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Förord 
Examensarbetet om elnätsautomation är utförd på Luleå Energi Elnät AB via Luleå tekniska 

universitet.  

Jag vill tacka mina handledare på Luleå Energi Elnät: Christer Holmberg och Roger Berggren 

för tips till rapporten och överblick av den berörda slingan. Ett stort tack till alla andra på 

Luleå Energi som har ställt upp med tid och kunskap när jag har behövt det!  

Tack till Örjan Eriksson på Netcontrol Oy och Björn Fälldin på Protrol, för att ni har hjälpt mig 

att sätta ihop mina lösningsförslag.  

Tack till Math Bollen, min handledare på Luleå tekniska universitet, för teknisk kunskap och 

hjälp med rapporten.  

/Sara Parfa Svonni, 2017-06-06 
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Sammanfattning 
Studien är utförd på Luleå Energi Elnät AB (LEEAB) och handlar om elnätsautomation i ett 

markkabelnät i Luleås stadskärna. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, är den avslutande 

delen i utbildningen Högskoleingenjör inom Elkraftteknik via Luleå tekniska universitet. 

Elnätsautomation är ett brett begrepp som kan handla om fjärrstyrda 

lastfrånskiljare/effektbrytare till helautomatiserade elnät. För de flesta elnätsföretagen är det 

varken ekonomiskt hållbart eller nödvändigt att ha ett helautomatiserat elnät. Det går endast 

att spekulera om att det kommer ställas högre krav på elnätet men om kraven höjs är det en 

fördel om elnätet är grundat för elnätsautomation. Eftersom elnätet byggs för fyrtio år 

framöver kan stora kostnader undvikas genom att ha en grundprincip för vad som ska finnas 

med vid om-/nybyggnation av nätstationer.  

Elnätsautomationens syfte är att förkorta avbrottstiderna. SAIDI/SAIFI har undersökts. SAIDI 

är ett systemindex för genomsnittliga avbrott i elnätet, indikerat i minuter per år per kund. 

SAIFI är ett systemindex för det genomsnittliga antalet avbrott i elnätet, indikerat i antalet 

avbrott per år per kund. Slutsatsen efter studien är att SAIDI kan förbättras med hjälp av 

enklare elnätsautomation men också av en helautomatiserad lösning. SAIFI kan förbättras vid 

helautomatiserade lösningar, om det leder till att avbrottstiden underskrider tre minuter. 

Eftersom det som tar längst tid vid ett avbrott i markkabelnät är att hitta felstället, blir 

feldetekteringen den viktigaste aspekten inom elnätsautomation.  

Lösningsförslag från Protrol och Netcontrol har presenterats och jämförts. Protrols lösning är 

billig, kommer som ett färdigt paket med styrning, detektering och eventuellt logik för 

helautomation, den är också enkel att implementera i befintliga stationer. Netcontrols 

lösning är dyrare. Den har styrning, feldetektering, elkvalitetsmätning och skyddsfunktioner 

där det går att beställa de funktionerna som behövs.    

För bäst resultat är det en fördel att prova lösningarna, förslagsvis en lösning på varsin slinga. 

En rekommendation är att implementera lösningen vid om-/nybyggnation av nätstationer för 

att underlätta installation och få ner kostnaderna. För att lägga grunden för elnätsautomation 

är rekommendationen att förbereda för optisk fiber, genom att gräva ner optorör om 

möjlighet finns, och installera motordon till lastfrånskiljare/effektbrytare.  
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Abstract 
The study is performed at Luleå Energi Elnät AB (LEEAB) and concerns electrical grid 

automation (distribution automation) in a cable network in the center of the city of Luleå in 

northern Sweden. The thesis is the final part of the bachelor’s degree in Electric Power 

Engineering at Luleå University of Technology. 

Electrical grid automation is a broad concept that can range from remote-controlled load-

switches/circuit breakers up to fully automated power grids. For most power companies, it is 

not economically viable or necessary to have fully automated power grids. If the demands for 

the power grid increase, it is an advantage to have a foundation for electrical grid automation. 

The power grid is planned to last for forty years. Big savings can be made by having a basic 

principle how to build new or reconstruct distribution substations (MV/LV).  

The purpose of electrical grid automation is to shorten power interruptions. The 

internationally standardized indices SAIDI and SAIFI have been used in this study. SAIDI is the 

average duration of the interruptions, expressed in minutes per year and customer. SAIFI is 

the average number of interruptions, expressed in number of interruptions per year and 

customer. The conclusion from the study is that SAIDI is improved by electrical grid 

automation and a fully automated solution. SAIFI could be improved by a fully automated 

solution, if it causes the interruption time to decrease to less than three minutes. In case of a 

power interruption in an underground cable grid, locating the fault is what takes the longest. 

Therefore, locating the fault is the most important task in electrical grid automation.  

Two different solutions, from Protrol and Netcontrol, have been presented and compared in 

the study. The solution from Protrol is inexpensive, comes as a complete package of control, 

detection and possible logic for full automation; it is also easy to implement in existing 

distribution substations. The solution from Netcontrol is more expensive. The functions for 

the Netcontrol solution are control, fault detection, power quality measurements and 

protection functions, where one can order the desired features.  

For the best results, it is an advantage to try the different solutions, preferably one solution 

on each network loop. A recommendation for making the installation easier and to save some 

money is to implement the solution if the distribution substation is about to be replaced or 

renovated. To prepare for implementation of electrical grid automation a recommendation is 

to dig pipes for optical fiber and installing mechanism to the load-switches/circuit breakers.  
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1 Inledning 

Examensarbetet är utfört på Luleå Energi Elnät AB (LEEAB) och handlar om elnätsautomation. 

Omfattningen av examensarbetet är 15 högskolepoäng, vilket är den avslutande delen i 

utbildningen Högskoleingenjör inom Elkraftteknik via Luleå tekniska universitet.  

Övervakning, fjärrstyrning och självdiagnosteknik är begrepp för elnätsautomation (1). 

Elnätsautomationens uppgift är att få en överblick av elnätet, skydda personer och 

anläggningar vid fel, minska avbrottstiderna och kunders påverkan av ett avbrott samt ha 

fortsatt drift för de anläggningarna utan fel. (2)  

Intresset för elnätsautomation ökar (3). Något som driver intresset för elnätsautomation är 

ökade krav på leveranskvalitet (leveranssäkerhet och spänningskvalitet). Antalet avbrott ska 

helst vara obefintliga och om det blir ett avbrott ska avbrottstiden vara så kort som möjligt.  

Många elnätsföretag jobbar med automation för att få kortare avbrott och veta var felstället 

är. (4) Kortare avbrott ger nöjdare kunder. Om avbrotten är kortare än tre minuter räknas de 

inte in i statistiken för långa avbrott. Genom att veta var felstället är, är det möjligt att 

snabbare utföra en åtgärd. Information om anledning till felet kan användas som underlag för 

att förebygga framtida avbrott. (5) Livslängden för komponenter som används i överföring av 

el anses vara 40 år i intäktsramens regelverk för elnätsföretag. Kapitalförslitning (avskrivning) 

får inte räknas med för en anläggning äldre än 50 år (6). När elnätet byggs om idag planeras 

det att fortfarande vara aktuellt 40 år framåt. Mycket ny teknik och nytt tänk utvecklas under 

den tiden. Det finns idag inget krav på hur automatiserat elnätet måste vara men ellagen och 

olika föreskrifter från energimarknadsinspektionen finns att följa (7). Utifall att kraven höjs 

behöver elbolag undersöka hur elnät ska byggas om för att vara förberedda på nya krav, men 

också förebygga att ett nytt koncept inte leder till fler och längre avbrott. 

I studien kommer begreppet elnätsautomation utredas och redogöras. Vad innebär 

självläkande, smarta och automatiserade elnät? (8) Studien är gjord på en elnätsslinga i 

centrala Luleå. Fokus kommer vara på hur nybyggnationer ska ske för att ha goda 

förutsättningar för automation och om det finns en bra lösning att utgå från. Lösningsförslag 

från företagen Netcontrol och Protrol kommer att presenteras och jämföras.   

1.1 Bakgrund 

Luleå Energis elnät är 357 mil långt varav 212 mil är kablar i marken och 145 mil är 

luftledningar. På den sträckan är det ungefär 40 500 kunder. Energiomsättningen, den totala 

årliga energiförbrukningen för alla kunder som är anslutna till elnätet, för LEEAB är 840 

GWh/år. (9) 

Mer och mer automation har börjat ingå för de flesta elnätsföretagen, LEEAB är inget 

undantag. Elnätsautomation är ett brett område där varje elnätsföretag måste se hur mycket 

automation som passar i deras nät.  
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I många företags elnät löser hela fördelningsledningen1 ut vid fel och alla kunder i den 

ledningen får avbrott. Utan feldetektering kan det ta lång tid och vara svårt att lokalisera 

felstället. För luftledning går det att fysiskt se över ledningen. För markkabelnät är felstället 

oftast inte synligt, om kabeln inte är avgrävd, vilket gör det svårt att hitta felstället. Det går 

också att göra provtillslag2 mot ledningen. Provtillslag på markkabelnät leder oftast till en till 

dipp3, utöver avbrottet (ibland på luftledning också). Generellt med markkabelnät är att 

sträckorna är korta men att felstället inte är visuellt. Med luftledning är det generellt tvärtom, 

visuellt felställe men långa avstånd. (10) I framtiden, vid ökad kablifiering förväntas det långa 

sträckor med mark- och sjökabel också. 

1.2 Examensarbetesbeskrivning från Luleå Energi Elnät AB (LEEAB) 

Examensarbetet innefattar studier av befintlig teknik och hur olika nätbolag 
väljer att automatisera sina nätstationer och erfarenheter från detta samt en 
projektering av en ombyggd slinga i centrala Luleå med några fiktiva 
producenter.  Arbetet skall resultera i analys av alternativa lösningar där 
ekonomiska aspekter (LCC) tas med men också vilken kundnytta den nya 
tekniken kan ge. 

Det som analyseras är en slinga t.ex. matad från Strutsen med reläskydd så 
att t.ex. vid kabelfel så löser felet ut selektivt och omsektionering sker 
automatiskt. Alternativt parallella slingor där om en slinga löser ut så kopplas 
den parallella matningen in. 

I slingan skall det också finnas minst en medelstor producent vars effekt skall 
kunna hanteras samt ett tiotal mindre producenter. Utgå från att det handlar 
om el från solceller. Beräkningar av effektflöden och hur detta påverkar 
felbortkoppling och eventuell spänningsnivå. Vid hur stor 
produktionsanläggning uppstår problem? 

1.3 Syfte/Mål 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka ombyggnationer av nätstationer 

utifrån deras förutsättningar för automation. Mer specifikt är syftet att presentera 

lösningsförslag för en specifik nätslinga. Syftet med elnätsautomation i denna studie är 

huvudsakligen att få ner avbrottstiderna.  

Målet är att ta fram ett lösningsförslag som LEEAB kan använda i sitt fortsatta arbete mot 

automation. 

1.4 Avgränsningar 

Vad som inte kommer finnas med i studien är: 

• Examensbeskrivningen är förslag för innehåll i studien, delar av den kommer att 

behandlas 

• Undersökning av andra elnätsdelar än den berörda slingan 

                                                      
1 Radiell matning från fördelningsstationen 
2 Återinkoppling efter utlöst säkring.  
3 Tillfälligt avbrott, spänningsdipp.  
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• Praktisk implementering och kostnader för kommunikation; är undersökt men inte 

fördjupat i.  

• Fördjupning på kundnytta, avbrottstid och enkel hantering.  

• Fördjupning avseende mikroproduktion 

• Produkter som indirekt har med elnätsautomation att göra (vilka ställverk, motordon, 

lastfrånskiljare och så vidare, som ska användas) 

• Ingen djupare analys av hur produkterna för elnätsautomation fungerar 

• Ingen djupare analys av hur andra elnätsföretag har jobbat med elnätsautomation 

Sekretess: 

• Nätstationsnamn 

• Kartöverblick av nätstationerna 

• Bilder på/från nätstationerna 

• Lösningsförslagens prisuppgifter 

Studien är gjord på LEEAB.  
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2 Metod/Material 
Intervjuer: 

• Från olika kompetensområden (elnät, elnätsautomation, mätning, kommunikation, 

teori, praktik) från LEEAB 

• Björn Fälldin om Protrol 

• Örjan Eriksson om Netcontrol 

• Stefan Burström på eXeri om kommunikation 

• Större industri om hur avbrott påverkar deras produktion 

• Andra elnätsföretag om hur de elnätsautomatiserar och vad de tycker om produkterna 

som används 

 

Litteratur som använts om elnätsautomation, felorsaker, produkter, andra elnätsföretag, 

Luleå Energi: 

• Tidskrifter 

• Rapporter 

• Webbsidor 

• Häften 

• Utbildningsmaterial 

• Böcker 

 

Fysisk observation av slingan och en fördelningsstation för att få mer inblick, med Roger 

Berggren. Bland annat tittat vad som finns idag (lastfrånskiljare, kommunikation, utrymme 

osv). Följt med Jonas Svedenbäck Sandberg för att starta igång en Netcon100.  

Använt dpPower4 för att få överblick av slingan; schematiskt, enligt karta, kundantal, 

SAIDI/SAIFI, bilder, kopplingar, kommunikation, anslutna objekt osv. 

  

                                                      
4 Ett program som kan användas för nätberäkningar och dokumentation av elnätet. 
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3 Teori 
Överström är en ström som är högre än det tillåtna strömvärdet. Det kan uppstå på grund av 

överlast eller fel, till exempel mycket förbrukning/produktion eller kortslutning/jordfel. 

SAIDI/SAIFI är ett index som mäter statistik över avbrott. SAIDI visar den totala avbrottstiden 

per kund per år, genomsnittligt över antal kunder. SAIFI visar antalet avbrott per kund per år, 

genomsnittligt över antalet kunder. Till exempel avbrottsstatistiken för alla kunder med 

matning från samma elnätsföretag.   

Elnätsföretagen har alltid monopol på elnätet inom sitt geografiska område (11). 

Energimarkmadsinspektionen (EI) sätter ett tak på elnätsföretagets intäkter (”intäktsramen”) 

som därmed sätter en övre gräns på nätkostnader.  EI bestämmer inte om en investering får 

göras eller inte, däremot hur mycket av investeringen elnätsföretaget får lägga på 

nätkostnaderna. Nätkostnader bestäms av Energimarknadsinspektionen och regleras efter 

intäktsramen. 

3.1 Överströmmar 

Under normala driftförhållanden är märkströmmen den största strömmen komponenten är 

avsedd för. Om en ström större än märkström uppstår kallas det en överström. Det kan bero 

på kortslutning, jordfel eller överlast. Det kan leda till hög värmeutveckling, skada isolering, 

skarvar, anslutningar eller ledarnas omgivning och minska komponenters livslängd. (12) (13) 

Överströmmar mäts med hjälp av en strömtransformator och detekteras med ett numeriskt, 

elektromekaniskt eller mekaniskt skydd. (14) Om strömmen är för hög, eller lite för hög 

under en längre tid, kopplar skyddet ut den delen av nätet med fel. På så sätt begränsas 

skadorna.  

3.1.1 Kortslutning  

Kortslutning är när två eller fler fasledare får kontakt med varandra. Strömvägen blir kortare 

och resistansen blir lägre, vilket leder till att strömmen ökar; i många fall ökar strömmen 

mycket. (15)  

3.1.2 Överlast 

Med mer last ökar strömmen. Det kan till exempel ske om fler och större anslutningar än 

ledningen är dimensionerad för kopplas in, samt vid stora mängder distribuerad generering. 

3.2 Jordfelsströmmar 

Ett jordfel är ett fel som uppstår av att en eller flera fasledare får kontakt med nolledaren, 

jordledaren eller jorden. För att begränsa strömmens storlek under ett enfasig jordfel 

används nollpunktsmotstånd med induktiv ströminjicering. (14) Men även om strömmen är 

begränsat ska felet tas bort, bland annat för personsäkerhet. Då finns det olika typer av 

jordfelskydd, som inte ska behandlas mer här. 
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3.2.1 Stumt jordfel 

När jordledaren och fasledaren har konstant kontakt kallas det ett stumt jordfel. Vid ett fullt 

utvecklat jordfel har nollpunkten antagit fasspänning (16) och spänningen mellan de icke-

felaktiga faser och jord blir lika med huvudspänningen. Riktat jordfelsskydd mäter spänning 

och ström för att se vilken riktning jordfelet har och tar selektivt bort jordfelet. 

3.2.2 Intermittenta jordfel 

I kabelskarvar eller vid sprickbildning i isolationen kan det uppstå ett jordfel som tänds och 

släcks, detta kallas ett intermittent jordfel. I sprickan kan det komma vätska som leder 

mellan jord och fas, isolationen smälter ihop av värmebildningen och jordfelet försvinner. 

Intermittenta jordfel har kort varaktighet, är återkommande och slumpmässiga, vilket leder 

till att de är svåra att upptäcka och koppla bort. Nollpunktspänningsskyddet mäter 

spänningen och löser ut vid jordfel om det finns kvar tillräckligt länge. (14) Ibland är det 

intermittenta jordfelet självsläckande, det blir då svårt att hitta felet. Oftast upptäcks 

felstället först då det har blivit ett stumt jordfel. 

3.3 Intäktsramen 

Intäktsramen är en reglering för hur mycket elnätsföretagen får ta ut totalt i avgift från sina 

kunder. De komponenter som går under intäktsramen är komponenter som används för 

överföring av el. Exakt vad och hur mycket av investeringarna som kommer ingå bestäms av 

en förhandsreglering som sker fyra år framåt i tiden. Elnätsavgifterna för individuella kunder 

ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Om elnätsföretaget tar ut 

mer än de fått beviljat sänks ramen för nästa fyraårsperiod och om mindre än det tillåtna är 

utnyttjat höjs ramen. Det kan också bli en straffavgift om elnätsföretaget tagit ut mer än 5 % 

över det tillåtna värdet. Intäktsramen är inte endast till för kunderna utan också för 

elnätsföretagen. Den ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på kapitalet 

som krävs för att bedriva verksamheten. (17) 

3.4 SAIDI/SAIFI 

Myndigheternas intresse följer kundernas krav och ställer press på att elnätsföretagen ska 

leverera el med begränsat antal avbrott och begränsad varaktighet av avbrotten. I Sverige 

(18) används indikatorerna SAIDI och SAIFI, enligt standard IEEE 1366 skapad av Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE), för att mäta antal avbrott och tiden för avbrotten. 

Indexet blir en viktig del för mätning av elnätets tillförlitlighet.  

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – ett systemindex för genomsnittliga 

avbrott i elnätet, indikerat i minuter per år per kund. 

𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒗𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕𝒔𝒕𝒊𝒅𝒆𝒏 𝒇ö𝒓 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒕 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒊 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒆𝒏
Formel 1 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Ett systemindex för den 

genomsnittliga frekvensen av avbrott i elnätet, indikerat i antalet avbrott per år per kund.  

𝑺𝑨𝑰𝑭𝑰 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒕 𝒂𝒗𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕 𝒇ö𝒓 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒕 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒊 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒆𝒏
Formel 2 

(19)  
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4 Förstudie 
Elnätsautomation handlar till stor del om att få ner avbrottstiderna, därmed framförallt att 

förbättra SAIDI-statistiken. Om avbrotten blir tre minuter eller kortare räknas inte med i 

statistiken för långa avbrott, då förbättras även SAIFI.  

Data från Energimarknadsinspektionen över 2015 för Luleå Energis elnät som helhet, endast 

oaviserade avbrott: 

Eget nät, mindre än 12 timmar, SAIDI: 55,1 min/kund/år, SAIFI: 0,96 avbrott/kund/år (57 

min/avbrott) 

Eget nät, mer än 12 timmar: 40,89 min/kund/år, SAIFI: 0,03 avbrott/kund/år (23 

timmar/avbrott) 

Utav Luleå Energis 40 309 uttagspunkter hade 25 963 inte haft något (långt) avbrott under 

2015. 

I början på arbetet har det befintliga elnätet inspekterats för att få en idé om hur det fungerar 

idag och vad som fungerar och inte.  

LEEAB har både privata kunder och företagskunder. Företagskunderna är i olika storlekar, från 

stora industrier till småföretagare. Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen (EI) får 

handel och tjänster mest kostnader för ett avbrott, följt av industri, jordbruk, offentlig 

verksamhet och till sist hushåll.  I rapporten visas också en relativ ökning för 

avbrottskostnader. (20)   

 

Figur 1 Kostnadsparametrar för kvalitetsregleringen av intäktsramen för tillsynperioden 2016-2019. 

Vid undersökning av avbrottspåverkan kontaktades en större industri i Norrbotten. Enligt 

kontakten på industrin är uppstartningstiden för systemet upp till flera timmar. Ett avbrott 

kan ge ett långt stopp endast för återuppstartning av systemet. Avbrottskostnaden för 

industrin per timme uppgavs vara flera miljoner kronor, vilket innebär stora kostnader för 

några timmars avbrott. Om ett avbrott sker när systemet är igång (mitt i en rörelse) kan det 
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tappa bort sig och ge skador på maskiner. Om systemet är avslaget när avbrott sker blir 

konsekvenserna inte lika stora. Minskning av avbrottstid och att få bort ytterligare dippar, från 

till exempel provtillslag, kan få ner kostnader rent produktionsmässigt men framförallt få bort 

skadeorsaker på maskiner och systemet. (21) 

Många företag har kontaktats för översikt om elnätsautomation, både andra elnätsföretag 

och företag som jobbar med automationslösningar.  

Två företag, Protrol och Netcontrol, som jobbar med elnätsautomation har tagit fram 

lösningar som har undersökts vidare inom ramen för examensarbetet.  

4.1 Vad är elnätsautomation? 

Om det blir ett fel i elnätet är elnätsautomationens jobb att hitta felet, omkoppla eller 

sektionera om för att minska avbrottstid och antalet långa avbrott. (22) Felindikatorn skickar 

information om felstället, då sker omkopplingen/-sektioneringen antingen automatiskt eller 

fjärrstyrt från driftcentralen.  

Elnätsautomation ska fungera som ett komplement till primärsystemet. Om den automatiska 

omkopplingen av någon anledning inte fungerar ska det fortfarande gå att hitta felet och 

sektionera om manuellt.  

Mer och mer förnyelsebar energi kopplas in i elnätet, vilket resulterar att produktionen kan 

ske från olika riktningar. Det är viktigt att vara mer medveten om hur det ser ut i elnätet; vilken 

riktning sker matningen från, hur belastat är elnätet och hur elkvalitén ser ut? (23) 

4.2 Hur ser elnätsslingan ut idag?  

Elnätsslingan som kommer vara med i studien utgår från fördelningsstation X5, med 

spänningsnivå 40 kV. I slingan ingår sex stycken nätstationer, där spänningsnivån är 10 kilovolt 

på varje nätstation. Slingan matas radiellt från två håll, med varsin fördelningsledning. Ena 

fördelningsledningen går till Nätstation 1, Nätstation 2 och Nätstation 3. Den andra 

fördelningsledningen går till Nätstation 4, Nätstation 5 och Nätstation 6. Det är en öppen 

lastfrånskiljare mellan Nätstation 3 och Nätstation 4. Om ett fel uppstår kommer ett larm till 

driftcentralen med information om att eventuell fördelningsledning har löst ut. Efter larm 

sköts omsektionering, feldetektering och brytning manuellt.  

Det finns 524 elnätskunder på den berörda slingan. Den genomsnittliga avbrottstiden, SAIDI, 

är ungefär 12 min/år (En timme avbrott vart femte år).  

 

 

                                                      
5 Stationsnamn har tagit bort i denna offentliga versionen av rapporten. 
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Figur 2 Elschema för nätslinga med stationsnamn och ID. Markering vart lastfrånskiljare är öppen 

Figur 3 Karta över nätslinga med stationsnamn och ID6 

4.3 Förutsättningar för elnätsautomation 

För lösningsförslagen har målet varit att identifiera vilka delar som är viktiga för 

elnätsautomation; felindikator/-mätare, batterireserv, kommunikation, motordon till 

lastfrånskiljare/effektbrytare, teknik/logik för elnätsautomation.  

Elnätsautomation förutsätter att felstället ska vara känt. För att hitta felstället krävs det någon 

typ av felindikation. För att felindikatorn ska få kontakt med driftcentralen krävs det 

kommunikation. Med informationen från felindikatorn ska det vara möjligt att göra en 

bedömning och handla därefter. Från styrsystemet ges en order om åtgärd till RTU:n, som i 

sin tur styr en motor kopplad till lastfrånskiljaren/effektbrytaren för utföring av åtgärden. För 

att åtgärderna ska ske automatiskt krävs det någon slags teknik som kan utföra åtgärdena. Två 

exempel på automatiserande teknik presenteras i lösningsförslagen.  

4.3.1 Felindikator/-mätare 

Det som tar längst tid i samband med avbrott är att hitta felet. (10) Det finns olika lösningar 

för felindikation, de flesta bygger på jordfels- och översströmsmätning. Genom att hitta 

felstället snabbt går det också att snabbt sektionera om eller avhjälpa felet. Det kan leda till 

att färre kunder blir drabbade av felet. De som blir drabbade av felet kan bli drabbade under 

                                                      
6 Figuren har tagits bort från den offentliga delen av rapporten. 
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kortare tid. För att få information till driftcentralen om felstället krävs det att felindikatorn kan 

skicka informationen till SCADA7-systemet.  

Det mest effektiva alternativet för felindikering är att mäta på varje nätstation. Då går det 

direkt att se mellan vilka nätstationer (eller i vilken nätstation) felet är. Rent kostnadseffektivt 

kan det vara en fördel att dela in nätet i sektioner. Om ett fel uppkommer går det att urskilja 

i vilken sektion det är och sedan gå vidare därifrån.  

I lösningsförslagen finns de olika alternativen som tagits fram om felindikering. 

4.3.2 Batterireserv 

Vid avbrott behöver felsystemet en batterireserv för fungera. För liknande enheter som 

används på LEEAB har batterireserven en kapacitet på ungefär 12 timmar. 

4.3.3 Kommunikation 

En stor del av elnätsautomation handlar om kommunikation. För att informationen som 

felindikatorn/-mätaren samlar upp ska komma till nytta behöver den komma till övervaknings- 

och styrsystemet, SCADA:n. Det finns många olika alternativ för kommunikation. Signalkabel, 

optisk fiber och tetra-radio(RAKEL) används på LEEAB. Lösningsförslagen är anpassade för att 

kunna användas med någon av de befintliga kommunikationslösningarna.  

4.3.4 Motordon till lastfrånskiljare/effektbrytare 

För att kunna styra lastfrånskiljare och effektbrytare behövs ett motordon.  

4.3.5 Fjärrterminalenhet/Remote Terminal Unit 

RTU:n manövreras av styrsystemet SCADA. En RTU krävs för att kunna fjärrstyra motordonet.  

Med en RTU går det att styra på distans eller på plats utan att behöva öppna/stänga manuellt. 

Fjärrstyrning och mätning på distans gör att ett fel kan hittas snabbare och att omkoppling kan 

ske snabbare. Genom att minska resetider kan avbrottstiden också minska. Vid varje 

manövrering av lastfrånskiljare finns risk för en ljusbåge, med en fjärrstyrd lastfrånskiljare 

minskar risken att någon blir skadad då ingen behöver vara inom räckhåll för ljusbågen. 

4.3.6 Teknik/logik för elnätsautomation 

Om syftet med elnätsautomationen är att elnätet ska ta egna beslut och åtgärder ska skötas 

automatiskt, behövs någon slags teknik eller logik. För att avbrottstiden ska bli tre minuter 

eller mindre behövs snabbare beslut än det som sker från driftcentralen. Det krävs en 

helautomatisk lösning, som hittar felet, kopplar bort/om och återställer matningen till elnätet.  

  

                                                      
7 (Supervisory Control And Data Acquisition) är ett datasystem som används för automation, övervakning av 
processer och styrning av funktioner. (28)  
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5 Resultat och analys 
Studiens syfte har varit att presentera förutsättningar för möjliggörandet av 

elnätsautomation. Frågor som har undersökts närmare har varit vad det är som saknas för 

elnätsautomation samt vad nätstationer behöver kompletteras med? Två stycken 

lösningsförslag presenteras och jämförs.  

Grunden till elnätsautomation är att få ner avbrottstiderna. Efter arbetets gång har det visat 

sig att det som tar längst tid vid avbrott är att hitta felstället. Omsektioneringen går relativt 

snabbt om felstället är känt, antingen manuellt eller fjärrstyrt.  

5.1 Vad behövs för elnätsautomation?  

• Felindikation för att ta reda på vart felet är. I studien är det undersökt med 

felindikation på varje nätstation.  

• Batterireserv. Samma som används på andra ställen i Luleå Energis elnät, alternativt 

följer med lösningsförslaget.  

• Kommunikation för att få informationen från felindikatorn till driftcentralen. Den 

kommunikationen som passar bäst. Signalkabel, fiber eller tetra-radio (RAKEL).  

• Motor till lastfrånskiljare/effektbrytare. 

• RTU som kan styra motorn. Val av RTU är beroende på vilket lösningsförslag som 

används.   

• Teknik/logik för elnätsautomation. Tekniken är beroende på vilket lösningsförslag som 

används.  

De berörda nätstationer kan uppdateras med det som behövs för elnätsautomation enligt 

studien, det kan bli något problematiskt för Nätstation 2 som är den äldsta nätstationen.  

Det finns olika sätt att elnätsautomatisera. Det finns olika företags produkter att använda sig 

av och olika lösningsalternativ. Målet med lösningsförslagen har varit att ta fram en 

helhetslösning, med minst feldetektering och fjärrstyrning som båda är kopplade till SCADA-

systemet.   

5.2 Vad finns idag i slingans nätstationer? 

Ingen av nätstationerna i den berörda slingan har felindikator/-mätare, batterireserv, 

motordon till lastfrånskiljare/effektbrytare, teknik/logik för elnätsautomation. Alla 

nätstationer i slingan har lastfrånskiljare, som kan manövreras manuellt.  

5.2.1 Kommunikation 

Nätstation 1: Ej indragen signalkabel. 

Nätstation 2: Inkopplad signalkabel, nära optisk fiber. 

Nätstation 3: Ej inkopplad signalkabel, nära optisk fiber. 

Nätstation 4: Ej indragen signalkabel, indragen optisk fiber. 

Nätstation 5: Inkopplad signalkabel. 

Nätstation 6: Inkopplad signalkabel. 
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5.3 Lösningsförslag 1-Protrol 

Protrol arbetar med produktutveckling och är konsulter inom kraft- och automationsteknik. 

Deras produkter används inom drift, övervakning och feldetektering för bland annat 

nätstationer och fördelningsstationer. Mycket av teknologin bakom produkterna är egna 

patentskyddade lösningar.  

De huvudsakliga kunderna för Protrol finns inom kraftföretag, energiverk och offentlig 

förvaltning. (24) 

Tekniken Protrol använder hjälper till med feldetektering, som ska leda till förkortade 

avbrottstider. Feldetekteringen sker i mellanspänningsnätet och insamling av larm från 

nätstationer. Logiken som används i Protrols feldetektorer analyserar de tre fasströmmarna 

och avgör riktning av fel, utan någon spänningsreferens. Mätningen sker med 

strömtransformatorer. Felen som kan upptäckas med hjälp av logiken är jordfel och 

överströmsfel. Känsligheten är också hög för högohmiga och intermittenta jordfel. För 

felmätning i nätstationerna krävs en feldetektor och en strömtransformator för varje fas.  

5.3.1 IPC401x  

IPC401x har inbyggd RTU och feldetektering. Vid fel skickas information till SCADA-systemet 

och åtgärd kan utföras från driftcentralen. Det går även att välja med 

”automation/självläkande” nät, där enheten, med hjälp av en logik, väljer åtgärd och utför 

den automatiskt. Enheten möjliggör övervakning och fjärrstyrning (indikeringar och 

manövrar).  

Matningen till enheten sker via 24 V DC (likspänning) vid normal drift. Om 

fördelningsledningen löser ut krävs det en batterireserv för att matningen inte ska upphöra.  

I standardlåda med IPC ingår, färdigt för installation på plint:  

• 1 st Standardskåp (400*600*210) bestyckad med 1 st IPC401x,  

(kombinerad RTU och överströms- och jordfelsdetektor),  

• När-/Fjärromkopplare, batteriladdare, 24V batteri. 

• 3 st delbara strömtransformatorer 150/1A eller 300/1A strömtransformatorer  

(går att få med andra strömtransformatorer också) 

Med helautomation blir det ett högre pris än utan.  

 Kommunikationstyp Protokoll 

IPC4010 Signalkabel IEC60870-5-101 

IPC4011 Optisk fiber IEC60870-5-101 

IPC4012 TCP/IP-kommunikation IEC60870-5-104 

 

Automationstekniken är byggd på en ”true fault-pass-through” typ där enheterna 

kommunicerar med varandra och driftcentralen. Felstället upptäcks genom att varje enhet 
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känner av om felet har passerat eller inte, då går det att hitta mellan vilka två enheter felet 

är.  

Lösningen går att implementera i befintliga stationer med både effektbrytare och 

lastfrånskiljare. Med effektbrytare krävs en högre kommunikationshastighet och säkerhet 

för att kunna säkerställa bästa resultat. Tekniken med effektbrytare är en så kallad ljus 

omkoppling. Med en effektbrytare går det att sluta och bryta höga strömmar upp till några 

kA. Med lastfrånskiljare blir det en så kallad mörk omkoppling, lastfrånskiljaren ska kunna 

sluta och bryta märkström.  

Ljus eller mörk omkoppling bestäms av om slingan har flest effektbrytare eller 

lastfrånskiljare. Om det är en slinga med till exempel fem stycken effektbrytare en 

lastfrånskiljare, fungerar feldetekteringen för alla nätstationer men självaste automationen 

endast för effektbrytarna.  Och vice versa.  

I studien har två elnätsföretag som använder Protrols produkter kontaktats. De har använt 

olika lösningar, mörk och ljus, med signalkabel och med optisk fiber.  

Kommunikationen till centralen stänger av under automation. Det är på grund av att 

protokollet IEC-101, som är ett master/slave8-protokoll, används. För att informationen inte 

ska krocka behöver automationen ockupera hela kommunikationsledningen. I en IEC101-

slinga går det att kombinera optisk fiber och signalkabel.  

Vid användning av signalkabel; Om det sker en ombyggnation i slingan, som inte följer den 

befintliga ordningen, krävs en omprogrammering av enheterna. Adresserna måste stämma 

överrens med den fysiska ordningen. Med fiber går det att bygga om utan att 

omprogrammera.  

Produkterna har 3 års fabriksgaranti. Det enda underhållet som behövs är på de externa 

batterierna som kan ingå i leveransen.  

Lösningen är väldigt enkel att implementera på de flesta slingorna idag och relativt billig. 

Produkterna har normal livslängd som motsvarande elektriska produkter. Protrol har 

enheter som har varit i drift sedan 2000 som inte har visat någon indikation att de är på väg 

att gå sönder på grund av ålder. För att kunna implementera i befintliga nätstationer 

lösningen behövs: 

• Kommunikationslösning 

• Motordon till lastfrånskiljare/effektbrytare 

(25) 

                                                      
8 När en enhet har kontroll över en eller fler andra enheter, i samma riktning. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Master/slave_(technology) 2017-05-19 

https://en.wikipedia.org/wiki/Master/slave_(technology)
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5.4 Lösningsförslag 2 – Netcontrol 

Netcontrol har lösningsförslag för datakommunikation, nät-, stationsautomation och 

driftcentraler. Deras kunder utgörs av bland annat bolag för eldistribution, -transmission och 

produktion. 

Netcontrol har bland annat produkter för nätautomation, kommunikation, motordon, RTU:n 

och brytare.  

”Våra produkter är lätta att skräddarsy, installera och använda, med användarvänligt 

gränssnitt för konfigurering och användning.” (26) 

5.4.1 Netcon 100 

Netcon 100 kan användas för fjärrstyrning, riktad felindikering, elkvalitetsmätning och 

skyddsfunktioner. Enheten placeras ut på punkter i nätet där behovet för sådana funktioner 

finns. Funktionerna finns integrerade i enheten och kan beställas.  

Vid felfri drift sker matningen till enheten via 24 V DC. En batterireserv krävs vid avbrott för 

att enheten fortsatt ska vara i drift.  

Netcon 100 levereras färdigmonterad i skåp, som också innehåller en 24 V DC batterireserv. 

Batteriet används till enheten och det eventuella motordonet.  

Krav: Fjärrstyrning, feldetektering, eventuellt automatisk omkoppling.  

Den förväntade livslängden för enheten är 20 år och uppåt, normalt har den 2 års garanti. 

Mjukvaran kan behöva uppdateras för buggfix och för att installera nya egenskaper (mer 

komplicerad mjukvara behöver generellt uppdateras). Det kan också finnas behov för 

säkerhetspatchning9. Mjukvaran kan fjärruppdateras. För hårdvarans underhåll är det främst 

batteriet som kan behöva bytas. Det är ett ”long life”-batteri i enheten som ska ha minst 12 

och 15 års livslängd, beroende på temperatur. Batteriets kapacitet kan fjärrtestas. 

Operativsystemet som används i enheterna är Linux, som har använts under en längre tid 

och även används i andra sorter av mätutrustning. Det sker kontinuerligt ny 

funktionalitetsutveckling för Netcon 100, vilket ser till att enheten hålls uppdaterad 

framtidsmässigt.  

Netcon 100-enheterna sköter feldetekteringen på slingan och informationen sammanställs 

av RTU:n, den skickas sedan vidare till driftcentralen via SCADA:n, där beslut om åtgärd tas. 

Om det finns en befintlig RTU i fördelningsstationen går det att använda den.  

Det finns olika alternativ för helautomation. Bland annat en där Netcon 100 självständigt 

kopplar om ifall spänningen försvinner från den matande kabeln. Ett annat alternativ är att 

logiken placeras i fördelningsstationens RTU. Mätningen utförs på slingan av Netcon 100-

enheterna och informationen sammanställs till av logiken i fördelningsstationens RTU, som 

                                                      
9 Öka säkerheten genom att uppdatera systemet med en ny kod för att undvika kända hot. (29) 
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kopplar om i slingan så felet isoleras. En slinga med fel kan, med den inställningen, kopplas 

bort automatiskt. Så kallat självläkande nät.  

På mellanspänningssidan mäts strömmarna antingen med Rogowskispolar eller med 

strömtransformator och signalomvandlare. Strömtransformator används oftast endast om 

det redan finns en strömtransformator installerad i nätstationen. Spänningsmätningen sker 

antingen direkt från kapacitiv spänningsindikering eller med spänningstransformator.   

Enheten fungerar med både effektbrytare och lastfrånskiljare. Det går att ha de flesta olika 

kommunikationssystemen i samma enhet.  

I studien har andra elnätsföretag som använder sig av Netcon 100 kontaktats. Där har 

lösningen inte implementerats på en hel slinga utan implementeras vid om-/nybyggnation av 

nätstationer. Enheten används där med fjärrstyrning, övervakning och felindikation.  

Ifall Netcon 100 installeras i samband med köp av ny nätstation blir kostnaden lägre och 

installationen är enklare. Det går att installera i de flesta befintliga stationerna också.  

För att implementera lösningen i en befintlig nätstation behövs: 

• Kommunikationslösning 

• Motordon till lastfrånskiljare/effektbrytare 

(27) 

5.5 Jämförelse 

Effektiviseringen och förbättringen av SAIDI hör ihop. En uppskattning är att avbrottstiderna 

kommer minska från 1 timme i snitt/vart femte år till 15 minuter i snitt/vart femte år. Då blir 

SAIDI också 75 % bättre. Uppskattningen är grundad på LEEAB:s avbrottstider för den berörda 

slingan och hur lång tid det kommer ta för beredskapspersonalen att göra en bedömning och 

utföra en åtgärd av felet. Med helautomatisk omkoppling kommer avbrotten sällan vara högre 

än tre minuter och därför inte räknas in i SAIFI.  

Möjligheter: 

Lösning A ”Protrol” har olika produkter för olika lösningar. Funktioner och kommunikation 

beror på val av produkt. 

Lösning B ”Netcontrol” har ett utgångsläge som går att uppgradera. Samma produkt har flera 

valbara funktioner och kommunikationsmöjligheter.  

Lösning A ”Protrol” är den lösningen som är minst komplex, och mer användarvänlig. 

Support finns för båda lösningsförslagen.  

Protrol har jobbat mycket med feldetektering och haft det som utgångspunkt. Netcontrol har 

fjärrstyrningen som utgångspunkt.  
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Kännedomen för Netcontrol som företag är större, det är ett större företag. Både Protrols och 

Netcontrols produkter har använts inom LEEAB, i olika utsträckning.  

Lösningsförslag B ”Netcontrol” är ungefär 40 % dyrare än lösningsförslag A.  

Jämförelse av 
lösningsförslag 

A ”Protrol” B ”Netcontrol” 

Kostnad Billigare  Dyrare  

Möjligheter Färre Fler 

Kommunikation Optisk fiber, signalkabel 
eller TCP/IP-kommunikation 

De flesta, kan användas var 
för sig eller tillsammans 

Felindikator/-mätare   Ja Ja, som tillval 

Batterireserv Ja, som tillval Ja 

Motordon till 
lastfrånskiljare/effektbrytare 

Nej Nej 

Teknik/logik för 
elnätsautomation 

Ja, som tillval Ja, som tillval 

Förbättring av SAIDI 
(SAIDI/SAIFI med 
helautomation) 

75 % (~100 %) 75 % (~100 %) 

Användarvänligt Mer  Mindre 

Komplexitet Mindre Mer 

Support Ja Ja 

Företagskännedom Ganska bra Väldigt bra 

Huvudsaklig inriktning Feldetektering Styrning 

Soliditet Ja Ja 

Livslängd >15 år 20 år 

Garanti 3 år 2 år 

Underhåll Hårdvara: Batterier Mjukvara: Uppdateringar 
Hårdvara: Batterier 

Matning 24 V DC 24 V DC 
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6 Diskussion  
Elnätet finns till för användarna, det vill säga kunderna. Högre leveranssäkerhet betyder 

nöjdare kunder. I centrala Luleå finns det väldigt många kunder som blir berörda av ett 

avbrott, direkt (t.ex. avbrott i hemmet/näringsverksamheten) och indirekt (t.ex. som kund i 

handel). Elnätsautomation är ett sätt att ha större översikt över elnätet. Det finns stora 

fördelar med det vid till exempel inkoppling av mer förnyelsebar energi när matningen kan 

ske från kundernas solpaneler och vindkraftverk, och ge mer översikt över 

leveranskvaliteten/-säkerheten, vilket kan leda till förbättring av det. Att veta felstället och 

uppkomsten av felet kan ge en bättre överblick, i alla delar av nätet.  

Grunden till att kunna ta beslut och utföra åtgärder är att veta var felet är och helst varför 

det har uppkommit. I studien har en lösning med en elnätautomationsenhet på varje 

nätstation studerats, vilket är det optimala för att minska antalet drabbade kunder. Så snart 

felstället och felanledning är fastställd går det snabbt att utföra en åtgärd. Om det exakta 

felstället mellan nätstationerna är känt, eller i vilken nätstation, går det att sektionera om så 

övriga på slingan har ett så kort avbrott som möjligt. Redundans är en viktig aspekt för 

elnätsautomation. Utan redundans går det att koppla om så att så få som möjligt blir 

drabbade av avbrottet, med redundans går det i vissa fall att koppla om så ingen blir 

drabbad av avbrottet. Det förutsätter att varje nätstation har en enhet för elnätsautomation 

och att felet är mellan nätstationerna. För fel i en nätstation går det att minimera antalet 

drabbade av avbrottet med hjälp av elnätsautomation.  

Att ha en enhet för elnätsautomation per nätstation blir väldigt dyrt, för att minska 

kostnaderna är en lösning att dela upp slingan i sektioner där möjliga området för felstället 

minskar. Om det är många och långa avbrott på slingan kan en enhet på varje nätstation 

vara att rekommendera. För att börja någonstans med elnätsautomation rekommenderas 

det att hitta en slinga där många nätstationer ska byggas om inom en snar framtid och i och 

med ombyggnationen installera det som krävs för elnätsautomation. En väldigt viktig aspekt 

för elnätsautomation är att den ska vara ett komplement till de primära funktionerna. Om 

automationen av någon anledning inte fungerar ska de ursprungliga, manuella funktionerna 

fungera som tidigare.  

Personsäkerhetsmässigt finns det färre risker med fjärrstyrd omkoppling (eller automatisk 

omkoppling) än med manuell omkoppling. Om omkoppling sker finns det alltid risk för en 

ljusbåge att uppstå, det är mindre risk att någon blir skadad om omkopplingen sker fjärrstyrt 

när förhoppningsvis ingen är inom räckhåll för ljusbågen. Manuell omkoppling, eller 

omkoppling på plats i nätstationen gör det möjligt att se vilket skick nätstationen är i. För 

gamla nätstationer kan det vara skillnaden mellan ett mindre och ett större avbrott. Rent 

tekniskt kan det gå att implementera alla funktioner som behövs för elnätsautomation i en 

äldre nätstation, rent praktiskt är det svårt att säga hur den gamla utrustningen påverkas av 

det. I en ny nätstation där lösningen är implementerad från början finns det också möjlighet 

att få utrustningen testad innan den ska användas i verkligheten.  
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Den snabbaste och mest effektiva lösningen är också den dyraste. Effektbrytare, optisk fiber 

och helautomation ingår i den. Om tanken endast är att få ner avbrottstiderna är 

helautomation, eller självläkande nät, att föredra. Det är kostsamt och i kabelnät är det 

oftast inte nog många avbrott för att nyttan ska väga upp kostnaden.  

6.1 Syfte/Mål 

Alla sex nätstationer som varit med i studien har förutsättningar för att kunna automatiseras 

som det ser ut i dagsläget. För vissa stationer i slingan, speciellt de äldre, kan det behöva 

byggas om onödigt mycket för att kunna implementera elnätsautomation. Genom att 

förbereda för elnätsautomation vid om-/nybyggnation kan kostnaden, arbetsmängden för 

implementering minska och säkerheten öka än implementering av ny teknik i gamla 

stationer.  

Avbrottstiderna förkortas av elnätsautomation, vilket är syftet med elnätsautomation. Sedan 

måste nyttan vägas mot kostnaderna. Den berörda slingan har inte särskilt många eller långa 

avbrott och har inte heller kunder som drabbas specifikt vid avbrott. Det kan vara en fördel 

att i första hand automatisera de fördelningsledningarna som har kunder som påverkas mest 

av ett avbrott (ex. sjukhus, skolor, industrier, handel).  

6.1.1 Lösningsförslag och jämförelse 

I de två lösningsförslagen har en helhetslösning varit grunden. Det finns säkert andra företag 

eller flera olika företag tillsammans som har liknande lösningar. Det finns olika åsikter om 

fjärrstyrning, lastfrånskiljare, effektbrytare och helautomation. Det enda genomgående 

under hela arbetets gång är vikten av att hitta felstället.  

Protrols lösning utgår från feldetektering, vilket var det viktigaste av det som kommit fram 

under arbetets gång. Det är den billigare av de båda lösningarna och relativt billig överlag för 

en elnätsautomationslösning.  

Netcontrols lösning utgår från styrning, feldetektering är ett tillval. Netcon100 används av 

Luleå Energi i dagsläget.  

Båda lösningsförslagen är bra alternativ. För en slinga med nätstationer som inte ska byggas 

om inom en snar framtid rekommenderas Protrols lösning. Den är enklare och billigare att 

implementera i befintliga nätstationer. Det är en enkel, användarvänlig lösning där 

enheterna knappt kräver något underhåll. För att få fler möjligheter till utveckling 

rekommenderas Netcontrols lösning.  

Det finns många olika delar för att få elnätsautomation att fungera. Inget elnät är det andra 

likt, för att få en tydligare bild är det en fördel att prova lösningsförslagen, till exempel i en 

testslinga. Det är då möjligt att jämföra resultat och ha med det i bedömningen. Det blir 

tydligare vad som fungerar bäst och varför.  
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6.2 Metoddiskussion 

Mest tid har lagts på samtal inom LEEAB och andra företag. Samtal med enskilda personer är 

ett bra sätt att få ta del av personliga erfarenheter och kunskaper. Den mänskliga faktorn 

(kunskapsbrist, personliga åsikter, m.m.) måste beaktas. Utan att ha samtal med Luleå Energi 

och andra elnätsföretag skulle slutsatsen om att fellokalisering är det viktigaste mycket 

troligt inte kommit till. Om studien inte hade utgått från feldetektering skulle slutresultatet 

sannolikt sett väldigt annorlunda ut.  

I början av arbetet lades mycket tid på att lösa kommunikationsdelen för lösningarna. Mer 

tid hade funnits till annat om den avgränsningen lagts tidigare. Kommunikation är en viktig 

del men i den här studien har det inte varit den primära delen.  

Med längre tid för studien hade ett studiebesök och provning av lösningar prioriterats. 

Studiebesöket hade med fördel fått vara på ett elnätsföretag som jobbar med 

elnätsautomation, alternativt ett företag som har lösningar för elnätsautomation. För full 

förståelse och överblick hade test av lösningarna varit att föredra.  

6.2.1 Avgränsningar 

Det ger en bättre helhetssyn att undersöka större delar av elnätet och jämföra med 

varandra. En stor anledning att undersöka en annan del av nätet hade varit om det fanns en 

väsentlig del mikroproduktion inkopplad, vilket det inte fanns i det här fallet. Bedömningen 

gjordes att det inte var väsentligt att undersöka någon annan nätdel för den här studien. Vid 

något liknande arbete rekommenderas att undersöka mer hur andra elnätsföretag har gjort, 

om möjligheten finns.  

Många fler delar än det som är med i studien är viktiga för elnät i allmänhet. I studien har 

bedömningen gjorts att det redan finns mycket kunskaper om de befintliga delarna i 

nätstationer och elnätet. Vilka olika produkter som ska användas (ställverk, motordon, 

lastfrånskiljare och så vidare) har därför inte tagits i beaktning.  

Det finns fler kommunikationslösningar än de som är nämnda i studien. För att göra det 

enklare för LEEAB att välja en kommunikationslösning, anpassades lösningsförslagen för att 

passa de befintliga kommunikationsalternativen. Av RAKEL, signalkabel och optisk fiber är 

det sistnämnda alternativet det med störst överföringskapacitet och överföringshastighet. 

Det är dyrt att gräva ner optisk fiber om det inte görs i samband med något annat. Priserna 

för de olika kommunikationslösningarna har lämnats utanför studien, främst för att det 

redan finns pris att jämföra med från andra projekt.  

LEEAB beskrivit ett problem som de ville ha en lösning på. Största delen av arbetet handlar 

därför om hur elnätsautomation ska gå till, inte varför. Kundnytta, avbrottstider och hur 

enkel automationen ska vara är en del av arbetet men fokus ligger på hur det praktiskt ska 

vara möjligt att implementera elnätsautomation.  
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7 Slutsatser och fortsatt arbete 
Elnätsautomation är ett väldigt komplext område. För bästa resultat rekommenderas det att 

välja olika fördelningsledningar för att prova lösningar. Om elnätsautomation ska 

implementeras på en befintlig slinga där det är lång tid till nästa planerade ombyggnation, 

rekommenderas Protrols produkter. Om det är en fördelningsledning där planerade 

ombyggnationerna ligger nära i tid är rekommendationen att välja en lösning för att få 

lösningen monterad och testad i nätstationen innan uppsättning.   

För förbättring av avbrottstid och statistik kan slutsatserna dras att SAIDI förbättras med 

enklare elnätsautomationslösningar och helautomationslösningar medan SAIFI kan 

förbättras vid helautomatiserade lösningar, om det leder till att avbrottstiden är under tre 

minuter. 

Rekommendationen är att implementera motordon, kommunikation och eventuellt också 

tekniken för elnätsautomation vid ny-/ombyggnation av nätstationerna. Genom att installera 

motordon och gräva ner rör för optisk fiber, om annan grävning ändå ska göras, möjliggörs 

många elnätsautomationslösningar. 

Det finns många olika sätt att bygga elnät på och många företag, produkter och liknande att 

använda sig av. Det är en rekommendation att diskutera lösningar för elnätsautomation och 

annat med andra elnätsföretag, det ger större möjligheter till att hålla nere kostnader och 

samtidigt samla erfarenheter. 

Sensorer eller enklare felindikatorer som går att integrera med resterande 

elnätautomationsutrustningen saknas. Min övertygelse är att fler hade satsat på enklare 

elnätsautomation om det hade funnits billigare alternativ som är enkla, där hela nätet inte 

behöver byggas om. Det hade också gett bättre översikt över nätet i allmänhet.  
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