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Sammanfattning 

Myndigheter, samhälle och enskilda konsumenter ställer idag krav på att överföring av el ska ske leveranssäkert 

och med god kvalitet. Dessa krav stramas åt av myndigheterna och elanvändarna kräver utförligare information 

om driftstörningar, helst i realtid. I denna rapport sammanställs olika myndighetskrav och lagar som gäller, hur 

intresset för avbrottsövervakning ser ut hos nätbolag, och hur elanvändarna vill ha information om elavbrott. 

Det beskrivs även en modell för ett avbrottsövervakningssystem och presenteras en prototyp på en 

lågspänningsindikator. 

Idag övervakar inga nätbolag sina elnät på lågspänningsnivå trots att mer än hälften av alla fel inträffar där. 

Anledningen till detta är att det i dagsläget inte är en investering som är ekonomiskt hållbar, men om 

myndigheterna skärper kraven ytterligare kan de ekonomiska förutsättningarna förändras.   
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Abstract 

Authorities, society and individual consumers today require that the transmission of electricity be reliable and of 

good quality. These requirements are made stricter by the authorities and the consumers require more detailed 

information about service interruptions, preferably in real time. In this report various authority requirements 

and laws are compiled. The interest of interruption surveillance by grid owners and how consumers want their 

information about interruptions in the grid is investigated. It also describes a model of an interruption 

surveillance system, and a prototype of a low voltage indicator is presented. 

Today no grid owner monitors their grid on the low voltage level even though more than half of all failures occur 

there. The reason for this is that in the present it’s not an investment that is economically sustainable, but if the 

authorities were to make the requirements stricter, the economic conditions may change. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I princip alla verksamheter i samhället är idag beroende av el för att fungera. Datorer ska vara 

tillgängliga, dörrar ska öppnas, maskiner ska snurra och kaffe ska kokas. Från elkonsumenter ställs 

krav att el ska finnas tillgängligt när el ska konsumeras. Med anledning härav ställs myndighetskrav 

på hur överföringen av el ska fungera. I lagar och förordningar beskrivs olika krav som nätbolag 

måste leva upp till, dels om kvaliteten på den levererade elen, och dels om att leveransen av el ska 

ske utan avbrott. 

Större nätbolag, exempelvis Fortum och Vattenfall, har idag kontroll på det mesta som händer i deras 

elnät. Hos mindre elbolag finns inte samma möjligheter, något som främst är en fråga om resurser. 

Det finns idag 160 nätbolag i Sverige, varav 78 har mindre än 10 000 kunder [1].  Det innebär bland 

annat att 49 % av nätbolagen delar på 6 % av kunderna, medan de tre största nätbolagen delar på 

drygt 51 % av kunderna. Obalansen mellan intäktsunderlagen är således uppenbar, och därmed blir 

det också tydligt att resurserna för att kunna övervaka elnäten skiljer sig kraftigt åt. 

I och med att myndighetskraven skruvas åt riskerar framförallt mindre nätbolag att halka utanför 

kraven som ställs på dem. För många och för långa strömavbrott leder till att ansvarigt nätbolag 

tvingas betala avbrottsersättningar till sina kunder, samt avgifter till myndigheter. I värsta fall begår 

nätbolaget ett lagbrott. 

1.2 Syfte och mål 

I detta arbete utreds vilka tänkbara fördelar som kan erhållas med avbrottsövervakning, ur både 

nätbolags och kunders perspektiv. Bland nätbolag undersöks intresset för automatisk 

avbrottsövervakning, och bland elanvändare undersöks intresset för omedelbar information om 

pågående avbrott. Kärnan i detta arbete är att utreda möjligheten att med så prisvärd utrustning 

som möjligt ta fram en prototyp för automatisk avbrottsövervakning och att i teorin beskriva ett 

avbrottsövervakningssystem. 

1.3 Avgränsning 

Automatisk övervakning av elnät skulle kunna omfatta i princip vilka mätningar som helst. Det skulle 

kunna handla om både spännings-, ström- och frekvensövervakning, gastryck i lastbrytare, 

oljetemperatur i transformatorer och nästan oändligt många fler mätbara storheter. Det här arbetet 

skall dock i möjligaste mån avgränsas till strömavbrott. Kort sagt övervakning av huruvida el levereras 

till konsumenter eller inte. 
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1.4 Metod 

Informationsinhämtningen har bestått i flera olika delar. För marknadsundersökning bland 

konsumenter har en internetbaserad enkät använts. Övrig informationshämtning har gjorts genom 

mer eller mindre strukturerade intervjuer, litteraturstudier samt sökningar på internet.  
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2 Teori 

2.1 Lagar, regler, förordningar om avbrott  

2.1.1 Vad säger Svea Rikes lag? 

Enligt Ellag (1997:857) 3 kap. 9 § -9a § är den som har nätkoncession1 skyldig att på skäliga villkor 

överföra el för annans räkning och att överföringen av el skall vara av god kvalitet. En 

nätkoncessionshavare skall se till att avbrott i överföringen av el till en elanvändare aldrig överstiger 

24 timmar, men lagen behandlar även elanvändarens rätt till avbrottsersättning. 

Enligt Ellag (1997:857) 10 kap. 9 § -16 § ska koncessionshavaren för det nät till vilket elanvändaren är 

direkt ansluten betala ersättning om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande 

period om minst tolv timmar. Elanvändaren har inte rätt till ersättning där som: 

”1. avbrottet beror på elanvändarens försummelse, 

2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att 

upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver, 

3. avbrottet är hänförligt till ett fel i en koncessionshavares ledningsnät och felet beror på ett hinder 

utanför den koncessionshavarens kontroll som koncessionshavaren inte skäligen kunde förväntas ha 

räknat med och vars följder koncessionshavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 

övervunnit, eller 

4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt 

eller mer.” 

Ersättningen ska vid avbrott mellan 12 och 24 timmar betalas med 12,5 procent av elanvändarens 

årliga nätkostnad2. Vid avbrott längre än 24 timmar skall ytterligare en ersättning betalas för varje 

24-timmarsperiod med 25 procent av elanvändarens årliga nätkostnad. Under en avbrottsperiod kan 

dock ersättningen inte överstiga 300 procent av den årliga nätkostnaden. 

2.1.2 Krav från Energimarknadsinspektionen 

Energimarknadsinspektionen (EI) är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att energiföretagen följer 

de regelverk som finns. Eldistribution är att betrakta som ett naturligt monopol och kräver därmed 

reglering så att kvallitet och prissättning är skälig. 2009 beslutade regeringen att nättariffers skälighet 

skall förhandsprövas. När EI bestämmer ett nätföretags intäktsram ska EI ta hänsyn till kvaliteten i 

nätkoncessionshavarens sätt att bedriva sin verksamhet och en sådan bedömning kan öka eller 

minska intäktsramen. EI tar hänsyn till leveranssäkerhet i förhandsregleringen av nättarifferna för att 

ge nätbolagen incitament till att bibehålla och öka leveranssäkerheten i sina nät. I lokalnäten är 

indikatorerna som ska ingå i tariffregleringen för leveranssäkerhet SAIDI3 och SAIFI4. För att få 

underlag till kvalitetsbedömningen kräver EI årligen in rapporter med omfattande avbrottsstatistik. 

                                                           
1
 Nätkoncession definieras i Ellag (1997:857), 2 kap. 1§ som tillstånd att använda, bygga eller bereda plats för 

elektrisk starkströmsledning. 
2
 Med nätkostnad avses samtliga avgifter som elanvändare betalar till sitt nätbolag, och omfattar dels   en fast 

elabonnemangsavgift och dels en rörlig elöverföringsavgift. 
3
 System Average Interruption Duration Index 

4
 System Average Interruption Frequency Index 
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I dagsläget finns inga gränser för hur ofta en elanvändare får drabbas av elavbrott. EI arbetar dock 

med en föreskrift som kommer att reglera antalet tillåtna avbrott5. 

2.1.3 Vad är ett avbrott? 

Avbrott och avbrottsperiod definieras i Energimarknadsinspektionens föreskrifter om 

avbrottsrapportering, EIFS 2010:5 2 kap. 1 §, och sammanfattas nedan. 

Avbrott är det tillstånd då en anslutningspunkt är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från ett 

spänningssatt koncessionspliktigt nät. 

Avbrotten klassificeras som aviserat avbrott där elanvändaren är underrättad innan elavbrottet 

inträffar och oaviserat avbrott där ingen avisering förekommit. Oaviserade avbrott är i sin tur 

klassade som långt avbrott om avbrottet är längre än tre minuter och kort avbrott om avbrottet är 

mellan 100 millisekunder och tre minuter. 

Avbrottsperioden börjar då nätbolaget fick eller borde ha fått vetskap om felet och slutar när 

spänningen i uttagspunkten är återställd. Om avbrotten upprepas gäller att om spänningen i en 

uttagspunkt är återställd mindre än tre minuter skall avbrottet anses som ett kontinuerligt avbrott. 

Där som ett avbrott överstiger tolv timmar skall avbrottsperioden betraktas som avslutad endast om 

spänningen är återställd oavbrutet under minst två timmar efter att spänningen är återställd. 

 

  

                                                           
5
 Westergaard, Thomas; Energimarknadsinspektionen. E-post. 2013-02-20. 
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2.2 Elnätets uppbyggnad 

 

 

 
Figur 2.1 Sveriges elnät [2] 

Elnätet i Sverige delas in i tre kategorier; stamnät, regionnät och lokalnät, se figur 2.1. Stamnätet är 

stommen i det svenska elnätet och transporterar stora mängder energi över långa avstånd och har 

därför höga spänningsnivåer (220 och 400 kV) [3].  Stamnätet består uteslutande av luftledningar och 

ägs av Svenska kraftnät som är ett statligt affärsverk. Ut från stamnätet förgrenar sig regionnätet 

som har spänningsnivåer mellan 20 och 130 kV. Regionnätet ägs till största delen av E.ON Elnät 

Sverige AB, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB. Regionnätet består med få 

undantag i stadsmiljö av luftledningar. Regionnätet fördelar och överför elen vidare till lokalnäten. 

Lokalnäten ägs av sammanlagt 160 nätbolag och näten består av en mellanspänningsdel (10-20 kV) 
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som fördelas till lågspänningsdelar (0,4 kV) och slutligen till enskilda elanvändare. Lokalnäten består 

av både luftledningar och kabel. Större elkrävande industrier kan dock köpa sin el på 

mellanspännings- eller regionnätsnivå [4]. 

2.3 Nätövervakningssystem 

För övervakning av elnät finns en mängd olika system med olika funktioner, vilka alla kan användas 

separat på olika sätt eller kombineras tillsammans med varandra. För direkt operativ övervakning 

lämpar sig ett SCADA-system. SCADA står för Supervisory Control And Data Aquisition och kan enkelt 

beskrivas som ett fjärrkontrollsystem [3]. Ett SCADA-system används för att kontinuerligt övervaka 

och styra en process, såväl inom tillverkningsindustrin som på flygplatser, fartyg och inte minst inom 

elproduktion och eldistribution. När det gäller eldistribution har SCADA-systemet en mängd 

funktioner att fylla. Ett SCADA-system kan övervaka lastströmmar, spänningsnivåer, frånskiljares 

lägen och mycket annat. För att klara denna övervakning är SCADA-systemen sammankopplade med 

det aktuella nätets reläskydd, fjärrstyrda frånskiljare och många olika mätutrustningar. 

Via ett nätbolags SCADA-system kan en driftoperatör enkelt tillse att elnätet fungerar som det ska, 

och om ett fel av något slag inträffar varnar SCADA-systemet så att operatören kan vidta lämpliga 

åtgärder. Operatören kan, beroende på hur elnätet är konstruerat, manövrera brytare och 

frånskiljare för att leda fram ström alternativa vägar i samband med fel eller planerade arbeten. 

Ett SCADA-system hyser också en databas, i vilken alla händelser i det övervakade elnätet registreras. 

Om ett fel uppstår och detekteras av mätutrustning kopplad till SCADA-systemet, sparas den 

informationen vilket möjliggör för nätbolagets personal att i efterhand kunna kontrollera och i detalj 

gå igenom vad som hänt. 

NIS är en förkortning av Network Information System, och som namnet antyder innehåller ett sådant 

system information om ett nätverk. I fallet eldistribution är nätverket framförallt elnätet, och i NIS:et 

finns bl.a. information om kabeltyper, -längder och -areor samt vilka slags frånskiljare och 

transformatorer som sitter i olika nätstationer. 

Moderna NIS-program innehåller också GIS-funktioner, där GIS står för Geographic Information 

System. Det innebär kort sagt att elnätets kablar, nätstationer och annan utrustning finns inritade i 

kartor. Systemet lagrar också information om olika händelser i elnätet, t.ex. ombyggnationer och 

avbrottshistorik. 

Oftast finns en koppling från SCADA-system till NIS, vilket möjliggör för användarna av systemen att 

t.ex. se vilket geografiskt område som är drabbat av ett strömavbrott, eller hur ofta en specifik 

kundanläggning drabbats av strömavbrott som registrerats i SCADA-systemet. Avbrottsinformation 

kan också föras in manuellt i NIS:et, vilket är nödvändigt eftersom alla strömavbrott inte registreras 

av SCADA-systemet. 

Eftersom nätbolag har användning av både SCADA- och NIS-funktionalitet finns det en mängd 

programvaror och system där dessa kombinerats och förpackats tillsammans. Exempel på sådana är 

ABB:s Network Manager, Powels Netbas och Teklas Xpower [5] [6] [3]. 
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3 Marknadsundersökning 

För att utreda vilken befintlig avbrottsövervakning som finns hos nätbolag idag, hur deras behov och 

intresse för att bygga ut sin övervakning ser ut har ett antal intervjuer genomförts. För att klargöra 

vilket intresse gemene elanvändare har för avbrottsinformation har en webbenkät genomförts. 

3.1 Webbenkät 

I webbenkäten har 189 elanvändare deltagit och bidragit med sina åsikter. Deltagarna har fått svara 

på mellan 4 och 11 frågor beroende på vilka svar som angetts. Deltagarna har en könsfördelning på 

57 procent män och 43 procent kvinnor, medelåldern har beräknats till 30,6 år. Enkätsvaren och 

deltagarnas personliga åsikter återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

På frågan ”Har ditt hushåll eget/egna elabonnemang, och i så fall hur många?” är utfallet: 

 Har ej eget, 19 procent 

 Ett elabonnemang, 67 procent 

 Två elabonnemang, 12 procent 

 Tre elabonnemang, 2 procent  

På frågan ”Om det blir strömavbrott på något av era elabonnemang, skulle ni då omedelbart vilja få 

reda på detta?” är utfallet: 

 Ja, 83 procent 

 Nej, 14 procent 

 Får redan den informationen, 3 procent 

Av de som svarat ”Får redan den informationen” svarar 100 procent att de får den informationen via 

SMS. 

På frågan ”Skulle du vara intresserad av att få omedelbar information om elavbrott hos någon 

annan? (En släkting, föreningslokal, etc.)” är utfallet: 

 Ja, 24 procent 

 Nej, 76 procent 

 Jag får redan den informationen, 0 procent 

På frågan ” Hur skulle ni vilja få information om elavbrott? ” är utfallet: 

 SMS, 68 procent 

 E-post, 12 procent 

 Applikation i smartphone, 20 procent 

På frågan ” Vad tycker du att det skulle vara värt att betala per år för omedelbar information om 

elavbrott?” är utfallet: 

 Jag är bara intresserad om det är gratis, 77 procent 
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 Femtio kronor, 11 procent 

 Etthundra kronor, 10 procent 

 Femhundra kronor, 0 procent 

  

Webbenkäten visar att majoriteten av respondenterna är intresserade av att få ett snabbt besked vid 

eventuella strömavbrott men anser att det är en tjänst som borde ingå i den nuvarande 

abonnemangsavgiften. Vad gäller informationskanal är det SMS och/eller applikation i mobiltelefon 

som huvudparten av de tillfrågade föredrar. 

3.2 Intervjuer 

Intervjuerna har huvudsakligen gjorts via telefon, och frågeställningarna har till viss del varierat från 

intervju till intervju. Alla frågor, svar och ämnen som behandlats i intervjuerna tas med hänvisning till 

arbetets avgränsningar inte upp i rapporten, utan istället redovisas en sammanfattning baserad på 

intervjuerna. Intervjuer har genomförts med: 

Anders Nilsson, Arvika Teknik AB 

Gunilla Larsson, Fortum Distribution AB 

Niklas Karlsson, Fortum Distribution AB 

Håkan Alfredsson, Karlstads Elnät AB 

Marija Borenius, Karlstads Elnät AB 

Mats Persson, Karlstads Elnät AB 

Niklas Amilon, Karlstads Elnät AB 

Per-Olof Söderberg, Kristinehamns Elnät AB 

Göran Karlsson, Linde Energi AB 

Erik Lundmark, Skellefteå Kraft Elnät AB 

Anders Söderberg, Sundsvall Elnät AB 

Per Svensson, Vimmerby Energi & Miljö AB 

3.2.1 Befintlig avbrottsövervakning små och medelstora elbolag 

Gemensamt för alla intervjuade små och medelstora nätbolag är att de har övervakning på sina 

mellanspänningslinjer. Övervakningen sköts av reläskydd som är kopplade till respektive företags 

SCADA-system. Gemensamt är också att alla nätbolag har någon slags nätinformationssystem (NIS), 

men huruvida det finns en automatisk koppling mellan detta och SCADA-systemet skiljer sig åt. Om 

kopplingen finns kan nätbolaget se i NIS:et vilka delar av nätet som är drabbade vid ett strömavbrott, 

men inte nödvändigtvis ända ner på 0,4 kV-nivå. 



Avbrottsövervakning i elnät 

  

 

9 
 

Dagtid får nätbolagen information om fel på i huvudsak två olika sätt. Om ett fel inträffat på 

mellanspänningsnivå, som resulterat i att en linje frånkopplats i ett ställverk, larmar nätbolagets 

SCADA-system antingen via personsökare, SMS eller till en driftledares dator. Om ett fel inträffat som 

inte syns i SCADA-systemet rör det sig mest troligt om ett LSP-fel6. Felanmälan kommer då in 

framförallt via kundtjänst, men eftersom det är fråga om mindre nätbolag så är det inte ovanligt att 

feldrabbade kunder känner någon på nätbolaget, varför en del felanmälningar når nätbolagen även 

denna väg. Processen som följer därefter får i allt väsentligt antas vara densamma som när 

kundtjänst tar emot en felanmälan. Kundtjänstmedarbetaren som tar emot felanmälan försöker då 

så långt de kan utröna huruvida felet kan härledas till kundens eller nätbolagets anläggningar eller 

utrustningar. Om felet efter detta tycks bero på nätbolaget så skickas samtalet vidare till en 

driftledare som ytterligare fördjupar sig i felorsaken. Beroende på felets karaktär följer sedan att 

driftledaren skickar ut en eller flera montörer för att fysiskt lokalisera och åtgärda felet.  

Om ett mellanspänningsfel inträffar utanför kontorstid skickar SCADA-systemet ett SMS eller 

meddelande via personsökare till den eller de montörer och driftledare som har beredskap. 

Felanmälningar via telefon utanför kontorstid går i regel till SOS Alarms larmcentraler runtom i 

landet. SOS tar då emot en felanmälan från kunden och ringer sedan till antingen en montör eller 

driftledare på det berörda nätbolaget.  Då berörd montör eller driftledare fått information om 

strömavbrottet påbörjas felavhjälpning precis som under dagtid, om än med mer begränsade 

resurser. 

I de flesta nätbolagens fall övervakas inte nätet kontinuerligt av någon operatör, varken under eller 

utanför kontorstid. Här skiljer sig dock Skellefteå Kraft Elnät AB (SKEAB) från de övriga intervjuade 

genom att dagtid alltid ha en operatör som övervakar deras elnät från en driftcentral. Om ett fel 

uppstår i deras hög- eller mellanspänningsnät ser operatören det och vidtar lämpliga åtgärder. 

Detsamma gäller om en felanmälan inkommer via kundtjänst. Om kundtjänst tar emot en felanmälan 

från en kund, som inte berörs av ett redan känt fel, skapar kundtjänst ett ärende i bolagets NIS-

system. Operatören ser då detta och vidtar återigen lämpliga åtgärder. 

Utanför kontorstid har SKEAB inte någon kundtjänst öppen för felanmälan, och de har inte heller 

någon egen operatör som övervakar elnätet. Men istället för att förlita sig på felanmälningar till SOS 

Alarm eller personsökarmeddelanden köper SKEAB en övervakningstjänst av sitt elproducerande 

moderbolag, Skellefteå Kraftaktiebolag, som dygnet runt övervakar sin elproduktion. 

Produktionsoperatören övervakar då även elnätet och tar emot eventuella felanmälningar från 

kunder via telefon. Om ett fel skulle uppstå eller anmälas ringer operatören sedan in berörd 

beredskapspersonal för vidare åtgärder. 

3.2.2 Befintlig avbrottsövervakning stora elbolag 

Stora elbolag skiljer sig övervakningsmässigt från de mindre bolagen framförallt genom att de har 

personal i tjänst dygnet runt, året runt, för att övervaka sina elnät. Dagtid har Fortum, som har sin 

driftcentral i Karlstad, upp till sex operatörer som arbetar med kontinuerlig drift och övervakning av 

deras elnät. Utanför kontorstid har de aldrig mindre än två operatörer i tjänst, och vid behov kallar 

dessa in ytterligare personal till driftcentralen. 

                                                           
6
 Lågspänning. Spänning mindre än 1000 V AC. 
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3.2.3 Befintliga kundinformationskanaler 

De tre stora nätbolagen, Vattenfall, Fortum och E.ON, har på sina webbplatser kartor genom vilka 

avbrottsinformation förmedlas [7] [8] [9]. Där kan den intresserade både se vilket geografiskt område 

som är drabbat av elavbrott, samt läsa en notis om vad orsaken är eller hur felavhjälpningsarbetet 

fortskrider. Detsamma gäller för Skellefteå Kraft [10] och en rad andra mindre nätbolag som också 

tillhandahåller avbrottskartor på sina webbplatser, men allmänt hos mindre nätbolag kan sägas att 

den information som finns att tillgå via webbplatserna är i textform. Dessutom är det inte säkert att 

mindre elbolag informerar över huvud taget om ett elavbrott, såvida det inte är väldigt omfattande. 

En del nätbolag erbjuder avbrottsinformation via SMS, och återigen föregår Vattenfall, Fortum och 

E.ON med gott exempel och erbjuder sådana tjänster. Vattenfall och Fortum erbjuder dessutom 

information via e-post. Bland mindre nätbolag finns när det gäller SMS hela skalan av varianter. Från 

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB som erbjuder både e-post och SMS-utskick [11], via Sundsvall Elnät 

AB som eventuellt ska börja erbjuda SMS-utskick under 2013, till Skellefteå Kraft Elnät AB som 

tidigare haft en SMS-tjänst som nu lagts ner. Skellefteå Kraft håller dock på att starta upp en SMS-

tjänst för att informera om planerade avbrott. 

Vad gäller avbrottsinformation via smartphoneapplikation är det idag bara Vattenfall och Skellefteå 

Kraft som erbjuder detta. 

3.2.3 Utbyggnation av övervakning  

I dagsläget har ingen av de tillfrågade nätbolagen övervakning längre ut i nätet än 

mellanspänningsnivå och på frågan om det finns planer eller funderingar på att övervaka längre ut i 

nätet, d.v.s. på lågspänningsnivå, blev svaret entydigt nej. Nätbolagen ser ingen ekonomisk 

hållbarhet i en sådan investering och ur servicesynpunkt har det ibland antytts att det trots allt är ett 

monopol och att det knappast kan ge en ekonomisk fördel att utöka övervakningen enkom för 

kundvård. Sundsvall Elnät AB har dock planer på utökad övervakning på mellanspänningsnivå och 

placerar ut indikatorer som detekterar bland annat överström och jordfel, detta för att underlätta 

felsökningen. Vidare planerar de att börja informera sina kunder via SMS vid elavbrott. Funktionen 

finns i Teklas Xpower som de använder sig av och det handlar enligt Sundsvall Elnät bara om att 

”öppna plånboken” för att få tillgång till denna. 
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4 Kostnadseffektiva LSP-indikatorer 

Den mesta, för att inte säga all, nätövervakning är i dagsläget fokuserad på hög- och 

mellanspänningsnivå. Det är naturligt, eftersom avbrott där drabbar flest kunder. Samtidigt avser EI 

att skruva åt kraven på nätbolagen gällande avbrottsfrekvens, och antalet lågspänningsfel är i de 

flesta fall större än antalet mellanspänningsfel som ett nätbolag drabbas av under samma tid. För 

Skellefteå Kraft Elnät AB var siffrorna för 2012 380 st MSP-fel och 433 st LSP-fel7. Mot bakgrund av 

detta, och mot bakgrund av att i princip ingen övervakning förekommer på LSP-nivå finns det 

anledning att fundera kring hur sådan övervakning praktiskt skall utformas. 

För att en investering i övervakning på lågspänningsnivå ska vara realistisk krävs att investeringen på 

sikt minskar eventuella viten och/eller ökar intäktsramen med motsvarande eller högre belopp. De 

produkter som idag finns på marknaden är ofta långt mer avancerade än att bara mäta om en fas är 

spänningssatt eller inte och är därmed alltför kostsamma för att placera ut i sådan omfattning att 

kundindividuell spänningsövervakning uppnås. Ett exempel på en ofta använd 

övervakningsutrustning är Protrols IPC som är ett utmärkt verktyg för övervakning på MSP-nivå där 

överströmmar, jordfel, fasasymmetri med mera indikeras [12]. Det finns även rikligt med olika 

programmerbara mikrodatorer som är färdigbyggda men dessa är inte anpassade för den specifika 

uppgiften och sitter oftast på utvecklingskort som innehåller onödiga komponenter. 

För att visa hur LSP-övervakning kan förverkligas med enkla medel och till låga kostnader har en LSP-

indikator konstruerats. Denna känner av spänning och meddelar via SMS när det är spänningslöst på 

någon av de övervakade faserna. 

4.1 Hårdvara 

När hårdvaran har byggts har det använts så få komponenter som möjligt 

för att hålla kostnaden låg. Hårdvaran består av en enhet som detekterar 

spänning och en enhet som tolkar signalerna och kommunicerar 

resultaten till systemet. I detta bygge har det valts en GSM-modul som 

kommunikationsenhet och då de allra flesta GSM-moduler använder 

samma kommandon och seriell kommunikation valdes det i detta försök 

att återvinna en GSM-modul från en gammal mobiltelefon, Sony Ericsson 

T610. Detta för att GSM-moduler är relativt kostsamma styckvis och 

resultatet för prototypen blir det samma som om det hade införskaffats 

en ny modul. 

4.1.1 Mikrodator 

Som mikrodator har det valts en ATmega 328, se figur 4.1, från Atmel 

som är en enchips mikrokontroller, då detta är en billig och kompetent 

produkt. ATmega 328 har 32 kbyte flash-minne och en inbyggd 8-bitars 

CPU som kan klockas upp till 20 MHz.  

                                                           
7
 Lundmark, Erik; Skellefteå Kraft Elnät AB. E-post. 2013-02-27. 

Figur 4.1 ATmega 328. 
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Chippet kan konfigureras till maximalt 20 I/O-pinnar. Vidare finns det ett antal inbyggda funktioner i 

chippet, t.ex. timerkretsar, multiplexer, 10-bitars A/D-omvandlare etc. [13]. ATmegachipet har 

monterats på ett experimentkort tillsammans med stabiliserad strömförsörjning, stiftlist, lysdioder, 

en 16 MHz-oscillator, kondensatorer och resistorer, se figur 4.2figur 4.2. Komplett kopplingsschema 

och komponentlista återfinns i bilaga 2. Fyra I/O-pinnar används till seriell kommunikation och en 

I/O-pinne används för statusindikering. Det lämnar 15 stycken I/O-pinnar till detektering av spänning 

i denna konfiguration, men antalet kan enkelt utökas med hjälp av en multiplexer. Sex stycken av I/O-

pinnarna är analoga och kan om så önskas användas till att läsa av mätinstrument för exempelvis 

temperatur, ström, vattennivå etc. Detta kräver dock ändring av programvaran. 

 

 
Figur 4.2 Mikrodator 

 4.1.2 Spänningsdetektor 

Själva spänningsdetekteringen sköts av en mycket enkel krets. Genom några motstånd och en 

likriktardiod laddas en kondensator direkt från fasspänning. Parallellt med kondensatorn sitter en 

zenerdiod som håller kondensatorspänningen på 4,7 V. Denna 4,7 V-spänning driver en 

optokopplare, som så länge det finns fasspänning drar utsignalen från detektorn till 0 V. När 

fasspänningen försvinner slutar optokopplaren att arbeta, och utsignalen går istället upp till 5 V. För 

varje fas som ska detekteras krävs en likadan krets, vilket i normalfallet betyder att tre kretsar 

arbetar parallellt. Kretsen återfinns i figur 4figur .3, och för kopplingsschema hänvisas till bilaga 2. 
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Figur 4.3 Spänningsindikator. 

4.2 Mjukvara 

Det finns flera olika utvecklingsmiljöer för kompilering och assemblering att använda till Atmels AVR-

produktserie, t.ex. AVRStudio som Atmel själva tillhandahåller. 

Mikrodatorns programkod är skriven i C och återfinns i bilaga 3. Programvaran är skriven så att 

mikrodatorn endast ska rapportera avbrott som är 100 millisekunder eller längre.8 Om avbrottet är 

kortare än fem sekunder så skickas endast ett SMS där avbrottets längd anges, för att minska antalet 

skickade SMS. I de fall ett avbrott är 5 sekunder eller längre skickas ett SMS då avbrottet har startat 

tillsammans med en tidsstämpel och vilken/vilka av de övervakade faserna som är spänningslösa. När 

spänningen återkommit skickas ytterligare ett SMS där det framgår att avbrottet är avslutat 

tillsammans med en ny tidsstämpel. När en förändring skett, d.v.s. om spänning har försvunnit eller 

om den har kommit tillbaka, väntar mikrodatorn fem sekunder för att kontrollera att tillståndet är 

stabilt innan andra åtgärder utförs. Exempelvis skulle det om en fas blev spänningslös varannan 

sekund i en timme bara noteras ett avbrott med avbrottstiden en timme. Det kan när som helst 

begäras en uppdatering från mikrodatorn genom att ett SMS innehållande ”Status” skickas till LSP-

indikatorn, som då besvarar SMS:et med status på de faser som övervakas. SMS med instruktioner till 

mikrodatorn måste sändas från ett eller flera förprogrammerade nummer, för att ingen obehörig ska 

kunna ge mikrodatorn instruktioner. Alla inkommande SMS med avsändare som inte ligger i 

mikrodatorns minne ignoreras. Programvarans funktion beskrivs förenklat i flödesschemat i figur 4.4. 

 

                                                           
8
 Energimarknadsinspektionens definition av ett avbrott 



Avbrottsövervakning i elnät 

  

 

14 
 

Start

Initiering

Avbrott?

Statusbegäran 
via SMS?

Skicka 
avbrottsinformation

Avbrottet 
avhjälpt?

Statusbegäran 
via SMS?

Skicka status-SMS Skicka status-SMS

Skicka 
avbrottsinformation

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

 
Figur 4.4 Förenklat flödesschema över mikrodatorns programvara. 

4.3 Uppskattning av pris för LSP-indikatorn 

För att uppskatta priset på en LSP-indikator har prisförfrågan skickats till Wermlands Elektronik AB, 

WEAB. Under förutsättning att kretskortet för LSP-indikatorn är framtaget, att indikatorn innesluts i 

en plastlåda med kabelgenomföringar, att WEAB:s maskinpark programmerats för uppgiften och att 

WEAB programmerar mikrodatorn, har priset på en LSP-indikator uppskattats till ca 400 sek om 1000 

enheter beställs9. Därtill kommer vissa uppstartskostnader för produktionen, såsom programmering 

av ytmonteringsmaskin och startkostnad för tillverkning av kretskortet. Startkostnaderna uppskattas 

till ca 5300 sek. 

Detta gäller för en LSP-indikator som endast hanterar tre faser, till vilken extern spänningsmatning 

krävs. Faser och matningsspänning ansluts då via skruvplintar som är inkluderade i priset. Om 

indikatorn ska utökas till att omfatta fler faser uppskattas kostnaden för detta till ca 100 sek per tre 

faser.  

Slutligen behövs batteri och laddare till indikatorn, något vars materialkostnad uppskattats till ca 200 

sek. 

                                                           
9
 Olsson, Alf; WEAB. Telefonsamtal. 2013-05-27. 
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5 Systemformulering 

Syftet med systemet är inte att ersätta befintliga SCADA-, NIS-system utan att sammanställa, lagra 

och presentera avbrottsinformation på ett överskådligt sätt för både kundtjänst, kunder, 

driftpersonal och andra intressenter.  Systemet ska kunna hantera både historik, statistik och ett 

realtidsflöde av information. Det ska klara av att ta in information från flera kanaler, och även kunna 

distribuera information genom flera andra kanaler vilket åskådliggjorts i figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Systemöversikt. 

5.1 Systemkomponenter 

5.1.1 SCADA-koppling 

Då samtliga nätbolag har ett SCADA-system genom vilket de övervakar sina MSP- och eventuella HSP-

nät och då de mest omfattande strömavbrotten är de som äger rum på dessa spänningsnivåer, är 

SCADA-systemet det viktigaste att ha en automatisk koppling till. Eftersom de praktiska 

tillämpningarna av SCADA-systemen skiljer sig åt bör avbrottsinformationssystemet (AIS) få 

information om avbrott direkt från SCADA-systemet, alltså utan mellanhänder i form av NIS eller 

andra system. Kopplingen bör vara av envägstyp, dvs. SCADA-systemet ska inte kunna manövreras 

från avbrottsinformationssystemet. Detta är viktigt dels då AIS:et är avsett att användas av flera olika 

användare, vilka inte alla har med själva driften av nätet att göra, och dels då AIS:et ska vara 

uppkopplat mot internet för att distribuera information till kunder och andra intressenter. Av 

säkerhetsskäl bör då ingen väg finnas för AIS:et att göra manövrar i SCADA-systemet. Kopplingen 
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mellan AIS:et och SCADA-systemet bör vara i realtidsform för att kundtjänst och driftpersonal snabbt 

ska kunna hållas informerade om nätets driftläge. 

5.1.2 LSP-indikatorer 

Kopplingen till LSP-indikatorerna bör även den vara i realtid, dvs. AIS:et ska bli delgivet information 

så fort ett strömavbrott eller annan förändring sker. Precis som med kopplingen till SCADA-systemet 

ska kopplingen vara utan andra system som mellanhänder. Det hindrar dock inte att andra system får 

ta del av informationen om så skulle vara önskvärt. 

För att tydliggöra hur LSP-indikatorerna kan användas kommer några exempel att redovisas. Olika 

områden i och utanför tätbebyggt område exemplifieras med olika antal indikatorer och således olika 

detaljnivå på avbrottsinformationen.  

Om ett litet antal indikatorer ska användas bör dessa placeras så ”centralt” i nätet som möjligt, d.v.s. 

så snart som möjligt efter att mellanspänning blivit lågspänning. I praktiken innebär detta att 

indikatorerna ska placeras i en transformatorstation och att indikeringen ska ske efter utgående 

lågspänningsgruppers säkringar, vilket åskådliggörs i figur 5.2. Härigenom uppnås individuell 

indikering på respektive lågspänningsgrupp, men det saknas detaljerad indikering längre ut i nätet. 
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MSP

LSP

Trefasig mätanslutning 
för LSP-indikator

 
Figur 5.2 Enlinjeschema med mätpunkter för LSP-indikator. 

Om en mer detaljerad indikering vill uppnås måste LSP-indikatorerna placeras längre ut i nätet. Den 

mest detaljerade nivån är den på vilken varje enskild LSP-kund har egen indikering. Det betyder inte 

att varje enskild kund behöver ha en egen indikator monterad i sin elanläggning, utan detta uppnås 

genom att indikatorerna monteras i LSP-nätets kabelskåp och/eller andra förgreningspunkter. 

Därigenom möjliggörs att flera kundanläggningar ”delar” på en indikator, varigenom 

investeringskostnaderna hålls nere för nätbolaget samtidigt som avbrottsinformationen blir så 

detaljerad som rimligen kan behövas. Ett exempel på mätpunkter i ett kabelskåp finns återgivet i 

figur 5.3. 
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Trefasig mätanslutning 
för LSP-indikator

 
Figur 5.3 Kabelskåp med mätpunkter för LSP-indikator. 

Huruvida mätning ska ske på den osäkrade utgående gruppen eller inte bör bestämmas med 

avseende på vilka kringliggande mätpunkter och LSP-indikatorer som finns. Om det finns en indikator 

på den matande kabeln i överliggande transformatorstation eller kabelskåp kan den mätpunkten 

anses överflödig. Mätpunkten kan också mest troligt anses överflödig om det finns fullgod indikering 

i efterliggande kabelskåp. Om det däremot har beslutats att endast ha en indikator i ovan ritade 

kabelskåp, och det således saknas indikatorer i överliggande och efterliggande stationer/skåp, kan 

indikeringen på den osäkrade gruppen vara nödvändig. Om ett samtidigt fel av någon anledning 

skulle inträffa på de fyra säkrade grupperna skulle det annars vara lätt att dra slutsatsen att även 

matande kabel blivit spänningslös. Även om ett sådant scenario är osannolikt skulle det kunna leda 

till felaktigheter i avbrottsstatistik, och dessutom vara onödigt förvirrande i en felsökningsprocess. 

Det kan ju dessutom falla sig så att det endast finns en eller två avsäkrade utgående grupper och då 

blir scenariot med ett fel på denna/dessa genast mer sannolikt. 

Med indikering endast i transformatorstationer hålls kostnaderna nere eftersom ett förhållandevis 

lågt antal indikatorer behöver användas. Ett typiskt villaområde kan se ut som det i figur 5.4, där den 

enda indikatorn återfinns i transformatorstationen T1. Kartorna och antalet kunder har 

tillhandahållits av Karlstads Elnät AB. Allmänt för kartorna gäller att heldragen linje är nedgrävd 

kabel, streckad linje är luftledning, svart fyrkant är en transformatorstation, röda tjocka streck är 

kabelskåp, blå ringar är LSP-indikatorers placering och röda siffror är antalet kunder i en byggnad. 
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T1

K1

K2
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K4

 
Figur 5.4 Typiskt villaområde med LSP-indikator endast i transformatorstation. 

Genom att ha indikering på utgående grupper i transformatorstationen T1 följer att indikeringen av 

strömlösa kunder sker klumpvis. Kunderna under K1 och K2 är sammanlagt 12 st och indikeras 

tillsammans, medan kunderna under K3 och K4 är 8 respektive 9 st som och indikeras tillsammans. 

Det innebär att om en enskild kund blir strömlös till följd av ett kabelfel och säkringarna i nätet löser 

ut selektivt, så kommer inte nätbolaget att få någon signal från LSP-indikatorn. För att indikatorn ska 

reagera krävs att utgående säkringar i transformatorstationen löser ut, och först då kommer 

nätbolaget att informeras om ett pågående strömavbrott. Fördelen med konfigurationen är dock att 

investerings- och installationskostnaderna hålls nere. Samma sak gäller i figur 5.5, där ett typiskt 

lägenhetsområde visas. Lägg märke till de svarta pilarna som syns på en del ledningar. Dessa är så 

kallade sektioneringspunkter, d.v.s. brytpunkter i nätet som normalt är öppna och som kan slutas för 

att låta strömmen ta en alternativ väg vid händelse av ett fel. 
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Figur 5.5 Typiskt lägenhetsområde med LSP-indikator endast i transformatorstation. 

Eftersom det här rör sig om lägenhetshus så klumpas ännu fler kunder ihop på varje indikerad grupp. 

Kabeln som går från T2 till K5 och sedan vidare till K10 matar sammanlagt 13 st kunder. Kabeln som 

går från T2 via K6 och K7 för att sluta i K8 matar sammanlagt 70 st kunder. Kabeln som går från T2 via 

K9 till K10 matar sammanlagt 101 st kunder. Slutligen matar kabeln som går från T2 via K11 och K12 

till K13 sammanlagt 129 st kunder. Det innebär att det blir väsentligt fler kunder per indikerad grupp 

än i det tidigare presenterade villaområdet, vilket i sin tur innebär att ännu fler kunder kan tänkas 

vara strömlösa utan att indikatorn signalerar detta. 
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En annan vanligt förekommande stads- och därmed elnätsbild är ett industriområde. Ett sådant finns 

därför återgivet i figur 5.6 nedan. 

 

T3

K17

K16

 
Figur 5.6 Industriområde med LSP-indikator endast i transformatorstation. 

Jämfört med både villaområdet och lägenhetsområdet ovan har industriområdet ett lågt antal 

kunder per yta och kabel. Som synes är också antalet kabelskåp väsentligt lägre, eftersom flera 

kunder matas direkt från transformatorstationen. Om en indikator installeras i stationen ovan 

erhålles indikering på varje enskild byggnad i kartan. De flesta byggnader har också, som synes, 

endast ett elabonnemang, men lägg märke till att det finns en byggnad med fyra abonnemang. Dessa 

fyra kommer oundvikligen att indikeras tillsammans. 
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Den sista typiska nätstrukturen som exemplifieras är landsbygdsnät med luftledning. I figur 5.7 har en 

indikator placerats i den stolpe där nedgrävd kabel övergår i luftledning. Att placera en indikator i 

den punkt där kabel övergår i luftledning leder till att samtliga 20 kunder som matas av ledningen 

indikeras gemensamt. Samma sak hade uppnåtts om indikatorn placerats i transformatorstationen 

som matar linjen, men för att visa en annan variant har den här placerats i nämnda stolpe. 

 
Figur 5.7 Landsbygdsnät med LSP-indikator endast i stolpe där nedgrävd kabel övergår i luftledning. 

 

Ett alternativ till att endast ha indikatorer i transformatorstationer, är att använda så många 

indikatorer att varje kund övervakas. För att kunna göra en jämförelse redovisas därför alla de fyra 

kartorna igen, men nu med indikatorer till den grad att enskilda kunder och/eller byggnader 

övervakas. Villaområdet som presenterades tidigare återkommer därför i figur 5.8, men nu med 

indikatorer i samtliga kabelskåp. 
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T1

K1

K2

K3

K4

 

Figur 5.8 Typiskt villaområde med LSP-indikatorer i samtliga kabelskåp och i transformatorstation. 

Genom att placera indikatorer i varje kabelskåp i villaområdet uppnås spänningsindikering på 

kundindividuell nivå. Det betyder att om en enskild kund blir strömlös så kommer nätbolaget att få 

en signal om detta, varefter lämpliga felavhjälpningsåtgärder kan vidtas.  

Dessutom får nätbolaget ett tips om var ett uppkommet fel kan lokaliseras. Låt säga att kabeln 

mellan K1 och K2 är avsäkrad i K1. Om då samtliga kunder som ligger under K2 skulle bli strömlösa, 

samtidigt som indikatorn i K1 inte indikerar något fel, kan ett fel på kabeln mellan K1 och K2 sannolikt 

uteslutas och felsökningen bör således påbörjas vid K2. Om det istället är så att samtliga kunder 

under K2 är strömlösa samtidigt som indikatorn i K1 säger att kabeln mellan K1 och K2 är strömlös, 

bör felsökningen ta sin början på kabeln mellan K1 och K2. 

Det bör åter nämnas att ett scenario där samtliga kunder under K2 är strömlösa utan att kabeln 

mellan K1 och K2 är strömlös är osannolikt, men med en något annorlunda nätstruktur blir ett 

liknande scenario mer sannolikt. Detta blir tydligare när lägenhetsområdet åter studeras i figur 5.9, 

den här gången med indikatorer i varje kabelskåp. 
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Figur 5.9 Typiskt lägenhetsområde med LSP-indikatorer i samtliga kabelskåp och i transformatorstation. 

Om nu indikatorn i K5 indikerar att kabeln till den bredvidliggande byggnaden är strömlös, utan att 

matande kabel från T är det, kan felet antas vara på den förstnämnda kabeln och felsökningen kan ta 

sin början vid K5. I det här fallet har alltså samtliga kunder under ett kabelskåp blivit utan ström, utan 

att den till kabelskåpet matande kabeln blivit det.  Om både kabeln till byggnaden och matande kabel 

från T2 blivit strömlösa indikeras detta av två olika indikatorer, och felsökningen kan istället påbörjas 

från T2 och utåt i nätet. 

Dessvärre blir det inte fråga om kundindividuell indikering utan byggnadsindividuell. Det betyder att 

enskilda kunder fortfarande kan vara strömlösa utan att detta kommer nätbolaget till känna, och 

beroende på var nätbolagets ansvar slutar ledningsmässigt kan felet då vara antingen nätbolagets 

eller fastighetsägarens. Däremot har storleken på kundgrupper som kan vara strömlösa utan någon 

signalering minskat avsevärt, från som mest 129 st tidigare till som mest 39 st kunder nu. Övriga 

kundgruppers storlek är direkt motsvarande siffrorna på varje byggnad i figur 5.9, från 13 till 38 st. 
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Hur det tidigare visade industriområdet ser ut med indikatorer i varje kabelskåp visas i figur 5.10.  

T3

K14

K15

 
Figur 5.10 Industriområde med LSP-indikator i samtliga kabelskåp samt i transformatorstation 

Eftersom den enda kabel som matar flera kunder är den som går till byggnaden närmast 

transformatorstationen, och den kabeln indikeras med hjälp av indikatorn i transformatorstationen, 

kan ingen mer detaljerad information än tidigare inhämtas om denna. I princip gäller detta också för 

de övriga kablarna. Med indikatorn i K14 uppnås egen indikering på kablarna efter kabelskåpet, och 

med indikatorn i K15 fås egen indikering på kabeln från samma skåp. Dessutom fås indikering på 

kabeln mellan K14 och K15 som kan användas för omsektionering vid ett fel, men vad gäller mer 

detaljrik information om kunders elleverans uppnås i egentlig mening ingenting jämfört med att bara 

ha en indikator i transformatorstationen. 
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Slutligen redovisas åter landsbygdsområdet i figur 5.11, denna gång med indikatorer i varje stolpe. 

 
Figur 5.11 Landsbygdsnät med LSP-indikatorer i samtliga stolpar. 

Med indikatorer i varje stolpe längs ledningen fås kundindividuell indikering och nätbolaget får bättre 

detaljnivå på avbrottsinformationen. Avigsidan är som synes att det krävs tio indikatorer för att klara 

uppdraget, d.v.s. en indikator per två kunder i det här fallet. 

Vid en jämförelse mellan de olika antalen indikatorer framkommer att det i vissa fall gör stor skillnad 

på detaljnivån i informationen, medan skillnaden blir nästan försumbar i andra fall. Utan ekonomiska 

begränsningar skulle målet och rekommendationen givetvis bli att indikatorerna ska användas i ett 

sådant antal att varje enskild kund är övervakad, men med hänsyn tagen till kostnaden för materiel 

och installation är detta inte självklart. Hur stora eller små kundgrupper som tillsammans ska 

övervakas bör varje enskilt nätbolag ta ställning till utifrån sina egna förutsättningar.  

5.1.3 Mätvärdesinsamlingssystem/Elmätare 

En del elmätare och deras mätvärdesinsamlingssystem registrerar och sparar information om när 

elmätarna varit strömlösa. Ibland sker detta i realtid och ibland med viss fördröjning. Eftersom 

informationen från en enskild elmätare inte är tillförlitlig (det kan t.ex. vara kunden själv som stängt 

av strömmen) så bör informationen från elmätare endast tas med i statistik och driftinformation i de 

fall ytterligare en indikering om strömlöshet finns. En ytterligare indikering kan vara en signal från 

SCADA-systemet, en signal från en LSP-indikator eller ett samtal till kundtjänst som uteslutande 

utpekar nätbolaget som ansvarig för strömavbrottet. 
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5.1.4 Montörer/handterminaler 

Nätbolagets montörer ska via en handterminal (smartphone, särskild handdator, etc.) kunna se 

aktuell information om strömavbrott i det egna nätet. Till skillnad från informationen till kunder bör 

montörernas information även omfatta detaljinformation, t.ex. vilken MSP-linje som är berörd. 

Dessutom bör montörernas handterminaler vara en informationskanal in till AIS:et där montören kan 

uppdatera hur arbetet med att åtgärda ett fel fortskrider. Handterminalen bör också kunna ställas i 

ett "jourläge", så att den larmar när ett fel uppstår i nätet.  

5.1.5 Geografiskt gränssnitt 

För att enkelt få en överblick över omfattningen av ett strömavbrott bör det presenteras med hjälp 

av ett lämpligt geografiskt gränssnitt, en karta. På kartan bör de drabbade områdena märkas ut och 

orsak till avbrottet åskådliggöras. Kartorna ska vara offentliga och genom webbplats och 

smartphone-applikation tillgänglig för kund, kundtjänst och montör. Det finns idag flera aktörer som 

erbjuder kart-API10, både till webbplats och smartphoneapplikation. API innebär i detta fall att man 

erhåller kartor och med öppen programvara enkelt kan lägga sin egen information ovanpå dessa och 

använda på egna hemsidor och i egna applikationer. Exempel på några aktörer som erbjuder denna 

typ av service är Google, Bing och Eniro, där Google maps är den vanligast förekommande. Alla 

nätbolag har idag ett NIS/GIS och kan därifrån hämta den data som behövs för att koppla de 

drabbade anläggningarna till ett geografiskt område på kartan. Idag har flera nätbolag redan ett 

sådant system, bland andra Vattenfall, E.ON, Fortum och Skellefteå Kraft. I figur 5.12 ser vi ett 

exempel hämtat från Skellefteå Krafts hemsida. 

 

Figur 5.12 Avbrottsinformation [10]  

                                                           
10

 Application Programming Interface 
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5.1.6 Kundtjänst 

Kundtjänsten får information i realtid från systemet och med hjälp av det geografiska gränssnittet är 

det lätt att få översikt, därmed ges en möjlighet att ge snabba svar till kunder som hör av sig. Det bör 

ligga på kundtjänst eller jourhavande personal att godkänna avbrottsinformationen innan den går ut 

till kunder för att förhindra att felaktig information når ut. 

5.1.7 Kundinformation 

Utöver det tidigare nämnda geografiska gränssnittet som ska finnas tillgängligt för kunderna via 

webbplats och smartphone-applikation bör det finnas en SMS-tjänst som kunderna kan anmäla sig 

till. Systemet skickar då automatiskt ut SMS till de drabbade kunder som anslutit sig till tjänsten. 

Informationen skickas när ett avbrott har påbörjats, när det kommer statusuppdateringar från 

åtgärdande montörer etc. och när felet är avhjälpt. Liknande tjänster finns idag hos flera av de större 

nätbolagen. 

5.1.8 Rapporter 

Då systemet övervakar alla strömavbrott i nätet kan avbrottsdata lagras i en databas som systemet 

sedan kan använda för att generera rapporter av olika slag, till exempel de rapporter som årligen 

skall lämnas till Energimarknadsinspektionen. Som tidigare nämnts kan kraven på nätbolagen komma 

att stramas åt ytterligare i framtiden. Då kan databasen bli ett viktigt verktyg för att ta fram statistik 

över kunder som drabbas mer än genomsnittet och sätta in åtgärder för att förhindra att 

intäktsramen påverkas negativt. 
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6 Diskussion 

Den uppmärksamme läsaren ställer sig vid det här laget frågan om inte 

avbrottsinformationssystemet redan finns? Svaret blir att bland de nätinformationssystem och 

SCADA-system som finns och används idag finns de som klarar av att skicka information via SMS och 

de som har kartgränssnitt som kan användas för att informera om pågående elavbrott via 

nätbolagens hemsida. Däremot är det få nätbolag som använder programvarornas alla funktioner.  

Det innebär att systemet som beskrivits i rapporten inte har någon ny funktion att fylla utan det bör 

snarare betraktas som modell för hur redan existerande system ska nyttjas och konfigureras för att 

skapa en bättre informationskanal från nätbolag till elanvändare än idag.  

Den genomförda webbenkäten visar att det bland deltagarna finns ett intresse för att få information 

från deras nätbolag vid händelse av elavbrott. Det är förståeligt eftersom fördelarna för 

elanvändarna kan vara många. Ett elavbrott kan i värsta fall medföra skador på egendom, till 

exempel sönderfrusna värmesystem, förlorade matvaror, skadade djur etc. Om den drabbade 

elanvändaren är företagare kan det även innebära förlorade intäkter. Dessutom visar webbenkäten 

på ett visst intresse för information om elavbrott på andra elabonnemang än deltagarnas egna. Som 

exempel nämns föreningslokaler, sommarstugor och äldre släktingar. Om avbrottsinformation finns 

tillgänglig i realtid via lämpliga informationskanaler ändras förutsättningarna för elanvändarna att 

vidta erforderliga åtgärder vid elavbrott. 

Med dagens ökande realtidsinformationsflöde i samhället ökar samtidigt förväntningarna och kraven 

hos konsumenter att få tillgång till den information som anses nödvändig när den anses nödvändig.  

Trots att det inte ger nätbolagen några ekonomiska fördelar med en utökad kundservice så har 

nätbolagen i många fall ett moder- eller systerbolag som bedriver elhandel och som säkerligen kan 

dra nytta av ett gott rykte. 

Riksdagens beslut att nättarifferna skall förhandsregleras trädde i kraft så sent som 2012 och den 

första fyraårsperioden har ännu inte avslutats. Intäktsramen för varje fyraårsperiod grundar sig på 

vilken leveranssäkerhet nätbolaget har haft, vilket gör att kraven på nätbolagen kommer att 

bibehållas eller skruvas åt varje ny regleringsperiod eftersom en försämring leder till minskade 

intäkter. Då förhandsregleringen är ny är det ovisst hur detta i praktiken kommer att påverka 

nätbolagen. Det står klart att Energimarknadsinspektionen kommer att skärpa kraven på tillåten 

avbrottsfrekvens och det kan också tänkas att kraven på tillåten avbrottslängd kan komma att 

skärpas i framtiden. 

Att en avbrottsperiod enligt definitionen börjar när ett nätbolag ”fick eller borde ha fått kännedom 

om avbrottet” är en nog så diffus definition. När borde nätbolaget ha fått den informationen? Det 

kan mycket väl tänkas att nätbolagen i framtiden ”borde” ha uppmärksammat sina avbrott tidigare 

än idag, kanske rentav omedelbart efter att de inträffat. Eftersom det idag saknas övervakning på 

lågspänningsnäten kommer nätbolagen i så fall att ställas inför nya tekniska utmaningar. Den 

information som finns att tillgå om avbrott i lågspänningsnätet är, förutom felanmälningar, den som 

kommer från elmätare och mätvärdesinsamlingssystem. Då denna information för det första inte 

anses tillförlitlig, och för det andra nästan aldrig uppdateras i realtid finns här ett tomrum att fylla. 
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Trots det anser inte nätbolagen det ekonomiskt försvarbart att investera i lågspänningsövervakning 

idag. De fördelar som det skulle kunna ge vid felavhjälpning i samband med elavbrott väger 

ekonomiskt sett inte tungt nog. Om lågspänningsövervakning skulle hjälpa nätbolagen att 

uppmärksamma och lokalisera ett fel snabbare än nuvarande system skulle genomsnittstiden för ett 

avbrott som en direkt följd komma att minska, och det i sin tur sänka värdet på SAIDI. Det skulle 

också innebära att nätbolagen får lättare att leva upp till eventuella strängare myndighetskrav i 

framtiden. 

Kostnaden för en lågspänningsindikator vid en hypotetisk serieproduktion har uppskattats till 

sammanlagt ca 600 sek för tre faser. Därtill kommer ca 100 sek per ytterligare tre faser. Då det visat 

sig mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta produkter som kan åstadkomma samma och 

endast samma sak som den framtagna LSP-indikatorn blir det lika svårt att dra slutsatser om huruvida 

dess pris är högt eller lågt. Det som finns att tillgå är i regel överkvalificerade produkter, men dessa 

blir alldeles för dyra att använda i samma syfte som LSP-indikatorn. 
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7 Förslag på framtida utveckling 

Vid en eventuell serieproduktion av LSP-indikatorn finns ytterligare lösningar och varianter på denna 

som bör utvärderas. Programvaran ska optimeras och eventuellt finns enklare processorer att 

använda som klarar uppgiften lika bra.  Prisuppskattningen på batteri och laddare grundar sig på en 

färdig batteriladdare, och mest troligt blir det billigare att konstruera en egen laddkrets och integrera 

denna i den övriga konstruktionen. Vidare kan det tänkas vara lämpligt bygga indikatorn i moduler, 

så att det för varje tillämpning blir möjligt att välja antalet spänningsdetektorer. Modulen med 

processor och kommunikationsenhet kan då agera masterenhet, till vilken grupper av 

spänningsdetektorer kopplas som slavenheter. 

För den programmeringstekniskt begåvade kan det vara intressant att närmare undersöka om det är 

möjligt att konstruera det avbrottsinformationssystem som beskrivits med enkla medel. Eftersom de 

flesta mindre nätbolag drivs i kommunal regi bör det då övervägas om informationen ut till kunder 

även ska omfatta information om fjärrvärme, vatten, trafikomläggningar och annan lokal 

samhällsinformation. Systemet frångår i sådant fall att vara ett informationssystem för elanvändare 

och blir istället ett informationssystem för kommuninvånare. 
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Bilaga 1. Webbenkät 

Av totalt 189 respondenter fördelades svaren enligt följande: 

 

 

Kön? 

 

Svar Antal 

Man 110 

Kvinna 77 

Vill ej ange 2 
 

 

Ålder? 

 

Medelålder 30,6 år 

Min 18, Max 71 

 

Har ditt hushåll eget/egna elabonnemang, och i så fall hur många? 

 

 

Svar Antal 

Ett 126 

Två 23 

Tre 3 

Har ej eget 35 
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Vem/vilka äger elnätet/elnäten där ditt hushåll har elabonnemang? 

 

 

 

  

Svar Antal 

Borlänge energi 13 

Fortum 37 

Vet ej 37 

Karlstads elnät 27 

Vattenfall 15 

Göteborg energi 14 

Eon 8 

Hafslund Norge 3 

Jämtkraft 3 

Luleå energi 3 

Mälarenergi 3 

Borås elnät 2 

Dala kraft 2 

Pite energi 2 

Varbergs energi 2 

Öresundskraft 2 

Gävle energi 1 

Härjeån 1 

Härryda energi 1 

Karlskoga energi 1 

Kungälvs energi 1 

Lindesbergs energi 1 
Mariestad Töreboda 
energi 1 

Mölndal energi 1 

Nacka energi 1 

Skånska energi 1 

Staffanstorps energi 1 

Sundsvall elnät 1 

VB Energi 1 

Ameren IP (Champaign IL 
USA) 1 

Gotlandsenergi 1 

Härnösand energi & miljö 1 
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Om det blir strömavbrott på något av era elabonnemang, skulle ni då omedelbart vilja få reda på 

detta via t.ex. SMS? 

 

Svar Antal 

Ja 157 

Nej 27 

Får redan den informationen 5 
 

 

 

 

Hur får ni informationen om elavbrott?      

(för de som svarat: Får redan den 

informationen) 

 

 

 

 

 

 

Skulle du vara intresserad av att få omedelbar information om elavbrott hos någon annan? (En 

släkting, föreningslokal, etc.) 

 

Svar Antal 

Ja 46 

Nej 143 
 

 

 

Svar Antal 

Sms 5 

E-post 0 

Applikation i smartphone 0 
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Vilket annat elabonnemang skulle du i så fall vilja ha information om? (frivilligt för de som svarat ja 

på föregående fråga) 

 
-Torsby PSK, jobbet 

-Fars hus vid tex semester osv. 

-Det till min butik 

-Föreningslokal, barnens förskola 

-Eventuellt skolans eller arbetets elabonnemang. 

-Familjemedlemmar och släkt 

-Föräldrarnas hus. 

-Främst närstående i släkten, (far/morföräldrar 
som kan behöva hjälp). 

 Hur skulle ni vilja få information om elavbrott? 

 

 

 

 

 

Vad tycker du att det skulle vara värt att betala per år för omedelbar information om elavbrott? 

 

 

 

Övriga synpunkter 

 
 
 
 
 

 

 

Svar Antal 

Sms 155 

E-post 26 

Applikation i smartphone 46 

Svar Antal 

10:- 1 

20:- 1 

50:- 18 

100:- 17 

Jag är bara intresserad om det är gratis 127 

-Det bör ingå i abonnemanget 

-Borde ingå i det elavtal/abonemang man 
redan betalar 

-En sån tjänst ska vara gratis.. Kostar inte 
elbolagen nått att den informationen går ut 
-Gratis, men ingenting är gratis. Inte betala 
extra så det syns på min räkning! 
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Har du några andra åsikter som berör det här ämnet så får du gärna dela med dig av dem här: 

-Det vore intressant med information om omfattningen på elavbrottet, samt beräknad tid tills strömmen är 
tillbaka. 
 
-Alla slags avbrott vore fint att få information om, inte bara långa.; Även snabba/korta avbrott kan ställa till det 

för tex värmepumpen.; ; En "egen sida" eller app där man kan se avbrottshistorik, statistik på olika 

nätoperatörer mm. kanske vore en idé. 

-Skulle även vilja ha information om när strömmen beräknas komma tillbaka vid ett ev. strömavbrott. Skulle det 

vara möjligt att kopplas upp på en annan elleverantör temporärt vid tillfälliga strömavbrott? Skulle vara bra att 

ha möjligheten när man verkligen behöver back-up på tex lokaler etc. 

-Det skulle va nice att få information om vad de gör för att åtgärda problemet och när de förväntar sig slå på 

strömmen igen. 

-Jag är enbart intresserad att veta hur länge jag är utan el. Det har vid ett flertal tillfällen de senaste månaderna 

inträffat strömavbrott under nattetid, men ej mindre värt att få info när det uppskattas vara åtgärdat. I många 

fall handlar det om ett strömavbrott på 5-6 timmar och då handlar det om mat och dylikt klarar sig i kylskåp... 

-Elen och elnätets kostnader är för dyr för att betala för ytterligare en tjänst. 

-Jag gillar idén om att få info om strömavbrott på ett mkt smidigare sätt än idag. 

-Jag vill veta aktuell prognos när strömmen kommer tillbaka samt info när strömmen kom tillbaka. 

-Information om elavbrottet som uppdateras kontinuerligt på leverantörens hemsida vore bra. Att behöva 

betala för en informationstjänst till leverantören när leverantören själv (även om elavbrottet inte är deras fel) 

inte kan leverera sin el känns riktigt konstigt. 

-Brukar få en lapp i brevlådan långt innan strömavbrotten 

-Priskänsligheten i frågan är direkt relaterat till antalet elavbrott. Det är väldigt sällan elavbrott där jag bor, 

därav har jag ett litet incitament att betala för en sådan tjänst. 

-Grym ide! Är riktigt imponerad av idén. Att få information via sms vore guld, dock eftersom jag alltid klarat mig 

utan den infon så känner jag att mig inte villig att betala för det. Personligen så nappar jag inte när det ringer 

folk och vill få en att byta till ett billigare elavtal då det ger så lite pengar och jag är nöjd med det jag har, 

(Borlänge energi om det är intressant). En sån här sak skulle få mig att känna mig extra nöjd med elbolaget om 

det ingick och jag tror det skulle säkra kunder. 

-Om elen gått och man äger en fastighet är detta ett mycket värdefullt verktyg för att undvika frostskador på 

ett värmesystem etc. Bra ide! 

-I de fall strömavbrottet gäller en fritidsstuga, eller annan lokal som man ej vistas i dagligen blir det genast 

viktigare med information om strömavbrott. I en fritidsstuga kan en kyl och frys full med mat finnas och om 

detta ej tas om hand vid ett längre strömavbrott går allt till spillo och det kan bli vattenskador på grund av 

smältvatten från frysen. 

-Jag tycker detta var en suverän ide med tanke på äldre eller funktionshindrade som bor själva. Jag satt 50kr/år 

för tjänsten, jag antar att tjänsten inte kommer vara speciellt kostsam i drift. Det kommer inte kostar mer för 

företagen om flera vill ha tjänsten om den redan är befintlig. Så 50kr/år är den lätt värd. 
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-Elbolaget borde ge medelande till släktingar tex barn och barnbarn, så de snabbt kan avgöra om de behöver 

göra något. 

-När man får elavbrott i hemmet så märker man det ganska snart. Det kan vara bra att få information om att 

det hänt om man inte befinner sig på plats. Det skulle vara mera angeläget om jag hade en gris eller 

kycklingfarm eller annan elkritisk verksamhet. I det fallet skulle jag kunna tänka mig att betala för servicen. 

Troligen är detta en service som man an konkurrera med så den behöver inte läggas till på elfakturan. 

-Att det blir avbrott är inte så intressant att veta, även om det vore bra. (den tjänsten finns redan för ISP, iaf 

Utsikts studentnät i Linköping. via sms alltså) Även när det är åtgärdat. Vad som saknas och skulle vara det 

mest intressanta även i fallet elabonnemang är att få info om orsak och prognos för åtgärder. Det är det man 

vill veta! 

-Tycker definitivt detta borde vara en gratis tjänst som skall ingå från elnäts ägaren samt från elleverantören 

om man nu har annan leverantör än elnäts ägare. 

-Tycker att elbolagen bör ha större ersättningsskyldighet vid upprepade strömavbrott. Tycker vidare att det bör 

vara bolagens skyldighet att informera om elavbrott varpå det ska vara gratis, orsak till elavbrott bör även alltid 

uppges. 

-Laga felet och ge en rapport efteråt. Hellre att elen kommer på en halv timme snabbare än att ett meddelande 

kommer ut som påpekar att ett fel har inträffat... 

-Elbolag och banker har samma upplägg; man blir lurad oavsett hur man gör och de tvingar oss att vara med att 

göra en massa d.a värdelösa val för att tuta i oss att vi har valfrihet och fri marknad. Pseudokapitalism! 

-Jag bor hyfsat centralt och har aldrig blivit störd av elavbrott 

-Vore trevligt med några alternativa sätt att laga mat i alla bostäder och kunskap om hur vi klarar oss utan el 

-Betalar man för elen borde det vara självklart med direkt information om eventuella elavbrott. Gratis och 

snabbt, det ska helst vara i sms-form, har man elavbrott och inte har en smartphone med internet i blir det ju 

skitsvårt att leta information på internet. Ringa runt känns överflödigt då det inte bara borde vara i kundens 

intresse utan även elbilagens att tillhandahålla den sortens service. 

-Angående priset skulle jag hellre se att det var en valbar extratjänst hos mitt elbolag som debiterades på min 

vanliga faktura. 
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Bilaga 2. Kopplingsscheman 

Kopplingsschema för mikrodator. 

D0 och D1 är programmerade för att ansluta display med seriell kommunikation. D4- D12 samt A0-A5 

kan användas till övervakning av faser. D13 indikerar status och D2-D3 är för seriell kommunikation 

med GSM-modul. 

9-32 VDC10µF10µF

Spänningsregulator 5V

+5V (VCC)

22pF

22pF

16 MHz

VCC

VCC

VCC

10k

VCC

GND

GND

330

330

GSM-
MODUL

 

 

  



 Bilagor  

9 
 

Kopplingsschema för spänningsdetektor. 

Kopplingsschema för spänningsdetektorkretsarna syns nedan. R1=R2=R3=R4=12kΩ. D1=1N4007. 

D2=BZX84J-C4V7. D3=Transientskyddsdiod. C1=100µF. EL817=Optokopplare. 
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Bilaga 3. Programkod  

#include <SoftwareSerial.h> 

 

SoftwareSerial lur(2,3); //lur seriepin 2,3 grön ska sitta i 3 

 

//Variabler 

char aChar='0'; 

int bchar; 

String inputtele; 

String nummer; 

String sms; 

String oldscan="111"; 

String fel; 

unsigned long start=0; 

unsigned long kortvarig=0; 

unsigned long tid=0; 

unsigned long Stop=0; 

unsigned long klocka=0; 

const unsigned int knapp_set = 1; 

const unsigned int fas_1 = 4; 

const unsigned int fas_2 = 5; 

const unsigned int fas_3 = 6; 

// const unsigned int fas_4 = 7; 

//const unsigned int fas_5 = 8; 

//const unsigned int fas_6 = 9; 

//const unsigned int fas_7 = 10; 

//const unsigned int fas_8 = 11; 

//const unsigned int fas_9 = 12; 

const unsigned int led_ok = 13; 

 

 

void setup () 

{ 

pinMode(knapp_set, INPUT); 

pinMode(fas_1, INPUT); 

pinMode(fas_2, INPUT); 

pinMode(fas_3, INPUT); 

//pinMode(fas_4, INPUT); 

//pinMode(fas_5, INPUT); 

//pinMode(fas_6, INPUT); 

//pinMode(fas_7, INPUT); 

//pinMode(fas_8, INPUT); 

//pinMode(fas_9, INPUT); 

pinMode(led_ok, OUTPUT); 

 

// Seriel kom 

Serial.begin(9600); 

Serial.println("Mikrodator seriell kom start."); 

delay(200); 
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// lur seriell 

lur.begin(9600); 

Serial.println("Ericsson T610 seriell kom start."); 

delay(200); 

 

// Initiera telefon 

 

Serial.println("Start av lur init..."); 

lur.println("AT&F"); // Fabriksåterställ t610 

delay(1000); 

lastele (); 

lur.println("ATE=0"); // Echo off 

delay(1000); 

lastele (); 

lur.println("AT+CMGF=1"); //Stänger av PDU-läge 

delay(1000); 

lastele (); 

lur.println("AT+CPMS=\"ME\""); // Telefonminne 

delay(1000); 

lastele (); 

lur.println("AT+CNMI=,1"); // Skicka signal vid inkomande sms 

delay(1000); 

lastele (); 

Serial.println("Initiering klar...\n"); 

digitalWrite(led_ok,HIGH); 

} 

 

 

void loop () 

{ 

  kollasms(); 

  felsok(); 

} 

 

 

void felsok(){ 

 

if (portscan() != oldscan ){ 

start=millis(); 

fel=portscan(); 

tid=0; 

Stop=0; 

klocka=0; 

int delat=5000; 

int k=0; 

  while (tid <= delat){ 

   if((portscan()==oldscan) && (k!=1) ){ 

   Stop=millis(); 

   k=1;} 
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    if(portscan()!=oldscan) 

  k=0; 

  // Serial.println(tid); 

  tid = (millis() - start); 

  } 

tid=millis(); 

  while (klocka<=5000){ 

  if(portscan()!=oldscan) 

  goto frantvaifupp; 

  klocka=millis()-tid; 

  } 

kortvarig=Stop-start; 

  if((k==1) && (portscan()==oldscan) && (kortvarig>=100)){ 

  tid = kortvarig; 

  smsa("Kortvarigt"); 

  } 

frantvaifupp: 

  if(portscan() != oldscan){ 

  fel=portscan(); 

  tid = start; 

  smsa("Paborjat"); 

  while (portscan() != oldscan){kollasms();} 

  kortvarig=millis(); 

    while (klocka<=5000){ 

      if(portscan()!= oldscan){ 

      kortvarig=millis();} 

    klocka=millis()-kortvarig; 

    } 

  fel = portscan(); 

  tid = millis()-5000; 

  smsa("Avslutat"); 

  } 

 } 

} 

 

 

void lassms(){ 

int r=0; 

int df=0; 

int plus=0; 

sms=""; 

nummer=""; 

lur.print("AT+CMGR=1"); 

lur.print('\r'); 

 

  while (aChar !='K')  

  { 

    if (lur.available()){ 

    aChar = lur.read(); 

    if (aChar=='"'){ 

     df++;} 
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    if (aChar=='+'){ 

    plus++;} 

  if (df==3 && plus==2){ 

   if(aChar != '\r' && aChar != '\n') 

   nummer += aChar;} 

  if (df==8){ 

   if (aChar=='\r') 

   r++; 

  if(r==1 && aChar != '\r') 

  if (aChar !='\n') 

  sms += aChar; 

   } 

  } 

 } 

 

delay(100); 

lur.println ("AT+CMGD=1"); 

delay(500); 

lur.flush(); 

} 

 

 

 

void smsa(String text){ 

 

Serial.println("Skickar sms"); 

lur.println("AT+CMGS=\"0705362684\"");  

delay(1500); 

lastele (); 

lur.print(text); 

lur.print(','); 

lur.print(fel); 

lur.print(','); 

lur.print(tid); 

delay(1500); 

lur.write(26); //Skickar ekvivalent Ctrl+Z 

char cChar; 

 

  while (cChar !='K')  

  { 

   if (lur.available()){ 

   cChar = lur.read(); 

   Serial.print(aChar); 

   } 

  } 

lur.flush(); 

Serial.println("SMS Skickat"); 

} 
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String portscan(){ 

 

String Status =""; 

 

if (digitalRead(fas_1)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

if (digitalRead(fas_2)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

if (digitalRead(fas_3)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

/*if (digitalRead(fas_4)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

if (digitalRead(fas_5)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

if (digitalRead(fas_6)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

if (digitalRead(fas_7)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

if (digitalRead(fas_8)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 

 

if (digitalRead(fas_9)==HIGH) 

Status += '1'; 

else 

Status += '0'; 
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*/ 

//Serial.println(Status); 

return Status; 

} 

 

 

String lastele (){ 

if (lur.available() > 0){  //Väntar på svar 

 inputtele = ""; 

 while (lur.available() > 0) //Läser från lur 

  { 

   char aChar = lur.read(); 

   inputtele += aChar; 

  } 

// Skriver lurs svar till seriell port 

 Serial.println(inputtele); 

 return inputtele; 

 } 

} 

 

 

void kollasms(){ 

if (lur.available() && lur.read()=='+'){ 

 while (lur.available())  

  { 

   if (lur.available()){ 

   aChar = lur.read(); 

   Serial.print(aChar); 

   } 

  } 

lur.flush(); 

lassms(); 

Serial.print(nummer); 

Serial.print(sms); 

if (nummer=="+46705362684" && sms=="Status"){ 

  fel=portscan(); 

  tid=millis(); 

  smsa("Status"); 

  } 

 } 

} 

 


