det system som idag finns hos Göteborg Energi, dock utan 

automatiserade funktioner. Istället är det idag driftledaren som står för intelligensen 

och är ansvarig för att kopplingarna blir korrekt utförda. 

Netcontrol Oy I Finland har tillsammans med Tekla [12] tagit fram ett system som 

kombinerar Netcontrols scadasystem Netcon 3000 och Tekla DMS. Detta system 

kallas FLIR (Fault Location, Isolation and Restoration) och används idag av Vattenfall 

Finland. Systemet omsektionerar automatiskt i nätet vid ett eventuellt fel. Detta 

genom att Netcon 3000 tillhandahåller realtidsinformation från nätet och Tekla DMS 

analyserar detaljinformationen och har förmågan att analysera kopplingsalternativen. 

Detta gör FLIR genom att hämta in information från skyddsreläer, information om 

kommunikationsstatus och gör sedan en automatisk omkoppling efter vad systemet 

anser vara mest lämpligt. 

 

4.6.2 Lokal automation 

Lokal automation innebär att man via stationscontrollern i matande kopplingsstation 

samlar in mätvärden från alla RTU:er i slingan och på sätt låter stationscontrollern 

automatiskt frånskilja felbehäftade objekt i nätet. Systemet sänder in uppgifter om 

apparaternas lägen och låter även driftpersonalen manuellt fjärrstyra stationen om så 

önskas.  

I figur 4 nedan visas ett test av lokal automation med hjälp av Protrols IPC4010. En 

Omicron CMC356 simulerar en genomgående felström som skydd nummer 6 och 7 

känner av. Då skydd nummer 8 ej känner av felströmmen lokaliseras felet till kabeln 

mellan station 7 och 8 och felet isoleras.  

Denna funktion skulle i sin tur kunna utökas med att den normalt öppna apparaten i 

slingan sluts efter en spänningskontroll hos apparaterna och sedan återupprätta 

driften i nätet.  
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Figur 4 Test av lokal automation med Protrol IPC4010, med godkännande från HM Power AB 

I bilaga A finns även enlinjescheman för hur man rent praktiskt löst detta.  

Detta system är snabbt men har ingen inbyggd intelligens. Detta skulle kunna få 

driftledaren att känna att han eller hon inte har full kontroll över händelser i nätet, det 

är därför viktigt att automationen kan stängas av om så önskas. En redan hårt lastad 

slinga kan användas som reservmatning och lösa ut delar av nätet som annars är 

felfria.  

4.6.3 Decentraliserad automation 

Det tredje alternativet är en hybrid mellan de två tidigare nämnda metoderna, 

mätvärden och indikeringar skickas till scadan och denna kommunicerar hela tiden 

med stationscontrollern. På detta sätt uppnås en snabb automatik med inbyggd 

intelligens. Den klarar även av flera fel i nätet som en lokal automation nomalt inte 

skulle klara. 

Citatet ”Think global, act local” [4] är en passande beskrivning av kommunikations-

tekniken.  
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5 Kommunikation 

Det finns ett flertal olika kommunikationsstrukturer beroende på vilken grad av 

automatisering av nätet som skall åstadkommas. Det finns tre huvudtyper av 

automatisering, det tredje alternativet bygger på de två första [4]. 

5.1 Val av kommunikation 

När kommunikationssätt skall väljas bör flera aspekter tas i beaktande vid 

projektering:  

 

 Kommer det finnas elektriska apparater etc. som har sådana elektromagnetiska 

fält som kan störa kommunikationen? 

 Vilka hot finns mot kommunikationssättet, exempelvis intrång?  

 Vilken snabbhet krävs för att upprätthålla en god funktion?  

 Hur skall ett eventuellt kommunikationsbortfall hanteras? 

 

I rapporten ”Automation in cable distribution network (10kV)” [5] listas 

kommunikationsteknikerna efter deras egenskaper. De trådlösa 

kommunikationsteknikerna består av GSM/3G, radio och 4G som är på stark 

frammarsch. De trådade kommunikationssätten består av analog signal i kopparkabel, 

digital signal i kopparkabel och fiber. 

Dessa kommunikationstekniker är sedan indelade efter sin latens, det vill säga mediets 

svarstid. Längst ner med högst latens finner man överföring med GSM och 3G, dessa 

kommunikationstyper anses alltså inte aktuella som kommunikationssätt för ett 

automationssystem där snabbheten i systemet är av hög prioritet. Vidare i segmentet 

med kommunikationstekniker i mellanlatenssegmentet hittar vi 4G och även analog 

signal med kopparkabel som överföringsmedium. De snabbaste 

kommunikationssätten med lägst latens är digital signal i kopparkabel och fiberoptik.   

I figur 5 ges ett strukturförslag på hur kommunikationen mellan stationer och scada 

skulle kunna utföras. 
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Figur 5 Förslag på struktur för decentraliserad automation 

5.1.1 Kommunikation med radiovågor 

Det finns flera olika tekniker då man skall välja kommunikation med radiovågor, 

exempel på dessa är ”Spread spectrum Radio”, ”MAS” (Multiple Adress) radio och 

digiala mikrovågor [2]. Deras olika egenskaper jämförs nedan.  

Spread spectrum radio är en ny teknik som skall efterträda MAS-radiotekniken. 

Denna teknik bygger på att man till skillnad från vanlig radio utnyttjar flera olika 

radioband, 900MHz, 2,4GHz och 5,6GHz eller andra närliggande frekvenser. Denna 

teknik klarar avstånd upp till ca 30km och kan kommunicera med flera andra 

apparater samtidigt. Fördelen med denna teknik är att den är svårare att störa och 

även svårare att avlyssna vilket medför att denna teknik är relativt säker. 

MAS-radio är en pålitlig teknik som arbetar i 900MHz-bandet. MAS-radio har länge 

använts som scadakommunikationsmedium men är till skillnad från Spread spectrum 

tekniken känslig för störningar och lätt att avlyssna då den arbetar konstant i samma 

frekvensband. 

Tekniken med digitala mikrovågor bygger på att apparaten i fråga arbetar i frekvenser 

mellan 900MHz upp till 38GHz. Dock är detta en dyr teknik och 

investeringskostnaden för att installera denna teknik i flera nätstationer är inte 

godtagbar i dagens läge.  

 

Tyvärr är kommunikation med radiovågor ett kommunikationssätt som medför en 

viss fördröjning i kommunikationstiden. Det bör även tilläggas att radioapparaterna 
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kan tappa kommunikationen med varandra, detta är något som man i rapporten 

”Distribution Automation Systems With Advanced Features” [3] avhandlar. Här har man 

under 81 dagar studerat en radiolänk och med denna studien funnit att under dessa 81 

dagar så tappade radiolänken kommunikationen åtta gånger och detta medförde en 

avbrottstid på totalt 56 minuter. Det längsta avbrottet varade i 10 minuter och 45 

sekunder. På ett år skulle detta innebära en total avbrottstid på 252 minuter vilket helt 

klart skulle påverka driftsäkerheten och pålitligheten i systemet. Till detta resonemang 

bör det tas i beaktande att rapporten ej anger vilken teknik som utnyttjas, detta skall 

snarare ses som en beskrivning av att kommunikation med radio kan vara opålitligt. 

5.1.2 Kommunikation med satellit 

Kommunikation med satellit kan vara ett alternativ på väldigt långa avstånd där 

fiberoptisk kabel inte är ett alternativ och radiotekniken ej klarar de stora avstånden. I 

Göteborg Energis nät finns inga exempel på vart detta skulle vara tillämpbart men i 

syfte att avfärda idén skall dock nackdelarna med denna metod beskrivas. 

Vid ett intelligent automatiserat elnät vill man åstadkomma så snabb felavhjälpning 

som möjligt. Satellitkommunikation innebär stora fördröjningar då signalen skall 

färdas mellan satellit och mottagare, detta kan innebära så mycket som en sekunds 

fördröjning i kommunikationen vilket inte är godtagbart vid en eventuell 

frånkoppling. Dock finns en annan satellitteknik än den konventionella som bygger på 

att satelliterna färdas mycket närmare jorden, denna metod kallas ”LEO” (Low earth 

orbit) [2]. Detta innebär en snabbare kommunikation. Dock är även denna 

kommunikationsmetod känslig för avlyssning och detta kan innebära 

säkerhetsproblem. 

5.1.3 Kommunikation med fiberoptisk kabel 

En fiberkabel använder sig av ljus för att överföra data mellan ett antal apparater. 

Denna kommunikationsmetod har på senare tid börjat ta över den gamla metoden 

med styrkablar mellan nätstationer. I Göteborg Energis nät finns ännu endast 

styrkabel men man kommer förmodligen på sikt att övergå till kommunikation med 

fiberkabel. 

Detta är både den snabbaste och säkraste kommunikationsmetoden. Man kan på 

samma sätt som med det slingmatade elnätet bygga fiberoptiska slingor mellan 

stationer och erhålla redundans. Metoden är inte känslig för störningar och kan ej 

heller avlyssnas. Detta är dock den dyraste metoden och innebär mycket jobb då den 

skall förläggas mellan stationerna.  

5.1.4 Kommunikation med styrkabel 

Styrkabel är den kommunikationsstruktur som idag är vanligast att man använder på 

Göteborg Energi. Fördelen med denna metod förutom att den redan finns installerad 

i de flesta nätstationer är att detta kommunikationssätt även erbjuder samma snabbhet 
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och driftsäkerhet som fiberkabel. Detta är dock under förutsättning att man arbetar 

med direktkommunikation mellan skydden och inte har switchar och protokollbyten i 

slingan då detta medför ett tidspåslag. 

Nackdelen gentemot fiberkabel är att denne klarar att leverera mer information med 

en snabbare överföringshastighet från skydden. Maximal överföringshastighet för en 

kopparkabel är 1,5 Mbit/s vid en längd av 2,5 km medan en fiberkabel klarar över 2,5 

Gbit/s vid 200 km [6]. Fiberkabeln är även billigare i inköpskostnad varför den bör 

tas med som ett alternativ i framtida detaljprojekteringar. Styrkabeln är också känslig 

för elektromagnetisk störning.  

Kommunikation med styrkabel är en beprövad metod och används som 

kommunikation mellan skydd idag i Göteborg Energis elnät. Enligt Bo Almér [7] på 

Protrol AB skall detta kommunikationssätt utgöra ett lika snabbt alternativ som 

fiberoptiskt kabel. För att möjliggöra detta alternativ måste ett dedikerat trådpar dras 

mellan varje station, en för ”start”-indikering från närliggande station, och en ”start”-

indikering till närliggande station, se bilaga A. Totalt 4 dedikerade trådar per station, 

två till varje närliggande station för stationer i en slinga. 

6 Statistik 

6.1 Nyckeltal 

SAIDI3 och SAIFI4 är två nyckeltal som idag används inom hela energibranschen för 

att mäta hur pass god driftsäkerhet man har i nätet. SAIDI definieras som [13] 

                     (5) 

Och SAIFI som 

                      (6) 

Denna rapport utreder endast möjligheterna till automation i jordkabelnätet på 

mellanspänningsnivå, vilket man i figur 6 och figur 7 kan se är de största posterna i 

nätets totala SAIFI och SAIDI. Data för figurerna är hämtad från statistikdatabasen 

DARWIN och tabellerna finns i bilaga B. Här kan man se att posten ”12 kV 

Jordkabel” utgör 64,7% av totala SAIDI och 58,1% av totala SAIFI för 

driftstörningar i nätet. 

                                                 
3 System average interruption duration index 
4 System average interruption frequency index  
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Figur 6 SAIDI för oplanerade avbrott år 2010, totalt 15,33 minuter/kund/år 

Jämför man Göteborg Energis SAIDI för 2010 på 15,33 minuter med genomsnittet 
för SAIDI i Sverige 2010 [14] som var 70,11 minuter ser man att Göteborg Energis 
kunder har i genomsnitt mycket låga feltider. 
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Figur 7 SAIFI för oplanerade avbrott 2010, totalt 0,3734 fel/kund/år 
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Jämför man Göteborg Energis SAIFI för 2010 som var 0,3734 med Sveriges snitt 
som var 1,12 för samma år så ser man även här att driftsäkerheten i nätet är mycket 
god. 

6.2 Felstatistik 

I Göteborg Energis NIS5 FacilPlus kan felstatistik inhämtas. Denna statistik är hämtad 

från manuellt inmatad information från driftpersonalen som rapporterats i samband 

med fel och därför antas en viss felmarginal förekomma. I denna rapport har endast 

fel på 10kV-kablar tagits med. 

Problematik kring denna statistik är att man inte skiljt på fel på kablar och luftlinjer. 

Detta skulle gå att reda ut genom att söka upp varje kabellittera i FacilPlus, dock 

innebär detta att över 400 kablar skall sökas fram vilket är ett mycket tidsödande jobb. 

Därför har beteckningen ledningsfel valts, denna representerar både fel på kabel och 

luftlinje. I snitt för åren 2008-november 2011 har jordfelen utgjort ungefär 33 % av 

alla fel i nätet, detta innebär att resterande 77 % av felen beror på kortslutning och 

reläskyddet löst för överström.  

Vad man kan se i Figur 9 är att en eventuell kompensering alternativt ljus omkoppling 

vid jordfelen skulle kunna sänka statistiken en hel del. Som exempel har år 2010 valts, 

detta för att det är det senaste år som har full statistik.  
 

 
Figur 8 Felstatistik, hämtad från FacilPlus 

 
I figur 9 kan man se felorsakerna och deras andel för fel i hela 10 kV-nätet. Vad man 
kan se är att de största felorsakerna som finns representerade i figuren är fabriks- eller 
materialfel, som oftast innebär att kabeln blivit gammal, och överbelastning. 
 

                                                 
5 Nätinformationssystem 
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Figur 9 Felorsaker i 10 kV-ledningsnätet 

7 Analys 

7.1 Problematik kring automation i elnätet 

En problematik med att automatisera elnätet är att när man gör en sektionering i nätet 

kan det innebära att hänsyn måste tas till lastfördelning, spänningsdippar och 

effektfaktorsförändringar. Systemet måste på ett intelligent sätt kunna avgöra om 

lasten kan omfördelas så att det nya nätet inte blir överlastat. Detta kan till exempel 

innebära att nätstationscontrollern i fall där flera reservmatningsmöjligheter föreligger 

skall innehålla så pass mycket intelligens att den avgöra om lasten skall omfördelas till 

en högt lastad reservmatning eller en lågt lastad. Om så önskas kan även 

stationsautomatiseringen inkludera lastfördelning i nätet, det vill säga att automatiken 

sköter en eventuell omkoppling i nätet då en del i nätet är överlastad.  

Med lokal automation kan detta innebära ett problem då intelligens är svår att uppnå, 

speciellt i slingor som har fler än två matande punkter. Detta kan lösas genom att man 

endast inför automation mellan två matningspunkter och helt enkelt låter fall som 

kräver mer avancerad automation vara oautomatiserade. Om man i företaget anser att 

det är nödvändigt med automation i dessa slingor bör alternativet med automation på 

scadanivå istället ses över. Alternativt skulle automationen i slingor med flera 

matningspunkter kunna ställas av vid onormalt driftläge alternativt hög last. 

7.2 Jämförelse mellan kommunikationstyperna 

Slutsatsen man kan dra vid en jämförelse av kommunikationstyperna är att alternativet 

att förlägga fiberoptisk kabel mellan stationerna är det optimala alternativet ur en 
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teknisk jämförelse. Ekonomiskt är kommunikation med radiolänkar det effektivaste. 

Detta innebär att lösningen med fiberoptisk kabel förordas vid nybyggnation då det 

på de platser i Göteborg Energis elnät där driftautomationen främst är tänkt att 

installeras är avståndet mellan stationerna oftast inte kort nog för att våga riskera 

problematiken kring driftsäkerheten med radiolänkskommunikation.  

Då dagens kommunikationsnät består nästan uteslutande av styrkabel har även detta 

tagits i hänsyn. Kommunikation med styrkabel bör inte innebära några problem för 

utbyggnad av automation i dessa slingor om man tillämpar direktkommunikation 

mellan apparaterna. Dock är kommunikation med fiberoptik att föredra vid en 

framtida utbyggnad på grund av den snabba överföringshastigheten och den ökade 

överföringskapaciteten. 

Ett scenario där man installerar en hybrid av flera metoder är tänkbar där man skulle 

kunna använda radiolänkar till de stationer som ligger avlägset i slingan och fiberoptik 

alternativt styrkabel i befintliga slingor till de stationer som ligger nära 

stationscontrollern. Denna kommunikationslösning sätter dock stora krav på 

radiokomponenternas snabbhet och tillgänglighet, något som bör utredas i samarbete 

med tillverkare. 

Driftledare kan uppfatta implementeringen av stationsautomation som problematisk i 

vissa fall då detta innebär att man låter annars strikt kontrollerade kopplingar utföras 

automatiskt enligt en logisk algoritm. För att detta systemet skall vara applicerbart bör 

det förses med någon form av driftformsomkopplare som i tre steg bestämmer graden 

av automation. 

Första steget skulle vara att hela automationssystemet är avstängt och fel-

bortkopplingen återgår till konventionell felbortkoppling med manuella kopplingar 

utförda av driftledare. Andra steget skulle vara att systemet lämnar ett kopplings-

förslag till driftledaren där driftledaren manuellt med insyn i kopplingarna kopplar 

efter systemets rekommendation. Sista steget skulle vara autonom automation, det vill 

säga att systemet agerar helt på egen hand. 

7.3 Lastfrånskiljare i linjefacken kompletterat med 
jordfelskompensering 

Detta avsnitt behandlar automation där Göteborg Energi fortsätter med sin 

nuvarande byggnadsstrategi och har lastfrånskiljare alternativt lastbrytare i linjefacken, 

detta kompletterat med att man implementerar restströmskompensering i noll-

punkterna hos de matande stationerna. Båda sätten skulle innebära att ett jordfel som 

inte går över i en kortslutning alternativt ett dubbelt jordfel skulle äventyra driften i 

nätet, utan att man koppla om utan avbrott i nätet.  
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År 2010 utgjorde felen på 10 kV-nätet 0,2611 avbrott och 11,04 minuter per kund av 

totala SAIFI och SAIDI, se bilaga B:2. 
Tabell 1 Påverkan av SAIDI och SAIFI vid restströmskompensering alternativt reviderad 
jordfelsstrategi i Göteborg Energis elnät 2010 

SAIFI 10 kV 2010 0,2611 SAIDI 10 kV 2010 11,04 

SAIFI 10 kV utan 
jordfel 0,15334 

SAIDI 10 kV utan 
jordfel 7,121 

procentuell 
sänkning av 
SAIFI 0,587284565 

Procentuell 
Sänkning av 
SAIDI 0,64502 

  

I bilaga C har statistik inhämtats för 10 kV-nätet år 2010, därefter har SAIDI- och 

SAIFI-bidrag för varje fel räknats ut och summerats för att slutligen subtraheras från 

det ursprungliga SAIDI- och SAIFI-värdena för att få fram värdena för ett nät helt 

utan jordfel. Vad som bör beaktas att detta är en högst teoretisk modell och en viss 

felmarginal kan tillkomma i verkligheten. Denna felmarginal utgörs av fel som övergår 

i dubbla jordfel, kortslutningar och fel som automationen av någon anledning ej lyckas 

koppla bort.  

Ett fullt automatiserat elnät som klarar ljusa omkopplingar vid jordfel, alternativt 

restströmskompensering i slingorna, skulle innebära att man skulle kunna sänka SAIFI 

till ca 59 % av sitt ursprungliga värde år 2010 och SAIDI till 64,5 % för samma år. 

Detta är en markant sänkning, dock av ett redan mycket lågt nyckeltal. Man bör 

studera huruvida detta är lönsamt eller inte vid en detaljerad planering av införande av 

denna typ av utrustning genom att ta fram en kostnadskalkyl och jämföra denna mot 

nyttan av tekniken. 

Vad som även är värt att noteras är att Swedish neutrals restströmskompensering kan 

kompensera bort felströmmen i bästa fall på tre perioder. Detta är också det minsta 

antalet perioder Protrols IPC kan detektera felströmmen på. Vad som skulle kunna 

hända är alltså att restströmskompenseringen kompenserar bort felet men IPC:n 

detekterar inte vart felet ligger. Detta är dock inget problem då Swedish Neutrals 

restströms-kompensering använder sig av en annan feldetekteringsmetod och därmed 

kommer felet att detekteras här istället. Automatiken kommer inte kopplas in utan 

driftledaren får manuellt koppla bort jordfelet med indikeringen som 

restströmskompenserings-apparaten lämnat.  

7.4 Effektbrytare i linjefacken 

Detta alternativ förutsätter att Göteborg Energi ändrar sitt nuvarande 

stationsbyggnadssätt med lastfrånskiljare i linjefacken.  

Detta är ett investeringsbeslut Göteborg Energi bör ta om man i framtiden vill kunna 

fullt automatisera omkopplingar i nätet med så låga avbrottstider och felfrekvenser 

som möjligt.  
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Förutom möjligheten att koppla ljust vid ett jordfel kan även denna automations-

principen kunna snabbt isolera en kortslutning i radialen för att sedan lägga ihop 

slingan och återinkoppla till ett friskt nät. Detta skulle innebära mindre påverkan hos 

kunder som ligger på slingan som inte är felbehäftad då färre kunder skulle beröras av 

felet och feltiden skulle sänkas markant.  

Dock är detta som tidigare nämnt ett beslut som måste fattas, detta gör att detta fallet 

idag ej är realistiskt då man i Göteborg Energi idag inte har några planer på att ändra 

sin investerings och ombyggnadsplan inom de närmaste åren på grund av 

nedskärningar i budget. På grund av detta har inte statistikpåverkan för detta fall tagits 

fram då det kan ses som irrelevant i dagens läge. Jämför man denna metod med den i 

tabell 1 ovan så skulle ett rimligt antagande vara att felfrekvensen och feltiden skulle 

sänkas ytterligare på grund av att färre kunder påverkas och detta under en kortare tid. 

Enligt prov som genomförts på en simulerad slinga bestående av ett antal ”Smart 

Ring”-ställverk, tillverkade av HM Power AB, med Protrols IPC4010 som feldetektor 

klarade man att koppla bort en kortslutning på ca 200ms. Provet gjordes efter krav 

från den kinesiska marknaden. HM Power anser sig kunna klara tider ner mot 140ms. 

Detta tillsammans med en övergripande kommunikation mellan stationerna i slingan 

skulle möjliggöra en bortkoppling av en kortslutning utan att kunderna i slingan 

märker mer än en blinkning. Se figur 10 och avsnitt 4.6.2 för mer information om hur 

testet utfördes. 

 

 

Figur 10 Felströmsprov mellan en simulerad slinga bestående av "smart ring"-enheter med 
Protrols IPC4010 som feldetektor, med godkännande av HM Power AB. 



Automation i distributionsnät 
 

 23 

 

Kostnaden för ett Smart Ring-ställverk från HM Power ligger på ca 88000kr, jämför 

man detta med ett traditionellt ställverk i Göteborg Energis nät som kostar ca 75-

80000kr så anses detta som en god investering med tanke på nyttan det skulle 

resultera i. Dock förutsätter detta att hela slingan består av RMU6s med 

fulleffektbrytare i linjefacken för att uppnå en god automation, varför det är viktigt att 

i en vidare studie se över vilka nyttor rent ekonomiskt detta skulle kunna generera för 

att göra detta alternativ ekonomiskt försvarbart.     

7.5 Automatisering med Network Manager 

Göteborg Energi använder sig av ABB:s nätövervakningssytem Network Manager. 

Network Manager är väldigt användaranpassat och därmed ganska obegränsat i vad 

som är möjligt att göra i form av datainsamling och programmering. Enligt Kjell R. 

Gustafsson på ABB har aldrig denna tillämpning med sekvenslogik utförts med 

Network Manager, även om det skulle vara möjligt enligt honom. Detta som tidigare 

nämnts på grund av att det är så användarstyrt, med rätt användare skulle detta kunna 

fungera. Detta bygger på att man skulle skriva algoritmer för vad som skall göras som 

svar på händelser i nätet.  

Dock anser man på Göteborg Energi att varken tiden eller kunskapen för detta finns 

idag och därför skulle denna tjänst behövas köpas in. Då detta ej är en 

standardlösning och färdiga referensfall på detta idag inte existerar tros detta bli 

mycket kostsamt för företaget. 

7.6 Jämförelse 

7.6.1 Lastfrånskiljare 

Möjligheter 

 Kan koppla jordfel ljust om restströmskompensering installeras 

 Brytare i matande kopplingsstation måste lösa ut hela radialen vid kortslutning 

för att sedan sektionera med lastfrånskiljare. 

Förutsättningar 

 Protrol IPC4010 i varje station i slingan för feldetektering. 

 Motormanöver till varje lastfrånskiljare. 

 Restströmskompensering. 

7.6.2 Effektbrytare 

Möjligheter 

                                                 
6 Ring Main Unit 
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 Kan koppla jordfel ljust. 

 Kan isolera en kortslutning i slingan istället för att matande brytare måste lösa 

ut hela radialen. 

Förutsättningar 

 Fiberkommunikation mellan stationerna. 

 Effektbrytare i alla linjefack hos stationerna i slingan. 

7.6.3 SCADA 

Möjligheter 

 Intelligent automation som tar hänsyn till laster etc. 

 Klarar ej att med säkerhet att koppla bort jordfel ljust eller att isolera en 

kortslutning tillräckligt fort. 

Förutsättningar 

 Utreda möjligheterna på detaljnivå med ABB alternativt köpa ett färdigt 

koncept av annan leverantör 

 Köpa in tjänster av ABB för att bistå med expertis vid programmering av 

systemet. 

 Byta scadasystem till exempelvis Netcon 3000 
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8 Slutsats 

Det finns flera automationsprinciper och valet mellan dessa kan ibland vara svårt. 

Detta val bör grundas på vilka förutsättningar som finns i nätet i dag, men även 

framtiden bör tas i hänsyn. Göteborg Energi bör skapa en vision av vad de vill 

åstadkomma med sin automation, med denna rapport finns ett underlag för att göra 

bedömningen angående vilken väg man vill gå. Tills vidare bör man se på vilka 

möjligheter som finns idag med tekniken som redan sitter installerad. 

Kommunikationen mellan stationerna bör förslagsvis bestå av fiberkommunikation 

för att erhålla snabbhet och driftsäkerhet hos systemet. Dock är detta ett förslag för 

en framtida kommunikationsmetod då dagens kommunikation består till största del av 

styrkabel mellan stationerna, ett fullgott kommunikationssätt. Detta kräver dock att 

man har två dedikerade trådpar mellan varje station, alltså två inkommande och två 

utgående trådar till varje station, totalt fyra trådar per station. Om man tänkt installera 

effektbrytare för bortsektionering av kortslutningar bör man se över 

kommunikationen och installera fiberkommunikation mellan slingorna. Detta för att 

erhålla snabbheten som krävs för att inte låta brytare i matande kopplingsstation lösa 

före brytare i nätstation. 

När denna rapport var i sitt planeringsstadie var tanken att en automation skulle 

byggas upp med scadasystemet Network Manager. Efter att ha genomfört denna 

förstudie skulle det inte rekommenderas då detta kan bli mycket svårt att genomföra, 

och därmed mycket kostsamt, då inte kunskapen och tiden finns inom företaget och 

detta måste köpas in som externa tjänster. Alternativet till detta skulle vara att köpa ett 

färdigt koncept, exempelvis Netcontrol och Teklas FLIR, som är ett beprövat system 

där referensfall redan finns. Dock är detta i dagens läge troligen ej aktuellt då även 

detta skulle resultera i mycket höga kostnader då ett redan fullgott övervaknings-

system finnes. Nackdelen är som tidigare nämnts att man med endast omkoppling på 

scadanivå får ett långsamt felbortkopplingssätt jämförelsevis med automation på 

nätstationsnivå. Felbortkopplingstiderna handlar om upp till 2-5 minuter och ljusa 

omkopplingar kan ej åstadkommas med endast detta alternativ.  

Istället förordas det att man som ett första steg i Göteborg Energis 

automationsstrategi ser över alternativet med felbortkoppling av jordfel med 

lastfrånskiljare, detta kompletterat med exempelvis Swedish Neutrals restströms-

kompensering i nollpunkterna hos matande station. Detta på grund av att med dagens 

nät finns det ingen möjlighet att skaffa sig en automation på stationsnivå som klarar 

mer än endast isolering av jordfel ändå. Då man i Göteborg Energis elnät idag håller 

på att installera Protrols feldetektorer IPC4010, och dessa har kommunikations-

möjligheter bör man utreda möjligheten att skapa sig en enklare automation som 
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endast klarar bortkoppling av jordfel, och låta brytare i matande station bryta hela 

slingan vid överström. Anledningen till att Swedish Neutrals restströmskompensering 

förordas är att då denna kompenserar bort jordfelet, minskar den även sannolikheten 

för uppkomst av ett dubbelt jordfel eller en kortslutning i kabeln. Att driva nätet med 

jordfel är sedan möjligt, dock är en automatisk isolering av felet att föredra för att 

ytterligare minimera uppkomsten av ytterligare fel på kabeln. Man får inte samma 

tidskrav på sig att genomföra en snabb bortkoppling av jordfelet och detta skulle med 

en säker detektering kunna genomföras av endast driftledaren. 

På sikt bör Göteborg Energi se över sitt byggnadssätt av nya stationer, då man idag 

kan få ett ställverk bestyckat med brytare i linjefacken till ett pris som är jämförbart 

med ett traditionellt ställverk med lastfrånskiljare. Detta också på grund av att en 

anläggning i dagens elnät kan vara i bruk i upp till 40 år, detta är viktigt att ta med i 

beräkningarna när man planerar sitt framtida elnät, att man faktiskt rustar för 

framtiden. Regelverket kommer med största sannolikhet att skärpas ytterligare i 

framtiden och därför kan det vara bra att ligga i framkant med sin planering för att 

säkra att nätet klarar kraven ställda från framtida regleringar från myndigheterna. Med 

det ökade kravet på mätvärdesinsamling är fiberkommunikation snart ett oundvikligt 

steg på grund av den stora mängden information som skall transporteras. Den 

värderade samhällskostnaden för ett avbrott kommer säkerligen även den att öka då 

samhället ständigt blir mer elberoende vilket också är värt att ta i beaktande vid en 

framtida ekonomisk utredning. En dyrare investering kan löna sig på sikt, varför en 

LCC7-kalkyl bör upprättas vid en detaljerad projektering.  

Rekommendationen till Göteborg Energi är att man i företaget avgör vad man vill 

uppnå med sin automation, för att sedan se över vilka tillverkare som kan leverera 

produkter inom området. Protrol, Swedish Neutral och även Netcontrol har idag 

färdiga koncept för hur detta skulle kunna fungera och apparaterna bör provas på en 

mindre slinga som ett pilotprojekt för att nyttan med tekniken skall kunna utvärderas. 

Lämpligtvis bör detta pilotprojekt utreda möjligheterna till automation med Protrols 

IPC4010 då förutsättningarna redan finns eftersom att dessa redan finns 

implementerade i nätet. Göteborg Energi bör även bevaka andra pilotprojekt som 

genomförs hos andra företag med exempelvis Netcontrols lösningar. 

 

                                                 
7 Life Cycle Cost 
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Bilaga A:1 

A. Enlinjeschema för stationsautomation med protrol IPC4010 
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Bilaga B:1 

B. Felstatistik 2009-okt 2011 

 

 

                                                                                      Göteborg Energi Nät AB 
     Jan- Okt

2011 10
 Antal km 

eller 

stationer 

 Fel / 100 

km eller           

100 stn/år 

    SAIDI 

Min/anläggn

/    år

    CAIDI     

Min/anläggn

/ år

   SAIFI        

anl/år

     ASAI        

%

SARFI 70% 

Antal / år   Antalfel

   Totalt antal 

berörda 

anläggningar

Regionnät (VF & Fortum) 0,30 8,59 0,0360 99,9999% 1 9 370 

130 kV

SARFI (70%): Dippar orsakade 

av fel i överföringsnät < 1sec. Se bilaga 1 19

Antal kunder i nätet 254 500

Driftstörningar > 3 min < 12t  

Överliggande nät (Eget)

(130, 50 kV) 121 0,0083     0,05 4,31 0,011029 100,0000% 0 1 2 807 

Lokal nät 10 - 20kV

12 kV jordkabel 2 043 1,0300     8,30 53,67 0,1547 99,9984% 56 39 064 

12 kV åverkan 2 043 0,1470     2,34 65,25 0,0363 99,9996% 17 9 228 

Utlösning / Oselektiv Se bilaga 2 0,36 7,52 0,0479 99,9999% 3 12 178 

12-24 kV luftledning 130 2,3070     0,54 41,48 0,0130 99,9999% 11 3 313 

Stn fel 1 599 0,1250     0,48 126,99 0,0038 99,9999% 10 962 

0,4 kV jordkabel 4 305 2,2500     1,42 109,78 0,0129 99,9997% 287 3 292 

0,4 kV Luftledning 266 3,0100     0,13 424,17 0,0003 100,0000% 19 78 

0,4 kV åverkan 4 571 0,0656     0,31 86,04 0,0036 99,9999% 85 917 

0,4 kV kabelskåp 16 748 0,2210     1,70 101,97 0,0167 99,9997% 86 4 243 

Totalt - Oaviserade avbrott 15,63 52,28 0,2989 99,9970% 575 76 082 

Driftstörningar < 3 minuter         0,09 1,5 0,0610 99,99998% 2 15 525 

 Driftstörningar > 12 tim. Se bilaga 3 0,05 831 0,00005 99,99999% 1 15 

Aviserade avbrott > 3 minuter

Lokal nät

12 kV 2,48 94,44 0,0263 99,9995% 141 6 683 

0,4 kV 2,50 99,41 0,0251 99,9995% 162 6 400 

Totalt 4,98 96,87 0,0514 99,9991% 303 13 083 

Totalt - Aviserade och Oaviserade 21,05 46,96 0,4482 99,9960% 882 114 075

Eget nät

N:Proj\Eldrift\leveransstatistik- Göteborg Energi Nät AB  
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Bilaga B:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Göteborg Energi Nät AB 
Januari - 

December
2010

 Antal km 

eller 

stationer 

 Fel / 100 km 

eller           

100 stn/år 

     SAIDI 

Min/anläggn/    

år 

    CAIDI     

Min/anläggn/ 

år

   SAIFI        

anl/år

     ASAI        

%

SARFI 70%  

Antal / år   Antal fel

   Totalt antal 

berörda 

anläggningar

Regionnät (VF & Fortum)

130 kV 0,40                   4 0,0923 99,9999% 1 23 260 

SARFI (70%): Dippar orsakade 14

av fel i överföringsnät < 1sec. Se bilaga 1

Driftstörningar > 3 minuter < 12 tim.        Km / Stn

Överliggande nät (Eget)

(130, 50 kV) 121 0,0165        0,2242 3,25 0,0691 99,9999% 0 2 17 409 

Lokal nät 10 - 20kV

12 kV jordkabel 1 991 3,36514 9,9316 45,75 0,2171 99,9981% 67 54 710 

12 kV åverkan 1 991 0,25113 0,5706 31,54 0,0181 99,9999% 5 4 559 

Utlösning / Oselektiv Se bilaga 2 0,1867 8,09 0,0231 99,9998% 7 5 812 

12-24 kV luftledning 155 3,87097 0,3476 122,17 0,0028 99,9999% 6 717 

Stn fel 1 499 0,73382 0,5610 52,55 0,0106 99,9998% 11 2 690 

0,4 kV jordkabel 4 305 13,35656 2,9552 101,98 0,0289 99,9994% 575 7 302 

0,4 kV Luftledning 310 21,29032 0,2946 164,93 0,0017 99,9995% 66 450 

0,4 kV åverkan 310 10,64516 0,2564 137,49 0,0017 99,9998% 33 470 

Totalt - Oaviserade avbrott 15,33 41,05 0,3734 99,9970% 772 94 119 

Driftstörningar < 3 minuter         0,0500 1,24 0,0390 99,9999% 3 9 828 

 Driftstörningar > 12 tim. Se bilaga 3 0,0 0 0,0000 0,0000% 0 0 

Aviserade avbrott > 3 minuter

Lokal nät

12 kV 3,3770 41,78 0,0808 99,9992% 118 20 366 

0,4 kV 2,1700 93,92 0,0257 99,9996% 231 6 501 

Totalt 5,55 52,05 0,1066 99,9989% 349 26 867 

Totalt - Aviserade och Oaviserade 21,32 34,87 0,6114 99,9959% 1 124 154 074

Eget nät N:Proj\Eldrift\leveransstatistik- Göteborg Energi Nät AB
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Bilaga B:3 

 
                                                                                      Göteborg Energi Nät AB 2009 

Km

 Fel/100km 

eller 100stn 

     SAIDI 

Min/kund.år 

    CAIDI 

min/kund.år

   SAIFI 

kund/år

     ASAI SARFI 70% 

antal grad/år   Antal    Totalt drabbade 

Regionnät (VF & Fortum) 2,60           13 0,2000 99,9995% 2 48 854 

SARFI (70%): Dippar orsakade 29*

av fel i överföringsnät < 1sec.

Driftstörningar > 3 minuter         

Överliggande nät (Eget)

(130, 50 kV) 0,33 7 0,0500 99,9999% 2 12 497 

Lokal nät

12 kV jordkabel 5,000 34 0,1500 99,9990% 57 37 577 

12 kV åverkan 0,900 36 0,0250 99,9997% 5 6 214 

Utlösning/Oselektiv 0,400 4 0,0970 99,9999% 4 24 324 

12-24 kV luftledning 0,700 112 0,0060 99,9998% 10 1 539 

Stn fel 0,330 61 0,0055 99,9999% 10 1 386 

0,4 kV 3,300 124 0,0265 99,9994% 503 6 612 

0,4 kV åverkan 0,070 106 0,0006 99,9999% 39 159 

Totalt - Oaviserade avbrott 11,03 31 0,3580 99,9979% 630 90 308 

Driftstörningar < 3 minuter         0,0200 1,0 0,0200 99,9999% 3 6 826 

Aviserade avbrott > 3 minuter

Lokal nät

12 kV 3,00 44 0,0701 99,9994% 78 17 686 

0,4 kV 2,80 103 0,0266 99,9995% 252 6 624 

Totalt 5,80 57 0,0750 99,9992% 330 24 310 

Totalt - Aviserade och Oaviserade 16,9 37 0,4550 99,9969% 960 114 618 

              avbrott

 *) G/Genab/ND/SARFI 2009

N:Proj\Eldrift\leveransstatistik- Göteborg Energi Nät AB
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Bilaga C:1 

C. Ledningsstatistik 2010 

Antal 
HSP-
kunde
r 

Antal LSP-
kunder 

Bortkopplad 
effekt 

Icke 
levererad 
energi 

Reläindikering 
Spännin
g 
felställe 

Total 
kundavbrottst
id 

Typ Uppstod SAIFI SAIDI 

0 493 586,18 514,9894 Överström 10 kV 402,2194 Störning 
2010-01-19 

07:05 0,001826 0,089382 

1 410 667,19 602,8674 Jordfelsström 10 kV 377,3408 Störning 
2010-01-02 

01:55 0,001522 0,083854 

0 1314 1032,4 1583,31 Överström 10 kV 2040,363 Störning 
2010-01-18 

01:50 0,004867 0,453414 

0 3 2,2066 6,252093 Överström 10 kV 8,5 Störning 
2010-01-16 

18:44 1,11E-05 0,001889 

0 742 606,18 360,1996 Överström 10 kV 440,8325 Störning 
2010-01-13 

23:12 0,002748 0,097963 

2 257 1214,4 855,0541 Jordfelsström 10 kV 150,5028 Störning 
2010-01-04 

07:55 0,000959 0,033445 

13 171 9185,4 1749,737 Jordfelsström 10 kV 35,1167 Störning 
2010-01-31 

13:45 0,000681 0,007804 

3 123 1350,7 1060,36 Överström 10 kV 98,8944 Störning 
2010-01-19 

07:06 0,000467 0,021977 

1 1229 1165,7 349,3462 Överström 10 kV 420,8608 Störning 
2010-01-18 

11:57 0,004556 0,093525 

0 505 1007,8 806,2626 Jordfelsström 10 kV 404 Störning 
2010-01-27 

02:36 0,00187 0,089778 

2 201 1816,1 1240,979 Jordfelsström 10 kV 138,7167 Störning 
2010-01-30 

15:07 0,000752 0,030826 

1 580 693,94 557,2587 Överström 10 kV 473,3806 Störning 
2010-01-22 

04:17 0,002152 0,105196 

0 1388 1147,7 1089,647 Jordfelsström 10 kV 1316,76 Störning 
2010-02-10 

17:06 0,005141 0,292613 
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0 3541 1411,4 1213,213 Jordfelsström 10 kV 3148,6 Störning 
2010-02-16 

06:54 0,013115 0,699689 

12 172 8791 1002,585 Överström 10 kV 29,5814 Störning 
2010-02-28 

20:23 0,000681 0,006574 

3 18 1382,6 1366,509 Överström 10 kV 17,7139 Störning 
2010-03-06 

20:32 7,78E-05 0,003936 

10 5576 11340 1112,504 Överström 10 kV 1046,265 Störning 
2010-03-01 

09:06 0,020689 0,232503 

0 92 52,146 44,54148 Överström 10 kV 78,5833 Störning 
2010-03-07 

13:01 0,000341 0,017463 

0 61 370,29 190,4179 Överström 10 kV 28,4167 Störning 
2010-03-08 

13:13 0,000226 0,006315 

2 10 719,91 692,5 Jordfelsström 10 kV 13,8692 Störning 
2010-03-08 

17:03 4,44E-05 0,003082 

1 27 299,74 191,6983 Överström 10 kV 9,6833 Störning 
2010-03-12 

07:07 0,000104 0,002152 

0 4166 6733,8 1004,554 Jordfelsström 10 kV 510,2667 Störning 
2010-03-21 

00:03 0,01543 0,113393 

13 181 9429,2 1359,07 Överström 10 kV 19,4792 Störning 
2010-04-01 

08:47 0,000719 0,004329 

0 136 227,57 202,997 Överström 10 kV 121,3167 Störning 
2010-04-07 

08:25 0,000504 0,026959 

1 1144 1044 470,8249 Överström 10 kV 503,3769 Störning 
2010-04-02 

00:36 0,004241 0,111862 

2 1754 2635,2 1634,941 Jordfelsström 10 kV 1652,85 Störning 
2010-04-03 

11:29 0,006504 0,3673 

2 1234 1843 1156,058 Överström 10 kV 1236,689 Störning 
2010-04-15 

14:45 0,004578 0,27482 

1 133 897,54 596,478 Jordfelsström 10 kV 72,7347 Störning 
2010-04-19 

16:48 0,000496 0,016163 

0 61 370,91 227,5318 Jordfelsström 10 kV 35,2167 Störning 
2010-04-12 

18:23 0,000226 0,007826 

0 835 694,8 435,2402 Överström 10 kV 572,3792 Störning 
2010-04-05 

18:22 0,003093 0,127195 
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1 1973 1305 826,491 Jordfelsström 10 kV 1250,2 Störning 
2010-07-14 

03:04 0,007311 0,277822 

2 43 603,16 197,3559 Jordfelsström 10 kV 14,7239 Störning 
2010-04-15 

09:54 0,000167 0,003272 

0 61 370,91 247,2702 Överström 10 kV 40,6667 Störning 
2010-04-25 

07:10 0,000226 0,009037 

1 60 984,49 731,764 Jordfelsström 10 kV 45,2325 Störning 
2010-05-18 

12:48 0,000226 0,010052 

0 496 928,02 1713,477 Överström 10 kV 867,4906 Störning 
2010-06-07 

13:06 0,001837 0,192776 

1 171 1267 1020,816 Jordfelsström 10 kV 136,0064 Störning 
2010-06-07 

14:35 0,000637 0,030224 

0 205 210,3 8,470242 Överström 10 kV 8,2569 Störning 
2010-06-01 

10:58 0,000759 0,001835 

0 813 1811,9 837,1931 Jordfelsström 10 kV 373,6531 Störning 
2010-09-06 

09:17 0,003011 0,083034 

2 522 540,72 820,0966 Överström 10 kV 794,7333 Störning 
2010-08-19 

13:19 0,001941 0,176607 

13 187 9381,5 2637,517 Överström 10 kV 44,2281 Störning 
2010-07-12 

19:16 0,000741 0,009828 

1 133 897,54 692,6299 Jordfelsström 10 kV 95,2667 Störning 
2010-05-30 

00:10 0,000496 0,02117 

1 22 449,54 399,3358 Överström 10 kV 21,4047 Störning 
2010-08-12 

10:13 8,52E-05 0,004757 

3 21 2912 2069,295 Överström 10 kV 17,0544 Störning 
2010-05-24 

09:28 8,89E-05 0,00379 

0 1137 926,62 495,5129 Jordfelsström 10 kV 724,1519 Störning 
2010-05-12 

06:20 0,004211 0,160923 

0 622 587,8 524,8436 Jordfelsström 10 kV 633,0153 Störning 
2010-05-15 

10:20 0,002304 0,14067 

1 357 1433,3 1608,093 Överström 10 kV 373,695 Störning 
2010-05-10 

12:31 0,001326 0,083043 
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0 1249 1053,4 445,4954 Jordfelsström 10 kV 528,2256 Störning 
2010-06-11 

10:11 0,004626 0,117383 

0 710 1325,8 1729,327 Jordfelsström 10 kV 915,9167 Störning 
2010-06-08 

02:16 0,00263 0,203537 

0 714 851,75 513,8538 Jordfelsström 10 kV 430,7483 Störning 
2010-09-15 

21:46 0,002644 0,095722 

4 1472 5377,6 2320,758 Överström 10 kV 637,2833 Störning 
2010-10-19 

17:05 0,005467 0,141619 

2 137 837,09 27,90315 Överström 10 kV 4,6333 Störning 
2010-10-20 

12:46 0,000515 0,00103 

0 651 1081,9 839,3706 Jordfelsström 10 kV 524,2833 Störning 
2010-10-06 

09:23 0,002411 0,116507 

0 64 105,46 175,7742 Överström 10 kV 106,6667 Störning 
2010-10-16 

18:50 0,000237 0,023704 

0 16 392,16 335,3813 Överström 10 kV 13,6833 Störning 
2010-12-17 

21:54 5,93E-05 0,003041 

0 1185 1088,8 9,376143 Överström 10 kV 10,2042 Störning 
2010-12-15 

12:45 0,004389 0,002268 

6 2426 9001,7 3630,852 Jordfelsström 10 kV 656,4369 Störning 
2010-11-24 

14:42 0,009007 0,145875 

4 5763 11899 2977,867 Överström 10 kV 1479,299 Störning 
2010-10-30 

02:56 0,021359 0,328733 

0 1640 963,6 758,9344 Överström 10 kV 1291,675 Störning 
2010-12-23 

10:22 0,006074 0,287039 

0 64 150,76 211,0673 Överström 10 kV 89,6 Störning 
2010-10-30 

16:28 0,000237 0,019911 

0 817 1710,3 2456,989 Överström 10 kV 1173,717 Störning 
2010-10-30 

14:05 0,003026 0,260826 

0 3174 6311,7 3471,459 Överström 10 kV 1745,7 Störning 
2010-10-30 

15:09 0,011756 0,387933 

2 936 1438,8 4,807902 Jordfelsström 10 kV 3,1636 Störning 
2010-12-13 

10:07 0,003474 0,000703 

3 24 837,28 668,5574 Jordfelsström 10 kV 21,5592 Störning 
2010-11-08 

13:32 0,0001 0,004791 
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1 862 584,76 744,7914 Jordfelsström 10 kV 1102,903 Störning 
2010-11-29 

01:47 0,003196 0,24509 

0 582 1010,4 1221,784 Jordfelsström 10 kV 679,5875 Störning 
2010-11-26 

13:41 0,002156 0,151019 

0 62 113,18 462,2936 Överström 10 kV 253,2528 Störning 
2010-11-27 

18:04 0,00023 0,056278 

0 2811 2033,9 1107,492 Jordfelsström 10 kV 1428,3 Störning 
2010-11-18 

11:32 0,010411 0,3174 

0 355 786,65 857,5692 Jordfelsström 10 kV 398,165 Störning 
2010-11-27 

16:56 0,001315 0,088481 

0 570 573,26 410,8388 Överström 10 kV 408,5 Störning 
2010-11-10 

03:46 0,002111 0,090778 

0 10 18,636 91,83277 Jordfelsström 10 kV 49,2783 Störning 
2010-12-01 

00:51 3,7E-05 0,010951 

0 7 28,361 34,05911 Överström 10 kV 8,4061 Störning 
2010-12-24 

20:29 2,59E-05 0,001868 

0 57 170,88 122,461 Överström 10 kV 40,85 Störning 
2010-10-12 

19:03 0,000211 0,009078 

0 984 695,08 3414,188 Överström 10 kV 4833,359 Störning 
2010-10-27 

21:28 0,003644 1,07408 

0 533 318,2 327,548 Överström 10 kV 550,2086 Störning 
2010-11-13 

02:09 0,001974 0,122269 

6 2157 3300,6 1317,241 Överström 10 kV 738,1186 Störning 
2010-12-16 

03:02 0,008011 0,164026 

0 1126 2498,9 1188,379 Överström 10 kV 535,4756 Störning 
2010-12-21 

15:07 0,00417 0,118995 

1 175 1318,2 1222,832 Jordfelsström 10 kV 172,7464 Störning 
2010-12-25 

11:31 0,000652 0,038388 

0 133 72,996 153,7104 Överström 10 kV 280,0647 Störning 
2010-12-03 

04:40 0,000493 0,062237 

0 728 822,22 407,8188 Överström 10 kV 298,3731 Störning 
2010-10-18 

16:04 0,002696 0,066305 

           

 
SAIFI totalt   0,247 SAIDI totalt   9,93 
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Bilaga C:6 

 

SAIFI med 
automation   0,139237 

SAIDI med 
automation   6,010992 

    

 

procentuell 
sänkning   0,563713 

Procentuell 
sänkning    0,605337 

    



 
 

 

 


