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Abstract

Development of a function for calculation of norm
levels of losses in the power grid

Matilda Hildingsson

The Swedish Energy Market Inspectorate, Ei, has an assignment to
regulate the revenue cap for the network operators in Sweden. As a
part of this regulation there is an incentive for the network
operators to lower their network losses. This incentive were
introduced 2016 as a norm level based upon the network operators
own historical values of network losses. If the operators manage
to lower their network losses compared to their own norm level
they are given a higher return on their asset base.

The aim of this thesis was to evaluate the possibilities to create
a function form calculations of norm levels based upon the
conditions under which each network operator perform and if
possible direct this function. The conditions for creating such
function were investigated by analysing data of different
parameters in the Swedish networks to find which of them that
could describe the losses through a function.

The number of customers per kilometre line was found to be the
single most important parameter to describe the network losses. By
combining the number of customers per kilometre line with a
parameter for the part of the energy that is feed out at high
voltage the function could describe the losses even better. Using
this function will give the network operators more long time
incentives to lower their network losses than the norm levels
based upon their own historical values of network losses.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ett elnät utgör ett naturligt monopol eftersom de höga investeringskostnaderna för att uppföra ett 

elnät gör det svårt för flera aktörer att bedriva nätverksamhet inom ett och samma område. 

Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringens miljö- och energidepartement 

uppgiften att utöva tillsyn på elnätsföretagen samt reglera deras intäktsramar för att de inte ska kunna 

utnyttja sin monopolställning. Efter ett direktiv från EU började Ei genom elnätregleringen från och 

med 2016 att ge incitament till elnätsföretagen att sänka sina nätförluster. 

 

Nätförluster sker i alla elnät och är oundvikliga vid elöverföring. För att det ska bli balans mellan 

inmatad och utmatad energi i elnätet måste därför elnätsföretagen inhandla den el som går åt till 

förluster i deras elnät. Eftersom det alltid sker förluster vid överföring av el har nätförluster tidigare 

ansetts opåverkbara i termer av nätreglering och kostnaden för nätförlusterna har lagts direkt på 

kundernas nättariffer. Nätförlusternas storlek har alltså inte påverkat nätföretagens ekonomi, vilket 

gör att de inte har haft några incitament alls att minska dessa.  

 

Ei:s reglering av nätföretagen bygger på att reglera deras maximala intäkter, och inom dessa ramar får 

nätföretagen själva planera och driva sin verksamhet. Detta innebär att intäktsramarna ska ge en 

rimlig täckning av löpande kostnader och rimlig avkastning på investerat kapital. Vad som avses som 

en rimlig avkastning beror på hur mycket investerat kapital nätföretaget har i verksamheten, 

kapitalbasen, hur väl nätföretaget bedriver sin verksamhet inom vissa områden, incitamentsjustering. 

Incitamentsjusteringen är en justering av rätten till avkastning ska ge nätföretagen incitament att 

förbättra sin verksamhet inom utvalda områden genom att höja eller sänka rätten till avkastning. 

Incitamentsjusteringen sker med normnivåer, bland annat för att främja sänkta nätförluster och öka 

leveranskvaliten i näten. Utifrån normnivån får nätföretagen sedan rätt till högre avkastning om de 

sänker sina nätförluster eller ökar sin leveranssäkerhet. Omvänt sänks även deras rätt till avkastning 

om de ökar sina nätförluster eller sänker sin leveranssäkerhet. 

 

Nätföretagens egna historiskt rapporterade nätförluster används idag som normnivå. Nätföretagen får 

därför rätt till en högre avkastning om de sänker sina nätförluster i förhållande till sina egna historiska 

nivåer. Kostnaderna för nätförlusterna betalas fortfarande av kunderna, men eftersom kostnaderna för 

nätförlusterna sjunker så sänks nätföretagets utgifter. Med dagens system får nätföretagen rätt till 

ökad avkastning motsvarande hälften av den sänkta kostande och andra hälften kommer kunderna 

till del i form av sänkta nättariffer.  

 

Problemen med denna metod, och bakgrunden till detta arbete, är att incitamenten inte blir tillräckligt 

stora. En normnivå baserad på nätföretagets egna historiska nätförluster kommer efter några år 

räknas om till den nya, låga nätförlusten, efter att en investering gjorts för att sänka nätförlusterna. 

Nätföretagen får bara rätt till en höjd avkastning under motsvarande sex år medan en vanlig 

ekonomisk livslängd för många investeringar i elnätet är 40 år. Detta gör att det fortfarande ofta är 

mer lönsamt för nätföretagen att investera i billigare komponenter är de dyrare, med lägre förluster.  

 

Nätförlusterna variera kraftigt mellan olika nät och det är inte rimligt att alla nät ska ha samma 

förlustnivå då förlusterna i elnätet beror på många olika parameterar, varav vissa är sådana som 

nätföretagen själva inte kan styra över. I arbetet till den här rapporten har många olika inparametrar 

undersökts för att identifiera eventuella samband med nätförlusterna. Undersökningen utfördes 

förutsättningslöst för att inte riskera att missa oväntade samband även om en funktion för beräkning 

av normnivåer måste baseras på parametrar som nätföretagen själva inte kan, eller har mycket svårt 

att, påverka för att ge rättvisa normnivåer. 

 

Funktionen som tagits fram är baserad på nätets kundtäthet och hur stor andel av energin som matas 

ut till högspänningskunder. Förluster i elnätet beror på många komponenter, men dessa två ger en 



 

 

hög förklaringsgrad till variationen i nätförluster mellan nätföretagen. Kundtätheten tar hänsyn till 

hur långt elen behöver transporteras och andelen av utmatad energi som matas ut till 

högspänningskunder ger ett mått på hur stor andel av denna energi som transporteras vid högre 

spänningsnivåer. Många andra parametrar som kan påverka nätförlusterna har hög korrelation med 

kundtätheten och inkluderas på så sätt i funktionen genom att funktionsparametrarna ställer in sig 

efter hur de faktiska nätförlusterna ser ut. 

 

Nätregleringen blir aldrig hundra procent rättvis i alla delar men vissa nät gynnas i vissa delar och 

andra nät gynnas i andra. Därför är slutsatsen av arbetet att funktionen som tagit fram har tillräckligt 

god förklaringsgrad av nätförlusterna för att börja användas inom elnätregleringen vid nästa 

tillsynsperiod, som börjar 2020.  

  



 

 

Executive summary 

This thesis aims to develop a function for calculations of norm levels of network losses for the network 

operators in the Swedish power grid. The function is to be used by the Swedish Energy Markets 

Inspectorate, Ei, to calculate norm levels to use for incentives for the network operators in the 

regulation of their revenue caps. 

 

The number of customers per kilometre line was found to be the single most important parameter to 

describe the network losses.  Together with a parameter for the part of the energy that is feed out at 

high voltage the function gives a good description of the difference in network losses between 

different operators.  

 

The regulation aims to be long-term to give the network operators stable conditions to base their 

investments on. The most likely change that will occur in the grid in the future that might affect the 

network losses is an extension of local production. The function describes the losses in the different 

networks good enough to assume that an extension of local production would not change the whole 

function. If the impact of local production in the future grows big it would be possible to include that 

parameter into the function, but it is not likely it would change the condition so much that this 

function would not be usable. Therefore it would be safe to start using the function in the regulation 

for the next regulatory period. 
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Energimarknasinspektionen 

REL nummer REdovisningsnummer Lokalnät.  Varje koncessionsområde innehas av ett 

nätföretag och oftast samlas nätföretagens alla elnät ihop under ett REL nummer 

men några av de största nätföretagen kan ha olika REL nummer för olika delar av 

landet. 

RER nummer REedovisningsnummer Regionnät. Ett elnätsföretags alla regionnät är samlade 

under ett RER nummer 

Objektiva 

förutsättningar 
Förutsättningar som är svåra eller omöjliga för nätföretagen att påverka. Till 

exempel kundtäthet, typ av kunder, mängden utmatad energi [MWh] 

Kent avbrott Rapporteringssystem till vilket nätföretagen rapporterar uppgifter för 

Energimarknadsinspektionens nätreglering. 

Norm ”…, inom tekniken en bestämmelse eller en föreskrift som innebär en gränsdragning 

avseende krav på materiell eller personlig säkerhet, varukvalitet eller liknande.”  
Norm - Nationalencyklopedin [1] 

Normnivå Bestämd- eller föreskriven nivå utifrån vilken nätföretagen kan få en höjd eller 

sänkt intäktsram beroende på prestation. 

Nättariff Den avgift en kund betalar till elnätsföretaget för att få ta ut el från nätet. Hur stor 

avgiften för nättariffen är beror på hur stor säkring eller kapacitetsabonnemang 

kunden har. Alltså hur mycket effekt kunden får mata ut momentant. 

Nätföretag Ett elnät kan ägas av ett företag, en kommun eller en ekonomisk förening och 

benämns i denna rapport som nätföretag oavsett ägandeform. 

Intäktsram Det maximala som nätföretagen får ha i intäkter, reglerar hur stora avgifter de kan 

ta ut av sina kunder. 

HV High Voltage, Högspänning, spänningsnivåer över 1 kV 
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1 Inledning 
Den här rapporten behandlar möjligheten att ta fram en funktion för beräkning av nätförlustnormer i 

det svenska elnätet utifrån objektiva parametrar, parameterar i elnätet som nätföretagen har svårt att 

själva påverka. Arbetet gjordes för Energimarknadsinspektionen, Ei, som en del i vidareutvecklingen 

av den svenska elnätsregleringen. I det här avsnittet ges en bakgrund till arbetet, syfte och mål med 

rapporten beskrivs samt vilka avgränsningar som gjorts i arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Reglering av elnätsföretagens verksamhet sker eftersom elnät inte konkurrensutsätts på samma sätt 

som andra marknader. De stora investeringskostnaderna gör att en aktör behöver ha i stort sett alla 

kunder inom ett visst område anslutna till sitt nät för att få lönsamhet i investeringen. När ett nät väl 

är uppbyggt finns det litet eller inget utrymme för en ny aktör att ta sig in på samma marknad, det 

bildas ett naturligt monopol[2]. Att ytterligare en aktör ändå skulle försöka ta sig in på samma 

marknad är negativt ur samhällsekonomisk och miljömässig synvinkel och därför tillämpas 

nätkoncession. Nätkoncessionen ger elnätsföretagen ensamrätt, legalt monopol, på elöverföring i det 

område eller på den linje som koncessionen gäller[3]. Nätkoncessionen infördes i samband med 

Sveriges första ellag 1902 och diskussionen kring om och hur reglering av elnätsverksamheten borde 

ske har funnits med sedan dess[4]. En sammanfattning om historisk nätreglering ur [4] finns i Bilaga 4. 

Idag är det Energimarknadsinspektionen, Ei, om utfärdar nätkoncessionen och även reglerar och 

utövar tillsyn på nätföretagen[3]. Ett elnät kan ägas av ett företag, en kommun eller en ekonomisk 

förening och benämns i denna rapport som nätföretag oavsett ägandeform. 

 
Regleringen av elnätsföretagen sker idag med intäktsramar som reglerar nätföretagens maximala 

intäkter, och därmed hur höga avgifter de kan ta ut av sina kunder. Dagens metod att reglera 

nätföretagens intäktsramar började användas 2012 efter EU direktiv om förhandsreglering av 

elnätsverksamhet[3]. Intäktsramarna bestäms för en period på 4 år i taget, en så kallad 

tillsynsperiod[5]. En del stora förändringar i regleringen skedde 2016 och ytterligare kommer troligen 

att ske 2020 för att hela tiden utveckla och förbättra regeleringen. Bytet till förhandsreglering 2012 var 

dock en så mycket större förändring av regleringsmetod att senare förändringarna bara betraktas som 

justeringar av nuvarande reglering och inte i sig helt nya regleringsmetoder[3]. Eftersom förändringen 

i regleringen till 2012 var en stor omställning både för nätföretagen och för Ei i rollen som inspektör 

utförs vidare utveckling av regleringen succesivt för att alla parter ska få chans att anpassa sig[3]. 

 
Nätförlusterna har länge setts som opåverkbara i termer av reglering av intäktsramar. Incitament för 

sänkta nätförluster tillkom 2016 efter att EU direktivet om effektivt nätutnyttjande skrevs in i ellagen 

som ett tillägg i 5 kap. 7 § [6]. Direktivet grundar sig i EU:s mål om 20 % minskad primärenergi 

minskning till 2020 där en minskning av nätförlusterna skulle kunna bidra till denna besparing. Ett 

incitament för sänkta nätförluster innebär inte bara en minskning av kostnaderna för nätföretagens 

kunder utan kan också bidra till att minska energianvändningen. Även om den mesta elen som 

används i Sverige produceras med kärnkraft, vattenkraft eller andra produktionsslag med liten 

klimatpåverkan gör en minskning av elanvändningen att Sverige kan exportera mer ren el till andra 

länder som annars producerar sin el med kolkraft[7][8]. 

 

Från tillsynsperioden 2016-2020 ingår nätförluster som en del i incitamentsregleringen och minskade 

nätförluster bidrar sedan dess till rätt till ökad avkastning för nätföretaget. Normnivån till vilken 

nätföretaget har att förhålla sig är baserad på nätföretagets tidigare rapporterade nätförluster[9]. Att 

nu ta fram en normfunktion för beräkning av nätförlustnormen kan jämföras med utvecklingen som 

skett för beräkning av normnivån för leveranssäkerhet. Under tillsynsperioden 2012-2015 baserades 

normnivån för leveranssäkerhet på nätföretagens egna historiskt rapporterade avbrottsstatistik[10]. 

Till tillsynsperioden 2016-2020 togs en funktion fram för beräkning av normnivåer för leveranskvalité 
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som baserades på elnätens objektiva förutsättningar i förhållande till varandra. Denna metod och 

bakgrunden till denna beskrivs i [10]. Syftet med att ha en generellt beräknad normnivå utifrån 

objektiva förutsättningar är att ge incitament till elnätsföretag med samma förutsättningar att också ha 

ungefär samma nivåer på nätförlustser och leveranssäkerhet[3]. Detta för att nätföretagen inte ska 

behandlas olika på grund av att vissa underpresterat i termer av nätförluster och leveranssäkerhet 

historiskt sett.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheten att ta fram en funktion för beräkning av 

nätförlustnormer utifrån objektiva parametrar för varje enskilt elnätsföretag och motivera 

användandet av denna beräkningsmetod. Beroende på vad som framkom under arbetets gång fanns 

tre olika målformuleringar som alla ansågs vara lika goda resultat av arbetet. 

 
- Om möjligt med tillgänglig data ta fram en eller flera förslag på hur en normnivåfunktion bör 

se ut för att vara tillräckligt objektiv. Samt att utifrån resultatet argumentera för att Ei bör 

använda rapportens resultat för att fortsätta arbeta med detta under kommande 

regelutveckling inför tillsynsperioden från 2020. 

 
- Ange vilken ytterligare information som krävs för att ta fram bra normnivåer för att 

underlätta vidare arbete med att skapa en tillräckligt objektiv metod. Samt att utifrån 

resultatet argumentera för att Ei bör skjuta fram arbetet med att ta fram en normnivåfunktion 

i väntan på nödvändig data. 

 
- Argumentera för att det kommer bli allt för komplext att ta fram en tillräckligt objektiv metod 

för att beräkna normnivåer för nätförluster och att Ei inte alls bör fokusera på detta i 

framtiden. Ei bör då istället lägga sina resurser på övriga delar i reglersystemet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Funktionen för beräkning av nätförlustnormer har baserats på befintlig tillgänglig data tillhandahållen 

av Ei. Ingen ytterligare data har samlats in specifikt för detta arbete. 

 
Funktionen som tagit fram på data över lokalnäten. En kortare analys gjordes på regionnäten men på 

grund av osäkerhet i data gjordes ingen vidare analys. Regionnäten skiljer sig från lokalnäten i sin 

uppbyggnad genom mycket låg kundtäthet och att de endast matar ut högspänning, de två 

parametrar som den framtagna funktionen baseras på. 

 
Ingen ekonomisk analys har gjorts av hur en beräkning av normnivån utifrån objektiva 

förutsättningar kommer påverka nätföretagen. 
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2 Teori: Nätreglering 
I det här kapitlet ges först en kort beskrivning av Energimarknadsinspektionen för att sedan gå vidare 

med hur det svenska elnätet är uppbyggt och hur regleringen av elnätföretagen går till idag. De två 

sista avsnitten går igenom hur incitamentsregleringen fungerar idag för nätförluster respektive 

leveranssäkerhet och bygger främst på [3] och [9]. 

 

2.1 Energimarknadsinspektionen 

Energimarknadsinspektionen, Ei, är sedan 2008 en oberoende myndighet som jobbar på uppdrag av 

regeringens miljö- och energidepartement. Ei:s  uppdrag består bland annat i tillsyn av att 

energirelaterade lagar och förordningar följs, både nationella och de som kommer från EU. I 

uppdraget ingår även regelutveckling för energimarknaden, både nationellt och inom EU, 

tillståndsprövning för energimarknaden och kundinformation om hur energimarknaden fungerar. Ei 

jobbar för att regeringens energipolitik ska genomföras och utarbetar förslag på hur den ska 

förbättras.[11]  

 

2.2 Stamnät, Regionnät och Lokalnät 

Det svenska elnätet är uppdelat i stamnät, regionnät och lokalnät. I stort sett hela stamnätet ägs och 

drivs av statligt ägda Svenska kraftnät[3] Lokalnät har normalt sett koncession för ett helt område 

med en begränsning av högsta tillåtna spänningsnivå i området[12]. Inom detta område får 

nätföretaget bygga ut sitt nät utan att behöva ansöka om ytterligare koncession under denna 

spänningsnivå. De har även krav på sig att ansluta alla som vill bli anslutna inom området, under 

denna spänningsnivå. Större delen Sverige är geografiskt indelat i lokalnätsområden[13] och 

regionnäten är andra nätföretag som fått linjekoncession vid en högre spänningsnivå över 

områdeskoncessionens geografiska områden. Ett regionnät måste alltid ha högre spänning än 

lokalnätsområdet, eftersom lokalnätsägaren genom sin områdeskoncession har ensamrätt på all 

elöverföring under denna nivå. Om det är lokalnätsägaren som får linjekoncession för en ledning med 

högre spänning inom sitt område inkluderas ledningen oftast i lokalnätets redovisning trots en högre 

spänningsnivå[3]. Alla lokalnätsområden är kopplade till ett REdovisningsnummer Lokalnät, REL-

nummer, och om det är samma nätföretag som äger nätkoncession i flera områden samlar 

nätföretagets ofta alla koncessionsområden under samma redovisningsnummer. Sammanslagningen 

av redovisningen för olika nätkoncessionsområden måste dock enligt 3 kap. 3 § i ellagen[14] beslutas 

av nätmyndighetenen, Ei. En linje med högre spänning än områdeskoncession avser kan inkluderas i 

ett lokalnäts redovisningsnummer om den, trots högre spänning, organisatoriskt, tekniskt eller 

funktionellt ingår i ett lokalnät. Regionnät ska annars redovisas avskilt från lokalnäten [14]. På samma 

sätt som områdeskoncessionerna kopplas till ett REL nummer kopplas regionnäten till ett 

REdovisningsnummer Regionnät, RER nummer, per redovisningsenhet. 

 

2.3 Intäktsramar 

Idag sker regleringen av elnätsföretagen genom att reglera deras intäktsramar. Ei detaljstyr inte hur 

nätföretagen bedriver sin verksamhet inom intäktramarna men ger ekonomiska incitament för att 

nätföretagen ska förbättra och effektivisera sin verksamhet. Så länge nätföretagen håller sig inom sina 

intäktsramar får de välja själva om de vill jobba utifrån incitamenten eller ej. 

 

Enligt 5 kap. 6 § i ellagen[15] ska nivån på intäktsramarna sättas så att nätföretagen kan bedriva 

nätverksamhet och få en rimlig avkastning på investerat kapital. Att kunna bedriva nätverksamhet 

innebär att nätföretagens intäktsram ska täcka opåverkbara löpande kostnader och påverkbara 

kostnader minus ett effektiviseringskrav[3]. Vidare i 5 kap. 7 § i ellagen[6] fastställs att vad som anses 
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 som rimlig avkastning ska justeras utifrån kvalitén på sättet som nätföretagen bedriver sin 

verksamhet och hur väl de utnyttjar nätet. Intäktsramar beräknas för en tillsynsperiod av 4 år i 

taget[5]. En översikt över hur intäktsramarna beräknas finns i Figur 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över delarna i intäktramen.  
Avbildad från “The regulation of electricity network tariffs in Sweden from 2016”[3].  

 

 

 

2.4 Löpande kostnader 

De påverkbara löpande kostnaderna (driftkostnader, underhåll, mätning, rapportering mm) utsätts 

för effektiviseringskrav för att uppmuntra nätföretagen att kostnadseffektivisera, likt en naturligt 

konkurrensutsatt marknad[3]. De opåverkbara löpande kostnaderna läggs direkt på kundernas 

nättariffer och består till exempel av avgifter till överliggande nät, ersättning till 

produktionsanläggningar och även nätförluster[3]. De opåverkbara kostnaderna är sådana som 

nätbolagen inte anses kunna kontrollera själva och därför inte ska drabbas ekonomiskt av om de ökar 

men inte heller får ta del av om de minskar. Kostnader som ligger i den kategorin har nätföretagen 

med andra ord inga incitament att försöka minska. Istället används som incitament för minskning av 

nätförluster en reglering av hur stor avkastning nätföretagen har rätt till i förhållande till sin 

kapitalbas[10]. 
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2.5 Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av värdeminskningen hos kapitalbasen som sker genom avskrivning samt 

den avkastning som nätägaren får på investerat kapital, plus eller minus incitamentsjustering av 

avkastningen[3]. Avdraget på avkastningen genom incitamentsjusteringen är aldrig större än den 

avkastning som beräknats från kapitalbasen eftersom en sådan justering skulle leda till att 

nätföretagen gick med förlust. 

 

2.5.1 Kapitalbas och normprislista 

Kapitalbasen är det samlade värdet av nätföretagets anläggningar. Kapitalbasen beräknas idag genom 

en normprislista med flera hundra olika komponenter där nätföretagen får välja de som är mest lika 

deras aktuella komponenter och utifrån komponentens ålder beräknas ett nuanskaffningsvärde[3]. 

Nuanskaffningsvärdet tar hänsyn till inflation och avskrivning av komponenterna och ska på så sätt 

ge en rättvis beräkning av anläggningens värde oavsett ålder[3]. Detta innebär att ett nätföretag med 

ett nät som kräver högre kapacitet med fler eller dyrare anläggningar får en högre beräknad 

kapitalbas och att elnätsföretagens kapitalbas sjunker med åren om inga nyinvesteringar görs. 
 

Koncessionsägaren har i och med koncessionsrätten krav på sig att ansluta nya kunder inom området. 

Koncessionsägaren har också enligt 3 kap. 1 § i ellagen[16] ansvar för drift, underhåll och vid behov 

utbyggnad av sitt ledningsnät. Om nätet måste byggas ut när en ny kund ska anslutas betalas 

ytbyggnaden delvis av anslutningskostnaden och delvis av kundkollektivet genom ökade nättariffer. 

Eftersom nätet byggs ut ökar kapitalbasen, vilket ger rätt till en ökad intäktsram där nätföretaget kan 

ta ut högre avgifter av sina kunder. 

 

2.5.2 Normprislistan 

Normprislistan gör att nätföretagen får ersättning för komponenter som motsvarar dem de installerar 

i sitt nät, oavsett vad den verkliga komponenten kostar[17]. Trots att normprislistan innehåller fler än 

800 kategorier finns det inte flera varianter för att till exempel ge incitament för att investera i dyrare 

lågförlustkomponenter. Det ger därför en vinst för nätföretaget att hitta den billigaste komponenten 

som motsvarar en viss kategori i normprislistan.  

 
Normprislistan kan också ge problem när det gäller teknik som blir billigare med åren, då en dyr 

investering enligt normprislistan några år senare inte är lika mycket värd[3]. Skulle det verkliga 

anskaffningsvärdet ligga till grund för kapitalbasen finns istället risk för att nätföretagen över 

investerar och normprislistan är också bra för bestämning av värden på gamla anläggningar där 

anskaffningsvärdena är okända.  

 

Idag finns koder i normprislistan som ger tillägg för anläggningar i citymiljö eftersom det ofta är 

dyrare att bygga upp elnät i tätbebyggda områden[17]. Detta eftersom det ofta är ont om plats för till 

exempel nätstationer och ledningen nästan alltid grävs ned som kabel. Normprislistan analyseras och 

utvecklas inför varje ny tillsynsperiod för att anpassas efter den nuvarande normen. 

 

2.5.3 Avskrivning och avkastning 

När en större investering görs förs inte hela kostnaden in i nätföretagets ekonomiska resultat det året 

investeringen görs utan kostnaden skrivs av under ett antal år. För elnät är avskrivningstiden 40 år 

och för teknisk utrustning 10 år[3] och avskrivningen är därmed en kostnad som påverkar 

intäktsramen varje år under hela avskrivningstiden. 

 
Eftersom nätföretagen har ekonomiska värden bundna i kapitalbasen har de rätt till att inom 

intäktsramarna få skälig avkastningen på detta kapital[3]. Det är justeringen av rätten till 

avkastningen på det bundna kapitalet som används för att ge incitament till bra kvalité på 
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nätverksamheten. Detta eftersom intäktsramarna inte kan begränsas mer än att de täcker de löpande 

kostnaderna, minus effektiviseringskravet på de påverkande löpande kostnaderna[10]. De faktorer 

som kan påverka vad som anses vara rimlig avkastning både positivt och negativt för elnätsföretaget 

är leveranskvalité och nätförluster[3].  

 

2.6 Nätförluster som incitamentsreglering 

Sedan 2014 finns ett tillägg till 5 kap. 7 § [6] i ellagen som bygger på EU:s direktiv om krav på 

energieffektivisering och det är i och med detta tillägg som nätförlusterna kom att bli en parameter 

som påverkar intäktsramarna[9]. Nätförlusterna ligger under perioden 2016-2020  fortfarande kvar i 

kategorin opåverkbara kostnader, vilket innebär att kostnaden för nätförlusterna läggs direkt på 

kunderna[9]. Om nätföretagen minskar sina nätförluster minskar kostnaderna för kunderna oavsett 

om de får rätt till en höjd avkastning eller inte. Om nätföretaget sänker sina nätförluster jämfört med 

sin normnivå får de rätt till höjd avkastning motsvarande 50 % av sänkningen och eftersom 

nätförlusterna fortfarande ingår i posten opåverkbara kostnader minskar denna post med hela den 

minskade kostnaden[9]. Detta innebär att intäktsramen totalt sätt sjunker motsvarande 50 % av de 

sänkta kostnaderna, vilket kommer kunderna till del i form av sänkta nättariffer. 

 
Med nuvarande metod ska en ny normnivå bestämmas inför varje ny tillsynsperiod utifrån de 

nätförluster som rapporterats under föregående normperiod, åren 2010-2013 inför tillsynsperiod 2016-

2020 [9]. Om incitamentet får nätföretagen att sänka sina nätförluster lite för varje period sänks således 

nätförlusterna succesivt. Ett problem är dock att för att sänka nätförlusterna krävs oftast större 

investeringar och att incitamenten med dagens system inte blir tillräckligt stora. Normnivån som 

bestämmer vilken avkastning de har rätt till uppdateras inför varje ny tillsynsperiod utifrån deras 

egna förluster. Detta gör att normnivån så småningom sänks ner till deras nya låga nivå och de har 

inte längre rätt till någon höjd avkastning för den investering de gjort[9]. Det kan då vara mer lönsamt 

att investera i billigare komponenter istället för de dyrare med lägre förluster. 

 
Normperiodens början är sex år innan tillsynsperiodens start och oberoende av när investeringen görs 

blir rätten till högre avkastning giltig i motsvarande sex år. Det tar alltså sex år för normen att helt 

anpassas till den nya låga nivån. Görs investeringen i början på en tillsynsperiod ges fyra år med full 

ökning av avkastnigen och påverkar sedan den nya normnivån med hälften av sänkningen under fyra 

år. Oavsett när investeringen görs motsvarar det alltid sex år. 

 

2.7 Leveranskvalité som incitamentsreglering 

Justeringen av nätföretagens avkastning utifrån leveranssäkerhet justeras sedan 2016 med normnivåer 

beräknade på med en funktion som baseras på kundtäthet[10]. Att beräkna normnivåerna utifrån 

objektiva förutsättningar ger nätföretagen en stabilare nivå att jobba mot, även om normen kommer 

att räknas om inför varje tillsynsperiod och sänks om alla nätföretag förbättrar sig. Ett nät som ligger 

långt ifrån sin normnivå får en stegvis förbättringsplan som kan ge höjd intäktsram om de förbättrar 

sig, även om de inte är nere på sin egentliga normnivå[10]. Detta för att normnivån ska vara möjlig att 

nå under tillsynsperioden. Nätföretag som avviker från normnivån genom att ha högre 

leveranssäkerhet än sin norm får däremot ingen större belöning för detta då deras kunder antas ha fått 

betala för de investeringar som gjorts i nätet tidigare genom höjd intäktsram till följd av höjd 

kapitalbas[10]. Under tillsynsperioden 2012-2015 beräknades normnivån för leveranssäkerhet på 

samma sätt som normnivån för nätförluster beräknades till perioden 2016-2020, utifrån nätföretagens 

egna historiska rapporterade data[10].  

 
När funktionen för leveranssäkerhet togs fram utgick metoden från kundtätheten i elnätet[10]. Ju 

glesare kunderna är placerade desto mer nät är det att underhålla per kund och därmed också dyrare 

att hålla samma leveranskvalité som i mer tätbebyggda områden. Detta samband syns i Figur 2. SAIDI 
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är ett kvalitetsmått beräknat på antalet avbrottsminuter per kund. Samma funktion används för 

beräkning av kvalitetsmåttet SAIFI, antalet avbrott per kund och år.  

 
Figur 2 Leveranskvalitetsmåttet SAIDI mot kundtäthet. Linjerna markerar kundgrupper och SAIDI-
medelvärde för de olika kundgrupperna. Figur 2 är framtagen enligt [10]. Normnivåkurvan för år 2015 
beräknas enligt Ekvation 1 där funktionsparametrarna bestämdes på SAIDI-medelvärde för varje elnät för 
åren 2012-2014. 
 

När metoden för beräkning av normnivåer för leveranskvalité skulle bestämmas delades 

elnätsföretagen först upp i olika kategorier beroende på kundtäthet[3]. Landsbygds- (<10 kunder/km 

ledning), blandat (10-20 kunder/km ledning) och tätortsnät (>20 kunder/km ledning) är markerade i 

Figur 2. 

 
Problemet med att dela upp nätföretagen i grupper är att nätföretagen som befinner sig precis i 

gränsen mellan olika grupper kan anse sig missgynnade. Därför utvecklades funktionen enligt 

Ekvation 1 för att beräkna en kontinuerlig normkurva. 
                                                                                                  

𝒀 = 𝒂 + 
𝒃

𝒄+𝒌𝒖𝒏𝒅𝒕ä𝒕𝒉𝒆𝒕
    Ekvation 1 

 

Formeln i Ekvation 1 är framtagen utifrån resonemanget att normnivån inte får gå mot 0 för mycket 

hög kundtäthet samt att normnivån ska avta med ökad kundtäthet då det sambandet är tydligt, Figur 

2. Målet med normnivån är inte att nolla avbrotten till vilken kostnad som helst utan att uppnå den 

socioekonomiskt optimala nivån av leveranssäkerhet[3]. Parameter a förhindrar att normnivån går 

mot 0 om a har ett positivt värde och minskningen med ökad kundtäthet görs på formen 
1

𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡
 . 

Parameter b och c justerar i vilken takt minskningen ska ske utifrån sambandet mellan kundtäthet och 

leveranssäkerhetsindikatorer. 
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3 Teori: Nätförluster 

Att nätförluster sker i det elektriska nätet är oundvikligt. När effekt överförs i ledningar sker 

belastningsförluster som beror på hur mycket el som överförs. Förluster sker även i annan utrustning i 

elnätet, förlusterna består av både belastnings- och tomgångsförluster[9]. När kunderna köper sin 

elektricitet av ett elhandelsföretag betalar de bara för den energi som de använder, den mängd energi 

som deras elmätare registrerar vid deras fastighet. För att det ska bli balans på elnätet måste mer 

energi matas in än vad som tas ut, för att täcka nätförlusterna. Eftersom nätförlusterna sker i elnätet är 

det elnätsföretagen som får betala för denna energi och kostnaderna läggs sedan på kundernas 

nättariffer[9].  
 

3.1 Definitinon av nätförluster 

Ei definierar nätförluster i procent av utmatad energi, enligt Ekvation 2. I andra tekniska sammanhang 

definiteras förluster oftast som procent av inmatad energi men på grund av att nätföretagen i sina 

årsrapporter redovisar inmatad energi på olika sätt används istället procent av utmatad energi[9]. 

2015 låg nätförlusterna i Sverige på 10,3 TWh vilket motsvarar 6,6 % i snitt för hela landet[18] och är 

på så sett den enskilt största konsumenten i det svenska elnätet. Enligt data som nätföretagens 

rapporterar till Ei förbrukade den största anslutna kunden 2 TWh år 2015. 
                                       

𝒏ä𝒕𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 % =  
𝒊𝒏𝒎𝒂𝒕𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊−𝒖𝒕𝒎𝒂𝒕𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊

𝒖𝒕𝒎𝒂𝒕𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊
     Ekvation 2 

 

Nätförluster beror på många olika parametrar och kan delas in i tekniska och icke-tekniska 

nätförluster som i sin tur kan delas upp i kategorier enligt nedan[9] 

 
Tekniska nätförluster 

- Strömberoende nätförluster, belastningsförluster. Dessa ökar kvadratiskt med ökad ström 

enligt Ohms lag och kan alltså hållas nere med ökad spänning för överföring av samma effekt. 

Detta är anledningen till att de långa transmissionsledningarna från norr till söder har så 

mycket högre spänning än den som går ut till vanliga elkunder.  

- Koronaförluster, vid höga spänningsnivåer. Koronaförluster är nätförluster som sker genom 

urladdning till luften. Koronaförluster sker bara vid höga spänningsnivåer och står för en 

mycket liten del av förlusterna i elnätet[19]. 

- Icke strömberoende nätförluster. Består av tomgångsförluster i nätstationer och är lika stora 

oavsett hur mycket ström som överförs för tillfället. Tomgångsförlusterna har större inverkan 

när belastningen är låg, när belastningen är hög utgör tomgångsförlusterna en mycket liten 

andel av de totala förlusterna. Tomgångsförlusterna är oberoende av storleken på strömmen. 
 

Icke tekniska nätförluster 

- Energi som används för att värma ett ställverk, för att kyla en transformator eller andra 

åtgärder för att upprätthålla optimal funktion.  

- Avsiktlig eller oavsiktlig utmatning utan mätning. Det kan vara en kund som gjort en illegal 

koppling och olovligt matar ut el eller anslutningspunkter som saknar mätare. Ett exempel är 

gatubelysning utan elmätare. 

- Mätfel på utmatning som ger feldebitering till kund. 
 

Nätförlusterna i lågspänningsnäten som rapporteras till Ei mäts som skillnaden mellan inmatad och 

utmatad energi[9]. I dagsläget görs ingen skillnad på tekniska och icke tekniska nätförluster i 

nätregleringen och en olovlig utmatning utan mätare drabbar hela kundkollektivet eftersom det 

fortfarande är de som betalar för nätförlusterna[9]. Ett incitament för att minska nätförlusterna kan 

leda till ökad benägenhet att kontrollera att all utmatad energi mäts korrekt. Detta eftersom det enligt 
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[9] troligen är billigare att åtgärda de icke tekniska nätförlusterna än att investera i anläggningarna för 

att minska de tekniska nätförlusterna. Mätfel som leder till feldebitering kan dock både öka och 

minska nätförlusterna beroende på om mätaren registerar mer eller mindre utmatad el än den ska. 

Rena strömstölder leder dock endast till ökade uppmätta nätförluster. 

 

 

3.2 Tekniska nätförluster 

För att minska de tekniska nätförlusterna krävs investeringar i teknisk utrustning med lägre förluster. 

Incitament för att minska nätförlusterna kan enligt [9] leda till ökad efterfrågan på den typen av 

produkter. Vilket i sin tur leder till att bättre teknik med lägre förluster utvecklas snabbare än den 

annars skulle ha gjort. 

 

3.2.1 Luftledning, kabel och spänningsnivåer 

Spänning och resistans i ett befintligt nät är i stort sett konstant medan strömmen varierar momentant 

med effektbehovet. Detta betyder att de strömberoende nätförlusterna också varierar beroende på hur 

högt effektbehovet är och varierar över dygnet och över året. Ju högre belastning det är på en ledning 

desto högre förluster har den och därför är det viktigt att luftledningar och kabel är anpassade efter 

effekten de förväntas överföra. 

 
Vid överföring av växelström går mer ström i det yttersta skiktet av ledaren än i mitten på grund av så 

kallad skineffekt[19]. Luftledningarna kan därför konstrueras med en järnkärna för stabilitet och 

koppar- eller aluminiumtrådar för ledningsförmåga i ytterkanten. Större delen av strömmen går i det 

yttre skiktet, med bättre ledningsförmåga, och påverkan på ledningsförmågan är därför låg[19].  Det 

finns andra material med högre ledningsförmåga än koppar, men valet är en avvägning mellan pris 

och egenskaper hos materialet. Ledningar som är nedgrävda, kabel, behöver inte bära sin egen vikt 

men måste istället vara kraftigt isolerade mot sin omgivning. Materialkostnaden, att gräva ner dem 

och mer komplicerat underhåll gör att det är betydligt dyrare att anlägga kabel än luftledning. En 

kabel tar dock inte upp utrymme över marken och är skyddad från varierande väderlek. 

 

3.2.2 Reaktiv effekt och fasförskjutning 

Vid effektöverföring med växelspänning förekommer både aktiv och reaktiv effekt. Aktiv effekt är 

den användbara energin som driver lampor och maskiner. Reaktiv effekt produceras och konsumeras 

av olinjära laster, laster som inte drar ström enligt den sinusform som växelströmmen utgör. Reaktiv 

effekt produceras och konsumeras även i elledningar på grund av kapacitansen och induktansen mot 

omgivningen som bildas när strömmen överförs. 

 
Växelström och växelspänning beskrivs med sinusvågor och olinjära laster skapar övertoner i dessa 

som gör att ström- och spänningsvågen fasförskjuts. Vilket i sin tur leder till att hela effekten av 

spänning och ström inte kan nyttjas eftersom spänningsvågen och strömvågen inte har sina 

maxvärden samtidig. Strömmen tar dock fortfarande lika stor plats i ledningen och den effekt som 

inte kan utnyttjas kallas för reaktiv effekt. Den reaktiva effekten tar upp plats på ledningen och om det 

överförs mycket reaktiv effekt på nätet måste nätet ha högre kapacitet för samma överföring av aktiv 

effekt. Reaktiv effekt är inte bara dåligt då det behövs för magnetisering av generatorer och används i 

elnätet för att hålla en stabil spänningsnivå. För att slippa transportera den reaktiva effekten används 

kondensatorbanker vid lasterna för att producera reaktiv effekt där den behövs[20]. 

 
I en kabel är de kapacitiva egenskaperna dominerande och i en luftledning är de induktiva 

egenskaperna dominerande. Den induktiva fasförskjutningen som sker i en luftledning konsumerar 

reaktiv effekt och kan ge spänningsfall[20]. Kapacitansen är avståndsberoende och därför blir 
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kapacitansen högre i en kabel än i en luftledning då kabeln har sin elektriska jord precis i utkanten av 

isoleringen. För en luftledning är den närmaste elektriska jorden antingen marken eller elstolpar. Den 

reaktiva effekten som bildas i en kabel omkring 10 gånger så stor som för en luftledning vid samma 

spänningsnivå[21]. För en kabel innebär detta att om kabeln överskrider en viss längd går i stort sett 

all ström som förts in i ledingen åt till att kapacitiva förluster[22].  

 

3.3 Småskalig och lokal produktion 

Den svenska elproduktionen genomgår en förändring från att i stort sett enbart bestått centraliserad 

energiproduktion med kärnkraft och vattenkraft till en allt mer decentraliserad och småskalig 

produktion[9]. Detta kan påverka förlusterna i elnätet både positivt och negativt beroende på när, var 

och hur mycket energi som produceras. Lokalt producerad energi behöver inte transporteras långa 

sträckor och bidrar då till minskade nätförluster. Om det produceras mer energi än vad som behövs 

lokalt kan den producerade energin dock bidra till ökade nätförluster på grund av ökad belastning på 

ett befintligt nät. 

 
Detta gäller även för nät som har större producenter inom sitt område eller ett nät som hamnar i ett 

läge där nätet verkar som transitnät för transport av energi mellan två andra nät. Dock ska 

elnätägaren i detta läge bygga ut sitt nät och får då ersättning för detta genom höjd kapitalbas, höjd 

intäktsram och höjd avkastning som beskrivits avsnittet om nätreglering ovan. 

 
I [9] finns beskrivet hur Ei samlat in åsikter från referensgrupper och dialogmöten för att komma fram 

till hur detta ska hanteras i regleringen av intäktsramarna. I nuläget är nätförluster orsakade av 

lokalproduktion undantagna i regleringen om nätföretaget kan visa att nätförlusterna är orsakade av 

den lokala produktionen. Ei började 2014 samla in uppgifter om lokalproduktion för att på så vis få 

fram ett underlag för att kunna göra analyser av eventuella samband mellan nätförluster och 

lokalproduktion[9].  
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4 Teori: Modellframtagning 

Att en funktion beskriver ett önskat fenomen i ett system gör funktionen till en modell av systemet. 

Om än en enkel modell som bara kommer gå att använda för att beräkna just normnivåer för 

nätförluster. En modell är en beskrivning av verkligheten och kommer alltid vara en approximation. 

Utmaningen ligger i att göra den tillräckligt bra för att kunna motivera användningen av den som en 

beskrivning av verkligheten i det tilltänkta användningsområdet och samtidigt tillräckligt enkel för att 

den ska kunna förklaras och användas av den tilltänkta användaren. 

 

4.1 Förutsättningar för framtagning av funktion 

Idealt ska en matematisk modell, en funktion som beskriver ett system eller del av ett system, baseras 

på naturlagar och fysikaliska samband. Naturlagarna är oftast matematiska modeller över fysiskt 

fundamentala fenomen, dock oftast under idealiserade förhållanden. För ett komplext system kan 

detta göras genom att dela upp systemet som ska beskrivas i många delsystem som i sin tur kan 

beskrivas med grundläggande matematiska och fysikaliska formler[23]. Ett exempel är Ohms lag om 

effektförluster i förhållande till ström och spänning vid överföring av elektrisk energi. Att modellera 

hela Sveriges elnät på detta sätt skulle dock bli alltför komplext då resistansen i ledningar varierar i 

olika ledningar och nätförlusterna påverkas av belastningsgrad och fasförskjutning i ledningarna. 

Eftersom normnivån inte ska anpassas efter nätföretagens ledningar utan deras objektiva 

förutsättningar att ha låga förluster, är det heller inte nödvändigt med den typen av modell. Istället 

undersöks parametrar för objektiva förutsättningar för elnätsföretagen för att skapa en funktion med 

de parametrar som bäst förklarar skillnaden i nätförluster i olika nät. 

 
Funktionen som används för beräkning av normnivån ska idealt bara förklara tekniska nätförluster. 

Nät med avvikande höga tekniska nätförluster i förhållande till sina förutsättningar och nät med höga 

icke tekniska nätförluster så som mätfel och strömstölder ska därmed leda till avvikelser från 

normnivån för att ge incitament att åtgärda dessa problem. Av förklarliga skäl finns inte information 

om mätfel och strömstölder att tillgå och det är därför fortsatt viktigt att bedöma rimligheten i 

resultaten utifrån fysikaliska och logiska samband mellan olika parametrar och nätförlusterna. 

 

 

4.2 Bestämning av funktionsparametrar 

Både linjära och olinjära metoder för framtagning av en funktion för beräkning av nätförlustnormer 

har testats. När funktionsparametrarna till en modell ska tas fram innehåller indata normalt många 

fler mätpunkter än antalet funktionsparametrar vilket gör att en linjärregression kan beskrivas som ett 

överbestämt ekvationssystem[24]. Lösningen till ett överbestämt ekvationssystem ger en 

kurvanpassning eftersom ingen lösning som satisfierar alla ekvationerna går att ta fram. Lösningen till 

problemet är att hitta den lösning som minimerar felkvadratsumman, mean square error, MSE, 
Ekvation 3. Felkvadratsumman beräknas som en summa av differensen mellan den rapporterade 

förlusten, y, och den beräknade, �̂�, för alla nät, där K är antalet nät. 
   
𝒎𝒊𝒏(∑ 𝒚(𝒌) − �̂�(𝒌)𝑲

𝒌=𝟏 )                                                                                   Ekvation 3 

 

Funktionsparametrarna till en olinjär funktion bestäms också med minsta kvadratmetoden. Skillnaden 

är att när mer än en funktionsparameter påverkar varje inparameter finns en risk att funktionen 

fastnar i en lokal minipunkt istället för i den globala minipunkten, där felkvadratsumman har sitt 

absolut minsta värde. 

 
För bestämning av funktionsparametrar till de olinjära funktioner som testats användes funktion 

lsqcurvefit i programvaran Matlab. Algoritmen som beräknar minimipunkten stegar sig fram från 

punkten där startgissningen görs och beräknar en ny summa av avvikelserna i varje punkt. Stegen tas 
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i den riktningen där summan av alla avvikelser blir mindre och stannar när förändringen summan av 

alla avvikelser mellan stegen är mindre än ett förutbestämt värde[25]. Om algoritmen fastnar i ett 

lokalt minima avslutas därför algoritmen utan att den globala minimipunkten hittats. Därför kräver 

denna typ av modell mer kunskap om funktionen som används och systemets uppbyggnad än när 

linjärregression används eftersom beräkningen kan kräva specifika startgissningar för att den absoluta 

minimipunkten ska nås. 

 
Det är mer komplext att bestämma funktionsparametrarna i en olinjär funktion och risken för felaktiga 

resultat är större.  Däremot är det ofta en approximation att linjärisera ett system vilket kan ge 

osäkerhet i modellen och kan begränsa modellen till specifika kriterier. 

 

4.3 Val av data  

När matematisk modell ska tas fram är valet av data på vilken funktionsparametrarna tas fram nästan 

lika viktig som valet av funktion. Vid insamlande av data förekommer det nästan alltid mätfel eller 

sammanställningsfel, beroende på hur många datapunkter som uppmätts. 

 
Ju mer data som finns tillgänglig, desto mer kräsen i valet av data är det möjligt att vara, vilket ger en 

säkrare modell. Är dataunderlaget knappt kan modellen vara tvungen att valideras på samma data 

som den skapats på, vilket ger en ökad risk för beskrivning av tillfälliga variationer och störsignaler, 

som inte är önskvärda att modellen beskriver[26]. Vid god tillgång på data, t ex flera års mätningar, 

kan ett medelvärde av flera år användas för att ta fram modellparametrarna och på så vis minska 

påverkan från störsignaler och mätfel, som oftast varierar mellan åren. 

 
Ofta när en modell skapas är önskan att den ska beskriva normalfallet, inte avvikelser och framförallt 

inte mätfel. Nätförlusterna är vid logaritmering, med den naturliga logaritmen, i det närmaste 

normalfördelade. Inom statistiklära är det empiriskt fastställt att många storheter är approximativt 

normalfördelade och normalfördelning används ofta för beskrivning av variationer hos olika 

fenomen[27].  En normalfördelning beskrivs av sitt väntevärde och sin standardavvikelse. 

Väntevärdet är medelvärdet i en normalfördelning och standardavvikelsen visar hur stor spridning 

data har[28].  Ekvation 4 används för att bestämma ett 95 % -igt konfidensintervall på normalfördelad 

data[28]. Ett 95 % -igt konfidensintervall innebär att det är 95 % chans att en slumpvis vald data punkt 

ligger inom detta intervall[28]. Utifrån detta antas värden utanför detta intervall vara så få att de kan 

räknas som så avvikande att de inte bör bidra till normen. Det är även det konfidensintervall som 

används vid bestämning av normnivå för leveranssäkerhet[10]. 
                                    
𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕 ± (𝟏, 𝟗𝟔 ∗ 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒔𝒂𝒗𝒗𝒊𝒌𝒆𝒍𝒔𝒆𝒏)   Ekvation 4 
 

4.4 Giltighetsområde 

Eftersom en modell aldrig kan vara en exakt beskrivning av verkligheten är det viktigaste att den 

fungerar till det den ska användas till. En modell kan skapas och fungera på ett specifikt system under 

specifika förutsättningar utan att vara fysikaliskt korrekt eller uppfylla andra logiska antaganden[23]. 

 
Problemet är att om någon förutsättning skulle förändras finns det en risk att modellen inte fungerar 

alls. Ett sådant fall kan uppstå om två parametrar samvarierar men egentligen beror på en tredje 

parameter som inte finns med i modellen[28].  Detta är en anledning till att det om möjligt är bra att 

basera modeller på naturlagar eller, inom icke-tekniska system, andra vedertagna modeller[23]. 

Genom att bygga in fysikaliska samband i modellen så blir giltigheten större än om bara lösa samband 

används. 
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Olika parametrar beror ofta av varandra och ju mer komplext ett system blir desto svårare kan det 

vara att avgöra vilken del det faktiskt är som är ursprunget till förändringen. Även en bra modell är 

anpassad efter vissa förutsättningar och kan ge avvikande resultat om förutsättningar avviker. Det är 

därför viktigt att inte använda en modell utanför det område som den är validerad för. 

 

4.5 Verifiering och Validering 

Verifiering och validering innebär en kontroll av om modellen uppfyller de krav som ställs på den för 

den tilltänkta användningen. 

 
Verifiering – modellen är konstruerad enligt specifikationer från en beställare. Den är baserad på 

objektiva förutsättningar och ger en normnivå för nätförluster. Verifieringen säger egentligen inte så 

mycket om hur bra modellen är, bara att den uppfyller de grundläggande specifikationerna på 

modellen[29]. Till exempel att den är baserad på objektiva förutsättningar. 

 
Validering – modellen fungerar till den tilltänkta användningen. Modellens utdata jämförs med 

systemets verkliga data[26]. Funktionen till modellen baseras på data från åren 2012-2014 och 

valideras på data från år 2015. När funktionsparametrarna bestämts utifrån medelvärden år 2012-2014 

körs modellen med data över kundtäthet och andel energi som matats ut till högspänningskunder 

under 2015 och får då en normnivå för 2015. Normnivån jämförs då med de verkliga, rapporterade, 

nätförlusterna för 2015. 

 

 
Att validera på detta sätt, på ett nytt dataset, kallas för korsvalidering och anses enligt [26] vara det 

bästa sättet att validera en modell. Ett problem med detta kan vara om det finns för lite tillgänglig 

data för att avvara ett helt dataset från framtagandet av modellparametrarna. Dock kan problem 

uppstå om valideringen sker på samma dataset som modellen skapas på. En modell som valideras på 

samma dataset som den konstrueras på blir bättre, i mått av avvikelse från normen, ju fler 

inparametrar som används. Onödigt många inparametrar leder till så kallad over fit, överanpassning. 

Parametrar som egentligen inte bidrar till modellen beskiver istället störsignaler, fenomen, specifika 

för det aktuella datasetet[26]. Detta gör att när modellen sedan ska användas för att prediktera 

framtida händelser så spårar funktionen ur om störsignalerna ser annorlunda ut. 

 
Det finns olika sätt att validera en modell.  En metod för att jämföra olika modeller är 

kvadratavvikelse, mean squeare error, MSE, Ekvation 5. MSE ger ett medelvärde av alla avvikelser i 

kvadrat. 

 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑁
 ∑ (𝑦(𝑘) − �̂�(𝑘))2𝑁

𝑘=1     Ekvation 5    

                                                                          
För komplexa modeller som kräver många inparametrar för att fungera eller där det inte finns tillgång 

till ett nytt dataset för validering används ofta mer avancerade valideringsfunktioner[26].26 Även 

dessa bygger på att summera kvadraten av prediktionsfelet, avvikelsen från normen, men har diverse 

inbyggda straffunktioner för komplexiteten i modellen. Detta för att få ett mått på den bästa och 

enklaste modellen. Den slutliga valideringen är dock alltid att modellen uppfyller det den ska brukas 

för. 

 
Även känslighetsanalyser är en typ av validering av en funktion[29]. En känslighetsanalys genomförs 

för att undersöka vad som händer om funktionsparametrarna eller förutsättningarna för modellen 

förändras. Känslighetsanalysen kan vara både matematisk, hur känslig är modellen för hur exakt 

funktionsparametrarna bestäms, och en mer resonemangsanalys, vad händer om förutsättningarna i 

nätet förändras. En sådan förändring skulle till exempel kunna vara mer förnyelsebar elproduktion. 
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Det kan också vara bra att göra en känslighetsanalys på metoden som funktionen och 

funktionsparametrarna tagits fram med. Det som går att beräkna matematiskt ger säkrare resultat 

men det är också viktigt för den som ska använda modellen att den vet vilka antaganden som gjorts 

och osäkerhetsfaktorer som finns under framtagandet av funktionen till modellen.  
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5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med att ta fram de olika funktionerna för beräkning av en 

normnivå för nätförluster genomfördes samt hur de jämfördes mot varandra och testades med 

känslighetsanalyser. Arbetet utfördes som en iterativ process allt eftersom nya uppgifter framkom och 

avvikande data och nya samband upptäcktes. 

 

5.1 Förbehandling av data 

Data till analyserna kommer från en sammanställning av nätföretagens egna årsrapporter och data 

rapporterad till Ei specifikt för nätregleringen till rapporteringssystemet Kent avbrott. Data från de 

båda källorna sammanfogades och rensades på avvikande värden enligt Bilaga 1. Medelvärdet för 

data av åren 2012-2014 beräknades för att minska påverkan från avvikande värden vid analyser och 

beräknandet av funktionsparametrar.  

5.1.1 Sammanfogning av datakällor 

Sammanställningen av årsrapporterna finns tillgänglig i Excelformat på Ei:s hemsida som Den 

särkskilda rapporten – Teknisk data och innehåller data från år 2009- 2015. Alla år finns samlade i ett 

Excelark där varje datapunkt består av ett samlat värde för varje redovisningsområde lokalnät, REL. 

Data från Kent avbrott finns tillgänglig i programvaran SPSS på Ei:s interna server och varje 

dataparameter har ett dokumenterat värde för varje uttagspunkt och år. I Sverige finns över 5,5 

miljoner uttagspunkter och data aggregerades till respektive REL nummer för vidare analyser och 

beräkningar. 

 
Data från nätföretagens rapportering till Kent avbrott som används i dagens reglering anses på Ei vara 

mer tillförlitlig än sammanställningen av årsrapporterna på grund av att den analyseras särskilt för 

regleringen. Att rapporteringen sker per uttagspunkt ger dessutom en högre tillförlitlighet och 

innebär att det går att aggregera data på många olika sätt, efter vilken information som önskas. Dock 

innehåller Kent avbrott inte all data som behövs för analysen då bland annat både nätförluster och 

ledningslängd saknas. För att få så hög tillförlitlighet i analysen som möjligt används därför data från 

Kent avbrott när den finns tillgänglig och data från nätföretagens egna årsrapporter endast då data inte 

finns tillgänglig i Kent avbrott. 

 

Data som finns tillgänglig i både Kent avbrott och från sammanställningen av årsrapporter är total 

utmatad energi och antal kunder. Energi utmatad till högspänningskunder går att få fram genom att 

aggregera uttagspunkter med högspänningsabonnemang. Dessa ersattes av data från Kent avbrott i 

den vidare analysen och användes även för kontroll och jämförelser av data vid sammanfogningen av 

datakällorna. Avvikelserna mellan data i Kent avbrott och i sammanställningen av årsrapporterna är 

oftast inte så stora men på vissa parametrar har jämförelsen skapat relevanta frågeställningar som 

bidragit till en bättre analys. 

 
För att kunna utföra analyser på data från både Kent avbrott och sammanställningen nätföretagens 

årsrapporter samtidigt behövde de olika systemen sammanfogas. Detta gjordes i Excel efter att data 

från Kent avbrott aggregerats till elnätsföretagen REL nummer och exporterats från programvaran 

SPSS till Excel. Eftersom elnät byter ägare, slås samman och köps upp under åren byter elnät REL-

nummer och namn under årens lopp vilket försvårar sammanslagningen av data från de olika 

systemen. Senare under arbetet framkom dokumentation över vilka nät som köpts upp och slagits 

samman under åren, som då kunde bekräfta de antaganden som gjorts tidigare under arbetet. 
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5.1.2 Avvikande data och beräkning av medelvärde åren 2012-2014  

Som nämndes i teoriavsnittet om modellering ska funktionsparametrar helst tas fram på ett annat 

intervall, år eller område (beroende på vad som ska modelleras) än det som modellen sedan valideras 

på. Detta för att inte funktionsparametrar ska beskriva fenomen som bara är slumpmässiga 

förändringar mellan åren. Ännu säkrare blir funktionsparametrarna baseras på ett medelvärde av år 

då beräkningen blir mindre känslig för årsvariationer då den typen av förändringar jämnas ut med ett 

medelvärde. Målet med en normnivå är att det ska gå att ta fram funktionsparametrar på tidigare år 

för att beräkna en norm framåt i tiden och funktionen baseras därför på data för åren 2012-2014 och 

valideras på data för 2015. En verklig normperiod består av 4 år och ligger längre bak i tiden. Vid 

rensning av data från kraftigt avvikande värden konstaterades dock att data blir sämre för åren 2012 

och 2013. Att gå längre tillbaka i tiden för att bestämma funktionsparametrarna är därför inte 

motiverat. 

 

I de data som använts fanns värden som är så kraftigt avvikande från övriga att de kan antas vara 

mätfel, felrapportering eller fel i sammanställningen av årsrapporterna. Ofta bestod dessa avvikelser 

av att en enstaka parameter i nätet hade halverats, dubblerats, saknades eller på annat sätt förändrats 

kraftigt utan att något annat i nätet förändrats. Datapunkten uteslöts då ur vidare analys. En 

sammanställning av all borttagen data med motivering till varför den tagits bort finns i Bilaga 1. 

 
För att slippa ta bort data permanent användes ett dummie-fält i excel där varje år fick en 1:a. Alla 

parametrar som ingick i analysen multiplicerades med den 1:a som motsvarade det året och det 

elnätsföretaget. Därmed kunde all data tillhörande detta nät och år plockas bort genom att ersätt 1:an 

med en 0:a, vilket underlättade vidare beräkningar och analys. 

 
Med hjälp av dummie-fältet kunde även medelvärdet för år 2012-2014 beräknas så att alla kvarvarande 

data hade samma påverkan på medelvärdet. Fanns rimlig data tillgänglig för alla tre år summerades 

dessa och dividerades på tre. Togs data bort ett år för ett nät så summerades de två kvarvarande och 

dividerades på två. Fanns endast värde för ett år kvar användes det som medelvärde för att det elnätet 

ändå skulle få vara med och bidra till framtagandet funktionsparametrarna, även om det bara hade ett 

värde som kunde antas rimligt under åren 2012-2014. Rimlig data i detta fall avser data som inte gör 

plötsliga hopp på enskilda parametarar mellan åren. För nät där endast ett års data finns kvar för 

beräkning av medelvärde så gäller det året 2014, som då jämfördes med data för 2015 för att avgöra 

rimligheten i värdet. 

 
Ju mer funktionen utvecklades för att beskriva nätförlusterna desto lättare blev det att upptäcka 

avvikande värden i rådata och dessa rensades bort succesivt. Ju mer avvikande data som avlägsnades 

desto tydligare blev samband mellan olika parametrar och många av de tidigare analyserna gjorde om 

för att minska risken att viktiga samband missades.  

 

5.2 Dataanalys 

I det första skedet gjordes en större översiktsanalys på i stort sett alla tillgänglig parametrar. Detta för 

inte missa något oväntat samband och få en bild över vilka parametrar som var viktiga och om några 

direkt kunde uteslutas. Analysen gjordes både på parametrar som kan ses som påverkbara och 

opåverkbara eftersom en kraftig påverkan på förlusterna av en påverkbar parameter indikerar ett 

genomgående val av komponenter i nätet hos nätföretag med höga eller låga förluster. Ett sådant 

samband är inget som går att basera en funktion på men ger en viktig bild av förutsättningarna för att 

skapa en funktion. Korrelationsanlyser gjordes i både MATLAB och Excel för att på så vis kontrollera 

för eventuella felberäkningar och för att validera att rätt inbyggda funktioner valts i de olika 

programvarorna. 
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5.2.1 Kundtäthet 

De första försöken att skapa en funktion gjordes med linjärregressioner utifrån resonemanget att testa 

enkla metoder först. Under den här analysen uppmärksammades att nätförlusternas samband med 

kundtätheten hade stora likheter med sambandet mellan leveranssäkerhetsindikatorerna, SAIDI och 

SAIFI, och kundtätheten. Kundtäthetens samband med förlusterna är olinjärt och istället för att 

försöka anpassa linjärregressionen testades funktionen som används för beräkning av normnivåer för 

leveranssäkerheten. Med denna funktion var det möjligt att skapa en normnivåkurva som visade en 

tydlig avtagande trend där nätförlusterna minskade med ökad kundtäthet. 

 

Kundtätheten är något som nätföretagen själva har mycket svårt att påverka vilket gör den till en bra 

parameter att basera en funktion på. För att inte direkt avfärda övriga samband som finns mellan 

förlusterna och andra parametrar analyserade övriga tillgängliga parametrar mot kundtätheten. I 

Bilaga 2 finns en sammanställning av vilka parameterar som analyserats och varför de uteslöts ur 

vidare analys.  

 

Genom att analysera de kvarvarande avvikelserna från normnivån beräknad med enbart 

kundtätheten på samma sätt som olika parametrar tidigare hade analyserats mot förlusterna, hittades 

parametrar som kunde öka förklaringsgraden ytterligare. Att de kvarvarande avvikelserna uppvisar 

ett samband med en ytterligare parameter visar att förklaringsgraden går att öka. 

 

5.2.2 Intervall att basera funktionsparametrarna på 

Vid framtagningen av funktionen för beräkning av normnivå för leveranskvalité konstaterads att 

leveranskvalitétsindikatorerna var logaritmiskt normalfördelade. Likheten i andra samband 

indikerade att det kunde vara fallet även för nätförlusterna och vid försök bekräftades den teorin, 

även nätförlusterna är logaritmiskt normalfördelade. Utifrån detta samband användes därför samma 

metod som i [10] för att bekräfta intervallet av data på vilket funktionsparametrarna skulle baseras. Ett 

95 % -igt konfidensintervall av nätförluster på logaritmerad data beräknades enligt Ekvation 4. 

 

5.2.3 Framtagning av funktionsparameterar 

Minstakvadratanpassning har använts för att bestämma funktionsparametrarna i de olika 

funktionerna. Data för medelvärdet åren 2012 till 2014, endast de nät som rapporterat nätförluster 

inom det 95 %-iga intervallet, har använts för att beräkna funktionsparametrarna. 

 
Funktionerna i Matlab som används för att bestämma funktionsparametrar med 

minstakvadratanpassning kräver relevanta startgissningar för att inte riskera att fastna i lokala 

minima. Problemet med lokala minimipunkter minskade när data som användes hade rensats från 

avvikande värden, vilket syns i känslighetsanalysen. 

 
För att få ungefärliga startparametrar togs värden fram genom en loop som testade olika värden över 

ett intervall. Med en vanlig loop stannar inte beräkningen när den tror sig hitta ett minimum men det 

minsta värdet kan sedan plockas ut och användas som startvärde i funktionen, som sedan bestämmer 

ett mer exakt värde. Dock krävs det mycket datakapacitet att testa alla olika kombinationer, beroende 

på antal parametrar, steglängd och intervall som ska testas, vilket begränsade denna metod. När fler 

än fyra funktionsparameterar skulle bestämmas eller större intervall skulle undersökas var 

datakapaciteten som användes för låg för att loopen skulle slutföras. 
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5.3 Jämförelse av olika funktioner 

Vid framtagandet av funktionsparametrarna användes data från 2012-2014 och ett 95 %-igt 

konfidensintervall. De 95 % -iga intervallet används för att målet med funktionen är att beskriva en 

norm snarare än alla nät och att funktionsparametrarna därför inte ska baseras på de mest avvikande 

näten. När funktionerna ska analyseras och jämföras med varandra inkluderas dock alla nät från 2015 

för att det är viktigt att se hur funktionen beskriver även de mest avvikande näten. 

 

Funktionerna analyserades först genom minsta kvadratavvikelse, MSE, men eftersom funktionen inte 

är konstruerad för att beskriva näten med högst och lägst nätförluster kommer det bli stora avvikelser 

för dessa nät. Ett samlat mått på avvikelserna tar inte alltid hänsyn till alla aspekter och därför är en 

visuell analys av normfunktionens anpassning till nätförlusterna viktig. Funktionerna jämfördes också 

genom känslighetsanalysen eftersom det är viktigt att funktionen är stabil för små förändringar och 

inte bara är bra på att beskriva förlusterna i just detta specifika fall. 

 
MSE för de olika funktionerna jämfördes även med MSE mot ett medelvärde och ett medianvärde för 

åren 2012-2014. Detta för att få en storleksordning på avvikelsen och för att se hur mycket bättre en 

norm beräknad med en anpassad funktion blir jämfört med att bara avse att alla nät ska ha samma 

nätförluster, oberoende av deras faktiska förutsättningar. 

 

5.4 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalyser genomfördes på flera delar av arbetet för att inte bara bedöma hur bra eller dålig 

funktionen är med precis de parametrar som valts ut till denna analys. Nämnas ska att den här 

rapporten syftar till att ta fram en funktion och inte de specifika funktionsparametrarana men en 

känslighetsanalys av hur framtagandet av funktionsparametrarna påverkar resultatet ger funktionen 

ökad legitimitet. 

 

5.4.1 Startvärden till funktioner 

Innan data var rensad på avvikande data enligt Bilaga 1 var funktionerna i Matlab för att ta fram 

funktionsparametrarna känsliga för att rätt startvärden sattes. När data hade rensats enligt Bilaga 1 

blev dessa beräkningar mycket stabilare för variation i startvärden. En känslighetsanalys 

genomföredes ändå på startvärdena för att se hur avvikande de kunde vara utan att beräkningen 

fastnade i en lokal minipunkt i stället för i den globala. 

 
Utifrån detta ändrades startparametrarna till olika kombinationer för att se hur det påverkade 

resultatet. Resultaten analyserade både visuellt i figurer, med hjälp av MSE och genom att studera 

förändringen av de framtagna parametrarana. 

 

5.4.2 Funktionsparametrarna 

En känslighetsanalys gjordes på funktionsparametrarna för att bedöma vad som händer med 

avvikelserna, nät för nät, och MSE, vid variation i funktionsparametrarna genom att variera dem 5 % 

upp och ned. Känslighetsanalysen genomfördes på en funktionsparameter i taget och alla på en gång 

för att se hur det påverkar avvikelserna. Att analysera vad som händer när funktionsparametrarna 

ändras i storleksordningen 5 % syftar bland annat till att avgöra hur känslig funktionen är för 

avvikande värden i indata eftersom ett fåtal avvikande värden ger små förändringar i 

funktionsparametrarna. Den här analysen visar också om det är något enskilt nät som påverkas extra 

kraftigt av förändringen i funktionsparametrarna.  
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6 Resultat 
Alla figurer och beräkningar som presenteras i resultatet är baserade på data rensad från avvikande 

data enligt Bilaga 1. Alla funktionsparametrar baseras på medelvärden för åren 2012-2014 och 

avvikelserna analyseras med indata och rapporterade nätförluster från år 2015. 

 

6.1 Korrelationsanalyser och andra samband 

För att hitta relevanta samband att basera funktionen på utfördes korrelationsanalyser och data 

plottades i figurer för att visuellt kunna se samband som inte är linjära. Till höger i Figur 3 syns 

sambandet mellan nätförlusterna och andelen av den totala ledningslängden som överför el med 

spänning över 1 kV, gränsen för högspänning. Figuren inkluderar både kabel och luftledning över 1 

kV. Till vänster i Figur 3 syns sambandet mellan nätförlusterna och andelen av den totala 

ledningslängden som är nedgrävd som kabel, både hög- och lågspänningskabel. 

 

 
Figur 3. Sambandet mellan nätförluster i procent av utmatad energi och andelen av total ledningslängd som 
är jordkabel, både högspänning- och lågspänningskabel(vänster). Sambandet mellan nätförluster i procent av 
utmatad energi och andelen av total kabel- och luftledningslängd med spänning över 1 kV (höger). 

 
Att ett samband finns är tydligt men sambanden i figurerna motsätter sig resonemang utifrån teori om 

nätförluster. Detta indierar att det är något mer som påverkar sambanden i det verkliga elnätet. 

Utifrån teori om nätförluster ger elöverföring med högre spänningsnivåer lägre nätförluster, till höger 

i Figur 3 syns att nät med hög andel högspänningsledning har högre förluster. Utifrån teori om 

nätförluster ger elöverföring i kabel högre nätförluster på grund av ökad kapacitans jämfört med 

luftledningar, men sambandet till vänster i Figur 3 visar att en hög andel kabel sammanfaller med 

lägre förluster. I Figur 4 syns samma parametrars förhållande till kundtätheten i elnäten vilket kan 

förklara resultatet i Figur 3. 
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Figur 4. Sambandet mellan kundtäthet och andelen av total ledningslängd som är jordkabel, både 
högspänning- och lågspänningskabel(vänster). Sambandet kundtäthet och andelen av total kabel- och 
luftledningslängd med spänning över 1 kV (höger). 

 
Kundtätheten antas vara anledningen till det annars märkliga sambandet i Figur 3. I ett tätbebyggt 

område är det mer sannolikt att ledningen är nedgrävd då det handlar om kortare sträckor och det 

ställs högre krav på leveranssäkerhet där. I glesbefolkade områden med längre transportsträcker 

används en större andel högspänningsledning på grund av långa transporter. 

 
I Tabell 1 syns korrelationsanalys över ett antal av de undersökta parametrarna vilket visar att det är 

hög korrelation mellan många av de parametrar som enligt teori om nätförluster kan ha hög inverkan 

på nätförluster.  Kundtäthet kan genom resonemang om nätets uppbyggnad förklaras vara den 

sammanlänkande faktorn mellan dessa vilket förklaras vidare i diskussionen. I Bilaga 2 finns en lista 

över vilka parametrar som ingått i korrelationsanalysen och de som är med i Tabell 1 är ett urval av 

dem som gett mest intressanta resultat. Intressanta resultat innebär i det här fallet de parametrar som 

uppvisar korrelation mot nätförlusterna, samt andelen av inmatad energi som producerats småskaligt 

eftersom det är en omdiskuterad parameter i aspekter av nätförlutser. Många av övriga parameterar 

hade litet eller inget samband med nätförlusterna eller samband som kan förklaras med kundtätheten, 

vilket redovisas i Bilaga 2. 
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Tabell 1. Korrelationsanalys. Rosa rutor visar korrelation över +/- 0,8 . Gula rutor visar  korrelation mellan  +/-  0,4-0,8. 
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Nätförluster 1,00 -0,45 -0,61 0,36 -0,59 -0,39 -0,52 0,18 0,59 -0,48 -0,44 0,28 

Kundtäthet -0,45 1,00 0,65 -0,54 0,89 -0,14 0,17 -0,51 -0,77 0,56 0,99 -0,26 

Andel kabel av total 

ledningslängd 
-0,61 0,65 1,00 -0,73 0,65 0,05 0,19 -0,44 -0,70 0,51 0,64 -0,18 

Andel högspänning av total 

ledningslängd 
0,36 -0,54 -0,73 1,00 -0,47 0,16 0,10 0,56 0,69 -0,25 -0,53 0,26 

Utmatad energi/km -0,59 0,89 0,65 -0,47 1,00 0,26 0,49 -0,51 -0,73 0,67 0,88 -0,27 

Utmata energi/kund -0,39 -0,14 0,05 0,16 0,26 1,00 0,74 0,03 0,07 0,27 -0,14 -0,07 

Andel energi utmatad till 

högspänningskunder 
-0,52 0,17 0,19 0,10 0,49 0,74 1,00 -0,12 -0,20 0,63 0,18 -0,10 

Nätstationer/km 0,18 -0,51 -0,44 0,56 -0,51 0,03 -0,12 1,00 0,65 -0,38 -0,53 0,19 

Nätstationer/kund 0,59 -0,77 -0,70 0,69 -0,73 0,07 -0,20 0,65 1,00 -0,51 -0,77 0,32 

Högspänningskunder per 

km ledning 
-0,48 0,56 0,51 -0,25 0,67 0,27 0,63 -0,38 -0,51 1,00 0,58 -0,12 

Lågspänningskunder per 

km ledning 
-0,44 0,99 0,64 -0,53 0,88 -0,14 0,18 -0,53 -0,77 0,58 1,00 -0,25 

Andel av inmatad energi 

småskalig 
0,28 -0,26 -0,18 0,26 -0,27 -0,07 -0,10 0,19 0,32 -0,12 -0,25 1,00 
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6.2 Högspänning 

Högre spänning vid elöverföring ska enligt teori om nätförluster minska nätförlusterna och olika 

indikatorer för överföring av el med högspänning i näten undersöktes.  Hög andel av den totala 

ledningslängden som är högspänningsledning korrelerar för mycket med låg kundtäthet, vilket 

visades i Figur 3 och Figur 4. Andelen högspänningskunder är så liten i de flesta fall att alla 

jämförelser uppdelade på hög- och lågspänningskunder ger hög korrelation mellan antalet 

lågspänningskunder och totalt antal kunder, Figur 5. Även antalet högspänningskunder per kilometer 

ledning korrelerar med den totala kundtätheten och att dela upp på andel hög- och 

lågspänningskunder ger inte mycket då andelen högspänningskunder är för liten för att ge något 

konkret vid analys. 

 

 
Figur 5. Samband mellan den totala kundtätheten och antal lågspänningskunder per kilometer (vänster) och 
sambandet mellan den totala kundtätheten och antalet högspänningskunder per kilometer(höger). 

 

Uppdelning på andel av totalt utmatad energi som matas ut till hög- och lågspänningskund har 

däremot gett användbara samband då varje högspänningskund ofta förbrukar mer energi än en 

lågspänningskund. Detta gör att andelen energi som matas ut till högspänningskunder ger större 

inverkan på en beräkning av normnivån än antalet högspänningskunder. Andelen energi utmatat till 

högspänningskunder är dessutom en parameter som inte har så hög korrelation med kundtätheten 

som många andra parametrar, vilket visas i Figur 6. 

 

 
Figur 6. Sambandet mellan medelvärdet av 2012-2014 års rapporterade nätförluster i % av utmatad energi 
och andelen av den totala utmatade energin som matas ut till högspänningskunder(vänster). Sambandet 
mellan medelvärdet av 2012-2014 års kundtäthet i de olika redovisningsområdena och andelen av den totala 
utmatade energin som matas ut till högspänningskunder(höger). 
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6.3 Kundtäthet 

Kundtätheten påverkar hur lång sträcka elen behöver transporteras och är därför en viktig parameter 

för hur höga nätförluster ett nät har. Under arbetet upptäcktes även en likhet mellan sambanden som 

användes för att skapa funktionen som används för att beräkna normvärden för leveranssäkerhet. I 

Figur 7 syns hur både nätförlusterna och avbrottsindex förhåller sig exponentiellt avtagande mot 

kundtätheten. 

 
Figur 7. Jämför sambanden mellan nätförluster och kundtäthet med funktionen för beräkning av 
leveranskvaliténs normnivå. 

 
Funktionen, Ekvation 1, som används för att beräkna normnivåer för leveranssäkerheten och hur den 

togs fram beskrivs övergripande i avsnittet om nätreglering och mer ingående i rapporten [10]. 

Ekvation 1 beskriver ett exponentiellt avtagande samband med reella tal och ger funktionen en 

konstant som hindrar den från att nå en nollnivå för tillräckligt hög kundtäthet. 

 

6.4 Bestämning av intervall för framtagning av modellparametrar 

Likheten mellan nätförlusterna och indikatorerna för leveranskvalitet, i sambandet med kundtätheten, 

indikerar att det kan finnas fler likheter. Utifrån det undersöktes den metod som användes för 

funktionen för leveranskvalité, för bestämning av intervallet på vilket funktionsparametrarna tas 

fram[3]. Både nätförlusterana och leveranskvalitetsindikatorerna är normalfördelade om de 

logaritmeras med den naturliga logaritmen. 

 
Nätförlusterna visas i Figur 8 som ett logaritmerat histogram där den normalfördelade formen på 

staplarna visar att nätförlusterna är logaritmiskt normalfördelade med flest nät med nätförluster på 

ungefär (e-3.2 = )4 % nätförluster. Dock är staplarna som visar de nät med högst och lägst nätförluster 

så avvikande att de är utanför den röda linje som visar normalfördelningen. De avviker därför inte 

bara kraftigast från medelvärdet på 4 % utan också från den statistiska fördelning som resten av näten 

uppvisar. 
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Figur 8. Logaritmisk normalfördelning av förlustdata 

 
Figur 9 visar normalfördelningen punkt för punkt. Den röda linjen är en referenslinje för en perfekt 

normalfördelning och det går att se att framförallt de nät med högst nätförluster och det nät med lägst 

nätförluster avviker från fördelningen. Hade nätförlusterna varit perfekt logaritmiskt 

normalföredelade hade det gått att läsa av intervallet direkt i Figur 9. Som figuren nu ser ut ger det ett 

missvisade värde att bara ta bort 2,5 % av de högsta och 2,5 % av näten med lägst nätförluster. Detta 

eftersom det är fler nät med höga nätförluster som uppvisar en kraftig avvikelse än bland näten med 

låga nätförluster. Istället används Ekvation 4, en tumregel för beräkning av 95 % -igt 

konfidensintervall. Intervallet är markerat med pilar i Figur 9. 

 
95 % -igt konfidensintervall beräknat med tumregel enligt Ekvation 4 

e-3,783 = 0,0228 = 2,28 % nätförluster 
e-2,585 = 0,0754= 7,54 % nätförluster 
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Figur 9. Normal probability plot av logaritmerad förlustdata 

Figur 10 visar nätförlusterna för alla nät, i logskala och linjerna markerar ett 95 % -igt intervall 

beräknad med tumregel enligt Ekvation 4. Alla figurer i detta avsnitt är skapade på medelvärdet av 

2012-2014. 

 

 

 
Figur 10. Nätförluster, logaritmerade, linjerna visar det 95 % -iga konfidensintervallet beräknat enligt 
Ekvation 4. 
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6.5 Framtagning och jämförelse av olika funktioner 

Kundtätheten har konstaterats förklara många andra parametrars förhållande till nätförlusterna och 

därför baseras de olika funktionerna som testas på kundtätheten. I Bilaga 2 finns vidare resonemang 

om hur andra parametrar uteslutits ur analysen. 

 
Försök gjordes att skapa en funktion med linjärregression utifrån resonemanget att testa enkla 

metoder först. Funktioner beräknade med linjärregression har svårt att följa det exponentiella 

sambandet som kundtätheten har mot nätförlusterna.  Det går i en linjärregression enkelt att lägga till 

fler parametrar men risken med för många parametrar är att de snarare beskriver störsignaler, i detta 

fall årliga avvikelser, än de faktiska variationerna i nätförluster. Linjärregressionsmodellen blir bättre 

med fler parametrar, men det blir svårare att bestämma kvalitén på funktionen som bildas ju fler 

parametrar som ingår. 

 
Likheten i sambandet med kundtätheten indikerar att funktionen som används för beräkning av 

normnivåer för leveranskvalité kan vara en bra funktion även för förlustnormer. I Figur 11 syns två 

normnivåkurvor beräknade med Ekvation 1. En där funktionsparametrarna är bestämda på ett 95 % -

igt konfidensintervall av medelnätförlusterna åren 2012-2014 och en där funktionsparametrarna är 

bestämda utifrån alla medelnätförluster åren 2012-2014. Ju fler nät funktionsparametrarna är baserade 

på desto bättre beskriver funktionen också alla nät. Målet med att beräkna en normnivå utifrån 

objektiva förutsättningar är dock att eftersträva en nivå som är samhällsekonomisk utifrån nätets 

förutsättningar, inte att anpassa kurvan efter alla nät. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det inte 

heller bra om den beräknade normnivån blir allt för låg, till allt för höga kostander för nätföretagen. 

 

 
Figur 11. Normnivå 2015 beräknad enligt Ekvation 1, funktionsparametrar baserade på alla nät under åren 
2012-2015 och funktionsparametrar baserade på alla nät inom ett 95 %-igt konfidensintervall för åren 2012-
2015. 
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I Figur 11 finns även två linjer som visar medelnätförlusterna och mediannätförlusterna för åren 2012-

2014. Dessa värden används för jämförelse med de beräknade funktionerna som ger en betydligt 

högre förklaringsgrad. I Figur 11 syns också att det är en ganska stor spridning på nätförlusterna i 

näten med kundtäthet mellan fem och 20 kunder per kilometer.  Detta gör det önskvärt att hitta 

ytterligare parametrar till funktionen som kan öka förklaringsgraden. Kundtätheten visar en tydlig 

trend då alla nät med riktigt höga nätförluster har låg kundtäthet och nätförlusterna hos kunderna 

med hög kundtäthet planar ut mot ungefär en procentenhet under medelvärdet. 

 

De kvarvarande avvikelserna mellan verkliga, rapporterade nätförluster och normnivån enligt 

Ekvation 1, framtagen på ett 95 % -igt konfidensintervall, jämfördes med parametrar som inte har en 

stark korrelation mot kundtätheten. De två som hade de tydligaste sambanden var andelen av 

utmatad energi som matas ut till högspänningskunder och den totala utmatade energin per kund, 

Figur 12. Figur 13 visar en inzoomning av den markerade rutan i Figur 12 för att avgöra om 

sambandet mellan avvikelserna och utmatad energi per kund kan antas vara linjärt på ett kortare 

intervall. I Tabell 2 syns att övriga parametrar knappt hade någon korrelation med avvikelserna alls 

och därmed inte skulle bidra till ökad förklaringsgrad. 

 

 

 
Figur 12. Den kvarvarande avvikelsen från medelvärdet 2012-2014 års normnivå beräknad enligt Ekvation 1 
mot andelen utmatad energi som matas ut till högspänningskunder(vänster) och mot totalt utamata energi 
per kund(höger). Funktionsparametrar bestämda på ett 95 %-igt konfidensintervall för näten 2012-2014. 

 

 
Figur 13. Inzoomad enligt rutan i Figur 12. 
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Sambandet mellan andelen utmatad energi som matas ut till högspänningskunder och de 

kvarvarande avvikelserna är tydligt linjär och kan beskrivas enligt Ekvation 6.  Sambandet mellan 

avvikelsen och utmatad energi per kund är inte lika självklart linjär och både Ekvation 7 och Ekvation 

8 undersöks vidare.  I Figur 13 syns att det är mer linjärt där majoriteten av näten befinner sig, men 

det är fortfarande en viss utplanande trend för nät med högre utmatning per kund. I Tabell 2 syns 

även korrelationen mellan övriga parametrar och de kvarvarande avvikelserna för funktionerna enligt 

Ekvation 1, Ekvation 6 och Ekvation 8. Korrelationen mellan avvikelserna och övriga parameterar 

visar på om någon av dessa skulle kunna bidra med förklaring till avvikelserna.  

 
                                                        

𝒀 = 𝒂 +  
𝒃

𝒄+𝒌𝒖𝒏𝒅𝒕ä𝒕𝒉𝒆𝒕
+ 𝒅 ∗ 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝑯𝑽   Ekvation 6  

 

𝒀 = 𝒂 +  
𝒃

𝒄+𝒌𝒖𝒏𝒅𝒕ä𝒕𝒉𝒆𝒕
+ 𝒅 ∗ 𝒖𝒕𝒎𝒂𝒕𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 /𝒌𝒖𝒏𝒅  Ekvation 7 

 

𝒀 = 𝒂 +  
𝒃

𝒄+𝒌𝒖𝒏𝒅𝒕ä𝒕𝒉𝒆𝒕
+

𝒅

𝒆+𝒖𝒕𝒎𝒂𝒕𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 /𝒌𝒖𝒏𝒅
  Ekvation 8 
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Tabell 2. Korrelation mellan de kvarvarande avvikelserna från funktionerna enligt Ekvation 1, Ekvation 6 och Ekvation 8. 
Rosa rutor visar korrelation över +/- 0,8 . Gula rutor visar  korrelation mellan  +/-  0,4-0,8. 
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Nätförluster 1,00 -0,45 -0,61 0,36 -0,59 -0,39 -0,52 0,18 0,59 0,28  0,92 0,88 0,86 

Kundtäthet -0,45 1,00 0,65 -0,54 0,89 -0,14 0,17 -0,51 -0,77 -0,26  -0,14 -0,15 -0,17 

Andel kabel  

av total 

ledningslängd 

-0,61 0,65 1,00 -0,73 0,65 0,05 0,19 -0,44 -0,70 -0,18  -0,39 -0,42 -0,39 

Andel högspänning  

av total 

ledningslängd 

0,36 -0,54 -0,73 1,00 -0,47 0,16 0,10 0,56 0,69 0,26  0,12 0,22 0,18 

Utmatad  

energi /km 
-0,59 0,89 0,65 -0,47 1,00 0,26 0,49 -0,51 -0,73 -0,27  -0,33 -0,24 -0,19 

Utmatad 

energi/kund 
-0,39 -0,14 0,05 0,16 0,26 1,00 0,74 0,03 0,07 -0,07  -0,53 -0,29 -0,12 

Andel energi 

utmatad till 

högspänningskund 

-0,52 0,17 0,19 0,10 0,49 0,74 1,00 -0,12 -0,20 -0,10  -0,55 -0,22 -0,24 

Nätstationer /km 0,18 -0,51 -0,44 0,56 -0,51 0,03 -0,12 1,00 0,65 0,19  -0,02 -0,04 -0,05 

Nätstationer /kund 0,59 -0,77 -0,70 0,69 -0,73 0,07 -0,20 0,65 1,00 0,32  0,26 0,28 0,29 

Andel av inmatad  

energi som är 

småskaligt 

producerad 

0,28 -0,26 -0,18 0,26 -0,27 -0,07 -0,10 0,19 0,32 1,00  0,19 0,20 0,17 
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Figur 14. 2015 års normnivåkurva beräknad med Ekvation 7. Funktionsparametrar beräknade på näten inom 
ett 95 % -igt konfidensintervall av medelvärdet för 2012-2014. 

 

 

I Figur 14 syns en normnivåkurva beräknad på kundtäthet och hur mycket energi nätet matar ut per 

kund enligt Ekvation 7. I Figur 12 syns att det finns ett nät som har mycket högre energiutmatning per 

kund än övriga, Vaggeryds kommun, REL00200, så till den grad att nätets förlustnorm beräknas till ett 

negativt värde, Figur 14. Detta är inte rimligt och det finns ett nät till som uppvisar samma fenomen, 

Carlfors Bruk, REL00024. Carlfors bruk har uteslutits ut analysen helt på grund av att dess 

förutsättningar är så avvikande från de övriga att det stör modelleringen. Carlfors bruk äger ett nät 

med endast 3 kilometer ledning och 18 kunder, varav en mycket stor lågspänningskund. Carlfors bruk 

har 12 gånger så stor energiutmatning som Vaggeryds kommun och rapporterar nätförluster på under 

1 % och har liksom Vaggeryds kommun låga rapporterade nätförluster. 
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Figur 15. 2015 års normnivåkurva beräknad med Ekvation 8. Funktionsparametrar beräknade på näten inom 
ett 95 % igt konfidensintervall av medelvärdet för 2012-2014. 

 

Påverkan på normnivån för nät med hög energiutmatning per kund kan hanteras bättre genom att 

använda Ekvation 8 istället för det linjära sambandet i Ekvation 7. I Figur 15 syns att normnivån för 

alla nät hålls till positiva värden. Dock beräknas för Carlfors Bruk fortfarande en negativ normnivå på 

grund av det extremt mycket högre värdet på utmatad energi per kund. Eftersom Carlfors bruk inte 

har någon energiutmatning till högspänningskunder hanteras det nätet dåligt av funktionen enligt 

Ekvation 6 också och Carlfors bruk är fortsatt inte med i figurerna och analysen. 

 

 



 

Sida 40 

 

 

Figur 16. 2015 års normnivåkurva beräknad enligt Ekvation 6. Funktionsparametrar beräknade på näten 
inom ett 95 % -igt konfidensintervall av medelvärdet för 2012-2014. 

 

I Figur 16 syns en normnivåkurva beräknad på kundtäthet och hur stor andel av utmatad energi som 

matas ut till högspänningskunder, enligt Ekvation 6. Denna normkurva ökar förklaringsgraden av 

förlusten jämfört med en normkurva endast baserad på kundtätheten. En normnivå baserad på 

kundtäthet och andelen av utmatad energi som matas ut till högspänningskunder ger inga extrema 

normnivåer för något nät, till skillnad från en normnivå baserad på hur mycket energi som matas ut 

per kund gör, Figur 14 och Figur 15. Normnivåkurvan baserad på kundtäthet och utmatad energi per 

kund ger dock en högre förklaringsgrad än normnivåkurvan baserad på kundtäthet och andelen av 

utmatad energis som matas ut till högspänningskunder, Tabell 3. 
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Tabell 3. MSE, avvikelse från normnivån 2015. Funktionsparametrar bestämda på medelvärden från åren 
2012-2014, med nätförluster inom ett 95 % -igt konfidensintervall. 

Funktionsparametrar MSE, 2015, alla nät 

Kundtäthet och utmatad energi per kund, Ekvation 8 1,2869e-04 

Kundtäthet och utmatad energi per kund, Ekvation 7  1,3117e-04 

Kundtäthet och andel av utmatad energi som matas ut till 

högspänningskunder, Ekvation 6 
1,4187e-04 

Avvikelse från 2012-2014 års medelvärde 2,807E-04 

Avvikelse från 2012-2014 års medianvärde 2,887E-04 

 

 
Att kombinera en funktion med både andelen energi som matas ut till högspänningskunder och hur 

mycket energi som matas ut per kund ger inte en bättre funktion eftersom dessa två parametrar 

korrelerar med varandra. I Tabell 2 syns även att när funktionen baseras på både kundtäthet och 

andelen energi som matas ut till högspänningskunder så är korrelationen låg mellan de kvarvarande 

avvikelserna och hur mycket energi som matas ut per kund. Att kombinera de båda parametrarna i en 

funktion skulle alltså inte öka förklaringsgraden nämnvärt.  

 

Vanligtvis när något ska beskrivas med en funktion ska de kvarvarande avvikelserna korrelera så lite 

som möjligt med det som funktionen vill beskriva, i detta fall nätförlusterna. Andledningen till att de 

kvarvarande avvikelserna från funktionen har hög korrelation med nätförlusterna är att funktionen är 

konstruerad för att beskriva en norm. Därför avviker funktionen mest negativt för de små 

nätförlusterna och har störst positiv avvikelser för näten med höga nätförluster, eftersom dessa antas 

avvika från normen. Dock indikerar den höga korrelationen mellan funktionen och de faktiska 

nätförlusterna även för näten med nätförluster inom konfidensintervallet att det fortfarande finns 

delar som funktionen inte förklarar.  

 

 

6.6 Känslighetsanalys 

Innan data rensats från avvikande värden hade startgissningarna stor betydelse då det fanns fler 

lokala minima inom det relevanta området. Efter att data hade rensats på avvikande värden är valet 

av startvärden mindre viktigt för att Matlabfunktionen ska hitta den globala minipunkten. När det 95 

% -iga konfidensintervallet användes blir startgissningarna än mer oviktiga, troligen för att data är 

mer homogen och har därför inte lika många lokala minipunkter som Matlabfunktionen riskerar att 

fastna i. 

 
Funktionen enligt Ekvation 8 har dock två olinjära termer och är därför mer komplex och kräver större 

försiktighet i valet av startgissningar än funktionen enligt Ekvation 6. En bättre parameterskattning 

för funktionen enligt Ekvation 8 hittades med slumpmässigt valda startvärden, som inte framkom 

genom testloopen som användes för att hitta relevanta startvärden. Detta indikerar att parametrarna 

måste bestämmas med fler värdesiffror för att det ska uppstå ett minimum i den punkten eftersom 

testloopen tar större steg än Matlabfunktionen för bestämning av funktionsparametrarna. 
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I Tabell 4 syns de olika startgissningarna som testades på funktionen enligt Ekvation 8, vilka 

funktionsparametrar de resulterade i och vilket MSE för data från 2015 de gav. Motsvarande tabeller 

för funktionsparametrar för funktionen enligt Ekvation 6 finns i Tabell 5. Det som kan ses i Tabell 4 är 

att de startgissningar som ger något lägre MSE är de med ett lägre värde på parameter e, vilket leder 

till en större inverkan av hur mycket energi som matas ut per kund. Det går också att se att det är en 

specifik sammansättning av parameterar som återkommer oftare och alltså är en tydligare 

minimipunkt. Detta är dock inte den optimala, globala, minimipunkten eftersom det finns andra 

kombinationer av parameterar som ger lägre MSE, längst ned i tabellen. Tabell 5 visar att det för 

Ekvation 6 är samma parametrar som återkommer för fler olika startgissningar. 

 
Tabell 4. Funktionsparametrar för funktionen enligt Ekvation 8 beräknade på medelvärde av 2012-2014 med 
de nät med nätförluster inom 95 % konfidensintervall. 

startgissning a b c d e MSE 

[0 0 0 0 0] -0,13 0,216 2,924 22,454 128,5 1,29E-04 

[0 0 0 0 200] -0,13 0,216 2,924 22,457 128,5 1,29E-04 

[0 0 0 0 -200] 0,58 0,200 3,182 849,778 -1542,3 1,65E-04 

[0 2 0 0 0] -0,13 0,216 2,924 22,459 128,5 1,29E-04 

[0 -2 2 0 0] 0,03 0,144 1,328 0,007 -10,5 2,03E-04 

[0 2 -2 0 0] -0,13 0,216 2,924 22,456 128,5 1,29E-04 

[5 5 5 5 5] -0,11 0,215 2,9 16,9 108,8 1,28E-04 

[-5 -5 -5 -5 -5] 0,01 0,001 -5,0 1,0 17,0 2,47E-04 

[-5 4 17 12 25] 0,04 0,000 -6,7 0,0 -25,1 6,10E-04 

[100 2 2 0  0] -0,05 0,22 2,94 5,53 53,69 1,27E-04 

[-2 -2 -2 -2 -2] -0,11 0,21 2,79 16,62 108,03 1,28E-04 

[-2 -2 2 2 2] -0,08 0,22 2,90 9,77 77,02 1,27E-04 
 
Tabell 5 Funktionsparametrar för funktionen enligt Ekvation 6 beräknade på medelvärde av 2012-2014 med 
de nät med nätförluster inom 95 % konfidensintervall. 

startgissning a b c d MSE 

 [0 0 0 0 ] 0,04 0,12 0,95 -0,03 1,42E-04 
 [0 0  2 0] 0,04 0,12 0,91 -0,03 1,42E-04 
 [0 0 -2 0] 0,04 0,12 0,92 -0,03 1,42E-04 
 [2  2  2  2]  0,04 0,12 0,92 -0,03 1,42E-04 
 [-2 -2 -2 -2]  0,04 0,12 0,91 -0,03 1,42E-04 
 [-2  -2  2  2]  0,04 0,12 0,91 -0,03 1,42E-04 
 [0  2  0  0]  0,04 0,12 0,91 -0,03 1,42E-04 
 [0 2 -2 0]  0,04 0,12 0,91 -0,03 1,42E-04 
 [0  -2  2  0]  0,04 0,12 0,91 -0,03 1,42E-04 
 [5 5 5 5] 0,04 0,12 0,90 -0,03 1,42E-04 
 [-5 -5 -5 -5] 0,05 0,00 -5,00 -0,03 2,20E-04 
 [7 5 -4 6] 0,05 0,01 -3,91 -0,03 3,82E-04 
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I Tabell 6 och Tabell 7 syns det att startvärdena för framtagning av funktionsparametrarna blir 

viktigare när alla nät är med i framtagningen av funktionsparameterana, inte bara de inom ett 95 %-igt 

konfidensintevall. Data inom det 95 %-iga intervallet är mer homogent och de avvikande näten som 

uteslöts i och med detta intervall gör det svårare för funktionen att hitta rätt minimipunkt. 

Tabell 6. Funktionsparametrar för funktionen enligt Ekvation 8 beräknade på medelvärde av 2012-2014,  
alla nät. 

startgissning a b c d e MSE 

[0 0 0 0 0] -0,02 0,092 -1,692 1,854 17,9 1,04E-04 

[0 0 0 0 200] -0,03 0,093 -1,688 2,096 20,2 1,04E-04 

[0 0 0 0 -200] 0,07 0,084 -1,861 65,726 -1687,8 1,67E-04 

[0 2 0 0 0] -0,03 0,093 -1,689 2,031 19,6 1,04E-04 

[0 -2 2 0 0] 0,06 -40,464 1271,878 0,160 -5,5 2,14E-04 

[0 2 -2 0 0] -0,02 0,093 -1,690 1,980 19,1 1,04E-04 

[5 5 5 5 5] 0,24 -455,4 1914,4 1,1 8,6 2,27E-04 

[-5 -5 -5 -5 -5] 0,03 -0,001 -4,9 0,2 -5,5 2,16E-04 

[-5 4 17 12 25] 0,04 0,000 -10,4 0,0 -25,1 1,35E-03 

[100 2 2 0  0] 0,06 -45,88 1062,07 0,53 1,16 2,13E-04 

[-2 -2 -2 -2 -2] -0,02 0,09 -1,69 1,88 18,14 1,04E-04 

[-2 -2 2 2 2] 0,08 -90,37 1208,57 0,75 3,82 2,17E-04 

 

Tabell 7 Funktionsparametrar för funktionen enligt Ekvation 6 beräknade på medelvärde av 2012-2014,  
alla nät 

startgissning a b c d MSE 

 [0 0 0 0 ] 0,04 0,07 -1,90 -0,04 1,19E-04 
 [0 0  2 0] 0,04 0,07 -1,90 -0,04 1,19E-04 
 [0 0 -2 0] 0,04 0,07 -1,90 -0,04 1,19E-04 
 [0  2  0  0]  -0,15 143,24 688,80 -0,05 1,77E-04 
 [0 2 -2 0]  0,04 0,07 -1,90 -0,04 1,19E-04 
 [0  -2  2  0]  0,21 -129,18 810,20 -0,05 2,14E-04 
 [5 5 5 5] 0,27 -166,18 767,36 -0,05 2,23E-04 
 [-5 -5 -5 -5] 0,05 0,00 -4,91 -0,05 2,07E-04 
 [7 5  -4 6] 0,05 0,00 -3,80 -0,04 8,48E-04 
 [2  2  2  2]  0,18 -206,33 1588,35 -0,05 2,04E-04 
 [-2 -2 -2 -2]  0,04 0,07 -1,90 -0,04 1,19E-04 
 [-2  -2  2  2]  0,21 -129,18 810,20 -0,05 2,14E-04 
  

Vidare har en känslighetsanalys gjorts utifrån de framtagna parametrarna för att se hur avvikelserna 

från rapporterade nätförluster påverkas vid små förändringar av funktionsparametrarna. För 

enkelhetens skull används funktionsparametrarna framtagna med startgissningarna noll för båda 

funktionerna. Oavsett vilken av dem som används är resultatet att funktionen enligt Ekvation 8 är 

betydligt känsligare för förändring av funktionsparametrarna än funktionen enligt Ekvation 6. 
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Tabell 8. Förändring av parametrar, 95 %-igt konfidensintervall, Ekvation 6 
Avvikelse med mer än 2*10-6 är rödmarkerade. 

  a b c d MSE 

original  0,037 0,117 0,948 -0,029 1,42E-04 

parametar a + 5% 0,039 0,117 0,948 -0,029 1,42E-04 

parametar b + 5% 0,037 0,123 0,948 -0,029 1,39E-04 

parametar c + 5% 0,037 0,117 0,995 -0,029 1,43E-04 

parametar d + 5% 0,037 0,117 0,948 -0,030 1,41E-04 

parametar a - 5% 0,035 0,117 0,948 -0,029 1,48E-04 

parametar b - 5% 0,037 0,111 0,948 -0,029 1,45E-04 

parametar c - 5% 0,037 0,117 0,901 -0,029 1,41E-04 

parametar d - 5% 0,037 0,117 0,948 -0,027 1,43E-04 

alla parametrar +5% 0,039 0,123 0,995 -0,030 1,40E-04 

alla parametrar -5 % 0,035 0,111 0,901 -0,027 1,53E-04 

 

Tabell 9. Förändring av parametrar, 95 %-igt konfidensintervall, Ekvation 8 

Avvikelse med mer än 2*10
-6 

är rödmarkerade.  a b c d e MSE 

original  -0,13 0,216 2,924 22,454 128,5 1,29E-04 

parametar a + 5% -0,135 0,216 2,924 22,454 128,5 1,78E-04 

parametar b + 5% -0,129 0,227 2,924 22,454 128,5 1,26E-04 

parametar c + 5% -0,129 0,216 3,070 22,454 128,5 1,30E-04 

parametar d + 5% -0,129 0,216 2,924 23,577 128,5 1,77E-04 

parametar e + 5% -0,129 0,216 2,924 22,454 134,9 1,81E-04 

parametar a - 5% -0,122 0,216 2,924 22,454 128,5 1,62E-04 

parametar b - 5% -0,129 0,205 2,924 22,454 128,5 1,33E-04 

parametar c - 5% -0,129 0,216 2,778 22,454 128,5 1,27E-04 

parametar d - 5% -0,129 0,216 2,924 21,331 128,5 1,99E-04 

parametar e - 5% -0,129 0,216 2,924 22,454 122,0 1,68E-04 

alla parametrar +5% -0,135 0,227 3,070 23,577 134,9 1,59E-04 

alla parametrar -5 % -0,122 0,205 2,778 21,331 122,0 1,462E-04 

 

  



 

Sida 45 

 

6.7 Småskalig produktion 

I Figur 17 syns hur andelen av inmatad energi till näten som är producerad småskaligt förhåller sig till 

de kvarvarande avvikelserna från normnivån 2015. Data över hur mycket småskalig produktion som 

matas in i nätet kommer från nätföretagens egna årsrapporter och det är inte fastställt vad som ingår i 

småskalig produktion. En viss positiv trend syns men eftersom det är osäkert hur näten rapporterar in 

småskalig produktion och majoriteten av näten har mycket låg andel småskaligt producerad 

inmatning är det svårt att dra någon definitiv slutsats innan dataunderlaget är bättre.  

 

 

 
Figur 17. Avvikelse från 2015 år normnivå mot andelen av inmatad energi som är småskaligt producerad. 
Funktionsparametrarna beräknade på 95 % -igt konfidensintervall för medelvärde 2012-2014. 

 

6.8 Förutsättningar som inte är objektiva 

Påverkan på nätförlusterna av faktorer nätföretagen kan påverka, ej objektiva, ska de inte 

kompenseras för. Om det finns sådana faktorer som förklarar en del av den kvarvarande avvikelsen så 

visar det dock att det är något som är ett genomgående problem för flera nätföretag. 

 
Hög medelålder på nätets komponenter visar att få investeringar gjorts de senaste åren. Detta skulle 

kunna betyda att nätet är dåligt anpassat till dagens situation, vilket skulle kunna leda till högre 

nätförluster. Dock syns det i Figur 18 att nätets ålder har liten eller ingen inverkan på nätens avvikels 

från normnivån 2015. 

 

 



 

Sida 46 

 

 
Figur 18. Avvikelse från 2015 års normnivå mot medelålder av nätens samlade komponenter 
Funktionsparametrarna beräknade på 95 % -igt konfidensintervall för medelvärde 2012-2014. 

 
Nätets totala längd och totala antal kunder ger en bild av hur stort nätföretaget är. I Figur 19 syns att 

alla de största avvikelserna gäller de kortaste näten och i Figur 20 syns en liknande trend för det totala 

antalet kunder.  Det finns dock korta nät som har små avvikelser också, och det allra största nätet 

avviker med omkring en procentenhet för båda funktionerna. 

 
Figur 19. Avvikelse från 2015 års normnivå mot nätens totala ledningslängd. Funktionsparametrarna 
beräknade på 95 % -igt konfidensintervall för medelvärde 2012-2014. 
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Figur 20. Avvikelse från 2015 års normnivå mot nätens totala antal kunder.  
Funktionsparametrarna beräknade på 95 % -igt konfidensintervall för medelvärde 2012-2014. 

 

6.9 Analys av avvikelser 

I Bilaga 3 finns en lista överalla nätens avvikelse från sin beräknade norm. Där kan ses att 

avvikelserna från en normnivå beräknad med Ekvation 6 eller Ekvation 8 inte skiljer sig särskilt 

mycket åt men att båda minskar avvikelserna jämfört med en normnivå beräknad med Ekvation 1. 

 
Definition av avvikelser 

Nätens förluster definieras i procent av nätets totala utmatade energi. Ett nät med 7 % rapporterade 

nätförluster och en beräknad norm på 5 % (i % av utmatad energi) har en avvikelse på + 2 

procentenheter. Detta innebär en procentuell avvikelse så 2/ 7 = 0,2857 = 28,57 %. 

 

Ett nät med lägre rapporterade nätförluster, exempelvis 2 %, som enligt normen ska ha 3 % har en 

avvikelse på – 1 %.e och en procentuell avvikelse på - 2/3 = - 0,66 = - 66 %. 

 
Trots att avvikelsen i procentenheter är lägre för de flesta nätet med låga nätförluster blir den 

procentuella avvikelsen större, särskilt för nät med riktigt låga rapporterade nätförluster. 

 

6.9.1 Avvikelser i procent och i procentenheter 

Avvikelserna från normen betraktas i procentenheter, Figur 21, och i procent av nätets rapporterade 

nätförluster, Figur 22.  Avvikelserna analyseras både i procentenheter. och i procent av nätets 

rapporterade, procentuella, nätförluster. Funktionen för beräkning av normnivån är framtagen genom 

att minimera avvikelsen från normen, vilket innebär en minimering avvikelsen i procentenheter. 

Normen visar vilken förlust som är rimlig för det specifika nätet och avvikelsen i procentenheter hur 

bra funktionen beskriver 2015 års nätförluster. Avvikelsen i procent av nätets nätförluster visar hur 

stor påverkan en eventuell norm skulle ha på just detta nätföretag. 

 

 



 

Sida 48 

 

 
Figur 21. Avvikelse från 2015 års normnivå enligt Ekvation 6 (vänster) och enligt Ekvation 8 (höger). 
Funktionsparametrarna baserade på ett 95 % -igt konfidensintervall för medelvärdet av 2012-2014. 
 

 
Figur 22. Avvikelse från 2015 års normnivå i procent av nätens procentuella nätförluster 2015. Enligt 
Ekvation 6 (vänster) och enligt Ekvation 8 (höger). Funktionsparametrarna baserade på ett 95 % -igt 
konfidensintervall för medelvärdet av 2012-2014. 

 

I Figur 23 syns avvikelserna från normen i förhållande till nätens faktiska nätförluster, både i 

procentenheter och i procent av nätens faktiska nätförluster. Avvikelserna i procentenheter förhåller 

sig linjärt mot nätområdenas nätförluster. De nät med högst nätförluster har också de största positiva 

avvikelserna och de nät med lägst nätförluster har de största negativa avvikelserna. Detta beror på att 

modellen är baserad på ett 95 % -igt konfidensintervall och inte är skapad för att för att beskriva 

avvikelser utan en norm. 

 

 
Till vänster i Figur 23 syns också att det är en majoritet av näten som inte avviker mer än omkring en 

procentenhet för båda funktionerna. Till höger i Figur 23 syns hur nätförlusternas procentuella 

avvikelse förhåller sig till nätens rapporterade nätförluster. Eftersom den procentuella avvikelsen blir 

större ju lägre nätförluster nätet har får sambandet en mer exponentiell form. 
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Figur 23. Avvikelse från 2015 års normnivå mot 2015 års rapporterade nätförluster (vänster) och avvikelse 
från 2015 års normnivå i procent av 2015 års rapporterade nätförluster mot de rapporterade nätförluster 
samma år (höger). 
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7 Diskussion 

Det som talar för att börja använda en funktion för att beräkna normnivåer för nätförlusterna är det 

samma som motiverar användandet av en normfunktion för beräknandet av normnivåer för 

leveranskvalitétsindikatorer. Det ger ett mer långsiktigt incitament för investeringar i elnätet och det 

blir rättvisare om nätföretag med samma förutsättningar får samma normnivå att förhålla sig till. 
Svårigheten är att bestämma vad som är förutsättningarna som ska spela roll för normnivån eftersom 

inga nät har exakt samma förutsättningar samt att bestämma vilken nivå normen ska ligga på. Målet 

är inte att minimera nätförlusterna till vilket pris som helst utan att ge näten en så 

samhällsekonomiskt optimal nivå som möjligt att förhålla sig till. 

 

7.1 För och emot en normfunktion 

En normnivå som sätts utifrån nätföretagets egna historiskt rapporterade nätförluster riskerar inte att 

ekonomiskt drabba något nätföretag mer än något annat. Det kan dock tyckas orättvist att ett 

nätföretag som redan har låga nätförluster och kanske gjort investeringar för att sänka sina 

nätförluster, utan incitament, inte får någon fördel av det. Det är också troligt att det är svårare att 

sänka sina nätförluster ytterligare om de redan är låga. 

 
Ett annat problem med dagens system är att om ett nätföretag gör en stor investering, med en 

avskrivningstid på till exempel 40 år, får de ändå bara rätt till höjd avkastning under motsvarande sex 

år. Sedan kommer den nya normnivån beräknas på de nya låga nätförlusterna. Då får inte nätföretaget 

någon ytterligare ersättning för eventuella ökade kostnader för att nyinvestera i dyrare komponenter, 

med lägre nätförluster, än normprislistan avser. De får fortfarande en ökad kapitalbas på grund av 

nya komponenter, men skillnaden mellan att köpa den billigaste varianten av alla komponenter och 

att köpa de som ger lägst nätförluster kan göra stor skillnad. 

 
En normnivå baserad på objektiva förutsättningar ger en nivå att jobba mot, även om nivån kommer 

sänkas när fler och fler nät sänker sina nätförluster. En investering för sänkta nätförlust kommer dock 

alltid vara bättre än att inte ha gjort något alls. Rätten till avkastning beräknas på nätets kapitalbas och 

sen justeras rätten till avkastning uppåt eller nedåt utifrån hur nätföretaget förhåller sig till 

normnivån. Ett nätföretag med höga nätförluster som får avdrag från sin rätt till avkastningen 

kommer minska avdraget om de sänker sina nätförluster, även om de kanske inte når sin egen 

grundnivå baserad på sin kapitalbas. Om normnivån sedan sänks ytterligare kommer deras rätt till 

avkastning minska igen, men om de inte gjort någon investering alls hade de legat ännu längre från 

sin normnivå och därmed fått ett ännu större avdrag. Ett nätföretag som har lägre nätförluster än sin 

beräknade norm får rätt till en ökad avkastning, och om de lyckas sänka sina nätförluster ytterligare 

så ökar rätten till avkastning även för dem. Investeringen kommer på så sätt alltid vara långsiktigt 

positiv på deras rätt till avkastning, oavsett om den innebär en ökad rätt till avkastning eller ett 

minskat avdrag från avkastningen som beräknats utifrån deras kapitalbas. 

 
Problemet är att avgöra vad som är de objektiva förutsättningarna som påverkar nätförlusterna. Om 

ett nät med låga nätförluster har det för att de har gjort investeringar som lett till detta bör de ha rätt 

till ökad avkastning. Om de däremot har lägre nätförluster än alla andra på grund av förutsättningar 

som bara beror på lyckliga omständigheter är det inte lika självklart. Då kanske deras låga nätförluster 

istället borde ge kunderna lägre tariffkostnader. Åt andra hållet ska ett nätföretag med svårare 

förutsättningar inte straffas för det. 

 
En reglering av en monopolmarknad kan aldrig bli hundraprocentigt lik en naturligt konkurrensutsatt 

marknad men vissa nätägare gynnas av vissa delar i regleringen och andra nätägare gynnas av andra 

delar. All reglering som görs är en avvägning där regleringen ska ske så rättvist som möjligt, inte vara 
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allt för komplicerad och att ingen ska drabbas allt för hårt av förenklingarna som görs för att beräkna 

intäktsramarna. 

 
Utifrån detta ska sedan en normnivå bestämmas utifrån de objektiva parametrar som antas påverka 

nätförlusterna. En funktion för att beräkna en normnivå för nätförlusterna utifrån de förutsättningar 

som antagits kan bli missvisande om någon förutsättning missats. Med objektiva parametrar menas 

de förutsättningar som är omöjligt eller oskäligt svårt för elnätsföretagen att själva påverka, så som 

hur många kunder de har i sitt nät, hur mycket energi kunderna vill ha och vid vilken spänningsnivå. 

Funktionen måste därför beskriva tillräckligt många nät, tillräckligt bra, för att bli accepterad av 

nätföretagen. Ett sätt att göra detta kan vara att låta nät som avviker kraftigt från sin normnivå ansöka 

om kompensation om de kan förklara varför de avviker från den norm som beskriver övriga nät 

tillräckligt bra. En sådan anledning skulle kunna vara ökad andel förnyelsebar produktion inom nätet 

eller att nätet påverkas negativt på grund av att nätet agerar transportväg för större mängder energi 

till andra nät. Samtidigt ska inte nätföretagen kompenseras för ökade nätförluster som beror på att 

deras nät är för dåligt utbyggt eftersom de genom kapitalbasen får kompensation för denna 

utbyggnad. 

 
Funktion som tas fram måste vara stabil, den beräknade normnivån får inte vara för känslig för 

störningar i beräkningen så som enstaka felaktiga mätvärden eller inparametrar som bestäms av den 

person som utför beräkningen. Sättet att beräkna normnivån ska gärna vara enkel för att bli 

transparent och accepteras av nätföretagen. Ju färre inparametrar funktionen har desto lättare är det 

att kontrollera dessa och det är färre moment som riskerar att bli fel. Om funktionen uppfyller kraven 

på enkelhet och stabilitet, bygger på tillräckligt objektiva parameterar och ger ett tillräckligt bra 

resultat för att accepteras av branschen bör en normnivå beräknad på objektiva förutsättningar 

användas. Detta eftersom en sådan normnivåfunktion ger en rättvisare normnivå och mer långvariga 

incitament för minskade nätförluster än en normnivå baserad på nätföretagens egna historiska 

nätförluster. 

 

7.2 Kundtäthet som bas i funktionen 

Kundtätheten sågs från början som en viktig parameter för att den påverkar hur långt elen måste 

transporteras, och därmed påverkar nätförlusterna. Att kundtätheten har så hög förklaringsgrad på 

många påverkbara parametrar är också bra för funktionen. Kundtätheten är en bra indikator på 

förutsättningarna att bedriva elnätsverksamhet i olika områden och detta göra att de påverkbara 

parametrarnas inverkan på förlusterna är ungefär lika stor i alla områden med samma kundtäthet. 

Detta gör att de påverkbara parametrarnas inverkan på nätförlusterna inkluderas automatiskt i 

funktionen när funktionsparametrarna beräknas på de faktiska förlusterna. I Bilaga 2 finns vidare 

resonemang kring och förklaringar till varför andra parameterar som undersökts uteslöts ur 

framtagandet av funktionen för beräkning av en normnivå 

 

7.3 Funktionerna 

Strukturen för den valda funktionen utgår från funktionen som används för beräkning av 

leveranskvalitet. Denna funktion valdes för att den är baserad på kundtätheten och att förhållandet 

mellan kundtätheten och leveranssäkerhetsindikatorerna, SAIDI och SAIFI, har stora likheter med 

förhållandet mellan kundtätheten och nätförlusterna. 

 
Kundtätheten används redan som parameter i funktionen för beräkning av leveranssäkerhetsnormer 

och finns därför redan som objektiv parameter i nätregleringen. Funktionen som är baserad enbart på 

kundtätheten visar en tydlig trend som indikerar att kundtätheten är viktig och det går även att 

argumentera för att kundtätheten spelar stor roll för hur majoriteten av näten är uppbyggda. Nät med 

stora avstånd har större andel högspänningsledning och statsnät har större andel kabel och trots detta 
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är nätförlusterna lägre i statsnäten. Ett statsnät med höga nätförluster kan således inte skylla på att de 

inte har möjlighet att använda högre spänningsnivåer eller att de måste gräva ner sina ledningar för 

att uppnå leveranssäkerheten som krävs i tätbebyggda områden. 

 
Att funktionsparametrarna till normnivån endast baseras på de nät som ligger inom ett 95 % -igt 

konfidensintervall motiveras med att det just är en norm som ska beskrivas. Ett 95 % -igt 

konfidensintervallet används även för beräkning av normnivåer för leveranssäkerheten och bör därför 

accepteras även för denna normberäkning. 

 
Eftersom nätförlusterna påverkas av hur långt elen måste transporteras, låg kundtäthet ger höga 

avstånd och höga nätförluster, har det även visat sig gynnsamt att ha hög utmatning per kund. 

Eftersom de flesta nät har en kraftig majoritet hushållskunder med likartade storlekar på säkringar 

innebär detta ett fåtal kunder med hög utmatning. Nätförlusterna anges i procent av utmatad energi 

och med ett fåtal elintensiva kunder kan nätförlusterna sänkas om ledningarna till dessa kunder är väl 

anpassade till den höga belastningen. Problemet som uppstår med att implementera detta i 

funktionen för nätförlusterna är att det finns ett fåtal nät som har extremt mycket högre 

energiutmatning per kund än övriga. Minskningen av nätförluster som sker med ökad mängd 

utmatad energi planar ut vid tillräckligt höga energimängder vilket försöktes förklaras med 

ytterligare en olinjär term i Ekvation  8. Dock är nätföretagen med mycket hög utmatning per kund för 

få för att en kurvanpassning ska ta tillräcklig hänsyn till dessa vilket gör att deras norm blir för lågt 

beräknad. Att ha två olinjära termer i funktionen gjorde den även mer instabil för förändringar i både 

startvärden för framtagning av funktionsparametrar och av själva funktionsparametrarna. 

 
Många av dessa elintensiva kunder vill ha elen levererad vid högre spänning vilket gör att andelen av 

energin som matas ut till högspänningskunder till stor del korrelerar med mängden utmatad energi 

per kund. Vid vilken spänningsnivå kunderna vill ha elen levererad är inget som nätföretagen kan 

styra utöver möjligtvis med mer eller mindre attraktiva prissättningar på nättariffer. Dock innebär det 

också att elen kan överföras till kunder med en högre spänningsnivå. Att överföra stora mängder el 

till elintensiva kunder på en högre spänningsnivå än elen som matas ut i lågspänningsnäten ger lägre 

nätförluster. Vilket i sin tur motverkar att nätföretagen skulle undvika att mata ut energi som 

högspänning endast för att undvika att få en lägre normnivå. 

 
Jämfört med den totala utmatade energin per kund är fördelen med att använda andelen utmatad 

energi som matas ut till högspänningskunder som parameter i funktionen att en andel av något alltid 

har ett värde mellan ett och noll. Det finns en del nät som inte har någon energiutmatning alls till 

högspänningskunder men i övrigt finns en ganska jämn fördelning utan extrema utstickare, vilket gör 

det lättare att använda i en funktion till en modell. Att sambandet mellan de kvarvarande 

avvikelserna efter att en norm beräknats på kundtätheten dessutom hade ett relativt linjärt samband 

med andelen utmatad energi som matas ut till högspänningskunder gör dessutom att funktionen blir 

mindre komplex. 

 

 

En funktion för beräkning av normnivåer för nätförluster kommer påverka olika nätföretag olika. Det 

finns några nät med riktigt låga nätförluster, varav ett som helt uteslöts ur arbetet för att det gav så 

avvikande värden jämfört med övriga.  Med funktionen enligt Ekvation 8 får dessa nät positiva 

avvikelser och till och med normnivåer beräknade till negativa förluster. Detta tillsammans med att 

funktionen enligt Ekvation 6 dessutom är mer stabil för förändringar än funktionen enligt Ekvation 8 

uppväger att funktionen enligt Ekvation 8 ger totalt sett lägre avvikelser. 
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Att använda funktionen enligt Ekvation 6 kommer istället gynna de här nätföretagen, med riktigt låga 

nätförluster. Kanske mer än den borde, eftersom det är tydligt att de har så extremt mycket högre 

energiutmatning per kund. Detta kanske kan anses orättvist från andra nätföretags synvinkel, men det 

gäller endast ett fåtal företag och hur nätföretag som presterar bättre än sin normnivå ska hanteras är 

en fråga vid eventuell implementering av funktionen i regleringen. De flesta nätföretagen har inte mer 

än en procentenhet i avvikelser från sin normnivå men för vissa är den större, både i absoluta tal och i 

procent av de egna nätförlusterna. 

 

 

7.4 Osäkerhetsfaktorer 

Osäkerhetsfaktorer i funktionen är i första steget valet av objektiva förutsättningar och i steg två valet 

av funktion. Valet av objektiva förutsättningar har diskuterat på många sätt och valet av funktion har 

motiverats med beräkningar, diskussion och analyser. Steg tre är framtagandet av 

funktionsparametrar och funktionens stabilitet vid förändringar i inparametrarna. 

 

7.4.1 Funktionsparametrar 

Den här rapporten syftar inte till att bestämma de faktiska funktionsparametrarna för någon 

tillsynsperiod eftersom de kommer beräknas på föregående normperiod inför varje ny tillsynsperiod. 

Funktionens stabilitet emot förändringar i inparametrar är dock en viktig del i diskussionen för 

funktionens legitimitet. 

 
Känslighetsanalysen som gjordes över hur de olika funktionerna påverkades av olika startvärden för 

bestämning av funktionsparametrarna visade att funktionen enligt Ekvation 8 är känsligare för dessa 

förändringar än funktionen enligt Ekvation 6 Det var även svårare att hitta de optimala startvärdena 

för bestämning av funktionsparametrar till funktionen enligt Ekvation 8. Detta var tydligt eftersom 

det med slumpmässiga startvärden blev bättre resultat än vad som gick att få fram med hjälp av den 

loop som användes för att ta fram startvärden, beskriven i stycket 6.7. Framtagning av 

funktionsparametrar. Med ytterligare en funktionsparameter ökar datamängden som måste processas 

i loopen kraftigt och att en parameter dessutom varierade mellan 50 och 128 i känslighetsanalysen gör 

att det är svårt att krympa intervallen att testa på. 

 
Funktionen enligt Ekvation 6 ger samma resultat för många olika startvärden, så länge inte startvärde 

avviker extremt från de slutliga parametrarna. Det är också enklare att med en loop testa sig fram till 

ungefärliga startvärden när det är en funktionsparameter mindre än i funktionen enligt Ekvation 8. 

Dessutom är de funktionsparametrar som ger bra resultat är inom relativt små intervall för funktionen 

enligt Ekvation 6 jämfört med funktionen för Ekvation 8.  Detta ger stabilare beräkningar av 

funktionsparametrarna för funktionen enligt Ekvation 6. 

 
Känslighetsanalysen visade även att funktionen enligt Ekvation 8 var känsligare för förändring av 

funktionsparametrarna i sig också. Detta är negativt då enstaka avvikande värden i indata kan 

påverka funktionsparametrarna några procent uppåt eller nedåt. 

 

7.4.2 De stora avvikelserna 

Funktionen beskriver de flesta nät bra, 76 % av näten är inom +/- 1 procentenheter för både funktionen 

enligt Ekvation 6 och funktionen enligt Ekvation 8. De största avvikelserna från normen gäller de nät 

som har de högsta nätförlusterna men det finns också några nät med omkring 5 % i nätförluster som 

har uppemot 2 procenteneheter i positiv avvikelse. För dessa nät innebär det en sänkning av deras 

nätförluster med 40-50 %. Det finns även nät med nätförluster som är mycket lägre än sin normnivå, 

procentuellt blir dessa avvikelser också större eftersom som de befintliga nätförlusterna är låga. 
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Skillnaden i avvikelserna mellan funktionen enligt Ekvation 6 och Ekvation 8 är liten, detta kan ses i 

Bilaga 3. Båda ökar dock förklaringsgraden jämfört med funktionen enligt Ekvation 1, baserad endast 

på kundtätheten. 

 
Frågan är då om det finns någon objektiv anledning till dessa avvikelser som inte upptäckts under 

analysen och hur det i så fall ska behandlas. Rimligt vore att om näten kan påtala en objektiv 

anledning till varför deras nätförluster avviker från normen skulle de kunna få kompensation för 

detta. Om flera nät påtalar samma objektiva förutsättning som missats i denna analys är det rimligt att 

denna analyseras för att eventuellt ingå i en framtida funktion. 

 
Även om regleringen strävar efter att bli långsiktig och undvika större förändringar allt för ofta, för att 

ge nätföretagen ett långsiktigt investeringsunderlag, så bör tillägg till funktionen kunna göras om ny 

information framkommer. Funktionen beskriver de flesta nät bra och kommer troligt kunna fungera 

som grund i längden, men om ytterligare uppgifter framkommer borde det hållas öppet att utveckla 

den. Nät som har stora avvikelser utan att kunna påvisa en objektiv anledning bör på samma sätt som 

sker för nät med stora avvikelser från leveranskvaliten få en stegvis sänkt normnivå. Detta för att inte 

lägga allt för stora påfrestningar på näten på en gång utan ge dem en mer långsiktig plan att jobba 

mot. 

 

7.5 Framtida förändringar 

En faktor som skulle kunna vara en objektiv parameter som bidrar till ökade nätförluster men som 

idag inte inkluderas i funktionen är småskalig produktion. Småskalig produktion hanteras separat 

redan med dagens system för reglering av elnätet och tills tillräckligt dataunderlag finns tillgängligt är 

det rimligt att fortsätta göra det. Dataunderlaget för småskalig produktion är idag lågt och riktigheten 

i underlaget är osäkert då det inte har funnits några direktioner om hur inmatad energi ska 

rapporteras. Från och med 2016 rapporteras dock inmatad energi till Kent avbrott vilket gör att det om 

några år kommer finnas underlag att analysera. 

 
Ökad småskalig produktion kan ge både ökade och minskade nätförluster beroende på om energin 

används i området där den produceras, kortare transportsträckor, eller ska ledas iväg till 

omkringliggande nät. Nätföretagen har dock möjlighet att investera i utbyggnation av näten om det 

blir större mängder energi som ska transporteras och då få täckning för dessa kostnader genom ökad 

kapitalbas, ökad intäktsram och rätt till ökad avkastning. Detta gäller också vid överföring av el från 

storskalig produktion och el som bara ska överföras till andra nät. Småskalig, förnyelsebar, 

produktion kan dock också vara volatil, varierande, och leda till mer fasförskjutning i nätet som bidrar 

till ökade nätförluster. Produktionen kan också vara ojämn mellan åren vilket gör det mindre lönsamt 

med stora investeringar. Detta kan göra att nätföretagen gör investeringar som räcker ett medelår men 

som ett år med extra hög produktion leder till ökade nätförluster på grund av underkapacitet i nätet. 

 

7.6 Argument för och emot att vänta in mer data. 

Om en eventuell påverkan på nätförlusterna från inmatning av småskaligt producerad el ska 

inkluderas i funktionen för normnivå måste framtagningen av funktionen skjutas på framtiden. Det 

kommer behövas några år för att få ett tillräckligt dataunderlag och eftersom småskalig produktion 

kan påverka nätförlusterna både positivt och negativt finns risk att de kommer behöva hanteras 

separat ändå. 

 
Genom att vänta med att ta fram en normnivåfunktion tills det finns dataunderlag för analys av hur 

småskalig produktion påverkar nätförlusterna minskas risken för större förändringar i regleringen. 

För att ge nätföretagen kontinuitet i sitt arbete ska stora förändringar i regleringen undvikas eftersom 

det gör det svårt för nätföretagen att veta om investeringar kommer att bli lönsamma. Dock beskriver 
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funktionen 76 % av näten inom +/- 1 procentenhet och bör därför kunna fortsätta användas, med ett 

eventuellt tillägg för kompensation för småskalig produktion. Att en ökning av småskalig produktion 

skulle förändra förutsättningarna för nätförluster så mycket att funktionen skulle behöva bytas ut helt 

är svårt att se. 

 

7.7 Påverkbara förutsättningar och hantering av förlustkostnader 

Det är troligt att vissa nätföretag har kraftiga avvikelser på grund av icke tekniska nätförluster. De 

flesta av nätföretagen med riktigt höga avvikelser, både uppåt och nedåt, är små nät, nät med lågt 

antal totala kunder och kort total ledningslängd vilket kan indikera att dessa har en sämre 

administration och kontroll av sina nät. I sådana fall skulle åtgärder för ökad kontroll kunna leda till 

ökade löpande kostnader under en tid för att strukturera upp verksamheten.  

 
Det finns några nät i Sverige med en medelålder över 30 år. Men det är inte dessa som har de högsta 

avvikelserna från normen 2015. Dock kan vissa nät fortfarande ha enskilda komponenter eller 

ledningar som är gamla och kanske underdimensionerade till dagens elöverföring som bidrar till höga 

förluster, även om nätens medelålder inte är så hög. Beroende på in- och utflyttning i olika områden 

kan näten också vara mer eller mindre belastade än när de byggdes om näten är gamla, vilket också 

påverkar förlusteran. Att en del nät med låg medelålder också hade stora avvikelser kan eventuellt 

förklaras med icke tekniska nätförluster. Det skulle också kunna bero på systemet med normprislistan 

som används för beräkning av kapitalbasen där det alltid är lönsammare att hitta en billigare 

komponent som uppfyller kraven i listan men som inte alltid är lika bra. Sättet att beräkna 

kapitalbasen är under diskussion och ligger utanför detta arbete. Sättet som beräkningen av 

kapitalbaser är uppbyggt på idag uppmuntrar nätföretagen att köpa så billiga komponenter som 

möjligt. En förändring av detta system skulle kunna göra det mer ekonomiskt för nätföretagen att 

investera i effektivare komponenter. Detta kan också förklara varför gamla nät inte alltid har högre 

förluster än nya, att de eventuellt investerade i bättre utrustning innan normprislistan infördes. 

 
En högre beräknad kapitalbas ökar nätföretagens rätt till avkastning och kostnader för avskrivning av 

komponenterna. Detta leder till ökade avgifter för kunderna men om ökningen av kapitalbasen beror 

på teknik som sänker nätförlusterna kommer det komma kunderna till del också. Kostnaderna för 

nätförlusterna hanteras idag som opåverkbara i regleringen i och med att de läggs direkt på 

kundernas nättariffer. Mängden nätförluster är påverkbar, men kostnaden för nätförlusterna hanteras 

som opåverkbar. Ett av målen med att använda en funktion för beräkning av nätförlustnormer är att 

ge långsiktiga incitament. Därför bör kostnaden för nätförlusterna fortsatt läggas direkt på 

kundkollektivet. Detta gör att kundernas kostnader för nätförlusterna minskar med sänkta 

nätförluster och nätföretagen påverkas inte av variationer i elpriser.  
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8 Slutsatser 
Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringens miljö- och energidepartement 

uppgiften att reglera nätföretagens intäktsramar. Denna reglering utförs för att begränsa nätföretagens 

möjligheter att utnyttja den monopolställning som nätkoncessionen ger. Sedan 2016 ingår det i 

regleringen incitament för att sänka nätförlusterna i elnäten genom att nätföretagen får rätt till ökad 

avkastning på sin kapitalbas om de sänker sina nätförluster. Om nätföretagen ökar sina förluster får 

de på samma sätt avdrag från sin rätt till avkastning. En eventuell höjning eller sänkning av 

nätförlusterna i ett nät jämförs med en normnivå motsvarande nätet egna historiskt rapporterade 

nätförluster. Nätföretagens historiskt rapporterade nätförlustser varierar kraftigt mellan de olika 

nätföretagen vilket gör att olika nätföretag har olika normnivåer att förhålla sig till, oavsett de faktiska 

förutsättningarna för elöverföring och nätförluster i deras elnät. Det är vissa nät som sticker ut mycket 

kraftigt från övriga nät, med högre eller lägre nätförluster. Detta skulle kunna bero på extremt 

avvikande förutsättningar i nätet och nätföretag som har högre förutsättningar på grund av yttre 

förutsättningar som inte berör övriga nät bör då få chans att motivera ett undantag. Troligt beror det 

oftare på mätfel, strömstölder eller kvalitén på nätet och hur väl anpassat det är till mängden energi 

som överförs.  

 

Syftet med den här rapporten var att undersöka möjligheten att ta fram en funktion för att beräkna en 

normnivå för varje enskilt nätföretag utifrån förutsättningar som kan förklara skillnaden i 

nätförlusterna, men som nätföretagen själva inte kan påverka. En sådan funktion har tagits fram och 

baseras på kundtätheten, kunder per kilometer, och andelen av utmatad energi i nätet som matas ut 

till högspänningskunder enligt Ekvation 6. 

 

 

𝑌 = 𝑎 + 
𝑏

𝑐+𝑘𝑢𝑛𝑑𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡
+ 𝑑 ∗ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑉   Ekvation 6 

 

 

Kundtätheten visade sig vara den enskilt viktigaste komponenten, nätförlusterna ökar med minskad 

kundtäthet. Till att börja med så leder en lägre kundtäthet till att elen måste transporteras längre 

sträckor, vilket leder till ökade förluster. Genom att kundtätheten har hög korrelation med många 

andra parametrar inkluderas även deras effekt på nätförlusterna när funktionsparametarana bestäms 

utifrån de faktiska nätförlusterna. Kundtätheten används dessutom redan i funktionen som beräknar 

normnivåer för leveranssäkerheten vilket gör att kundtätheten som objektiv, opåverkbar, parameter 

redan är etablerad i branschen och på Ei.  

 

Kundtätheten kan användas som en indikator för hur stora nätförluster som det är 

samhällsekonomiskt rimligt att ett nät har. Dock spelar det även roll hur mycket energi som matas ut 

till varje kund eftersom nätförluster definieras som procent av utmatad energi. Nätet ska vara, och är 

oftast, anpassat efter hur mycket energi som ska transporteras vilket innebär att om stora mängder 

energi ska transporteras sker det ofta vid högre spänningsnivåer. Elintensiva kunder vill också ofta ha 

elen leverarad vid högre spänning. Detta gör att en hög andel utmatad energi som matas ut till 

högspänningskunder kan användas som mått för en viss sänkning av normnivån jämfört med att bara 

utgå från kundtätheten.  
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9 Rekommendationer 
Funktionen enligt Ekvation 6 har förutsättningar att användas för beräkning av nätförlustnormer i 

framtiden. Vidare arbete för ett eventuellt införande av funktionen i regleringen till 2020 kommer ske 

på Ei efter att detta arbete är slutfört. Utifrån arbetet kan dock vissa slutsatser dras om vad som är 

viktigt att tänka på vid en implementering av funktionen i regleringen.  

 

Regleringen strävar efter att vara långsiktig för att ge nätföretagen stabila grunder att basera sina 

investeringar på. Därför bör kostnaderna för nätförlusterna även i framtiden ligga på kunderna. 

Kostnaderna för nätförlusterna minskar om nätförlusterna minskar och eventuella investeringar 

gynnar därför även kunderna. Elnätsföretagen påverkas dock inte av fluktuationer i elpriser.  

 

Nätföretag som avviker kraftigt från sin beräknade norm med högre nätförluster bör på samma sätt 

som sker med nät som avviker från leveranssäkerhetsnormen få en stegvis sänkt normnivå. Detta för 

att inte förändringen i regleringen ska ändra förutsättningarna för nätföretagen alltför mycket de 

första tillsynsperioderna, utan de ska få en chans att anpassa sig till de nya förhållandena. Oavsett om 

avvikelserna beror på tekniska eller icke tekniska nätförluster kan anpassningen bidra till ökade 

kostnader. Antingen administrativa för att minska de icke tekniska eller på grund av investeringar 

som inte täcks helt av normprislistan som används för beräkning av kapitalbasen. Därför är det 

rimligt att de ska få en stegvis sänkt norm att arbeta mot för att få tid att anpassa verksamheten. 

 

Nätföretag som ligger under sin normnivå för leveranssäkerhet får ingen höjd intäktsram eftersom 

deras kunder anses ha fått betala för att nätet byggts på ett stabilt sätt redan tidigare. När det gäller 

nätförlusterna ger låga nätförluster kunderna lägre tariffavgifter automatiskt vilket innebär att nät 

med historiskt sett lägre nätförluster även historiskt sett har haft lägre avgifter. Detta gör att det inte 

är självklart att nätföretag med lägre nätförluster än den beräknade normnivån ska behandlas på 

samma sätt som nätföretag med högre leveranssäkerhet än sin beräknade normnivå. Det är dock 

något som behöver diskuteras inför en implementering av en normfunktion för nätförluster i 

regleringen. 

 

Småskalig produktion bör fortsätta behandlas som idag, där kompensation kan ges om nätföretaget 

kan visa att deras ökade nätförluster beror på småskalig produktion. Det är inte säkert att det kommer 

att gå att få ett entydigt resultat av småskalig produktions påverkan på nätförlusterna och det 

kommer antagligen alltid finnas nya parametrar som skulle kunna vara värda att vänta in data för 

med det resonemanget.  Funktionen har dessutom tillräckligt bra förklaringsgrad för att en eventuell 

påverkan från småskalig produktion troligtvis inte ändrar förutsättningarna så radikalt att det behövs 

en helt ny funktion. 

 

Det bör hållas öppet för att det kan ske förändringar i elnätet i framtiden som ändrar 

förutsättningarna för nätförlusterna och trots viljan att ge en långsiktig reglering bör inte funktionen 

vara låst för förändringar och tillägg. Andelen av utmatad energi som matas ut till 

högspänningskunder ökar förklaringsgraden med dagens utformning av elnätet och det är utifrån 

resonemang om elintensiva kunder och högspänning troligt att detta kommer fortsätta gälla. Att 

kundtäthetens påverkan på nätförlusterna skulle förändras radikalt är inte heller troligt och därför bör 

funktionen, enligt Ekvation 6, kunna börja användas för beräkning av nätförlustnormer vid nästa 

tillsynsperiod. 
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Bilaga 1. Förbehandling av data 
Data som använts i rapporten kommer från sammanställningen av årsrapporter tillgänglig på 

Energimarknadsinspektionens hemsida, Den särskilda rapporten - teknisk data, och data insamlad 

särskilt till nätregleringen i rapporteringssystemet Kent avbrott. 

Nät som bytt ägare under åren 2012 till 2015 och därmed bytt REL-nummer slogs samman till de 

redovisningseneheter, REL-nummer, som var gällande 2015 enligt en sammanställning av 

redovisningsenheter som tillhandahölls av Energimarknads-inspektionen. 

Tabell 1. Sammanslagning av nät som bytt ägare och redovisningsenhet under åren 2012-2015 

2015 2014 2013 2012 

REL00899     
REL00102 

REL00104 

REL00904 REL00904 REL00904 

REL00071 

REL00136 

REL00250 

REL00909 REL00909 
REL00115 REL00115 

REL00583 REL00583 

REL00936 REL00936 REL00230 REL00230 

REL00937 REL00937 REL00189 REL00189 

REL00938 REL00938 REL00069 REL00069 

REL00944 
REL00140 REL00140 REL00140 

REL00110 REL00110 REL00110 

REL00945 REL00044 REL00044 REL00044 

 

Vissa nät som bytt ägare, men inte redovisningsenhet, REL-nummer, redovisas i Den särskilda 

rapporten- Teknisk data på olika rader för de olika ägarna genom åren. Detta medför en osäkerhet vid 

sammanslagningen av dessa så vissa poster redovisas dubbelt. Sammanslagning av dessa gjordes med 

en rimlighetsanalys av värden utifrån rapporterade värden åren innan och efter. Detta gäller 

REL00029(tre olika ägare), REL00091(två olika ägare), REL00138(två olika ägare), REL00167(två olika 

ägare), REL00170(två olika ägare), REL00200(två olika ägare) och REL00202(två olika ägare). 

Efter detta rensades data på avvikande värden enligt tabellerna nedan 
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Tabell 2. Nät som tagits bort helt ur analysen 

 Redovisningsenhet Anledning 

REL00024 

Enda lokalnätet med linjekoncession istället för områdeskoncession. 

Kortaste nätet, endast 18 kunder varav en enorm lågspänningskund. 

Extremt låga rapporterade nätförluster som stör modelleringen av övriga 

nät.  

REL00030 

En fjärdedel av ledningslängden försvann mellan 2013 och 2014 och blev 97 

% kabel från att inte ha haft ngn kabel alls. 19 % nätförluster rapporterade 

2013, stort hopp i nätförlusterna mellan åren som är kvar, 2014 och 2015.  

REL00168 
Brutet räkenskapsår 2015, inga data för 2015 och ingen tillgänglig 

dokumentation om sammanslagning med annat nät 

REL00177 
Brutet räkenskapsår 2015, inga data för 2015 och ingen tillgänglig 

dokumentation sammanslagning med annat nät  

REL00029 
Data saknas i särskilda rapporten för 2012-2013. Förlusten halveras mellan 

2014 och 2015 utan övrig förändring i nätet, vilket ger osäkerhet i data. 

Tabell 3. Borttagen data på grund av avvikande värden 

Redovisnin

gs-enhet 
År Anledning 

REL00002 2012 kraftigt minskad utmatad energi utan övrig förändring i nätet 

REL00021 2015 Kraftigt lägre nätförluster 2015, rapporterad förlust under 1 %. 

REL00080 2012-2013 
Mycket högre energiutmatning 2012 och 2013 trots ökande antal 

högspänningskunder 2014. 

REL00083 2012 
Lägre angiven utmatad energi och högre rapporterad totalförlust. 

Utan annan förändring i nätet.  

REL00094 2012-2013 
Går från 0,5 % i nätförluster 2012 till 8 % nätförluster 2013. Endast utmatad 

energi som skiljer. 

REL00098 2012 
Kraftigt lägre energiutmatning. 

Utan annan förändring i nätet.  

REL00126 2012 Faktor 10 000 lägre energi utmatning 2012 

REL00128 2013 1/3 så mycket utmatad energi som övriga år 

REL00135 2012-2013 
1/3 så mycket utmatad energi jämfört med2014 och 2015, inga andra tydliga 

förändringar i nätet. 

REL00148 2012 Ingen utmatad energi rapporterad 2012 

REL00152 2012-2013 
Mycket lägre utmatad energi 2012 och 2013 trots något högre kundantal. 

Ingen övrig förändring 

REL00170 2014 
Kraftigt avvikande energiutmatning 2014 utan övrig förändring. Nätet bytte 

ägare 2014 Troliga övergångsproblem. 

REL00171 2012-2013 Kraftigt lägre energiutmatning utan övrig förändring i nätet.  

REL00185 2013 Kraftig lägre energiutmatning utan övrig förändring i nätet 

REL00203 2012 Dubbelt så stor rapporterad totalförlust som övriga år utan övrig förändring 

REL00249 2012 Kraftigt lägre energiutmatning utan övrig förändring i nätet 

REL00585 2013 Kraftigt lägre energiutmatning utan övrig förändring i nätet 

REL00072 2012 1/3 så stor förlust rapporterad som övriga år. 

REL00167 2012-2013 Kraftig sänkning av nätförluster mellan 13 och 14. Nätet bytte ägare. 

REL00031 2013 Kraftig minskning av utmatad energi utan övrig förändring i nätet. 

REL00144 2013 
1/3 så stora nätförluster rapporterade som övriga år utan övrig förändring i 

nätet. 
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Bilaga 2. Analyserade parametrar och kommentarer 

Ledningslängd uppdelad på oisolerad lågspänningsluftledning, isolerad lågspänningsluftledning, 

oisolerad högspänningsluftledning, isolerad högspänningsluftledning, lågspänningskabel och 

högspänningskabel analyserades som andelar av den totala ledningslängden. 

Oisolerad högspänningsluftledning, isolerad högspänningsluftledning och högspänningskabel 

sammanfogades till högspänningsledning. 

Högspänningskabel och lågspänningskabel sammanfogades till kabel. 

Högspänningsledning och kabel analyserades sedan som andel av den totala ledningslängden. Både 

andelen högspänningsledning och andelen kabel korrelerar kraftigt med kundtätheten. Det är högre 

andel kabel i städerna, hög kundtäthet, där det finns mindre utrymme för luftledningar och krav på 

högre leveranssäkerhet.  Det är högre andel högspänningsledning på landsbyggden där elen ska 

överföras längre sträckor, låg kundtäthet.  

Kabel anses normalt bidra till högre nätförluster på grund av högre kapacitans i kabel än i luftledning 

men på grund av kortare överföringsavstånd i tätbebyggt område korrelerar hög andel kabel med 

lägre nätförluster. 

Elöverföring vid högre spänning bidrar till lägre nätförluster men eftersom hög andel 

högspänningsledning korrelerar med låg kundtäthet och långa avstånd korrelerar hög andel 

högspänningsledning med högre nätförluster. 

Utmatad energi per kilometer är högre där det är tätt mellan kunderna och hög utmatning per 

kilometer korrelerar därför med sänkta nätförluster eftersom nätet ska vara anpassat efter hur mycket 

energi som överförs.  

Utmatad energi per kund korrelerar med andelen utmatad energi som matas ut till 

högspänningskunder, vilket analyseras vidare i rapporten. 

Antal nätstationer per kund har ett negativt samband med kundtätheten. Vid hög kundtäthet är 

antalet nätstationer per kund lägre. Antalet nätstationer per kund ökar exponentiellt när kundtätheten 

sjunker. Antagligen för att elen överförs med högspänning om avstånden blir långa och sedan måste 

transformeras ned. Nätstationer bidrar till tomgångsförluster och skulle kunna bidra till att 

nätförlusterna ökar vid låg kundtäthet. Eftersom de finns ett tydligt samband kommer den effekten 

bidra till funktionsparametrarna i en funktion med kundtätheten.  

Antalet nätstationer per kilometer har ett samband där antalet per kilometer ökar med minskad 

kundtäthet, vilket troligt beror på mer elöverföring vid högre spänningar än i tätbebyggda områden. 

Sambandet är dock inte lika klart som för antalet nätstationer per kund. 
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Antal lågspänningskunder per kilometer ledning och antal lågspänningskunder per kilometer 

lågspänningsledning. I lågspänningsledning inkluderas både luftledning och kabel med 

spänningsnivåer under 1kV. Andelen lågspänningskunder är så nära 100 % i de flesta nät att antalet 

lågspänningskunder per kilometer korrelerar kraftigt (99 %) med den totala kundtätheten. Antalet 

lågspänningskunder per kilometer lågspänningsledning har också hög korrelation med den totala 

kundtätheten(97 %). Anledningen till att korrelationen sjunker när lågspänningskunderna analyseras 

per kilometer lågspänningsledning är att högspänningsledning används på längre avstånd och det 

därför finns förhållandevis mycket högspänningsledning i förhållande till antalet 

högspänningskunder. I högspänningsledning inkluderas både luftledning och kabel med 

spänningsnivå över 1kV. 

Även antalet högspänningskunder korrelerar med kundtätheten, högre kundtäthet ger även fler 

högspänningskunder.  

Olika typer av kunder. Handel, Hushåll, Industri, Jordbruk och offentlig verksamhet. Korrelerar 

antingen med både kundtäthet och nätförluster eller inte med någon av dem. Det är en större andel 

jordbrukskunder på landsbyggden och större andel kunder som bedriver handel i städerna.  

Storlek på säkring, spänningsnivåer högspänningskunder och storlek på kapacitetsabonnemang, 

både hög- och lågspänning (medelvärden). Har analyserats både som egna parametrar och 

multiplicerats med antalet kunder med respektive abonnemang. Dessa parametrar har så liten 

variation mellan näten att det inte gav någon förklaring till nätförlusterna.  

Andel av inmatad energi som är småskaligt producerad och antalet abonnemang för småskalig 

produktion per kilometer ledning. Andelen småskalig produktion är fortfarande så liten i de flesta 

nät att det är svårt att se någon påverkan. Några nät hade istället mycket hög andel småskalig 

produktion, på den nivån att det är svårt att avgöra vad de har räknat in som småskalig produktion. 

Även nät som angivit högre energi inmatad småskaligt än deras totala inmatade energi. Många nät 

hade abonnemang för inmatning av småskalig produktion trots att de inte hade någon inmatad energi 

från småskalig produktion rapporterad.  

Lastfaktor enligt definitionen i Ei R2015:7[9] Maximal överförd effekt/medeleffekten (medeleffekt = 

totaltutmatad energi/ antalet timmar på ett år). Korrelerar till viss del med kundtätheten men är 

ganska lika mellan de olika näten. Något högre lastfaktor i nät med hög kundtäthet. Fler kunder på 
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kortare ledning kan bidra till en jämnare last så länge inte alla kunder önskar mata ut energi 

samtidigt. Det kan i detta fall vara fördelaktigt med olika typer av kunder som matar ut energi under 

olika tider på dygnet. 

Försök gjordes att analysera antalet gränspunkter(utmatningspunker mot andra nät), både per 

kilometer ledning och som andel av totalt antal uttagspunkter. Lokalnät har inget krav på sig att 

rapportera gränspunkter i Kent avbrott, några gör det ändå och andra inte. I sammanställningen av 

årsrapporter finns gränspunkterna med men de är så få att det inte tillför något särskilt till analysen. I 

sammanställningen av årsrapporter finns en post för total inmatad energi, inkl. småskalig produktion 

och nätförluster, en post för utmatad energi och en för årets nätförluster. Summan av dessa blir inte 

alltid noll och detta beror troligt på att de inte har rapporterat energi som matats ut i gränspunkt som 

utmatad energi. Uppgifterna om detta är något osäkra och det är inte självklart att alla nätföretag gör 

på samma sätt och därför har inte detta analyserats vidare. I övriga analyser har data inrapporterad i 

Kent avbrott använts för den totala mängden utmatad energi.  

Antal utmatningspunkter och utmatad energi i uttagspunkter benämnda som Generering, 

Distribuering, Handel med el och överföring i rapporteringen från Kent avbrott. Men det är bara 

utmatad energi som anges, inte inmatad. De utgör en mycket liten andel av det totala i näten, både i 

antal och energi, och tillför ingenting till analysen. 
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Bilaga 3 Avvikelse från rapporterade nätförluster 2015  
 

 REL nr 
 Rapporterade 
nätförluster 2015 

endast kundtäthet 

enligt Ekvation 1 

Kundtäthet + HV 

enligt Fel! Hittar 

inte referenskälla. 

Kundtäthet + E_ut 

enligt Ekvation 8 

REL00200 1,06% -0,039 -0,021 -0,006 

REL00137 1,56% -0,025 -0,018 -0,023 

REL00038 2,10% -0,015 -0,010 -0,007 

REL00173 2,26% -0,012 -0,015 -0,012 

REL00570 2,27% -0,020 -0,006 -0,002 

REL00232 2,28% -0,016 -0,009 -0,009 

REL00033 2,35% -0,011 -0,007 -0,007 

REL00073 2,38% -0,013 -0,011 -0,013 

REL00043 2,40% -0,018 -0,011 -0,007 

REL00584 2,55% -0,013 -0,008 -0,007 

REL00936 2,60% -0,012 -0,006 -0,008 

REL00031 2,61% -0,020 -0,007 -0,005 

REL00937 2,62% -0,012 -0,009 -0,010 

REL00186 2,69% -0,009 -0,006 -0,007 

REL00255 2,70% -0,026 -0,017 -0,017 

REL00109 2,73% -0,014 -0,008 -0,013 

REL00040 2,79% -0,010 -0,009 -0,007 

REL00203 2,79% -0,017 -0,018 -0,017 

REL00944 2,89% -0,028 -0,019 -0,020 

REL00128 2,92% -0,005 -0,002 -0,002 

REL00257 2,92% -0,009 -0,005 0,000 

REL00093 2,93% -0,013 -0,010 -0,012 

REL00178 2,93% -0,008 -0,007 -0,002 

REL00165 3,00% -0,006 -0,001 0,000 

REL00244 3,02% -0,006 -0,007 -0,009 

REL00111 3,02% -0,005 -0,003 -0,007 

REL00143 3,06% -0,017 -0,008 -0,010 

REL00062 3,13% -0,001 0,001 -0,001 

REL00039 3,14% -0,011 -0,005 -0,006 

REL00092 3,14% -0,003 -0,001 -0,004 

REL00088 3,16% -0,010 -0,017 -0,013 

REL00035 3,18% -0,002 -0,002 -0,006 

REL00175 3,19% -0,006 -0,010 -0,004 

REL00571 3,20% -0,005 -0,006 -0,003 

REL00191 3,23% -0,004 -0,005 -0,007 

REL00364 3,27% -0,007 -0,006 -0,006 

REL00023 3,27% -0,003 -0,003 -0,004 

REL00087 3,34% 0,000 0,001 0,000 

REL00884 3,37% 0,002 0,002 0,000 
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REL00019 3,38% 0,000 -0,001 -0,003 

REL00190 3,39% -0,002 -0,003 -0,004 

REL00091 3,39% -0,003 0,000 -0,001 

REL00267 3,40% -0,002 0,001 -0,003 

REL00332 3,43% -0,010 -0,009 -0,010 

REL00121 3,44% -0,006 -0,008 -0,010 

REL00182 3,45% -0,008 -0,008 -0,006 

REL00130 3,46% 0,001 -0,003 0,003 

REL00072 3,46% -0,014 -0,013 -0,013 

REL00615 3,47% -0,010 -0,008 -0,011 

REL00243 3,52% 0,001 -0,001 -0,002 

REL00018 3,53% -0,002 -0,003 -0,007 

REL00004 3,53% -0,003 -0,003 -0,006 

REL00089 3,53% 0,001 -0,002 -0,003 

REL00101 3,55% -0,011 0,002 0,002 

REL00118 3,56% -0,006 -0,004 -0,003 

REL00147 3,59% 0,000 -0,007 -0,011 

REL00086 3,59% 0,000 0,001 0,001 

REL00064 3,62% -0,009 -0,015 -0,007 

REL00002 3,65% 0,001 -0,002 -0,002 

REL00026 3,65% -0,008 -0,002 -0,005 

REL00239 3,68% -0,002 -0,001 -0,003 

REL00141 3,71% 0,002 0,004 0,002 

REL00204 3,71% 0,001 -0,002 -0,001 

REL00904 3,72% 0,002 0,006 0,003 

REL00187 3,74% -0,003 -0,006 -0,005 

REL00196 3,76% -0,006 -0,002 -0,003 

REL00037 3,76% -0,007 -0,005 -0,006 

REL00594 3,80% 0,000 0,000 -0,005 

REL00183 3,81% 0,001 -0,001 -0,003 

REL00171 3,83% 0,000 -0,001 -0,001 

REL00585 3,84% -0,010 0,002 0,004 

REL00098 3,84% -0,002 -0,002 -0,002 

REL00157 3,85% -0,003 -0,004 -0,007 

REL00067 3,87% 0,004 -0,004 0,002 

REL00159 3,88% 0,000 0,002 -0,002 

REL00235 3,89% 0,000 0,004 0,006 

REL00004 3,91% -0,004 0,002 0,005 

REL00885 3,94% 0,003 0,001 0,001 

REL00007 3,96% 0,001 -0,005 -0,004 

REL00886 3,97% 0,000 0,003 0,000 

REL00169 3,98% -0,001 -0,001 -0,001 

REL00139 3,99% -0,006 -0,004 -0,007 

REL00193 4,01% -0,010 -0,015 -0,012 

REL00170 4,01% 0,006 0,005 -0,001 
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REL00078 4,03% 0,001 0,001 0,005 

REL00103 4,05% 0,007 0,012 0,006 

REL00112 4,06% 0,004 0,010 0,007 

REL00160 4,07% 0,000 -0,001 -0,003 

REL00234 4,08% -0,007 -0,012 -0,008 

REL00824 4,16% -0,008 -0,007 -0,007 

REL00001 4,17% 0,002 -0,001 0,000 

REL00017 4,21% 0,003 -0,004 -0,003 

REL00090 4,21% -0,001 0,006 0,007 

REL00938 4,22% 0,000 0,000 -0,003 

REL00106 4,24% 0,004 -0,002 0,003 

REL00148 4,24% 0,007 0,003 0,005 

REL00113 4,25% 0,000 -0,006 -0,006 

REL00025 4,28% 0,003 0,000 -0,003 

REL00869 4,30% -0,001 0,000 -0,002 

REL00016 4,36% 0,006 -0,001 0,005 

REL00158 4,37% 0,003 -0,003 -0,001 

REL00167 4,38% 0,011 0,006 0,012 

REL00909 4,45% 0,002 0,001 -0,001 

REL00185 4,46% 0,008 0,005 0,005 

REL00246 4,47% 0,001 -0,004 -0,006 

REL00083 4,57% -0,007 -0,003 0,002 

REL00252 4,59% -0,006 -0,006 -0,011 

REL00202 4,62% 0,006 0,001 0,006 

REL00123 4,63% 0,001 0,000 0,001 

REL00205 4,66% -0,003 -0,003 -0,004 

REL00195 4,67% 0,010 0,007 0,005 

REL00242 4,70% 0,005 0,000 -0,001 

REL00138 4,72% 0,008 0,004 0,005 

REL00164 4,77% 0,001 -0,004 -0,002 

REL00149 4,82% 0,004 0,002 0,005 

REL00860 4,83% 0,002 0,002 -0,002 

REL00012 4,84% 0,000 -0,004 -0,002 

REL00094 4,86% 0,008 0,002 0,007 

REL00133 4,89% 0,009 0,004 0,007 

REL00080 4,89% 0,009 0,005 0,010 

REL00509 4,98% 0,007 0,004 0,005 

REL00135 5,00% -0,002 -0,007 -0,005 

REL00201 5,03% 0,000 -0,005 -0,004 

REL00010 5,03% 0,007 0,005 0,007 

REL00861 5,04% 0,000 0,005 0,000 

REL00572 5,06% -0,003 -0,005 -0,006 

REL00146 5,16% 0,014 0,021 0,018 

REL00163 5,17% 0,003 -0,002 -0,002 

REL00077 5,21% 0,009 0,009 0,007 
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REL00152 5,25% 0,014 0,018 0,011 

REL00181 5,29% 0,008 0,003 0,002 

REL00601 5,32% 0,002 0,000 -0,001 

REL00127 5,44% 0,011 0,012 0,011 

REL00074 5,44% 0,008 0,002 0,000 

REL00100 5,44% 0,014 0,012 0,012 

REL00011 5,57% 0,003 -0,002 -0,002 

REL00245 5,57% 0,005 0,000 -0,002 

REL00075 5,57% 0,014 0,009 0,006 

REL00184 5,62% 0,011 0,008 0,008 

REL00085 5,67% 0,011 0,012 0,011 

REL00899 6,29% 0,003 0,003 0,007 

REL00249 6,38% 0,018 0,012 0,009 

REL00020 6,45% 0,010 0,010 0,008 

REL00576 6,79% 0,014 0,016 0,014 

REL00945 6,87% 0,023 0,029 0,026 

REL00144 6,89% 0,020 0,017 0,010 

REL00008 7,47% 0,025 0,021 0,023 

REL00231 7,47% 0,027 0,021 0,016 

REL00034 7,67% 0,031 0,025 0,023 

REL00015 7,87% 0,033 0,029 0,030 

REL00156 7,95% 0,028 0,023 0,020 

REL00590 8,71% 0,030 0,027 0,033 

REL00003 8,71% 0,024 0,020 0,022 

REL00049 9,04% 0,037 0,032 0,030 

REL00068 10,10% 0,044 0,039 0,031 

REL00126 10,96% 0,056 0,052 0,048 

REL00014 12,56% 0,068 0,063 0,059 
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Bilaga 4. Nätregleringens historia i Sverige 
En sammanfattning av [4] för att ge en bakgrund till varför elnätsföretagens intäktsramar regleras och 

vilka svårigheter och lösningar som funnits genom åren. 

 
Håkan Heden chef Ei 2006 och 2007, skriver i sin bok ”Energimarknadsinspektionen – En sekellång 

historia” om hur regleringen av elnätet har utvecklats sen den första ellagen kom till 1902. Ellagen 

innehöll bland annat regler kring nätkoncession och hur det skulle fungerar när elledningen gick över 

annans mark, frågor kring elsäkerhet och gav regeringen inflytande över hur elektrifieringen av 

landet skedde. 1907 kom frågan om prisreglering upp första gången och frågan var uppe till 

diskussion många gånger fram tills 1939 då den första prisregleringsnämnden bildades, ”Statens 

prisregleringsnämnd för elektricitet”, Då skedde endast reglering om någon anmälde elnätsföretagen 

och ingen annan förlikning gick att få till. Prisregleringsnämnden fanns med ända fram till 

avregleringen av elmarknaden men var från 1982 inte längre en egen myndighet utan utgjorde en del 

av andra myndigheter. 1996 avreglerades elmarknaden och prisregleringsnämnden ersattes av en 

nätmyndighet då det från och med nu endast var elnätsföretagen som hade kvar sin 

monopolställning. Nätmyndigheten var, trots sitt namn, ingen egen myndighet utan ingick som en del 

i andra myndigheter och det skulle dröja till 2008 innan Energimarknadsinspektionen, som 2005 

ersatte nätmyndigheten, blev en självständig myndighet. 

 
Nätmyndigheten hade till skillnad från prisregleringsnämnden till uppgift att ta fram vägledande 

principer för att underlätta framtida reglering och göra systemet mer rättvist. Prisregleringsnämnden 

hade endast dömt från fall till fall och enligt Heden blivit en ”branschens hedersdomstol” och gick 

dessutom inte att överklaga. Nätmyndigheten fick också lov att granska elnätsföretagen utan att en 

anmälan kommit in om de ansåg att de tog ut oskäliga avgifter. 2003 kom den första 

prestationsbaserade regleringen, Nätnyttomodellen. (Eng: Network Performance Assessment Model 

(NPAM) ).  Nätnyttomodellen utgick från ett dataprogram som utifrån indata från nätägarna byggde 

upp fiktiva referensnät. Indata bestod av objektiva, opåverkbara, parametrarna och beräknade utifrån 

dessa vad som var rimliga intäkter för just det nätet. Modellen var teknisk och komplex och ledde till 

många överklagande som tog lång tid så när Eu ställde krav på förhandsreglering beslutades att 

avsluta modellen istället för att göra om den och fram tills ett nytt reglersystem framtagits 2012 var 

branschen i stort sett utan reglering.  

 
Med krav från EU gick Sverige över till förhandsreglering av nättariffer till tillsynsperioden 2012-2015. 

Dagens reglering är en vidareutveckling av metoden som användes 2012- 2015 och grunden för hur 

intäktsramarna sattes då var, liksom idag, utifrån kapitalkostnader och påverkbara och opåverkbara 

löpande kostnader. Under den första tillsynsperioden med det nya systemet innehöll ellagen dock inte 

särskilt strikta bestämmelser om hur regleringen skulle ske och mycket överlämnades till att 

bestämmas genom rättspraxis. Elnätföretagen anmälde det de ansåg fel och utfall i frågan bestämdes i 

domstol, och detta skulle sedan vara gällande för liknande fall. Dock tar domstolsprocesserna lång tid 

och när ungefär hälften av alla Ei:s beslut om intäktsramar överklagades under den första perioden 

ansågs det att det i längden blir orimligt att förlita sig på rättspraxis för grundläggande principer 

föreslog ett utökat normgivningsbemyndigande för regleringen för att underlätta processerna och 

regeringen la 2013 en proposition om att det skulle göras ett tillägg i ellagen om detta. 
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Bilaga 5. Matlabkod för framtagning av funktionsparametrar 
Excelfilen datafil_exjobb.xlsx innehåller data över nätförluster, kundtäthet och andel av utmatad 

energi som matas ut till högspänningskunder för åren 2012-2015 samt medelvärdet för åren 2012-2014. 

Data är sorterad enligt nedan. Koden innehåller ingen analys, endast framtagning av parametrar.  

 

C D E F G H I J K L M N O P Q R 

                

                

REL Nätförluster Kundtäthet Andel utmata E som högspänning 

 2015 2014 2013 2012 

Med.  
2012-
2014 2015 2014 2013 2012 

Med. 
2012-
2014 2015 2014 2013 2012 

Med. 
2012-
2014 

1 4,2% 5,1% 4,9% 4,7% 4,9% 11,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11% 11% 11% 11% 11% 

2 3,7% 3,5% 3,7% 0,0% 3,6% 18,4 18,3 18,1 0,0 18,2 17% 19% 18% 0% 19% 

3 8,7% 11% 11% 11% 11,2% 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 0% 0% 0% 0% 0% 

… … … … … … … … … … … … … … … … 

 
  

clear all  
close all 
X=xlsread('datafil_exjobb.xlsx', 'Data' , 'D5:R168'); % excelfilen måste 

ligga i samma mapp som filen, annars lägg till sökvägen. 
REL=xlsread('datafil_exjobb.xlsx', 'Data' , 'C5:C168'); % excelfilen måste 

ligga i samma mapp som filen, annars lägg till sökvägen. 

  
i=5 % laddar in medeldata för 2012-2014 
Xmedel=[X(:,i),X(:,i+5),X(:,i+10),REL]; 
Xmedelp=sortrows(Xmedel);% sorterar på kundtäthet 
Xmedelp(Xmedelp(:,2) == 0)=NaN; %tar bort 0 värden från kundtäthet mao nät 

som bara har data för 2015 eftersom medel är på 2012 till 2014 
Xmedel=Xmedelp(~any(isnan(Xmedelp),2),:); 

  

  
i=1; % laddar in data för 2015, (i=1 -> 2015, i=2 -> 2014…osv.) 
X_year=[X(:,i),X(:,i+5),X(:,i+10),REL]; 
X_year=sortrows(X_year,2); % sorterar på kundtäthet 
X_year(X_year(:,2) == 0)=NaN; %tar bort 0 värden från kundtäthet 
X_year=X_year(~any(isnan(X_year),2),:); 

  
%% 
%Beräknar konfidensintervall 
Xmedel=sortrows(Xmedel,4); 
y_log=log(Xmedel(:,1)); 
k(:,3)=y_log; 
stdy = std(y_log); 
 

%Tar fram parametrar till figur 
max_e=mean(y_log)+ 1.96*stdy; 
min_e=mean(y_log)- 1.96*stdy; 

  
maxi=exp(max_e) 
mini=exp(min_e) 
high(1:161)=maxi; 
low(1:161)=mini; 
vec=[0:160]; 
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figure(1) 
semilogy(Xmedel(:,1),'*','LineWidth',1.5) 
hold on 
semilogy(vec,low,'k') 
hold on 
semilogy(vec,high,'k') 
figure(1) 
xlabel('REL nr','fontsize',18) 
ylabel('förluster i % av utmatad energi','fontsize',18) 
print('Fig10 alla nät', '-dpng') 

  
% väljer ut punkterna som ligger inom 95 %-igt konfidensintervall  
Xmedel=sortrows(Xmedel,1); % sorterar på förluster 
 

 

p2=length(Xmedel(:,1))-6 % de 6 datapunkter för näten med högs förluster 

tas bort 
p1=2 % tar med data från och med nätet med näst lägst förluster (datapunkt 

nr 2) 

 

%hur många datapunkter som ska tas bort i början och slutet av datasetet 

har lästs av manuellt i datasetet utifrån beräknade värden på ”maxi” och 

”mini” specifikt för detta dataset. 

 

% Vilka data som tas med måste justeras manuellt för ett nytt dataset genom 

att justera ”p1” och ”p2” 

 

Xmed95=Xmedel(p1:p2,:); % avlägsnar data utanför det 95%-iga intervallet 
Xmed95=sortrows(Xmed95,2); % sorterar på kundtäthet 

 

  
X95=[Xmed95(:,2),Xmed95(:,3),Xmed95(:,1)]; %kundtäthet, HV och förluster 

  

  
%% 
%beräknar funktionsparameterar för endast kundtäthet 
xdata=[X95(:,1)]; 
x0=[0 0 0] 
Y95=lsqcurvefit(@(x,xdata)x(1)+x(2)./(x(3)+X95(:,1)),x0,xdata,X95(:,3)); 

%tar fram parametrarna a, b och c genom minsta kvadrat metoden 

  
%beräknar funktionsparameterar för endast kundtäthet, med alla nät 
xdata=[Xmedel(:,2)]; 
x0=[0 0 0] 
Y95_alla=lsqcurvefit(@(x,xdata)x(1)+x(2)./(x(3)+Xmedel(:,2)),x0,xdata,Xmede

l(:,1)); %tar fram parametrarna a, b och c genom minsta kvadrat metoden 

  
%beräknar funktionspararmeterar för kundtäthet + andel HV 
xdata=[X95(:,1), X95(:,2)]; 
x0=[0 0 0 0] 
Y95_ekv6=lsqcurvefit(@(x,xdata)x(1)+x(2)./(x(3)+X95(:,1))+x(4).*X95(:,2),x0

,xdata,X95(:,3));%tar fram parametrarna a, b och c genom minsta kvadrat 

metoden 

  
%% 
% beräknar normer för varje enskilt nät 
X_year=sortrows(X_year,2); % sorterar data på kundtäthet 

  
k=[X_year(:,2),X_year(:,3),X_year(:,1)]; 
k=sortrows(k,1); 
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norm(:,1)=Y95(1)+Y95(2)./(Y95(3)+k(:,1)); %beräknar en normvektor med 

kundtäthet 
avvik1=k(:,3)-norm(:,1); 
MSE(1)=sum((avvik1).^2)/length(avvik1); 

  
norm(:,2)=Y95_alla(1)+Y95_alla(2)./(Y95_alla(3)+k(:,1)); %beräknar en 

normvektor med  kundtäthet (funktionsparametrar baserade på alla nät) 
avvik2=k(:,3)-norm(:,2); 
MSE(2)=sum((avvik2).^2)/length(avvik2); 

  
norm(:,3)=Y95_ekv6(1)+Y95_ekv6(2)./(Y95_ekv6(3)+k(:,1))+Y95_ekv6(4).*k(:,2)

; %beräknar en normvektor med  kundtäthet och andel HV 
avvik3=k(:,3)-norm(:,3); 
MSE(3)=sum((avvik3).^2)/length(avvik3); 

  

  
%% 
figure(10) 
plot(k(:,1),k(:,3)*100,'*','LineWidth',1.5) 
hold on 
plot(k(:,1),norm(:,2)*100,'k','LineWidth',2) 
hold on 
plot(k(:,1),norm(:,1)*100,'r','LineWidth',2) 

  
ylabel('förluster i % av utmatad energi [%]', 'fontsize', 18) 
xlabel('kundtäthet [kunder/km ledning]','fontsize',18) 
set(gca,'fontsize',12) 
legend('förluster','normnivå enligt ekv. 1 (alla nät)','normnivå enligt ekv 

1. (95 % igt konf.intervall)', 'medelvärdet av nätförlustern åren 2012-

2014','medianvärdet av nätförlustern åren 2012-2014')%, '2012-2014 års 

konfidensintrevall') 
print('Fig11 ekvation 1 alla nät', '-dpng') 

  

  
figure(11) 
plot(k(:,1),k(:,3)*100,'*','LineWidth',1.5) 
hold on 
plot(k(:,1),norm(:,1)*100,'-','LineWidth',1.5) 
hold on 
plot(k(:,1),norm(:,3)*100,'-','LineWidth',1.5) 
hold on 
set(gca,'fontsize',12) 
ylabel('förluster i % av utmatad energi [%]', 'fontsize', 18) 
xlabel('kundtäthet [kunder/km ledning]','fontsize',18) 
legend('förluster','normnivå enligt ekv 1.', 'normnivå enligt ekv 6') 
print('Fig16 ekvation 6 ', '-dpng') 
%  

  
avvikmatris=[norm(:,3), avvik3,X_year(:,4)]; % ger en vektor med den 

beräknade normen och avvikelse från den beräknade normen för varje nät, i 

3e kolumnen visas nätens REL 
avvikmatris=sortrows(avvikmatris,3); %sorterar efter REL 

  

  
disp('funktionsparameterarna för ekvationen med både kundtäthet och andelen 

utmata energi som matas ut till högspänningskunder, från a-d enligt nedan : 

') 
Y95_ekv6 

 


