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SAMMAFATTNING 

Elvabrott och reaktiv effekt är två faktorer som förorsakar stora överkostnader vid 
samtliga elbolag. Dessa kostnader överförs i sinom tid till kunderna. 

Samtidigt mer och mer regler och normer kräver större tillsynt för kundernas fördel. 
Kostnaderna bör optimeras och information bli tillgängligare. Installationen av de nya 
fjärravläsningssystemen öppnar nya möjligheter för att förbättra dessa processer.  

Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera processer och procedurer i tre 
elbolag för att hantera reaktiv effekt hos privatkunder och elavbrott. 

Resultatet visar att elbolagen är mycket konservativa med sina processer och 
fortfarande finns utrymme för flera förbättringar. Reaktiv effekt tas inte i beaktande och 
underskattas ordentligt av elbolag hos vanliga hushåll. Trots detta några försök att börja 
arbeta med den har redan införts. Däremot reaktiv effekt hos stora konsumenter och 
industri är med i detta arbete endast som ett exempel därför att där finns det 
omfattande kontroller och kompenseringar. Fokus i vårt fall ligger på hushåll. 

Angående elavbrott finns väl bestämda mekanismer. Analysen visar att det finns 
möjlighet att förbättra dessa processer genom att utnyttja de nya 
fjärravläsningsmätarna, GIS- och GPS-system.  

Det presenteras några lösningar där det anses vara nödvändigt men inte i den stora hela. 
Målet är att undersöka och beskriva processer inför framtida arbeten. 
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ABSTRACS 

Power outages and reactive power are two factors that cause large over costs at all 
electric utilities. These costs are after hand transferred to the customers.  
 

At the same time more and more rules and standards require that electric utilities take 
in consideration for its customers. The costs should be optimized and information more 
accessible. The installation of new measurement systems opens new possibilities for 
improving these processes.  
 

The aim of this work is to investigate and analyze the processes and procedures in three 
electric utilities to manage reactive power and power outages in residential customers.  
 

The results show that electricity companies are very conservative with their processes 
and still there is place for more improvement. Reactive power is not taken in 
consideration and properly underestimated by electric utilities in residential customers. 
Despite this, few attempts to start working on it has already been introduced. In 
contrast, reactive power of large consumers and industries is included in this work only 
as an example; therefore there are already extensive controls and compensations in this 
subject. The focus of our case lies in household.  
 

There are well-defined mechanisms to manage outages. The analysis shows that it is 
possible to improve these processes by taking advantage of the new remote reading 
meters, GIS and GPS systems.  
 

We present some solutions when we believe is necessary but not in the whole. The goal 
is to investigate and describe the processes for future work. 
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FÖRORD 
I princip skulle heta detta arbete ”Att effektivisera arbetsprocesser och förenkla 
tillgången till elnätsinformation hos elnätsföretagen och till dess kunder”. Men när det 
satts ingång med det upptäckte man att ett grundare arbete behövdes först så att det 
börjades med hanteringen av reaktiv effekt och elavbrott. 

Information och kostnader är som de flesta kunderna är mest intresserad av [1] men 
framför allt kostnader. Elavbrott och reaktiv effekt är de viktigaste faktorerna som 
förorsakar överkostnader hos samtliga elbolag. Därför bestämdes det att börja därifrån. 

 

Västerås, mars 2010 
Alexander Casal 
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Kapitel 1  

INLEDNING 

Enligt en omfattande rapport from Energimarknadsinspektionen[1], är de tre vanligaste 
anledningarna för höjningar av nätpriser de följande: 

- Ökade kostnader för nätförluster 
- Investeringar i fjärravläsningssystem 
- Nya krav på ökad leveranssäkerhet 

Några av dessa nätförluster sitter i själva naturen av eldistribution liksom resistiva 
förluster eller virvelström hos transformatorerna. Andra, liksom reaktiv effekt, är 
beroende av lasten och kan beräknas och motverkas. Reaktiv effekt orsakar stora 
kostnader hos elbolag[3]. Idag görs kontroll och mätningar av reaktiv effekt inom 
industri och stora konsumenter som förorsakar reaktiv effekt men privatkunder har 
lämnats hittills åt sida av dessa åtgärder. 

De nya elmätare som tillåter fjärravläsning, kan även mäta reaktiv effekt och kan 
fortsätta i funktion vid elavbrott. De två sista funktioner är inte obligatorisk att använda 
men skulle öka prestanda vid vissa situationer. 

Det skall läggas fokus i vårt arbete på reaktiv effekt och elavbrott. 

 

1.1 Backgrund 

 

1.1.1 Elproduktion i Sverige [2][1] 

Elen produceras och levereras till kunderna genom olika steg: produktion, överföring 
och distribution, se figur 1. Innan el kan levereras, behöver det genereras. 
Kraftproducenterna består av en eller flera produktionsanläggningar, dvs. roterande 
turbiner, som omvandlar mekanisk energi till elektricitet. Genom 
transformatorstationer, som ansluter kraftproducenterna till ledningar, elen överförs till 
överföringssystemet för att bli transporterad långa sträckor. Distributionssystemet gör 
möjligt att optimera elproduktionen inom ett land och elhandel mellan länder. 
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Dessutom är det nödvändigt för en säker kraftöverföring att kunna hantera 
linjefrånkopplingar, slag av blixtnedslag, kraftminskning och oväntade variationer i 
elförbrukning utan att minska spänningskvalitet. Bortsett från 400 kV och 220 kV 
kraftledningssystemet, som ägs av staten, ingår anläggningar och sammankopplingar 
med grannländerna och IT-system [4]. 

 

Figur 1. [5] 

 

1.1.2 Elnätet i Sverige [2] [1] 

Elnätsverksamhet är ett naturligt monopol och det är Energimarknadsinspektionen 
uppgift att övervaka nätföretagens prissättning. [1] 
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Det finns fem viktiga aktörer i elmarknaden i Sverige: elproducenter, elhandelsföretag, 
nätföretag, balansansvariga och elanvändare. Nätföretagens verksamhet omfattar 
överföring av el, förvaltning drift och underhåll av nätet samt mätning och rapportering 
av den el som transporteras genom nätet. [2] 

 

 

Figur 2. [6] 
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1.1.3 Elnät uppdelning [2] [1] 

Det svenska elnätet uppdelas i tre delar: 

- Stamnätet   

- Regionala nät 

- Lokala nät 

 

Figur 3. 

1.1.1.1 Stamnätet 

Svenska Kraftnät ansvarar för stamnätet, som omfattar 220 och 400 
kV-system samt huvuddelen av förbindelserna med de nordiska 
grannländerna. Kraftproducenter, industrier och andra förbrukare kan 
utnyttja stamnätet för att transportera el från egna anläggningar – 
eller inköpt el – till de delar av landet där den förbrukas eller säljs till 
grannländerna. [2] 

1.1.1.2 Regionalnät 

De regionala näten, normalt på spänningsnivåerna 40 – 220 kV, ägs 
och drivs i huvudsak av de större nätföretagen. Det regionala nätet 
kopplar samman stamnätet med lokalnäten och vissa större mottagare 
av el. [2]  
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1.1.1.3 Lokalnät 

De lokala näten, normalt högst 40 kV, ägs av distributionsföretag och 
överför el till användarna inom ett visst område. [2]  

1.1.4 Reaktiv Effekt 

Generationen av reaktiv effekt i ett kraftverk och leveransen till en belastning som 
ligger på långt avstånd är inte ekonomiskt genomförbart [3]. Således 
effektfaktorkorrigeringen ger ekonomiska besparingar i investeringar och minskar 
effektförluster i alla apparater mellan privatkunder och källan kraftverk, inklusive 
distributionsnät, transformatorer i transformstationer och kraftledningar. 

Dessutom en ökad användning av lågenergilampor, LED-lampor, luftkonditionering och 
andra utrusningar bidrar till en högre reaktiv effekt hos vanliga hushåll. 

1.1.5 Elavbrott 

Elbolag förväntas ge kontinuerlig och god service till sina kunder i rimlig grad med en 
ekonomisk användning av tillgängliga system och apparater [5][7]. Här har begreppet 
kontinuerlig elektrisk tjänst meningen att uppfylla kundernas elektriska energi krav 
enligt deras efterfrågan, i enlighet med säkerheten för personal och utrustning. 
Elkvalitet innebär att möta kundens efterfråga inom bestämda spännings och frekvens 
begränsningar[7].  
För att behålla pålitlig service till kunderna bör ett försörjningsnät ha tillräckligt med 
redundans i systemet för att förhindra att ett komponentavbrott blir ett elavbrott för 
kunderna, vilket leder till förlust av varor, tjänster eller förmåner. För att beräkna 
kostnaden för tillförlitlighet, måste kostnaden för ett avbrott fastställas. Regler om 
skadestånd på grund ett elavbrott regleras I ellagen kap.11. Vissa skador betraktas 
enligt ellagen kap.10 [5]. 
Tillförlitlighets kostnader används för tariff analys och beslut om tariffhöjningar. Den 
ekonomiska analysen av systemets tillförlitlighet kan också vara ett mycket användbart 
planeringsverktyg vid fastställandet av investeringarna som krävs för att förbättra 
tjänsternas tillförlitlighet genom att det faktiska värdet av ytterligare (och ökande) 
investeringar i systemet.  
Lämplig nivå av tillförlitlighet ur konsumenternas perspektiv kan definieras som den 
grad av tillförlitlighet när summan av anskaffningskostnaderna plus kostnader för 
avbrott som inträffas reducerats till ett minimum. Observera att systemets 
tillförlitlighets förbättringar och investeringar inte är linjärt samband, och optimalt (eller 
lämplig) tillförlitlighetsnivå av systemet motsvarar den optimala kostnaden, det vill säga 
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den lägsta totalkostnaden. Men Billinton [8] påpekar att "den mest opassande 
parametern är kanske inte den faktiska nivån av pålitlighet vilket inte kan ignoreras, 
men den ökande tillförlitlighets kostnad. Vad beror den ökade tillförlitligheten per 
investerad dollar? Var ska nästa dollar placeras i systemet för att uppnå maximal 
tillförlitlighets nytta? " 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att kartlägga procedurer och processer hos tre elbolag för att 
hantera reaktiv effekt och elavbrott hos vanliga hushåll. Denna information skall 
utforma grunden för framtida arbeten, med privatkunder i fokus, för att optimera och 
förbättra dessa processer inom elbranscher. 

1.3 Problemställning 

Idag finns hos samtliga elbolag olika processer och procedurer för att hantera reaktiv 
effekt och el avbrott. Med detta arbete skall det försökas att undersöka om dessa 
processer är aktuella, effektiva och hur de implementeras. 

1.4 Avgränsningar 

Arbete avgrännsas angående reaktiv effekt till hushåll. Det finns redan många analyser 
av reaktiv effekt hos stora konsumenter och industri men ej hos privatkunder.  
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Kapitel 2  

TEORI BACKGRUND 

2.1 Aktiv, reaktiv och skenbar effekt [9].  

Effekten utvecklade i en DC-last i en DC-krets är mycket enkel att beskriva: det är 
resultatet av produkten av strömmen genom lasten och spänningen över den. 

𝑃 = 𝑉𝐼 

 

Figur 4 

Situationen i en sinusformad AC-krets är mer komplicerad på grund av en fasskillnad 
som kan finnas mellan AC-spänningen och AC-strömmen till lasten. Den momentana 
effekten som levereras till en AC belastning kommer fortfarande att vara en produkt av 
den momentana spänningen och den momentana strömmen, men den genomsnittliga 
effekten levererad till lasten kommer att påverkas av fasvinkeln mellan spänning och 
ström. 

Som det framställs i figur 4 finns en enfas spänningskälla som levererar ström till en 
enfaslast med impedans 𝒁 = 𝑍∠ 𝜃Ω. Om det antas att belastningen är induktiv, då 
impedansen vinkel 𝜃 av lasten kommer att vara positiv, och strömmen är fördröjd i 
förhållande till spänningen med vinkel 𝜃. 
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Figur 5 

Ekvationen som beskriver spänningen över lasten är: 

𝑣(𝑡) = √2𝑉 cos𝜔𝑡         (1) 

där 𝑉 är rms-värdet av spänningen över lasten, och det resulterande strömflödet är 

𝑖(𝑡) = √2𝐼 cos(𝜔𝑡 − 𝜃)   (2) 

där 𝐼 är rms-värdet av strömmen som flödar genom lasten. 

Den momentana effekten som levereras till lasten vid varje tidpunkt 𝑡 är 

𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡) = 2𝑉𝐼 cos𝜔𝑡 cos(𝜔𝑡 − 𝜃)    (3) 

Vinkel 𝜃 i denna ekvation är impedansvinkeln av lasten. För induktiva laster, är 
impedansvinkeln positiv och strömmens vågform är fördröjd i förhållande till 
spänningens vågform med vinkeln 𝜃. 

Om det tillämpas trigonometriska identiteter på ekvation (3), kan den manipuleras i ett 
uttryck av formen 

𝑝(𝑡) = 𝑉𝐼 cos𝜃(1 + cos 2𝜔𝑡) + 𝑉𝐼 sin𝜃 sin 2𝜔𝑡   (4) 

Den första termen i denna ekvation representerar effekten som levereras till lasten 
genom strömkomponenten som är i fas med spänningen, medan den andra termen 
motsvarar den levererade effekten till lasten genom strömkomponenten som är 90° ur 
fas i förhållande till spänningen. Komponenterna i denna ekvation är ritade i figur. 
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Figur 6 

Observera att den första termen av det momentana effektuttrycket är alltid positivt, 
men det ger effektpulser i stället för ett konstant värde. Det genomsnittliga värdet av 
denna term är 

𝑃 = 𝑉𝐼 cos 𝜃   (5) 

vilket är den genomsnittliga eller aktiva effekten (P) som levereras till lasten 
representerad av termen 1 i ekvationen (4). Enheten för aktiv effekt är watt (W), där 

1 W = 1 V x 1 A    (6) 

Observera att den andra termen i det momentana effektuttrycket är positivt under 
halva tiden och negativ halva tiden så att den genomsnittliga effekten levererad av 
denna term är noll. Denna term representerad effekt som först blir överförd från källan 
till last, och sedan återvänd från lasten till källan. Effekten som kontinuerlig studsar 
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fram och tillbaka mellan källan och lasten kallas reaktiv effekt (Q). Reaktiv effekt är den 
energi som först lagras och släpps sedan ut i induktors magnetiska fält, eller i 
kondensators elektriska fält. 
Lasts reaktiva effekt ges av 

𝑄 = 𝑉𝐼 sin𝜃   (7) 

där θ är lastens impedansvinkel. Av konvention, är Q positivt för induktiva laster och 
negativ för kapacitiva laster. Enheten för reaktiv effekt är volt-ampere reaktiv (var), där 
1 var = 1 V x 1 A. Trots att den dimensionella enheten är desamma som för watt, ges 
traditionellt till den reaktiva effekten ett unikt namn för att skilja den från den aktiva 
effekten som är levererad till en last. 

Den skenbara effekten (S) som levereras till en last definieras som produkten av 
spänningen över lasten och strömmen genom lasten. Den här är effekten som "verkar" 
bli levererad till lasten om fasvinkeln skillnaden mellan spänning och ström ignoreras. 
Skenbar effekt i en last beskrivs av 

𝑆 = 𝑉𝐼   (8) 

Enheten för skenbar effekt är volt-ampere (VA), där 1 VA = 1 V x 1 A. På samma sätt som 
reaktiv effekt ges skenbar effekt en distinktiv enhetsuppsättning för att undvika att den 
blandas ihop med aktiv och reaktiv effekt. 

2.1.1 Alternativa Effekt Ekvationer 

Om en last har en konstant impedans, då Ohms lag kan användas för att härleda andra 
uttryck för aktiv, reaktiv och skenbar effekt som melankoli levereras till lasten. Eftersom 
storleken av spänningen över lasten ges av 

𝑉 = 𝐼𝑍  (9) 

genom att ersätta ekvation (9) i ekvationerna (5) till (8) fås det ekvationer för aktiv, 
reaktiv och skenbar effekt uttryckt i termer av spänning och impedans: 

𝑃 = 𝐼2𝑍 cos𝜃     (10)                   

𝑄 = 𝐼2𝑍 sin𝜃     (11) 

𝑆 = 𝐼2𝑍                (12) 

där |𝑍| är storleken av lastens impedans 𝑍. 
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Eftersom impedansen 𝑍 kan uttryckas som 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 = |𝑍| cos 𝜃 + 𝑗|𝑍| sin𝜃    (13) 

det kan ses i denna ekvation att 𝑅 = |𝑍| cos 𝜃 och 𝑋 = |𝑍| sin𝜃, så att aktiv och reaktiv 
effekt i en last också kan uttryckas som 

𝑃 = 𝐼2𝑅   (14) 

𝑄 = 𝐼2𝑋   (15) 

där R är resistansen och X är reaktansen i last Z. 

2.1.2 Komplex Effekt 

För enkelhets skull vid datorberäkningar, blir aktiv och reaktiv effekt ibland 
representerade tillsammans som en komplex effekt 𝐒, där 

𝐒 = 𝑃 + 𝑗𝑄    (16) 

Den komplexa effekten 𝐒 levererad till en last kan beräknas ur ekvationen 

𝐒 = 𝐕𝐈∗         (17) 

där asterisken representerar komplexkonjugat operatör 

För att förstå denna ekvation, låt oss anta att en spänning applicerad på en last är 
𝐕 = 𝑉∠ 𝛼 och strömmen genom lasten är 𝐈 = 𝐼∠ 𝛽. Då den komplexa effekten 
levererad till lasten är 

𝐒 = 𝐕𝐈∗ = (𝑉∠ 𝛼 )(𝐼∠ −  𝛽) = 𝑉𝐼∠(𝛼 −  𝛽)  

= 𝑉𝐼 cos(𝛼 −  𝛽) +  𝑗𝑉𝐼 sin(𝛼 −  𝛽)    (18) 

Impedansvinkeln 𝜃 är skillnaden mellan spännings- och strömvinkeln (𝜃 =  𝛼 −  𝛽), så 
denna ekvation förenklas till 

𝑆 = 𝑉𝐼 cos𝜃 +  𝑗𝑉𝐼 sin𝜃 = 𝑃 + 𝑗𝑄   (19) 
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2.1.3 Sambanden mellan Impedansvinkel, Spänningsvinkel och Effekt 

Från grundläggande elkretsteori vet man att en induktiv last som visas i figur, har en 
positiv 𝜃 impedansvinkel, eftersom reaktansen av en induktor är positiv. Om en lasts 
impedansvinkel 𝜃 är positivt, fasvinkeln av strömmen som går genom lasten kommer att 
bli fördröjd i förhållande till fasvinkel av spänningen över lasten med 𝜃. 

𝐈 = 𝐕
𝑍

=  𝑉∠ 0°
|𝑍|∠ 𝜃

=  𝑉
𝑍
∠ − 𝜃    (20) 

Dessutom, om impedansvinkel 𝜃 av en last är positivt, kommer den reaktiva effekten 
som konsumeras av lasten vara positiv (ekvation), och lasten sägs förbruka både aktiv 
och reaktiv effekt från källan. 

 

Figur 7 

Däremot en kapacitiv last som visas i figur 8 har en negativ impedansvinkel 𝜃, eftersom 
reaktansen hos en kondensator är negativ. Om impedansen vinkel 𝜃 hos en last är 
negativt, strömmens fasvinkel 𝜃 som flödar genom lasten kommer att leda spänningens 
fasvinkel över lasten. Dessutom, om impedansvinkel 𝜃 i en last är negativt, kommer den 
reaktiva effekten 𝑄 konsumerad av lasten att vara negativt (ekvation 11). I detta fall 
säger man att lasten förbrukar aktiv effekt från källan och levererar reaktiv effekt till 
källan. 
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Figur 8 

 

2.1.4 Effekttriangeln 

Aktiv, reaktiv och skenbar effekt som levereras till en last är relaterade till 
effekttriangeln. En effekttriangel visas i figur. Vinkeln i det nedre vänstra hörnet är 
impedansvinkel 𝜃. Intilliggande sidan av triangeln är den aktiva effekten P levererad till 
lasten, den motsatta sidan av triangeln är den reaktiva effekten Q levererad till lasten, 
och triangels hypotenusa i är den skenbara effekten S i lasten. 

 

Figur 9 

Mängden cos 𝜃 brukar kallas lasts effektfaktor. Effektfaktorn definieras som skenbar 
effektens bråkdel S som faktiskt levererar aktiv effekt till en last. Så 

PF =  cos 𝜃   (21) 

där 𝜃 är lastens impedansvinkel 
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Observera att cos𝜃 =  cos(−𝜃), så att effektfaktorn som produceras av en 
impedansvinkel på +30° är exakt densamma som effektfaktor som produceras av en 
impedansvinkel från −30°. Eftersom man inte kan avgöra om en last är induktiv eller 
kapacitiv utifrån enbart effektfaktorn, brukar man ange om strömmen leder eller 
fördröjer spänningen när en effektfaktor citeras. 

Effekttriangeln visar förhållandet mellan aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt och 
effektfaktor klar, och erbjuder ett bekvämt sätt att beräkna olika effekt-relaterade 
mängder om några av dem är kända. 

Aktiv effekt genereras vid kraftverk, medan reaktiv effekt genereras antingen i kraftverk 
eller i kondensatorer. Det är ett välkänt faktum att användning av “shunt power 
capacitors” är det största ekonomiska verktyget för att motverka reaktiv effekt från 
induktiva laster och kraftledningar som drivs med en fördröjande effekt faktor. 

Det är en välkänd tumregel att den optimala mängden på kondensator- kilovars att 
installera är alltid beloppet till vilket de ekonomiska fördelar som uppnås genom att 
tillägga dessa kilovar exakt motsvarar den installerade kostnaden för kondensator- 
kilovar. Metoderna för att fastställa de ekonomiska fördelarna med en installation av 
kondensatorer varierar från bolag till bolag, men bestämning av den sammanlagda 
kostnaden för en kilovar per kondensator är enkelt och okomplicerat. 
I allmänhet, att de ekonomiska fördelar som kan härledas från kondensator 
installationen kan sammanfattas som: 

1. Frigivning av produktionskapacitet. 
2. Frigivning av överföringskapacitet. 
3. Frigivning av kapacitet i eldistribution substation. 
4. Ytterligare fördelar i distributionssystemet. 

(a) Minskad energi (koppar) förluster 
(b) Minskat spänningsfall och därmed förbättrad spänningsreglering. 
(c) Frigivning av kapacitet i distribution matare och tillhörande utrustningar. 
(d) Uppskjutande eller eliminering av investeringsutgifter för systemet 

förbättringar och/eller expansion. 
(e) Ökade inkomster på grund av förbättrad spänning. 
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Figur 10. Kretsar och fasvektordiagram: (a)-(c) utan och (b)-(d) med shunt capacitors 

2.2 Distribution tillförlitlighet, Driftavbrott och elavbrott 

2.2.1 Grundläggande definitioner 

De flesta av de följande termers definitioner för rapportering och analys av 
eldistributions drift- och elavbrott är definierade i referenslitteratur [10] [11].  

• Driftavbrott. Beskriver tillståndet av en komponent när den inte är tillgänglig för 
att utföra sin avsedda funktion på grund av någon händelse som har direkt 
samband med denna komponent. Ett driftavbrott kan eller inte kan orsaka ett 
elavbrott hos konsumenterna beroende på systemkonfiguration. 

• Påtvingad Driftavbrott. Ett driftavbrott orsakade av nödsituationer direkt 
kopplad till en komponent som kräver att komponenten skall tas ur tjänsten 
omedelbart, antingen automatiskt eller så snart en växling operation kan utföras, 
eller ett driftavbrott på grund av felaktig operation av utrustningar eller 
mänskliga faktor. 
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• Schemalagt Driftavbrott. Ett driftavbrott som uppstår när en komponent tas ur 
tjänst avsiktligt vid en vald tidpunkt, vanligen i syfte att ombyggnation, 
förebyggande underhåll eller reparation. Nyckeln för att avgöra om ett 
driftavbrott skall klassificeras som påtvingat eller planerat är följande. Om det är 
möjligt att skjuta upp driftavbrottet när sådant uppskov är önskvärd, är 
driftavbrottet ett planerat driftavbrott, annars är driftavbrottet ett påtvingat 
driftavbrott. Att skjuta upp ett avbrott kan vara önskvärt, till exempel för att 
förhindra överbelastning av anläggningarna eller ett elavbrott hos 
konsumenterna. 

• Partiell Driftavbrott. Beskriver en komponents tillstånd när kapaciteten av 
komponenten som fyller sin funktion är nedsatt, men inte helt eliminerad[12]. 

• Tillfälligt Påtvingat Driftavbrott. En komponents driftavbrott vars orsak är 
omedelbart självåterställd så att den berörda komponenten kan tas i bruk 
antingen automatiskt eller så snart som en omkopplare eller strömbrytare kan 
kopplas på igen eller en säkring bytas ut. Ett exempel på en tillfälligt påtvingat 
driftavbrott är en blixt överslag som inte permanent inaktivera den drabbade 
komponenten. 

• Uthålligt Påtvingat Driftavbrott. En komponent driftavbrott vars orsak inte är 
omedelbart självåterställd utan måste rättas till genom att undanröja problemet 
eller genom att reparera eller ersätta den berörda komponenten innan den kan 
återtas i bruk. Ett exempel på ett uthålligt påtvingat driftavbrott är en blixt 
överslag som krossar en isolator, och därmed inaktivera komponenten tills 
reparation eller utbyte kan göras. 

• Elavbrott. Tjänstavbrott till en eller flera konsumenter eller andra anordningar 
och på grund av en eller flera driftavbrotts komponenter, beroende på 
systemkonfiguration. 

• Påtvingat Elavbrott. Avbrott som orsakas av ett påtvingat driftavbrott. 
• Planerat elavbrott. Ett avbrott som orsakas av ett planerat avbrott. 
• Kortvarigt Elavbrott. Den har begränsad till den tid som krävs för att återställa 

tjänsten genom automatiskt eller övervakare kontrollerade växling operation 
eller manuell växling på platser där en operatör är omedelbart tillgänglig. Sådan 
växling normalt avslutas inom några minuter. 

• Tillfälligt Elavbrott. Den har en varaktighet begränsad till den tid som krävs för 
att återställa tjänsten genom manuell växling på platser där en operatör inte är 
omedelbart tillgänglig. Sådan växling kan normalt slutföras inom 1-2 timmar[12].  

• Uthålligt Elavbrott. Det är ett avbrott som varken är klassificerat som kortvarigt 
eller tillfälligt. 
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• System Elavbrott index. Det genomsnittliga antalet avbrott per betjänad kund 
per tidsenhet. Det beräknas genom att dividera det ackumulerade antalet kund 
avbrott i ett år med antalet kunder som betjänas[13]. 

• Kund Avbrott index. Det genomsnittliga antalet avbrott upplevt per drabbad 
kund per tidsenhet. Det beräknas genom att dividera antalet kunder avbrott 
observerad under ett år med antalet drabbade kunder[13]. 

• Last Avbrott Index. Den genomsnittliga kVA av ansluten last som blir avbruten 
per tidsenhet per antal anslutna laster som serveras. Det bildas genom att 
dividera den årliga last avbrott med de anslutna lasterna. 

• Kund Beskärning Index. De kVA-minuter ur ansluten last som blir avbruten per 
drabbade kunder per år. Det är förhållandet mellan de totala årliga beskärningar 
och antalet kunder som drabbas per år[13]. 

• Kund Avbrott Varaktighet Index. Avbrottets varaktighet hos kunderna under en 
viss tidsperiod. Den bestäms genom att dividera summan av avbrotts varaktighet 
från alla kunder som drabbas av uthålligt avbrott under den angivna tiden med 
antalet kunder som drabbas av uthålligt avbrott under denna period[13]. 

• Kortvarigt avbrott. Den total förlust av spänning (<0,1 PU) på en eller flera 
fasledare under en period mellan 30 cykler och 3 sek. 

• Uthålligt Avbrott. Den total förlust av spänning (<0,1 PU) på en eller flera 
fasledare under en tid större än 1 min. 

Enligt IEEE kommittén[14] skall följande grundläggande uppgifter ingå i en utrustning 
avbrottsrapport:  

1. Typ, konstruktion, tillverkare och andra beskrivningar för klassificeringen. 
2. Datum för installation, placering på systemet, längd i händelse av en linje. 
3. Felmod (kortslutning, falsk operation, och så vidare).  
4. Orsak till felet (blixt, träd, och så vidare). 
5. Tiden (båda ur drift och tillbaka i tjänst, snarare än bara driftavbrotts 

varaktighet), datum, meteorologiska förhållanden när felet inträffade.  
6. Typ av driftsavbrott, påtvingat eller schemalagt, övergående eller permanent. 

Vidare har kommittén föreslagit att det totala antalet liknande komponenter i tjänst 
även skall rapporteras för att avgöra driftavbrottsgrad per komponent per tjänst år. Det 
föreslås också att varje komponentfel, oavsett avbrott, dvs. om det orsakade ett avbrott 
till en kund eller inte, bör redovisas i syfte att fastställa komponentfel grad ordentligt 
[14]. Felrapporterna ger mycket värdefull information för förebyggande 
underhållsprogram och utbyten av utrustning. 
Det finns olika typer av probabilistisk modellering av komponenter för att förutsäga 
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komponentfel grad som bland annat inkluderar: (i) passning till en modifierad 
tidsvarierande Weibullfördelning för komponentfel fall och (ii) komponent 
överlevnadsgrad studier. Men allmänt kan det finnas vissa skillnader mellan den 
förväntade felgraden och den observerade felgraden och det beror på följande faktorer 
[15]: 

1. Definition av fel. 
2. Verklig miljö jämfört med prognos miljö. 
3. Underhåll, support, testutrustning, och särskild personal. 
4. Sammansättning av komponenter och komponentfel grad som antas för att göra 

prognoser. 
5. Tillverkningsprocessen inklusive inspektion och kvalitetskontroll. 
6. Distribution av fel gånger misslyckande. 
7. Oberoende komponentfel. 

2.3 Distribution tillförlitlighetsindex. [11] 

Drift- och elavbrott kan studeras med hjälp av prediktiva tillförlitlighetsverktyg som kan 
förutsäga kundtillförlitlighets karakteristika och bygger på systemets topologi och 
komponent tillförlitlighetsdata. För att uppnå detta, distribution tillförlitlighetsindex bör 
beräknas. Sådana tillförlitlighetsindex bör gälla både varaktighet och frekvens av 
driftsavbrott.  
De måste också överväga systemets totala förhållanden samt kundens specifika 
förutsättningar. Användningen av genomsnittligt värde leder till förlust av viss 
information liksom tiden tills elen återtas i bruk hos den slutliga kunden, men 
genomsnittliga värden bör ge en allmän inblick av försörjningsnäts tillstånd.  
Här gör man ett antagande att när en kund får ett elavbrott, skickas teknikerna med en 
gång och återställande arbetet startar omedelbart. Därför här är avbrottstid samma 
som återställande varaktighet.  

2.4 Ihållande Avbrott Index.  

Dessa index är också känd som kundbaserade index.  

2.4.1  Genomsnittligt antal Avbrott index  

System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) 
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Detta index är utformad för att ge information om den genomsnittliga frekvensen av 
ihållande avbrott per kund över ett fördefinierat område. Därför,  

 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
Summa antal kundavbrott 

 totalt antal kunder 
 

 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑𝑁𝑖
𝑁𝑇

 

 
Där 𝑁𝑖  är antalet avbrott kunder för varje avbrott evenemang under rapportperioden 
och 𝑁𝑇 är det totala antalet kunder som betjänas för området indexeras . 

Indexet kan både användas för att beräkna historiska händelser eller för att simulera 
framtida scenarier (exempelvis jämföra olika investeringsalternativ). 

2.4.2 System genomsnittlig Avbrottslängd Index  

System Average Interruption Duration Index (SAIDI) 

Indexet är utformat för att ge information om den genomsnittliga tiden som kunderna 
upplever ett avbrott. Så,  

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
Summan av kundavbrottstid

 totala antal kunder 
    

 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑𝑟𝑖 𝑁𝑖
𝑁𝑇

 

 
Där 𝑟𝑖 är återställandet tid för varje avbrott evenemang.  

2.4.3 Kund Genomsnittlig Avbrottslängd Index  

Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) 
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Den representerar den genomsnittliga tiden som krävs för att återställa tjänsten till 
kunderna per ihållande avbrott. Därför,  

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑  Summan av all kundavbrottstid

total antal kundavbrott
=
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼

 

 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑𝑟𝑖 × 𝑁𝑖

𝑁𝑖
=
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼

 

 

2.4.4 Kund Totalt Genomsnittliga Avbrottslängd Index 

Customer Total Average Interruption Duration Index (CTAIDI) 

För kunder som faktiskt upplevde ett avbrott, utgör detta den totala genomsnittliga 
tiden under rapportperioden de var utan ström. Detta index är en hybrid av CAID och 
beräknas på samma sätt förutom att kunderna med flera avbrott räknas endast en gång. 
Därför,  

𝐶𝑇𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ Summan av all kundavbrottstid

totalt antal kundavbrött
 

 

𝐶𝑇𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑𝑅𝑖 × 𝑁𝑖

𝐶𝑁
 

där 𝐶𝑁 är det totala antalet kunder som har haft en ihållande avbrott under 
rapportperioden.  
Vid beräkning av totalt antal kunder som fick avbrott, varje enskild kund skall endast 
räknas en gång oavsett hur många gånger avbrott den fick under rapporteringsperioden. 
Detta gäller både CTAIDI och CAIFI.  

2.4.5 Kund Genomsnittligt Avbrott index (CAIFI)  

Customer Average Interruption Frequency Index (CAIFI) 

Detta index ger genomsnittlig frekvens av ihållande avbrott för de kunder som drabbats 
av ihållande avbrott. Kunden räknas endast en gång oavsett hur många gånger avbrott 
den upplevde. Så,  
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𝐶𝐴𝐼𝐹𝐼 =
totalt antal kundavbrott 

totalt antal kunder som får avbrott
 

 

𝐶𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑𝑁𝑖
𝐶𝑁

 

2.4.6 Genomsnittlig Tjänst tillgänglighetsgrad Index (ASAI)  

Average Service Availability Index (ASAI) 

Detta index representerar den del av tid (ofta i procent) som en kund har levererad el 
under 1 år eller den definierade rapporteringsperioden. Därför,  

𝐴𝑆𝐴𝐼 =
=  antal kundtimmar i funktion

antal önskade kundtimmar
 

 

𝐴𝑆𝐴𝐼 =
𝑁𝑇 × (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/å𝑟) − ∑𝑟𝑖𝑁𝑖

𝑁𝑇 × (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/å𝑟)  

Det finns 8760 timmar under ett normalt år och 8784 under ett skottår.  

2.4.7 Genomsnittlig System Avbrottsfrekvens index (ASIFI)  

Average System Interruption Frequency Index (ASIFI) 

Detta index är särskilt framtagen för att beräkna tillförlitlighet baserad på belastning 
snarare än antal kunder. Det är ett viktigt index för områden som huvudsakligen 
levererar el till industriella/kommersiella kunder.  
Det används också av elbolag som inte har detaljerad kundspårning. I liknelse med SAIFI, 
ger det information om systemet genomsnittlig avbrottsfrekvens. Därför,  

𝐴𝑆𝐼𝐹𝐼 =
anslutna kVA som blir avbrutna
totalt anslutna kVA levererade

 

 

𝐴𝑆𝐼𝐹𝐼 =
∑𝐿𝑖
𝐿𝑇
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där ∑𝐿𝑖 är den totala ansluten kVA-last som blir avbruten per varje avbrott och 𝐿𝑇 är 
den totala ansluten kVA-last som levereras.  

2.4.8 Genomsnittlig System Avbrottsvaraktighet index (ASIDI) 

Average System Interruption Duration Index (ASIDI)  

Detta index har utformats med samma filosofi som ASIFI, men den ger information om 
systemet genomsnittlig avbrottsvaraktighet. Så  

 

𝐴𝑆𝐼𝐷𝐼 =
anslutna kVA avbrottsvaraktighet
totalt anslutna kVA som levereras 

 

 

𝐴𝑆𝐼𝐷𝐼 =
∑𝑟𝑖 × 𝐿𝑖

𝐿𝑟
 

 

2.4.9 Kunds Upplevda Fleravbrott (CEMI) 

Customers Experiencing Multiple Interruptions (CEMI) 

Detta index är utformad för att spåra antalet N ihållande avbrott till en specifik kund. 
Dess syfte är att hjälpa till att identifiera kundens problem som inte kan ses med hjälp 
av genomsnittliga värden. Därför,  

𝐶𝐸𝑀𝐼𝑛 =
totalt antal kunder som upplevt �ler ihållande avbrott

totalt antal kunder 
 

 

𝐶𝐸𝑀𝐼𝑛 =
𝐶𝑁(𝑘>𝑛)

𝑁𝑇
 

 
där 𝐶𝑁(𝑘>𝑛) är det totala antalet kunder som har upplevt fler än n ihållande avbrott 
under rapporteringsperioden.  
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2.5 Andra index (Momentant)  

2.5.1 Momentant Genomsnittlig Avbrottsfrekvens Index (MAIFI) 

Momentary Average Interruption Frequency Index (MAIFI) 

Detta index är mycket lik SAIFI, men det följer den genomsnittliga frekvensen av 
momentana avbrott. Därför,  

𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼 =
totalt antal kunder med momentana avbrott

totalt antal kunder
 

 

𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ 𝐼𝐷𝑖 × 𝑁𝑖

𝑁𝑇
 

 

där 𝐼𝐷𝑖 är antalet enhets avbrott. MAIFI är samma som SAIFI, men det är för korta tider 
snarare än långvariga avbrott.  

2.5.2 Momentant Genomsnittlig Avbrottshändelser frekvens Index (MAIFI) 

Momentary Average Interruption Event Frequency Index (MAIFI) 

Detta index är mycket lik SAIFI, men det följer den genomsnittliga frekvens av 
momentana avbrottshändelser. Så 

𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼𝐸 =
totalt antal kunder med momentana avbrottshändelser 

totalt antal kunder
 

 

𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼𝐸 =
∑ 𝐼𝐷𝐸 × 𝑁𝑖

𝑁𝑇
 

där 𝐼𝐷𝐸  är den avbrutna enheten under rapportperioden.  
Här är 𝑁𝑖  antal kunder som upplever momentana avbrottshändelser. Detta index ingår 
inte händelserna som omedelbart föregår en lockout.  
Momentant avbrott oftast spåras med hjälp av brytaren och stolpbrytare (recloser), 
vilket innebär att de flesta beräkningar av moment avbrott bygger på 𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼 och 
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𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼𝐸. Att exakt beräkna 𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼𝐸, måste ett elbolag har en ”supervisory control and 
data acquisition” (SCADA) system eller annan anslutningstid registersystem. 

2.5.3 Kunder Upplevande Flera ihållande Avbrott och momentant avbrott 
Events  

Customers Experiencing Multiple Sustained Interruptions and Momentary Interruption 
Events (CEMSMI) 

Detta index är utformad för att spåra antalet N av både ihållande och momentana 
avbrottshändelser till en serie av specifika kunder.  
Dess syfte är att hjälpa till att identifiera kundens problem som inte kan ses med hjälp 
av medelvärden. Därför,  

𝐶𝐸𝑀𝑆𝑀𝐼𝑛 =
totalt anta kunder som upplevt mer än 𝑛 avbrott 

totalt antal kunder 
 

 

𝐶𝐸𝑀𝑆𝑀𝐼𝑛 =
𝐶𝑁𝑇(𝑘>𝑛)

𝑁𝑇
 

 
där 𝐶𝑁𝑇(𝑘>𝑛) är totalt antal kunder som har upplevt mer än n ihållande och 
momentana avbrottshändelser under rapporteringsperioden.  

2.6 Last- och energibaserade Index (ENS) 

Energy Not Supplied Index (ENS)  

Det finns också ett last- och energibaserade index. I fastställandet av sådana index, 
måste man veta den genomsnittliga lasten på varje buss. Denna genomsnittliga last L på 
en buss fås från 

𝐿𝑎𝑣𝑔 = 𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘 × 𝐹𝐿𝐷 

 där 𝐿𝑎𝑣𝑔 är den högsta lasten (efterfrågan) och 𝐹𝐿𝐷 är lastfaktorn.  

Den genomsnittliga lasten kan fås från 

 

𝐿𝑎𝑣𝑔 =
total energi efterfrågad under perioden av intresse

perioden av intresse
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Om perioden av intresse är ett år,  

𝐿𝑎𝑣𝑔 =
total årlig energi efterfrågad

8760
 

 
 

2.6.1 Icke Levererad energi Index (ENS) 

Energy Not Supplied Index (ENS) 

Detta index representerar den totala energin som inte tillhandahålls av systemet och 
uttrycks som  

𝐸𝑁𝑆 = �𝐿𝑎𝑣𝑔.𝑖 × 𝑟𝑖  

 
ENS = Sigma L x R  
där 𝐿𝑎𝑣𝑔.𝑖 är den genomsnittliga lasten ansluten till lastpunkten 𝑖.  

2.6.2 Genomsnittlig Icke Levererad energi Index (AENS)  

Average Energy Not Supplied (AENS) 

Detta index representerar den genomsnittliga energin inte tillhandahålls av systemet.  

𝐴𝐸𝑁𝑆 =
den totala energin som inte blir levererade 

totalt antal kunder
 

 

𝐴𝐸𝑁𝑆 =
∑𝐿𝑎𝑣𝑔.𝑖 × 𝑟𝑖

𝑁𝑇
 

Detta index är detsamma som det genomsnittlig avkappning kunder index, ASCI.  

2.6.3  Genomsnittlig Avkappning Kund Index (ACCI)  

Average Customer Curtailment Index (ACCI) 
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Detta index representerar den totala energin inte som inte levereras per påverkad kund 
av systemet 

𝐴𝐶𝐶𝐼 =
total icke levererad energi

totalt antal kunder som är påverkade 
 

 

𝐴𝐶𝐶𝐼 =
∑𝐿𝑎𝑣𝑔.𝑖 × 𝑟𝑖

𝐶𝑁
 

 
Det är ett användbart index för att övervaka förändringar av genomsnittliga energin 
som inte levereras mellan ett kalenderår och ett annat.  
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Kapitel 3  

METOD 

I detta kapitel skall beskrivas metoden som användes för att analysera reaktiv effekt och 
elavbrott hos tre elbolag.  Dessa bolag är: 

- Eskilstuna Energi och Miljö AB 
- Sala-Heby Energi AB  
- Mälarenergi AB 

Det skall inte individualiseras varje elbolag i vårt arbete. Detta arbete har inte för avsikt 
att göra en individuell analys av varje elbolag utan att veta hur de allmänt hanterar 
reaktiv effekt och elavbrott och vilka processer de har. 

3.1 Enkät 

Utifrån teorin som beskrevs i kapitlet 2 skrevs det en enkät (se bilaga A) för att 
undersöka hur några bolag arbetar med reaktiv effekt och elavbrott hos hushållen i 
Sverige. 

3.2 Analys och Återkoppling 

Efter att svaren fås av de tre bolagen som skall undersökas kommer det att göras en 
analys av dem med återkoppling till teori. Målet är att ge en teoretisk grund till analysen. 
Detta betyder inte att man inte kan ha egna antagande. 

3.3 Slutsatser 

När alla frågor har analyserats och återkopplats skall slutsatser dras utifrån dem. 

Dessa frågor skall konfronteras med angivna litteratur och tidigare arbeten inom detta 
ämne. 

Trots att målet inte är att erbjuda färdiga lösningar, kommer det att göras när det anses 
nödvändigt. 
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Hela processen kan beskrivas med den följande diagram: 

 

Figur 11 
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Kapitel 4  

RESULTAT 

4.1 Reaktiv Effekt 

Samtliga elbolag har strikta och väl bestämda kontroller för reaktiv effekt på stora 
konsumenter och industri. Straffavgift och andra överpriser är några av åtgärderna som 
elbolagen applicerar till dessa kunder. Detta betyder att kunderna här står för kostnader 
som de förorsakar genom konsumering av reaktiv effekt. 

Men på lågspänningssidan är mättning och kontroll av reaktiv effekt lika med noll. Detta 
betyder att de extra kostnaderna som elbolagen får från lågspänningssidan uppdelas 
mellan alla privatkunder i form a högre priser i sina räkningar. Två av de tre elbolag som 
har undersökts, planerar att utföra en undersökning av reaktiv effekt på 
lågspänningssidan. 

De nya elmätarna har möjlighet att mäta reaktiv effekt men funktionen används inte 
idag. Inga system finns utvecklade för att arbeta på lågspänningssidan. En kontroll här 
skulle garantera en bättre fördelning av kostnader som reaktiv effekt förorsakar och 
samtidigt skulle tillåta framtida planeringar för att kompensera denna effekt om 
analysen kostnad mot investering visar sig nödvändigt. 

Nya apparater och utrustningar som lågenergilampor, induktionsspis, LED-lampor, osv. i 
vanliga hushåll ändrade förutsättningarna för reaktiv effekt hos privatkunder. Vissa 
elbolag är medvetna om det och därför har de börjat planera en undersökning inom 
detta område. 

I linje med Energimarknadsinspektionen [1] för att förbättra elprisinformation till 
kunderna och kostnadsuppdelning borde ett omfattande arbete sättas igång för att 
kartlägga situationen av reaktiv effekt i vanliga hushåll. 

4.1.1 Några exempel av reaktiv effekt hantering från Sala-Heby Energi AB 

För att illustrera hur reaktiv effekt hanteras idag skall det tas några exempel från Sala-
Heby Energi AB (SHE). Dessa exempel skall baseras på stora och medelstora 
konsumenter eftersom det inte finns några mättningar på lågspänningssida.  
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4.1.1.1 Distributions nät hos SHE 
 

I Sala används ÄT39-nät för att distribuera elektricitet. Detta nät motsvarar ungefär 75 % 
av SHE-s eldistribution och förser ström till mer än 7000 kunder. ÄT39-nätet förgrenar 
ut sig till 78 20/0,4V-nätstationer som kunderna är anslutna till. 

 

Figur 12 
 

ÄT39-nätet tar emot elkraft från två källor: från vattenfalls regionala nät som 
transformerar 70/20kV och från SHE-s egna kraftvärmeverk. Efter att elkraften tas emot 
fördelas strömmen på åtta facken. Facken skyddas vid hög ström eller spänning med en 
avbrytare. 
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ÄT39:an i Sala får effekt tillförd från två nät: det lokala vämekraftverkets kraftverksdel 
(KV) och det regionala nätet. 

Figur 13 
 

KV alstrar elkraft med en generator och har samtidigt en egenförbrukning för 
anläggningen via den så kallades ”lokal trafo”. 

Effektinformation för ÄT39:an fås alltså från mättningarna från lokal trafo, KV-
generatorn och regionala nätet. 

Med hjälp av generatorn kan KV alstra effekt och via lokal trafo dra effekt från ÄT39-
nätet som har ett konstant effekttuttag från det regionala nätet.  I figur 14 kan ses detta 
förhållande för året 2007.  

I figur 14 kan det också ses hur kraftiga variationer sker mellan månader och årstider. 
Det kan ses tydligt att effekten är lägre under sommarperioden och på samma sätt 
under helger. Det förekommer också kraftiga variationer mellan dag och natt. 

Om det analyseras effektfaktor (cos𝜑 ) ur figur 15 fås det ett värde på ungefär 0.97 som 
sällan understiger 0,94. Detta visas att ÄT39-s effektfaktor är relativt hög och det är 
sällan som elabonnenter upplever en faktor lägre än 0,97. 
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Figur 14 
 

Figur 15 
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Den övergripande el-energibalansen mellan regionala nätet, kraftvärmeverket, förluster 
och slutanvändning redogörs i tabell 1 och figur 16. Energistatistik är tagen för året 
2006. Kraftvärmeverket kräver el för värmeverkets fjärrvärmeproduktion och genererar 
el i kraftverket. 

Tabell 1 

 

Statistiska Central Byrå[21] visar de totala förlusterna från elleverantör till 
abonnenterna, där ingår förluster som produceras i stamnät, regionalt nät och lokalt nät. 
Förlusterna i ÄT39-nätet uppskattas till 4,25% [22]. Nedan beräknas den totala 
nettotillförseln till ÄT39 från det regionala. 

𝑺𝒍𝒖𝒕𝒊𝒈 𝒂𝒏𝒗ä𝒏𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 + 4,25% 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 =
= 𝑶𝒎𝒗𝒂𝒏𝒅𝒍𝒂𝒕 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 + 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙 =

= 𝑺𝒍𝒖𝒕𝒊𝒍𝒈 𝒂𝒏𝒗ä𝒏𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗
100

100 − 4,25
% − 𝑶𝒎𝒗𝒂𝒏𝒅𝒍𝒂𝒕 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
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Energibalansen visas i figur 16 och figur 17 utifrån tabell 1 och den totala regional 
nettotillförseln. 

 

Figur 16 
 

 

Figur 17 
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4.1.1.2 Kunder att analyseras 
 

Det har valts tre kunder hos SHE för att analysera reaktiv effekt:  

- Ica Åkrahallen som representerar en medelstor elförbrukare. 
- Landstinget Västmanland (Lasarettet) som representerar en stor elförbrukare. 
- Karlsson Spools AB som är den största elförbrukaren som skall analyseras i detta 

arbete. 

Alla dessa kunder är elförbrukare av ÄT39-nätet. Analysen görs på både aktiv och 
reaktiv effekt som fås från effektinformationen år 2007. 

Med hjälp av MatLab (se kod i bilaga B) skall alla beräkningar och plottningar utföras för 
varje kund. I den första plottningen skall det visas skillnaderna mellan aktiv och reaktiv 
effekt medan i den andra skall det visas det genomsnittliga cos𝜑 för varje timme under 
en vecka. 

 

4.1.1.3 ICA Åkrahallen 
 

Supermarket ICA Åkrahallen använder faskompensering och på så sätt får hög 
effektfaktor. Effekten beror på med en stor sannolikhet av antalet kundbesök, vilket 
hänger samman med samhällets livsstil och dess dygnrytm. Det kan ses också denna 
företeelse i effektkurvorna i figur 18. Kurvorna visar sig vara mycket symmetriska mellan 
alla dagar. Lasten består förmodligen av laster med kontinuerlig drift, t.ex. kyl- och 
frysanläggningar. 

 

 

Tabell 2 
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Figur 18 
 

 

4.1.1.4 Lanstinget Västmanland 
 

Lanstinget Västmanland är den 6:e största elförbrukare i SHE-s ÄT39-nät. Som det 
framgås från figur 19 och tabell 3 har anläggningen hög effektfaktor och effekten visar 
en symmetri mellan vardagarna . Här är spridningen från genomsnittet låg. 

 

Tabell 3 
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Figur 19 
 

4.1.1.5 Karlsson Spools AB 
 

Karlsson Spools AB är den 5:e största energiförbrukaren i SHE-s ÄT39-nät och tillverkar 
hydraulsystemlösningar. Detta företag hade under 2007 en förbrukning på över 2,5 
GWh som motsvarar ungefär på 2% av energianvändningen i ÄT39-nätet. I tabellen 4 
redogörs effektkarakteristik för Karlsson Spools AB. 

 

Tabell 4 
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Aktiv och reaktiv effekt har nästan samma storlek som det kan ses i figur 20. Kurvornas 
förändringar följer samma mönster som det framgår i grafen nedan. De genomsnittliga 
förlusterna för transformatorerna i detta företag reflekteras också i figur 20. 

 

Figur 20 
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Karlssons Spools AB är ett bra exempel för hög reaktiv effekt och låg effektfaktor. 
Förlusterna i transformatorn visas i tabell 5. Som det kan ses i tabellen den reaktiva 
effekten orsakar 17,8% av förlusterna i transformatorn. 

Tabell 5 

 

Nedan visas med högre precision en annan mätning tagen med en 
elkvalitetsanalysapparat. 

  

 

Figur 21 
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Den aktiva effekten varierar mer, som det kan ses i figur 21, än den reaktiva effekten, 
vilket kan vara på grund av maskinerna körs ofta på tomgång utan att bli avstängda. Det 
framgår också i figur 21 att finns inga märkliga dygnsvariationer eftersom företaget 
tillämpar skiftgång. 

 

4.1.1.6 Den ekonomiska analysen 
 

Eldistributions bolag tillämpar straffavgifter för konsumenter med hög reaktiv effekt. En 
analys med ekonomin i fokus skulle kunna vara om det skulle lönar sig för SHE att 
faskompensera i Karlsson Spools fall gentemot att ta straffavgifter för hög reaktiv effekt. 
Utifrån detta exempel det kan ses i tabellen 6 att effektfaktorn i Karlssons anläggningar 
är 0,7. Andra effektfaktorer och justeringar framgår också i tabellen. Den lägsta 
effektfaktorn hos detta företag var 0,62 under året 2007. 

Analysen berör bara ett rent ekonomiskt perspektiv. Andra faktorer som miljö eller 
föroreningar inte beaktas här. 

Tabell 6 

I figuren 20 framgår att den reaktiva effekten för året 2007 i Karlsson Spools AB 
fluktuerar mellan 150 kVAR och 250 kVAR under en dag. Företaget skulle behöva för att 
faskompensera denna effekt två olika skåptyper: APCR 125 kVAR eller APCR 300 kVAR. 
Priserna för dessa skåp ligger på ungefär 115.000 kr respektive 110.000 kr. Till dessa 
priser tillkommer frakt- och installationskostnader samt andra ytterlidare utgifter för att 
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komplettera installationen. Det kan uppkastas en total för hela investeringen på 
160.000 kr. 

Förlusterna på energianvändning i ÄT39-nät skulle kunna minskas med -0,5% [23] för 
året 2007 och energibesparingar vid 4,25% överföringsförluster i nätet [22] skulle 
innebära: 

�122.866MWh × �
100

100 − 4,25�
%� × 4,25% × 0,5% = 𝟐𝟓𝐌𝐖𝐡 

Där 122.866MWh är förbrukning hos slutabonnenter  

och �122.866MWh × � 100
100−4,25

�%� är slutförbrukning inklusive förluster. 

 

För att utföra den ekonomiska analysen bör ett elpris tas. Om det tas dagspriser skulle 
det inte reflektera verkligheten då exemplet har tagits från år 2007. Så ett pris på ca 30 
öre/kWh från året 2007 skall användas i detta fall. Till detta pris tillkommer andra 
kostnader som energiskatt, el-certifikat m.m. För att ta hänsyn till den totala kostnaden 
det skall göras en analys i intervallet 0 − 100 öre/kWh. 

Återbetalningstiden kalkyleras som 

Återbetalningstid(i år) = Investeringskostnad[i tkr]

Sparad elenergi�MWh
år �×Elpris[öre/kWh]

× 100[öre/kr]  

 

I figur 22 redogörs återbetalningstid gentemot elpris. 

Som kalkylerna visar skulle återbetalningstid vara på ungefär 20 år för ett elpris á 
30öre/kWh. Marginalen för osäkerhet i dessa kalkyler är något att ta hänsyn om 
eftersom indata inte är fullständig betrodd. I detta exempel bygger alla kalkyler på 
antagande att alla abonnenter som är kopplade till denna linje har effektfaktor 0,94 
med undantag av Karlsson Spools. Flera andra mätningar i denna linje skulle visa med 
större precision aktiv och reaktiv effekt samt andra förluster i nätet. Dessutom 
variationer i elpris och förändringar i elförbrukning gör att kalkylerna för 
återbetalningstid inte har en stor tillförlitlighet. 
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Figur 22 
 

Idag finns inga mätningar eller system på lågspänningssidan angående reaktiv effekt. 
Exemplet ovan kan det vara en bra startpunkt för att utveckla en metodologi för att 
hantera denna effekt hos vanliga hushåll. Några av elbolag som har undersökts har 
börjat ta några steg i denna riktning . 
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4.2 Elavbrott 

I mellan- och högspänningssidan finns tydliga och väl bestämda regler för att hantera 
elavbrott som har sitt ursprung där. Med hjälp av programvaror liksom DigPro eller 
Xpower karlägger elbolagen områdena som ett elavbrott pågår. Patruller och tekniker 
är koordinerade med handdatorer för återkoppla elen till kunderna. Trots a dessa 
processer är välprovad av elbolagen finns det ändå utrymme för förbättringar. Till 
exempel, när en patrull får i sin handdator ett elavbrott larm vet de inte om vägen till 
station eller substation är helfri eller om det finns något hinder som gör att de måste 
planera att ta en annan väg dit. En länk mellan GIS-systemet och information från 
Vägverket i real-tid skulle öka tillförlitligheten för hela proceduren. 

I lågspänningssidan hanteras elavbrott på ett helt annat sätt. Kunderna ringer till 
elbolaget och anmäler ett elavbrott. När många kunder anmäler ett elavbrott i samma 
område vet elbolagen att ett elavbrott pågår där och skickar en patrull för att åtgärda 
felet. Några av dessa elbolag som det undersöktes inte ens använde GIS-systemet för 
att placera på kartan området där avbrottet pågår utan de använder en manual process. 
Kunderna som inte är hemma får inte veta direkt om elavbrottet. Trots att 
programvarorna som används erbjuder en funktion för att meddela till kunderna om 
avbrottet är de oanvända. 

Annan detalj som det ficks veta i denna undersökning är att de nya elmätarna dör under 
ett elavbrott. I Finland däremot utnyttjas denna funktion för att placera ett elavbrott i 
real-tid innan kunderna börjar ringa till bolaget [11]. På det här sättet kan optimeras 
informationsflödet mellan elbolagen och kunderna. 

Dessutom finns det ingen analys av kostnaderna som orsakas av elavbrott på 
lågspänningssida.  Till exempel använder Vattenfall Eldistribution[ 11] två nyckeltal på 
högspänningssida: SAIDI (tabell 7) och SAIFI (se kapitel 2). Om elbolagen räknar med 
hjälp av några av nyckeltal som presenterades i Kapitel 2 skulle de veta nästan exakt 
vilka kostnader avbrottet orsakar hos elbolagen och kunderna. Idag blir optimering av 
kostnader en viktig punkt i Energimarknadsinspektionen föreskrifter. Det finns idag vissa 
regler för att återställa elen efter ett avbrott som till exempel när ett elbolag skall betala 
skadestånd till kunderna [5]. 

Som ett exempel ges en beräkning a nyckeltal SAIDI gjord av Vattenfall Eldistribution. I 
tabell 7 redovisas det totala SAIDI-talet för Sverige för åren 2004-2007. Data för 2004-
2006 är hämtad från Svensk Energis sammanställningar ”Elåret” för respektive år, se 
[17],[18] och [19]. Data för 2007 är hämtat från störningsstatistik på Svensk Energi [5].  
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Alla elavbrott som har sitt ursprung i lokalnätet med undantag av lågspänning är 
beräknad i totalt antal minuter. 

 SAIDI-statistik för Sverige 

År SAIDI 
2004    70,0 
2005   928,3 
2006     90,3 
2007   290,6 

 
Tabell 7 

 
Enligt Svensk Energi[24] motsvarar siffrorna i tabell 7 ca 90 % av alla elabonnenter i 
Sverige från olika nättyper vilket ger objektivitet för att analyserar dem gentemot 
eldistributions nät. Som det framgår i tabell 7 och figur 23 eldistributionen har en hög 
grad förutom år 2005. Åren 2004 och 2006 kan betraktas som normala utifrån SAIDI 
perspektiv. Eldistributionen under dessa år har ett mycket högre värde än Sveriges 
genomsnitt men inte resten av åren. En förklaring till SAIDI-index växlar kraftig mellan 
eldistribution och genomsnittet för hela riket under åren 2007 och 2005 är att en stor 
del av eldistributionen sker genom landsbygdsnät och det var i sådana områden som 
blev drabbade av stormen Per år 2007 och Gudrun år 2005. 

 Figur 23– Exempel på SAIDI-analys på Vattenfall Eldistribution 

Många elavbrott blir enligt samtliga elbolag som undersöktes på grund av naturliga 
faktorer, såsom blixtnedslag, vind, regn, is, och djur. Andra faktorer som också bidrar till 
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elavbrott är bristfälligt material och utrustningsfel. Övriga faktorer är fordon som 
kolliderar med stolpar, kranar träffande överliggande ledningar, skogsskövling, 
vandalism och schaktning utrustningar som skadar begravd kabel eller apparater. 
Ledningstyper spelar stor roll på dessa olyckor. I figur 24 presenteras en fördelning av 
ledningstyper i de olika regionerna i Vattenfall Eldistributions nät. 

Investeringar och planeringar borde göras med avseende på SAIDI-talet. Vissa nät skulle 
behövas bli ombyggnad om på grund av höga SAIDI-index. Med abonnentavbrottstid 
som mål och hänsyn till det ekonomiska perspektivet borde en analys ta fram om hur 
genom att höja kapacitet av en linje reducerar elavbrottstid och ge en bra bakgrund för 
att veta om en ombyggnation och/eller komplettering eller ingen av båda skulle vara 
lukrativ och effektiv[11]  

Figur 24 

Statistiken hade varit noggrannare om flera år hade tagits men mycket information 
saknas för många områden för tidigare år[24]. 
  
NetBas[25], där elavbrottsstatistik hämtades från, ta in information från DARWin-
indatasamlings system. DARWin samlar information från hundratals linjer och det är 
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inget enkelt arbete eftersom betydliga antal av fördelningsstationer inklusive sina linjer 
ingår in samlingen. 
 
Driftpersonal som arbetar med olika störningar registrerar i efterhand händelserna i 
DARWin databas på så sätt att de ger olika betäckningar på attribut och placering. På 
det här sättet ett problem med en linje kan hamna i flera poster istället för en. Då att 
bestämma om vissa poster skall adderas eller ej blir ett stort och omfattande arbete 
beroende på granskningen av detaljer för varje enskild linje. Detta bevisa att en 
normerad metod för att systematisera datasamlingar behövs för att kunna göra ett 
seriöst arbete med elavbrott. Annars förblir information utsprid på ett kaotiskt sätt med 
stora svårigheter att omarbeta den.  

Några elbolag stödjer sig för att inte använda informationsfunktion som 
programvarorna som Xpower erbjuder för att informera till kunderna om elavbrott, för 
att många gånger informeras till fel kunder om elavbrott. Det tycks att detta inte är 
någon anledning för att inte informera i real-tid till kunderna om ett elavbrott. Alla 
system, mer eller mindre, kräver förbättringar och det här är ett a dessa fall. 

Som det ses många processer som beträffar elavbrott behålls manuella och kunderna är 
inte helt i fokus. Energimarknadsinspektionen sträva efter att informationsflöde och 
tjänster inom el branscher skall förbättras mer och mer och här det finns mycket att 
göra. Ett system som kan läka ihop SCADA-system, de nya elmätarna, GIS-system och 
GPS kan ge en lösning till detta problem. 
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Kapitel 5  

SLUTSATSER 

5.1 Reaktiv effekt 

Som det framställs i denna rapport finns det inte något arbete alls angående reaktiv 
effekt hos vanliga hushåll. Ändå några förändringar är på gång men inte i takten som 
skulle önskas. 

När reaktiv effekt ges endast av kraftverk, varje system komponent (dvs, 
transformatorer, överförings- och distributionsnät, ställverk och skyddsutrustning) har 
generatorer ökas i storlek därefter. Kondensatorer kan mildra dessa villkor genom att 
minska reaktiv effekt efterfrågan hela vägen tillbaka till producenterna. Linje strömmar 
minskas från kondensator platser hela vägen tillbaka till generation utrustning. Som 
resultat, är förluster och belastningar som blir minskade i distributionsnät, 
transformatorstation och kraftledningar. Beroende på den okorrigerade effektfaktorn 
av systemet, kan installationen av kondensatorer öka generator- och 
transformatorstation kapacitet för ytterligare belastning av minst 30 % och kan öka den 
individuella krets kapacitet, från spänningsreglering synpunkt, med ca 30-100%. 
Dessutom strömminskningen hos transformatorer och distribution utrustningar samt 
linjebelastningar minskas på dessa kilovoltampere-avgränsade apparater och därmed 
fördröjer nya anläggningsinstallationer. 

Intäkterna för elbolag ökar till följd av ökad kilowattimme energiförbrukning på grund 
av spänningen stiger i distributionssystemet genom tillägg av korrigerande 
kondensatorbatterier. Detta gäller särskilt för bostadsändamål matare. Den ökade 
energiförbrukningen beror på vilken typ av apparat som används.  
Kondensatorer kan ge elbolagen en mycket effektiv kostnadsreducerande verktyg. Med 
anläggningskostnaderna ökande hela tiden, kan elbolagen skjutas upp nya investeringar 
i nya anläggningar eller elimineras helt och energibehov minskas. Således, 
kondensatorer bidrar till minskad driftskostnaderna och ge verktyg för att försörja nya 
laster och kunder med ett minimum system investering. Idag har elbolag i USA cirka 1 
kvar av kraftkondensatorer installerade för varje 2 kW av den installerade kapaciteten i 
syfte att dra nytta av de ekonomiska fördelarna [15]. 
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5.2 Elavbrott 

De flesta eldistributionsavbrott är en följd av skada på grund av naturliga faktorer, 
såsom blixtnedslag, vind, regn, is, och djur. Andra avbrott beror på bristfälligt material, 
utrustningsfel och mänskliga faktor såsom fordon som kolliderar med stolpar, kranar 
träffande överliggande ledningar, skogsskövling, vandalism och schaktning utrustningar 
som skadar begravd kabel eller apparater. 

Några av de mest skadliga och omfattande avbrott i distributionssystemet är resultatet 
av snö eller isstormar som orsakar nedfallna träd som i sin tur skadar 
distributionskanalerna. De flesta försörjningsnät inte har ett tillräckligt antal tekniker 
med mobila och mekaniserade utrustningar för att snabbt återställa alla tjänster när ett 
stort geografiskt område är inblandade.  
Samordning av förebyggande underhållsschema med tillförlitlighet analys kan vara 
mycket effektiv. De flesta försörjningsnät utforma sina system till en viss nivå av 
oförutsedda händelser, t.ex. gemensamma beredskapsplaner, så att på grund av 
befintliga tillräcklig redundans och växling alternativ, kommer en driftstörning av en 
enda komponent inte orsaka något kund elavbrott. Därför hjälper en oförutseddanalys 
för att fastställa de svagaste punkterna i distributionssystemet [16].  

Idag har de elbolag som undersökts underanvändningen av möjligheterna som erbjuder 
de nya elmätarna. En viktig funktion som borde utnyttjas är att skicka en signal efter ett 
elavbrott och på så sätt att inte bli beroende att kunderna skall ringa till bolaget för att 
kartlägga området där elvabrottet pågår. Dessutom kan bolagen determinera på kartan 
med hjälp av GIS-system eller något annat hela området där avbrottet befinner sig och 
länka ihop informationen med tekniker som är involverad för att lösa avbrottet 
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Kapitel 6  

REKOMMENDATIONER 

Framtida arbeten borde beskriva ett system för att förbättra processen inom elvabrott. 
Samtidigt borde ett förslag för att hantera reaktiv effekt hos vanliga hushåll ges. 

Också vore det intressant att hitta en länk elavbrott – elmätare – elbolag – kund för att 
optimera hantering av el avbrott. Nuvarande teknologi borde utnyttjas för att erbjuda 
bättre tjänster till kunderna. 

Elbolagen visade sig vara mycket konservativa angående vissa processer. En av dem är 
hantering av elavbrott. Där finns det utrymme för många förbättringar. De har de 
teknologier som krävs för att erbjuda flera och bättre tjänster till sina kunder. 

Även borde elbolagen införa en seriös och omfattande undersökning av reaktiv effekt 
hos vanliga hushåll. Nya apparater, lampor och utrustningar ger nya förutsättningar för 
att mäta och hantera reaktiv effekt hos privatkunder. 

Nya regler och normer lägger kunden i centrumet. Informationsflöde mellan kunderna 
och elbolagen måste därför förbättras och där finns det mycket att göra. 
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Kapitel 7  

TACK 
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BILAGA A 

 

AVBROTT 

Frågeformulär om elkostnader 

1) Vilka typer av elavbrott är mest förekommande hos elbolaget? 

2) Vilken/vilka av dessa typer orsakar väsentliga kostnader för bolaget? 

3) Vilken/vilka av dessa typer orsakar väsentliga kostnader hos kunderna? 

4) Hur upptäcker elbolaget oplanerade elavbrott? 

5) Vilken mekanism sätts igång när elavbrott har upptäckts? Finns det interna manualer 
för att hantera dessa elavbrott? Om det finns: Vilka specifikationer följs i dem? Vem 
reglerar dem? 

6) Vilka kalkyler använder ni för att beräkna kostnaderna för ett elavbrott? 

7) Vilka program/verktyg används för att hantera ett elavbrott? 

8) Hur samverkar/integrerar denna programvara/analysverktyg och mätdatabaserna 
(individuell mätning/AMR)? 

9) Arbetar man systematisk att förbättra elavbrottshanteringen? 

 

FÖRLUSTER 

1) Vilka nätförluster orsakar väsentliga kostnader hos elbolaget? 

2) Hur beräknas dessa förluster både i monetära termer och i effekt mätning? 

3) Vilka åtgärder tillämpas för att minimera dessa förluster? 

4) Finns någon ekonomisk kompromiss mellan investeringarna som behövs för att 
minimera förlusterna och förlusterna i sig? 

5) Vilka program/verktyg används för att mäta förlusterna? 

6) Hur samverkar/integrerar denna programvara/analysverktyg och mätdatabaserna? 

7) Arbetar man systematisk att förbättra förlusterna? 
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REAKTIV EFFEKT 

1) Mäter elmätaren reaktiv effekt på samtliga hushåll? 

2) Påverkar den reaktiva effekten hos hushållen kostnaderna på elbolaget på ett betydligt 
sätt? 

3) Hur kompenserar ni den reaktiva effekten hos vanliga hushåll? 

4) Är fortfarande lika beroende av var den uppstår? 

5) Hanterar ni på något sätt den reaktiva effekten som genereras/uppstår i hushållen? Om 
svaret är ja: Vilka analyser handlar om? Vilken information får ni? 

6) Var/när upptäcker ni den reaktiva effekten? Substationen? Lokalt nät?  Lågspänning 
transformatorer?  Inmatningspunkter? 
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BILAGA B 
 

MatLab M-fil 

%--Transfomatorförlusters kalkyler--% 
  
%--P_aktiv och Q_reaktiv för hela år (Sparas i en vektor)--% 
%aktiv effekt% 
P_aktiv=1; 
%reaktiv effekt% 
Q_reaktiv=1;  
  
%--transformator- egenskaper--% 
%huvudspänning för primärsida% 
U_huvud=21.6*10^3; 
%transformators tomgångsförluster% 
P_tom=960; 
%transformators reaktans% 
X_trans=4.43; 
%transformators märkeffekt% 
S_trans_mar=800000; 
%transformators förlust vid maxbelastning%  
P_belast_Max=6260;  
  
%--transfomator-kalkyler--% 
%aktiv effekt förlust hos lasten 
Pakt_f_b=P_aktiv.^2.*(P_belast_Max/(S_trans_mar^2)); 
%reaktiv effekt förlust (last)% 
Preakt_b_f=Q_reaktiv.^2.*(P_belast_Max/(S_trans_mar^2)); 
%reaktiv effekt% 
Q_trans=(P_aktiv.^2+Q_reaktiv.^2).*(X_trans./(U_huvud^2)); 
%totala förluster% 
P_f_trans=Pakt_f_b+Preakt_b_f+P_tom;  
  
%--data skrivs ut på workspace in MatLab--% 
%genomsnittlig aktiv effekt% 
p_ge_snitt=mean(P_aktiv) 
%högsta aktiva effekt%  
[p_max,Index_p_max]=max(P_aktiv) 
%energi% 
energi=sum(P_aktiv) 
%genomsnittlig reaktiv effekt%  
Q_ge_snitt=mean(Q_reaktiv) 
%högsta reaktiva effekt% 
[q_max,Index_q_max]=max(Q_reaktiv)  
  
%genomsnittlig skenbar effekt% 
S_ge_snitt=mean(sqrt(P_aktiv.^2+Q_reaktiv.^2)) 
%genomsnittlig skenabar effekt i % av märkeffekt% 
S_ge_snitt/S_trans_mar*100 
%högsta skenbar effekt%  
[s_max,Index_s_max]=max(sqrt(P_aktiv.^2+Q_reaktiv.^2)) 
%högsta skenbar effekt i % av märkeffekt%  
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max(sqrt(P_aktiv.^2+Q_reaktiv.^2))/S_trans_mar*100  
  
%Transformators energiförlust för hela året % 
P_f_trans_ar=sum(Pakt_f_b)+sum(Preakt_b_f)+P_tom*8760 
%energiförlust i transformatorn (reaktiv effekt)% 
P_f_Q_trans_ar=sum(Preakt_b_f) 
% Förluster i procent för hela året med avseende på reaktiv effekt% 
P_f_Q_trans_ar/P_f_trans_ar*100 
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