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Sammanfattning 

I framtiden kommer förnyelsebar energiproduktion och laddning av elbilar öka och i och med det 
är risken för avbrott större, dels för att förnyelsebar produktion är oregelbunden och kan öka och 
minska snabbt och dels att laddning av elbilar kan dra höga effekter som kan skapa fel, och då krävs 
det mer avancerad teknik för att korta avbrottstiderna.  
 
Även om det i dagsläget är god tillgänglighet i Övik Energi Nät ABs nät, är det bra att förebygga 
problem som kan uppkomma i framtiden. Ett förslag på placering av feldetektorn Protrol IPS 2 har 
presenterats där totalt fyra stycken detektorer föreslås, två i Bodums nätstation, en i Nolaskolans 
nätstation och en i nätstationen Dekarsön 2. Detektorerna ska installeras på 0,4 kV-sidan av 
transformatorn i nätstationerna. Effekten av att installera feldetektorerna förväntas vara att ett fel 
lokaliseras tidigare och därmed kan avbrottens varaktighet minska. 
 
Detta examensarbete har även visat, genom att jämföra tre driftfall, att det är fördelaktigt att ställa 
av en av fyra krafttransformatorer (130/10kV) över sommarhalvåret, april till september. Genom 
att ställa transformator T2 kan ca 16 000 kr, eller 69 393,6 kWh per år, sparas, och genom att ställa 
T4 kan ca 34 000 kr, eller 80 373,6 kWh per år, sparas. Det innebär 0,00295 % respektive 0,00342 
% av den årliga eldistributionen. Koldioxidutsläppen beräknas minska med 28,67 respektive 33,2 
ton. 
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Abstract 

Renewable energy and the charging of electrical vehicles will increase in the future. Therefore the 
risk of outages is also increasing, partly because renewable energy is intermittent and the 
production amount can change fast. Charging electrical vehicles is often demanding high effect in 
short time, which could make faults occur. It takes more advanced technology to short the outage 
time. 
 
Today Övik Energi has high reliability in the power grid, but in order to maintain the reliability, it is 
time to prevent problems that can occur in the future. This thesis has presented a suggestion for the 
placement of fault detectors Protrol IPS2, in which a total of four detectors is proposed. Two in the 
substation in Bodum, one in the substation near Nolaskolan and the last one in substation 
Dekarsön 2. The detectors is designed for installation on the 0,4 kV side of the transformer. The 
result of this investment is expected to be shorter sectioning time and therefore shorter outage 
time. 
 
This thesis has also shown that, by comparing three operation cases, it is beneficial to let one of the 
four power transformers (130/10 kV) be shut down over the six months from April to September. 
By turning transformer T2, 16 000 SEK or 69 393,6 kWh could be saved annually. The saving for 
turning transformer T4 of is 34 000 SEK or 80 373,6 kWh annually. These figures is representing 
0,00295 % and 0,00342 % of the total annual distribution in the grid respectively. The carbon 
dioxide could decrease with 28,67 and 33,2 ton respectively. 
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1. Introduktion 

Detta examensarbete är initierat av Övik Energi Nät AB som är dotterbolag till Övik Energi AB i 
Örnsköldsvik, Västernorrland. Övik Energi AB ägs av Örnsköldsviks kommun och har tre 
affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät. Hädanefter kommer Övik 
Energi Nät AB kallas Övik Energi för bättre flyt i texten. Examensarbetet varade i 10 veckor. 

1.1 Bakgrund 
Övik Energi skulle kunna effektivisera avhjälpningen av avbrott genom att installera feldetektorer 
med kommunikation. Som ett steg i Övik Energis miljöarbete så vill de utreda om det är 
ekonomiskt att ställa av en av de fyra krafttransformatorerna under sommarhalvåret då 
belastningen i nätet är relativt låg. Om tomgångsförlusterna överstiger kostnaderna för 
omkopplingen så kan koldioxidutsläppen som relaterar till förlusterna minskas. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att Övik Energi ska öka tillgängligheten genom att installera feldetektorer och 
eventuellt minska koldioxidutsläppen som beror på tomgångsförluster genom att stänga ned en av 
fyra krafttranformatorer under sommarhalvåret. 

1.3 Avgränsningar 

Nätet som studien behandlar är 10kV distributionsnät i Örnsköldsvik, som är en tätort och 
centralort i Västernorrland. Framtidens krav bedöms i huvudsak vara ökad tillförlitlighet och 
minskad miljöpåverkan [1]. Studien lägger därför vikten på teknik för att minska avbrottstiden och 
undersöker om möjlighet till minskade förluster finns genom att ställa av en transformator under 
en del av året.  

1.4 Tillvägagångssätt 

Studien är utförd som ett examensarbete på Övik Energi under vt 15. Studien bygger på 
litteraturstudie och intervjuer. 

1.5 Frågeställningar 
Följande frågeställningar besvaras i rapporten: 

- Är det tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att koppla bort en eller flera 
krafttransformatorer under vissa delar av året, och i så fall hur? 

- Vilka möjligheter finns att satsa på tekniskt utrustning för att korta ner sektioneringstid vid 
avbrott? 

 

2. Metod 

2.1 Teori 

2.1.1 Definition av Smarta elnät 

Principen för Smarta Elnät utvecklades av European Technology Platform for Smart Grids 2006 
[2]. Tanken är ett elnät som på ett intelligent sätt medlar mellan producenter och konsumenter och 
de som är både och för att på ett effektivt sätt leverera hållbar, ekonomisk och säker el. Ett Smart 
elnät innehåller innovativa produkter och tjänster samt intelligent övervakning, kontroll och 
kommunikation för att: 

1. Underlätta kontakten och driften av generatorer av alla storlekar och slag 
2. Tillåta konsumenter att delta i driftoptimeringen 
3. Tillhandahålla information om elleverantörer till konsumenter 
4. Kraftigt minska miljöpåverkan från elnäten 
5. Bevara och förbättra den höga tillförlitligheten, elkvaliteten och säkerheten 
6. Bevara och förbättra tjänsterna effektivt 
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7. Gynna utveckligen av den europeiska elmarknaden. 

2.1.2  Elnätet 

I Sverige har elnätet tre nivåer; stamnät, regionnät och lokala nät. Stamnätet ägs av Svenska 
kraftnät medan region- och lokalnät ägs av 130 elnätsföretag. [3] Övik Energi är en av de företagen 
och de har ca 9000 kunder. [4] Deras nät har en inmatningspunkt från stamnätet på 400/130kV, 3 
fördelningsstationer 130kV/10kV och 141 nätstationer som sänker spänningen till 0.4 kV som 
används av företags- och hushållskunder. Övik Energi har också några industrikunder som matas 
med 10kV, men dessa ligger utanför det elnät som behandlas i studien. 

2.1.3 Elkvalitet 

Det finns ett antal krav på elen som levereras, avvikelserna beskrivs i Elkrafthandboken [5]. Idealt 
ska spänningen vara sinusformad och i Sverige har vi 50Hz nätfrekvens. Avvikelserna delas upp i 
tre grupper; spänningsvariation, övertoner och flicker. 

2.1.4 Elavbrott 

Enligt 3 kap. 9 § i Ellagen (1997:857) [6] är företag som har nätkoncession ”skyldig att på skäliga 
villkor överföra el för annans räkning. Överföringen av el skall vara av god kvalitet. En 
nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen i den utsträckning 
kostnaderna för att avhjälpa bristerna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna 
som är förknippade med bristerna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om vilka krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el skall vara av 
god kvalitet. Lag (2005:1110).”  
Därför är det viktigt att ha en rutin för hur elavbrott ska hanteras. När det uppstår ett fel i en 
ledning på Övik Energis nät så sker förfarandet som följer: 
 

1. Trolig yttre påverkan. Man frågar sig om något grävningsjobb utförs i berört område 
eftersom Övik Energis elnät till största delen består av nedgrävd kabel. Det kan också vara 
andra yttre faktorer som snabbt kan hittas, till exempel kan träd falla över luftledningar. 
 

2. Uteslutningsmetoden. Om ingen trolig orsak kan hittas så börjar man öppna på ungefär 
halva ledningen och prova att spänningssätta igen. Om det inte löser ut igen så är felet 
längre ut på ledningen och om det löser ut så är felet närmare fördelningsstationen. 
Proceduren fortsätter tills felet blivit lokaliserat. Detta tar tid eftersom personal måste åka 
och koppla om manuellt vid varje punkt. 
 

3. Felet åtgärdas. När felet hittats så utförs nödvändig åtgärd och sedan återställs normal 
drift. 

 
Denna metod merför, p.g.a upprepade provinkopplingar, slitage på nätdelarna och kan också vara 
skadlig för vissa laster. Det innebär ytterligare kostnader förutom arbets- och transportkostnader. 

2.1.4.1 Avbrottsstatistik 

Övik Energi har under 2014 haft 99,9962% tillgänglighet i nätet (som jämförelse var det 99,98% för 
Sverige 2010 [7]), och totalt 4807 kunder av 9000 har drabbats av i genomsnitt 34 minuters 
avbrott, under 2014. Se Appendix C för utförlig avbrottsrapport. Det är alltså sällan avbrott i deras 
nät, men det är ändå bra att göra effektiviseringar nu eftersom andelen småskalig och 
decentraliserad produktion samt elbilar förväntas öka och det kan medföra risk för mer frekventa 
avbrott [8]. 

2.1.4.2 Specifikationer Protrol IPS 2 

Protrol IPS 2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel på. Indikationen sker via en 
reläutgång samt lokal indikering med en LED som med hjälp av superkondensatorer kan lysa upp 
till ett dygn efter att stationen blivit spänningslös. 
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Feldetektorerna är konstnadseffektiva och har hög känslighet för genomgående fel. [9] Detta 
innebär att fel snabbt kan lokaliseras så avbrottstiderna kan kortas. Provinkopplingarna som 
nämnts ovan begränsas, vilket innebär att den påfrestningen på nätet minskar. Datablad för 
detektorerna finns i Appendix D. 

2.1.4.1 Specifikationer Metrum SC 

Metrum SC är ett instrument som mäter energi-, kontroll- och elkvalitetsparametrar i nätstationer. 
Metrum SC gör samtidigt normanalyser och rapporterar avvikelser från varje mätenhet till det 
centrala mätsystemet. Alla elkvalitetsmätningar sker enligt gällande normer. Mätningarna och 
Instrumentet klarar av att avgöra var felet uppstod (uppströms/nedströms). Kommunikationen kan 
ske via t.ex USB/GSM/GPRS/RS-232/RS-485/Radio och Ethernet. Larm vid överskridna 
gränsvärden samt korta avbrott och dippar. [10] 

2.2 Beräkningar för transformator 

Krafttransformatorerna sänker spänningen från 130kV till 10kV och nedan listas deras märkeffekt 
och placering: 
T1: Märkeffekt: 40 MVA, Står i mottagningsstationen som är bredvid Örnsköldsviks sjukhus. 
T2: Strömberg 1982, 32,5 MVA, Står också i mottagningsstationen. 
T4: Strömberg 1975, 25 MVA, Står på Sörbyvägen som är på nordöstra sidan av staden. 
T6: 25 MVA, står vid Hörneborgsverket. 
 
Geografisk karta finns i Appendix A och schematisk bild av elnätet finns i Appendix B. 

2.2.1 Tomgångsförluster 

På grund av primärspänningen 𝑈1 uppkommer ett magnetiskt flöde, Φ, i tomgång. Flödet skapar en 
ström, tomgångsströmmen 𝐼0, och järnförluster i kärnan. [11]  
Från tillverkaren angivna tomgångsförluster: 
T1: Tomgångsförluster enligt tomgångsprov som utförts av tillverkare: 13,96 kW vid 9,9kV. 
T2: Enligt märkplåt: 15,8kW 
T4: Enligt märkplåt: 18,3kW 
T6: Uppgift om tomgångsförluster är ej tillgängligt. 
Tomgångsförlusterna beräknas genom att multiplicera tomgångsförlusterna med antal timmar, 
vilket är 4392, mellan första april och sista september.  

2.2.2 Belastningsförluster 

Belastningsförluster är de resistansförluster som uppkommer när transformatorn belastas [11]. 
Belastningsförlusterna kan delas upp i tre sorter: 

 Ohmska förluster (𝑅 ∗ 𝐼2- förluster) som uppstår i lindningarna. 

 Tillsatsförluster som beror på strömförträngning i ledarna. 

 Virvelströmsförluster i andra delar av transformatorn som beror på läckflöden. 
 
En förenklad metod för att beräkna belastningsförluster [5] är att ta andelen av maxbelastningen i 
kvadrat. Exempelvis om belastningen är 80% så är 0,8*0,8=0,64=64 % av förlusterna vid max. På 
grund av detta så kan det, om tomgångsfölusterna är under en viss nivå, vara mer ekonomiskt att 
ha två transformatorer på låg last än en på högre last. 

2.2.4  Jordning 

Övik Energis elnät är reaktansjordat, det vill säga att systemnollpunkten är  jordad över en 
reaktans. Detta är på grund av långa ledningslängder, reaktansjordningen gör att en induktiv ström 
induceras och kompenserar den kapacitiva felströmmen som uppkommer i de långa ledningarna. 
[5] 
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2.2.5  Koldioxidutsläpp 

Det finns olika sätt att beräkna utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser vid ökning eller 
minskning av elproduktion. Det rekommenderas i [12] att använda marginalelsperspektivet då det 
handlar om denna typ av minskning av efterfrågan på el. Detta på grund av att alla 
produktionskällor inte påverkas lika i fall efterfrågan ändras. I det nordiska systemet är det kolkraft 
som anses vara på marginalen när då man ser till ett helt år. Med livscykelanalys, approximeras 
kolkondens motsvara utsläpp av 918 gram per kWh. 
 

3. Resultat 

3.1 Tekniska lösningar för att korta sektioneringstid vid avbrott 
I dagsläget har Övik Energi 8 stycken feldetektorer av typen Protrol IPS Light, det är en enklare 
version av IPS2 utan relä. Den har bara LED-lampan som indikerar om det hänt något. Personalen 
som åker ut för att hitta felet vid ett avbrott måste då titta på dessa Protrol-detektorer på plats. Det 
gör att processen tar längre tid och avbrotten alltså inte avhjälps så snabbt som de skulle kunna 
göra i fall indikeringen istället gick att se i MicroSKADA. Det går att köpa relä till dem så att de 
fungerar som IPS2. 
 
Övik Energi önskar feldetektorer som skickar SMS när det skett ett avbrott. I första hand till 
telefoner, men det skulle vara bra om de också kommunicerade med MicroSKADA och då kan det 
ske via Metrum. Information om plats och vilken typ av fel som inträffar är önskvärt. Nedan 
presenteras sträckor som anses tillräckligt långa för att behöva feldetektorer. Feldetektorerna 
placeras på strategiska punkter efter ledningarna. 

3.1.1 Protrol 
Det finns några olika feldetektorer på marknaden. Protrol heter det märke som valts för denna 
studie. Anledningen till detta är att Sundsvall Elnät har installerat flera och är nöjda med dem. 
Ytterligare en fördel är att Protrol-detektorerna kan kommunicera med Metrum SC, vilket är 
önskvärt eftersom Metrum kan kommunicera med microSKADA. 
 
Bo Andreasson1 berättar att Protrol klarat kraven som Sundsvall Elnät ställt, bl.a på mätning av 
riktade jordfel, bästa beräkningsalgoritmen och klarade intermittenta fel med nästan 100 % 
tillförlitlighet. 
Anders Söderberg2 på Sundsvall Elnät berättar att de utförde primärprov och laborationstester på 
Protrolinstrumenten när de utvecklades för 10 år sedan. De har satt en Protrolbox i varje 
nätstation, och de har 500 st nätstationer på Sundsvall Elnät. De har börjat ordna 
radiokommunikation mellan Protrolboxarna och driftcentralen. I framtiden funderar de på att 
använda dem som reläskydd. 
 
Daniel Ytterström3 på Sundsvall Elnät berättade vilken strategi de använt på Sundsvall Elnät. 
Protroldetektorerna ska monteras på 400V-sidan på en nätstation enligt följande strategi: 

 Många eller viktiga kunder 

 Långa ledningar, då placeras de på halva sträckan 

 Vid fördelningar, då placeras de på utgående ledning 

 Vid frånskiljare 

3.1.2 Metrum 

Övik Energi Nät AB har redan några produkter från Metrum, bl.a Metrum SC som är en 
elkvalitetsmätare. Anders Zelon berättar att Metrum och Protrol kan kommunicera med varandra. 

                                                             
1 Bo Andreasson Sundsvall Elnät telefonintervju 19/5-15 14.30 
2 Anders Söderberg Sundsvall Elnät telefonintervju 19/5-15 15.00 
3 Daniel Ytterström Sundsvall Elnät telefonintervju 22/5-15 14.30 
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En bas-SMS-sändare kan skicka och ta emot SMS och kan sköta kommunikationen mellan Metrum 
SC, Protrol, telefoner och microSKADA. 

3.1.3 Placering i nätet 

Utifrån ovan nämnda strategi så har dessa nätstationer valts som lämpliga för montering av Protrol 
IPS2 (schematisk bild av elnätet finns i Appendix B): 

 På utgående ledningar från nätstation T221 BODUM, långa ledningar och fördelning. 

 Nätstation T227 DEKARSÖN 2, långa ledningar, halva sträckan, frånskiljare. 

 Nätstation T112 NOLASKOLAN, många och viktiga kunder. 

3.2. Krafttransformatorer 

Övik Energi har 4 stycken 130kV/10kV transformatorer: T1, T2, T4 och T6. Utredningen visar om 
det är fördelaktigt att ställa en av dessa under sommarhalvåret när belastningen i nätet är lägre. Av 
dessa fyra är det T2 eller T4 som kan vara lämplig att ställa. 
Det kostar pengar i form av arbete om en transformator ska ställas. Denna kostnad ska jämföras 
med de minskade kostnader som tomgångsförlusterna innebär. Det finns alltså tre fall. Fall 1: Alla 
transformatorer är i drift. Fall 2: T1, T4, och T6 är i drift. Fall 3: T1, T2 och T6 är i drift. T6 kommer 
behålla sina nuvarande nätstationer i alla tre fallen. 
 
3.2.1 Omkoppling 

När last ska flyttas från en transformator till en annan krävs en del kopplingsarbete. Tre driftsfall 
har undersökts, Fall 1 är normaldrift för jämförelse. Fall 2 är läget då T2 ställs av och T1 tar deras 
gemensamma last. Fall 3 är då T2 tar över lasten från T4 och T2 ställs av. Nedan listas nödvändiga 
omkopplingar för de tre driftsfallen. Dessa måste alltså utföras i april och sedan igen i september 
för att återställa normal drift. 
 
I Fall 1 behövs ingen omkoppling eftersom det är normaldrift.  
 
I Fall 2 ska T1 ta över lasten från T2.  

1. Koppla ihop skenorna A och C i mottagningsstationen. 
2. Koppla ihop öppen kabel mellan T145 VENEDIG och T163 EGYPTEN. 
3. Koppla ihop öppen kabel mellan T162 ÄLGEN och T112 NOLASKOLAN. 
4. Koppla ihop öppen kabel mellan T163 EGYPTEN och T177 HANTVERKAREN. 
5. Koppla ihop öppen kabel mellan T188 FRAMNÄSHOLMEN och T173 HAMNEN. 
6. Koppla ihop öppen kabel mellan T172 STADSTRÄDGÅRDEN och T189 ARKEN. 
7. Koppla ihop öppen kabel mellan T189 ARKEN och T137 BRANTEN. 
8. Koppla ihop öppen kabel mellan T272 SKORTSEDSV. och T273 MÅVÄGEN. 
9. Koppla ihop öppen kabel mellan T185 FRÖSTA och T160 ARNÄSV. 
10. Koppla ur T2. 

 
I Fall 3 ska T2 ta över lasten från T4.  

1. Koppla ihop fack 29 i SATELITEN med fack 1 och 2 på VALHALLAV. 
2. Koppla ihop fack 30 i SATELITEN med fack 3 och 4 på VALHALLAV. 
3. Koppla ur T4. 

 

3.2.2 Fall 1: Alla transformatorer i fördelningsstationerna är i drift. 

Detta fall är normalfallet, i detta fall är tomgångsförlusterna för T2 och T4 mest intressanta 
eftersom det är dessa kostnader som försvinner vid omkoppling. I Tabell 1 summeras 
tomgångförlusterna för T2 och T4, kostnaderna för förluster är 0,45 kr/kWh. Förbrukningen är 
som lägst från april till september och det beräknas vara 4392 timmar. Den årliga distributionen i 
Övik Energis nät är 235 GWh [4] = 235 000 000 kWh. Det innebär 0,00295 % respektive 0,00342 
% av den årliga eldistributionen. 
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Tabell 1 Kostnader för tomgångsförluster i T2 och T4 

Tomångsförluster kWh Kostnad (kr) 
T2 15,8*4392=69 393,6 31 227,12 
T4 18,3*3 600=80 373,6 36 168,12 

 

3.2.3 Fall 2: T1, T4 och T6 är i drift 

Transformator T2 sitter i mottagningsstationen tillsammans med T1 och sänker spänningen från 
130kV till 10kV. Under sommarhalvåret (april-september) är belastningen lägre på dessa två 
transformatorer och T1 kan klara bådas belastning, vilket betyder att lasten kan kopplas om till T1 
och att T2 stängs ned under denna tid.  
Att stänga ned T2 innebär kostnader i form av de till- och frånkopplingar som krävs för att flytta 
belastingen från T2 till T1. Först kopplas skenorna i mottagningsstationen ihop, sedan sluts 8 
stycken ”öppna kablar”, vilket är reservledningar som används vid omkopplingar i nätet, sedan 
öppnas matningen mellan nätet och T2, på hösten utförs motsvariga kopplingar för att gå tillbaka 
till normaldrift, så totalt blir det 20 kopplingar per år. 
För att beräkna kostnaden så används ebr kostnadskatalog från Svensk Energi [12]. I Tabell 2 
sammanställs  kostnaderna. 
I Tabell 3 summeras inkomster och utgifter för omkoppling och tomgångsförluster, det går att 
spara ca 16 000 kr per år och koldioxidutsläppen beräknas minska med ca 28,67 ton per år.  
 
Tabell 2 Kostnader för att koppla om lasterna för Fall 2. 

Arbete Tid (h) Kostnad (kr) 
Planeringsarbete 500kr/h 8 4 000 
Kopplingar 20 st á 0,8h, 572kr 16 5 720 
   
Summa 24 15 440 

 
Tabell 3 Resultat av Fall 2. 

Utgift 15 440 kr 
Inkomst 31 227,12 kr 
Summa 15 787 kr 

 

3.2.4 Fall 3: T1, T2 och T6 är i drift 

T4 sitter i fördelningssationen SATELITEN och dess belastning kan, om det är lönsamt, kopplas till 
T2. Då kommer T1 och T2 få högre belastningar och därmed belastningsförluster, men om 
tomgångsförlusterna på T4 är tillräckligt höga kan de kosta mer än de förhöjda 
belastningsförlusterna och omkopplingen som krävs. 
Omkopplingen är inte lika omfattande i detta fall, det är endast två kopplingar och sedan 
urkoppling av transformatorn T4, totalt sex kopplingar per år. I Tabell 5 summeras inkomster och 
utgifter för omkoppling och tomgångsförluster, det går att spara ca 34 000 kr per år och 
koldioxidutsläppen beräknas minska med ca 33,2 ton/år. 
 
Tabell 4 Kostnader för att koppla om lasterna för Fall 3. 

Arbete Tid (h) Kostnad (kr) 
Planeringsarbete 500kr/h 2,4 1 200 
Koppling 3 st á 0,8, 572:- 2,4 1 372,8 
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Summa 4,8 2 572,8 kr 
 
Tabell 5 Resultat av Fall 3. 

Utgift 2 572,8 kr 
Inkomst 36 168,12 
Summa 33 595,32 kr 

 
 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att Övik Energi skulle korta ned avbrottstiderna genom att installera 
feldetektorer och även att minska kostnader och koldioxidutsläpp genom att ställa av en 
krafttransformator under sommarhalvåret. Studien visade att Övik Energi kunde spara upp emot 
34 000 kr och 33,2 ton koldioxid. 
Övik Energi har redan väldigt bra tillgänglighet i sitt nät, men med högre andel förnyelsebar 
elproduktion och framtida ökning av antal elbilar [8] kan tillgängligheten försämras och då är det 
bra att redan nu korta ned den tid det tar att hitta fel.  
Kostnader för att återställa fel och eventuellt ersätta kunder som haft avbrott under för lång tid är 
lägre än kostnaden för feldetektorer så det kan vara svårt att motivera om inte lagar och regler 
kräver att feldetektorer finns installerade. 
En svaghet i beräkningarna angående krafttransformatorerna är att den utgått från ett år och att 
förbrukningarna kan komma att skilja från år till år, dessutom kan förlustkostnaden komma att 
skilja beroende på framtida elpriser. Med mer solenergi i nätet så kan förbrukningen minska ännu 
mer under sommarhalvåret, men ökad andel elbilar kan ge rätt höga effekttoppar även under 
låglastperioden och även om förbrukningen i stort är låg så kan de eventuella topparna innebära 
alltför hög risk då man ställer av en krafttransformator. Pengarna som sparas kan dels läggas på 
feldetektorerna från Protrol, men även på lösningar för att lösa eventuella problem som uppstår i 
och med att en transformator ställs av under sommarhalvåret. 
Framtida studier: Man skulle kunna analysera inställning hos kunderna i Örnsköldsvik. Vad vill de 
få ut av framtidens elnät? Tillförlitlighet, elbilar, solcellsanläggningar, smarta apparater osv. 
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Appendix 

Appendix A. Geografisk karta över Övik Energi Nät ABs elnät 
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Appendix B. Schematisk bild över 10kV-nätet 
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Appendix C. Avbrottsstatistik 2014 
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Appendix D. Datablad Protrol IPS2 
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