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Abstract 

In 2018 the Swedish government introduced a new legislation for the electricity meters installed 

in the low voltage networks. The legislation includes, among other things, that the electricity 

meters should be able to measure the current and voltage per phase with a time resolution of 

one hour or 15 minutes. To meet the new requirements Falu Energi & Vatten have started a 

rollout of new electricity meters in their low voltage networks. In addition to this, electricity 

meters have also been installed in a few secondary substations in Falun. The overall purpose of 

this project was to investigate what the data from the new electricity meters can be used for and 

what the benefits are with having metering equipment in secondary substations. 

Data from secondary substations can be useful when dimensioning the grid or when analysing 

power losses. During the project, data was collected from one secondary substation and the 

underlying low voltage network. The parameters current and voltage were measured per phase 

with a time interval of 15 minutes. The data was used in three different investigations. The 

results from two of them indicated that the network information system that Falu Energi & Vatten 

uses for dimensioning tends to overestimate the power consumption and the voltage drop 

between the secondary substation and the low voltage customers. In the last investigation a 

method for localising non-technical power losses was evaluated. The result indicated that the 

method was not suitable for the purpose. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Möjligheterna att samla in data har ökat markant de senaste decennierna
i och med digitaliseringen av samhället. Detta märks även inom området
elnät där tillgången på mätvärden från lokalnät tros öka de kommande åren
till följd av att nätstationsmätning blir allt vanligare samt att nya elmätare
monteras hos kunder. Med de nya elmätarna kan bland annat strömmen och
spänningen hos kund mätas på varje fas vilket inte har varit möjligt tidigare.
Falu Energi & Vatten har påbörjat mätarbytet samt även monterat elmätare
i ett fåtal nätstationer. Detta examensarbete syftar till att undersöka vad
dessa mätvärden kan användas till och vad det finns för utmaningar.

En inledande litteraturstudie visade att dessa mätvärden främst kan göra
nytta vid dimensionering och planering av lågspänningnät samt för att ana-
lysera nätförluster. Under projektet har mätvärden från ett lågspänningsnät
studerats närmare i tre olika undersökningar. I två av dem har resultat från
nätberäkningsverktyget dpPower Analyzer, vilket är baserat på Velanders
formel, jämförts med mätvärden för att undersöka hur bra dessa överens-
stämmer. Velanders formel är en metod för att beräkna den maximala ef-
fektförbrukningen i ett nätområde. I den tredje undersökningen utvärderades
en metod för att lokalisera icke-tekniska nätförluster. En icke-teknisk nätför-
lust uppstår när mätningen i en uttagspunkt är felaktig och registrerar en
lägre energiförbrukning än den faktiska.

När mätvärden från det undersökta lågspänningsnätet samlats in upptäcktes
att faserna hos kunderna inte alltid mättes i samma ordning som faserna i
nätstationen. Detta betyder att den fas som exempelvis mäts som fas ett
hos kund kan matas av fas tre i nätstationen. För att kunna analysera mät-
värdena per fas behövdes därför dessa sorteras så att fas ett, fas två och
fas tre hos kund motsvarade rätt fas i nätstationen. En metod för att sorte-
ra kundernas faser utvecklades därför under examensarbetet och fungerade
för det undersökta lågspänningsnätet. Denna metod innehåller dock en del
manuellt arbete och är inte lämplig att applicera på lågspänningsnät med
många kunder.

Undersökningarna av dpPower Analyzer visade att de teoretiska värdena på
spänningsfallet mellan nätstation och kund överensstämde bra med mätvär-
den för fas ett men var något överestimerade för fas två och fas tre. Yt-
terligare ett resultat var att dpPower Analyzer överskattade den skenbara
effekten hos kund för en majoritet av kunderna på samtliga faser. Metoden
för att lokalisera icke-tekniska nätförluster var anpassad för att vara tidsef-
fektiv men gav inte ett lovande resultat. Till följd av att det inte var känt
om det undersökta lågspänningsnätet innehöll några icke-tekniska nätförlus-
ter var det också svårt att utvärdera vad en sådan skulle ha för inverkan på
resultatet.
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1 Introduktion

Regeringen beslutade i juni 2018 om att införa nya funktionskrav för elmä-
tare monterade hos lågspänningskunder. Med de nya funktionskraven ska
mätarna bland annat kunna registrera storheterna ström, spänning, reaktiv
effekt och aktiv effekt vilket det inte funnits några krav på tidigare [1]. Elmä-
tare som uppfyller de nya funktionskraven ska vara installerade senast den 1
januari 2025 och Falu Energi & Vatten AB (FEV) har påbörjat installationen
av nya elmätare hos sina kunder. Dessutom har elmätare installerats i ett
fåtal nätstationer vilket gör det möjligt att analysera dessa lågspänningsnät
separat från övriga elnätet.

Elnätsföretag som redan installerat elmätare i nätstationer anger ett antal
olika ändamål som de använder mätvärdena till. Ett är att använda mätdata
vid dimensionering och planering av elnätet eftersom traditionella dimensio-
neringsverktyg både kan underskatta och överskatta effektbehovet [2]. FEV
använder sig i dagsläget av nätinformationssystemet dpPower från Digpro för
att simulera elnätet. För att uppskatta sammanlagring av effektförbrukning
mellan kunder används Velanders formel i dpPower [3]. Velanders formel ut-
går ifrån kundernas årliga energiförbrukning samt ett antal konstanter som
bestäms utifrån kundkategori för att beräkna maxeffekten i ett nätområde.
Metoden tar dock inte hänsyn till när på dygnet eller året det maximala
effektbehovet inträffar vilket gör att resultatet ofta blir missvisande [4]. Me-
toden är inte heller utvecklad för att hantera de snabba och höga effektuttag
som exempelvis elbilsladdning kan orsaka. Ett alternativ är att istället an-
vända mätvärden vid dimensioneringen av elnät [5].

Mätvärden från nätstationer kan även ge ökad kontroll över hur effektbeho-
ven inom lågspänningsnäten förändras över tid. Exempelvis ger kunder som
börjar producera el eller övergår från direktverkande el till värmepump eller
fjärrvärme en förändrad belastning av nätstationen. Ytterligare ett använd-
ningsområde för mätvärden är identifiering och lokalisering av nätförluster.
Mätning av effekten som flödar genom nätstationen ger betydligt bättre för-
utsättningar att beräkna storleken på nätförlusterna i det underliggande låg-
spänningsnätet. Mäts dessutom spänningen i nätstationen och hos kunderna
ökar möjligheterna att kunna lokalisera var i nätområdet en icke-teknisk
nätförlust sker [2].
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1.1 Syfte och mål

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken nytta FEV kan ha av
den ökade tillgången på mätvärden från nya elmätare monterade i lågspän-
ningsnäten. Arbetet behandlar också vad det finns för utmaningar med att
öka användandet av mätvärden i verksamheten.

Examensarbetet fokuserar på följande områden och frågeställningar:

• Användning av mätvärden från lågspänningsnät.

- Vilka möjligheter ger tillgång till fler storheter från lågspänningskun-
der?
- Vad kan insamlade mätvärden från nätstationer användas till?
- Vilka krav bör ställas på mätvärden och stödsystem?

• Verifiering av nätinformationssystemet dpPower.

- Hur väl stämmer det teoretiska spänningsfallet mellan nätstation och
kund framtaget med lastflödesberäkning i dpPower med det uppmätta
spänningsfallet?
- Hur överensstämmer den teoretiska skenbara effekten framtagen med
lastflödesberäkningar i dpPower med den uppmätta skenbara effekten
hos kund?

• Lokalisering av icke-tekniska nätförluster.

- Kan den statistiska korrelationen mellan de uppmätta och beräknade
spänningsnivåerna användas för att lokalisera icke-tekniska nätförluster
i lågspänningsnätet?
- Om ovanstående metod inte ger ett lovande resultat, vad är möjliga
orsaker till detta?

1.2 Avgränsningar

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckor. I
samråd med FEV har ett begränsat antal analyser som arbetet ska fokusera
på bestämts. Arbetet har begränsats till analys av mätvärden från ett låg-
spänningsnät med en huvudspänning på 400 V. Endast teknisk analys har
genomförts och ekonomiska aspekter har inte tagits i beaktande. Arbetet har
utgått ifrån de befintliga inställningarna i mätutrustningen och mätvärdena
består av kvartsvärden insamlade från midnatt den 9 april 2021 till klockan
11 den 16 april 2021.
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1.3 Falu Energi & Vatten AB

Falu Energi & Vatten AB är ett kommunägt energiföretag med verksamhet
inom el, elnät, värme och kyla, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning
i Falu kommun. De äger ett flertal anläggningar som producerar energi från
förnyelsebara källor som vind, vatten och sol [6].

1.3.1 Falu Elnät AB

Falu Elnät AB är dotterbolag till Falu Energi & Vatten AB och har som
uppgift att tillhandahålla elnätstjänster samt planera utbyggnad och drift av
optiskt fibernät. Efter att Falu Elnät förvärvade Envikens Elnät AB under
år 2019 så täcker deras elnätsområde i stort sett hela Falu kommun [7]. De
distribuerar el till fler än 33 000 abonnenter och elnätet består av cirka 375
mil ledningar [6].

1.4 Tidigare studier

I början av examensarbetet genomfördes en litteraturstudie för att identifiera
vad en ökad mängd mätvärden från nätstationer och lågspänningskunder kan
användas till. I detta avsnitt presenteras de studier som inspirerat till de
analyser som slutligen genomförts under arbetet.

Hannes Hagmar och Anders Lindskog gav år 2017 ut rapporten Bedömning
av nätstatus baserad på dataanalys och avancerade algoritmer [2]. I denna
redogör de för hur moderna elmätare och mätning i nätstationer kan använ-
das för att höja effektiviteten i arbetet med distributionsnät. De presenterar
nyttor och kostnader med mätare samt ett antal algoritmer som kan använ-
das för att identifiera fel i elnätet med användning av mätvärden. Rappor-
ten behandlar också hur begränsningar i mätkvalitét kan påverka resultatet.
Utifrån detta ges förslag på vad nätägare bör ställa för funktionskrav på el-
mätare och stödsystem för att öka möjligheterna att genomföra fler och mer
tillförlitliga analyser av elnätet.

År 2018 gavs rapporten Dataanalys och avancerade algoritmer – Möjligheter
med mätinfrastruktur [8] ut av Mattias Persson, Claes Sandels och Andreas
Nilsson. Den bygger delvis vidare på resultaten som Hagmar och Lindskog
presenterat. I rapporten utvärderas flera algoritmer för att detektera och lo-
kalisera olika typer av icke-tekniska förluster på distributionsnivå. Ett antal
elnätsföretag har även intervjuats för att få en uppfattning om vad installa-
tion av elmätare i nätstationer och insamling av extra mätparametrar kan
kosta. De elnätsföretag som installerat elmätare i nätstationerna har också
intervjuats närmare angående hur de arbetar för att minska sina nätförluster
i dagsläget.
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2 Bakgrund

2.1 Elnätets uppbyggnad

Elnätet används för att transportera elektrisk energi från produktionsenheter
till slutanvändare. I Sverige är elnätet indelat i de tre nivåerna transmissions-
nät, regionnät och lokalnät. Transmissionsnätet utgör ryggraden i elnätet
och används för att transportera el långa sträckor. Det ägs av Svenska kraft-
nät som är den myndighet som har ansvar för att kraftöverföringssystemet
är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt [9]. Transmissionsnätet är till
största del baserat på växelströmteknik och består av cirka 17 000 km kraft-
ledningar för spänningsnivåerna 220 kV och 400 kV. En hög spänningsnivå
gör att en större mängd el kan transporteras på ledningen samtidigt som
överföringsförlusterna procentuellt blir lägre jämfört med om en lägre spän-
ningsnivå hade använts. Det svenska transmissionsnätet är hopkopplat med
de nordiska länderna som tillsammans bildar ett växelstömsnät. Detta ger
ett mer robust system [10].

Regionnäten har som uppgift att transportera el från transmissionsnätet till
lokala distributionsnät och till större förbrukare inom industrin. Spänningsni-
vån i regionnäten är mellan 40 kV och 130 kV [11]. Vattenfall Eldistribution
AB, Eon Energidistribution AB och Ellevio AB äger de tre största region-
näten och stod år 2018 för ungefär 98,3 procent av den uttagna energin [12].
Lokalnätens uppgift är att transportera el från regionnäten till slutkunder.
I lokalnäten är distributionsspänningen inom samhällen normalt mellan 10
kV till 20 kV. Innan elen når slutdestinationen transformeras spänningen till
den normala arbetsspänningen 400/230 V [11]. Ofta benämns de delar av
lokalnäten som har en spänningsnivå på 10 kV till 20 kV som mellanspän-
ningsnät och de delar som har 400 V som lågspänningsnät. Lokalnäten ägs
av över 100 olika elnätsföretag [13].

2.1.1 Variationer i elförbrukning

Hur mycket el som förbrukas i Sverige varierar under året. Detta beror till
stor del på att det går åt mer energi till att värma upp bostäder under
vintern när det är kallare ute. I figur 1 visas hur den totala elförbrukningen
inom Falu Elnäts distributionsområde varierade under år 2020. I figuren syns
det att elförbrukningen var ungefär 20 GWh lägre under sommarmånaderna
jämfört med vintermånaderna.
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Figur 1: Diagram över den totala elförbrukningen per månad inom Falu
Elnäts distributionsområde år 2020.

2.2 Nätstationer

Den sista nedtransformeringen av spänningsnivån innan kunden ansluter till
lokalnätet sker i nätstationen. Till nätstationen inkommer en anslutning från
mellanspänningsnätet som nedtranformeras med en eller med flera parallell-
kopplade transformatorer till lågspänning som sedan matas ut på ett an-
tal utgående lågspänningskablar. Oftast är lågspänningssidan utrustad med
lastfrånskiljare till utmatningarna och mellanspänningssidan med säkrings-
lastfrånskiljare [14]. Transformatorstorleken varierar normalt mellan cirka 50
och 1250 kVA. I vissa fall är transformatorn utrustad med brytare och relä-
skydd, annars sker felbortkoppling i enklaste fall med säkringar [14].

Förekomsten av mätutrustning och kommunikationsutrustning i nätstatio-
nerna varierar i stor utsträckning mellan elnätsföretagen. Flertalet av elnäts-
företagen saknar i dagsläget helt mätning i nätstationerna. Detta leder till
informationsbrist om förhållandena i elnätet mellan utgående fack i fördel-
ningsstationen (som matar underliggande nätstationer) och kunderna [14].
Möjligheterna att exempelvis analysera belastningen av nätstationen, de-
tektera problem med elkvalitén eller få en bättre bild av nätförlusterna i
lågspänningsnätet blir således begränsade. Företagen är även beroende av
kunder och allmänheten för nätövervakning och feldetektering vid avbrott
[14].

Det finns uppskattningsvis runt 175 000 nätstationer i det svenska elnätet
och de betjänar olika stora kundgrupper, från några få till flera hundra kun-
der [14]. Nätstationernas utformning beror på dess geografiska placering och
hur många kunder de betjänar. Oftast är nätstationerna inbyggda i friståen-
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de byggnader av plåt eller betong. I städer är det även vanligt att placera
nätstationer i redan befintliga byggnader. På landsbygden där det är få kun-
der och där små transformatorer används förkommer även stolpstationer. En
stolpstation är en variant av en nätstation där transformator och anslutning-
ar monteras direkt på en kraftledningsstolpe [14].

2.3 Nätförluster

Nätförluster definieras som skillnaden mellan mängden energi som matas in
och tas ut på elnätet [15]. År 2019 uppgick de totala förlusterna i Sveriges
elnät till 12,1 TWh varav 27 procent av förlusterna skedde i transmissions-
nätet. Sveriges totala elförbrukning var samma år 139,5 TWh inklusive för-
lusterna [16]. Detta resulterar i att ungefär 8.7 procent av Sveriges totala
energiförbrukning utgjordes av nätförluster år 2019. Under 2020 gick 4.27
procent av den totala elförbrukningen inom Falu Elnäts distributionsområde
till nätförluster.

Förlusterna i elnätet kan delas in i tekniska och icke-tekniska förluster be-
roende på vad som orsakar dem. Tekniska förluster består av de förluster
som uppkommer i transformatorer och ledare vid överföring av energi. Dessa
presenteras närmare i avsnitt 3.4.1 respektive 3.5.1. Icke-tekniska förluster är
oberoende av den fysikaliska överföringen av energi och orsakas av energiut-
tag i punkter där mätningen är felaktig eller där det saknas mätare. Detta
ger som följd att en lägre andel uttagen energi registreras än den verkliga för-
brukningen [2]. Hur stor andel av nätförlusterna som utgörs av icke-tekniska
förluster är inte känt. Ett mått kan ges av ett elnätsföretag som genomför-
de en treårig kampanj för att minska strömstölder och under denna period
minskade nätförlusterna från 4 procent till 2.8 procent [8]. Strömstöld är be-
nämningen på en icke-teknisk nätförlust som uppstår till följd av att en kund
medvetet gjort ett ingrepp på elmätaren för att få en lägre elräkning.

2.3.1 Incitament för att minska nätförluster

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram en föreskrift för att skapa
incitament för elnätsföretagen att sänka nätförlusterna och ha en jämn be-
lastning av elnätet. Detta ska generera ett mer energieffektivt utnyttjande
av elnätet. Innan år 2016 har kostnaden för nätförluster förts över direkt på
kunderna genom elnätsavgiften [15]. Även nu förs kostnaden för nätförluster
över på kunderna men Ei har infört incitament som innebär att en reducering
av andelen förluster jämfört med en normnivå ger ett tillägg på intäktsramen.
En ökad andel förluster ger istället ett avdrag på intäktsramen. Normnivån
Nfnorm är individuell för varje elnätsföretag och bestäms utifrån en norm-
nivåfunktion som är framtagen utifrån data från samtliga koncessionshavare
över andel nätförluster, kundtäthet och andel energi som matas till högspän-
ningskunder. För tillsynsperioden 2020-2023 beräknas normnivåfunktionen
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ut från data från normperioden 2014-2017 [17]. Justeringen beräknas enligt
formeln

0.75 · (Nfnorm −Nfutfall) · kNf · Ein (1)

där Nfnorm beräknats från normnivåfunktionen, Nfutfall är den årliga nät-
förlusten, kNf är nätförlustkostnaden per MWh och Ein är årlig mängd in-
matad energi [17]. Eftersom elnätsföretagen jämförs mot en gemensam nät-
förlustnorm så har incitamentet störst inverkan på de företag som har en hög
andel nätförluster jämfört med normnivån. Incitamentet ska också motivera
företagen till att minska icke-tekniska förluster då det är en onödig kostnad
som läggs på kunderna. Det är dessutom en åtgärd som inte kräver några
investeringar i komponenter för att sänka nätförlusterna [18].

Som indikator för en jämn belastning av elnätet används medellastfaktorn.
En jämnare belastning av elnätet med kapade effekttoppar gör att exempelvis
fler kunder eller mer förnybar energi kan anslutas utan att behöva investera i
mer kapacitet. Även nätförlusterna reduceras vid en jämnare belastning [15].
Medellastfaktorn Lfutfall definieras som medelvärdet av samtliga dygnslast-
faktorer Lfdygn enligt formeln

Lfutfall =

∑
Lfdygn
Dt

, (2)

där Dt är antalet dagar under ett kalenderår [15, 17]. Dyngslastfaktorn
Lfdygn definieras i sin tur som

Lfdygn =
Pmedel

Pmax
(3)

där Pmedel är dygnsmedeleffekten och Pmax dygnsmaxeffeken under samma
dygn [15, 17]. Ett lågt värde på lastfaktorn tyder på att det finns stora
effektvariationer i elnätet. En hög lastfaktor indikerar istället att det är låga
effektvariationer vilket är fördelaktigt både tekniskt och ekonomiskt. Utifrån
medellastfaktorn Lfutfall beräknas justeringen enligt

(Lfutfall − Lfnorm) · köverl. nät mm (4)

där Lfnorm är en individuell normnivå som fastställs för varje år i tillsynsperi-
oden genom att beräkna medellastfaktorns medelvärde under normperioden.
För tillsynsperioden 2020-2023 beräknas normnivån för medellastfaktorn ut
från data från normperioden 2016-2017. Variabeln köverl. nät mm består av
kostnaden för överliggande och angränsande nät samt kostnad och ersätt-
ning vid inmatning av el [17].
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2.4 Framtida elnät och elmätare

Både historiskt och i dagsläget sker den största delen av Sveriges elproduk-
tion vid vattenkraftverk i norra Sverige och vid kärnkraftverk lokaliserade
vid kusterna i nedre delarna av mellersta Sverige [19]. År 2019 stod de till-
sammans för 78 procent av Sveriges elproduktion, där de bidrog med hälften
var. De resterande 22 procenten producerades till största del av vindkraft
och konventionell värmekraft [20]. Det nuvarande elnätet är anpassat för
storskalig produktion där effekten flödar från produktionsanläggningarna,
genom transmissionsnätet och regionnätet, och slutligen till konsumenten
via lokalnätet.

En framtida elproduktion bestående av en större mängd vindkraft och sol-
kraft förväntas vara mer distribuerad än dagens elproduktion vilket ställer
andra krav på elnätet. Detta eftersom att produktionen är mer intermittent
och att effekten inte längre kan antas flöda från högre spänningsnivåer till
lägre. Ett ökande antal prosumenter, det vill säga konsumenter som själva
producerar el, kommer också bidra till att el färdas från konsumenten tillba-
ka ut på elnätet. Ytterligare en faktor som kan komma att påverka elnätet är
elektrifiering av transporter. En kraftig ökning av fordon som kräver laddin-
frastruktur kan ge högre effekttoppar, förutsatt att inga incitament skapas
för att laddningen av fordonen inte ska sammanfalla med Sveriges effekttop-
par under tidig morgon och sen eftermiddag [19].

För att hantera de nya kraven har utvecklingen mot ett ”smart” elnät på-
börjats. En definition av begreppet smarta elnät är "Intelligenta nät, eller
smarta elnät, är samlingen av ny teknologi, funktioner och regelverk på el-
marknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen
och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till minskad energiförbruk-
ning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar
för aktivare elkunder" [21]. För att driva utvecklingen mot ett smartare elnät
beslutade regeringen i juni 2018 om nya funktionskrav för elmätare monte-
rade hos lågspänningskunder. I dagsläget är elnätsföretagen enbart skyldiga
att mäta mängden överförd el och dess fördelning över tiden [22]. De nya
funktionskraven är [1]:

1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av
ström, aktiv effekt och reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt
mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning
av el.

2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen
standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära
realtid.

3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elav-
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brott på distans.

4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme
och kunna ställas om till att registrera per kvart.

5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och
slut på elavbrott längre än tre minuter.

6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra in-
ställningar i elmätaren på distans.

7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spän-
ningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Funktionskraven ska vara uppfyllda den 1 januari 2025. SWEDAC har även
kommit med föreskrifter angående upplösningen och tidsangivelsen på ener-
gimätvärdet när det registreras varje timme eller oftare. Vid direktmätning
ska upplösningen vara 1 Wh och tidsavvikelsen får vara högst 7 sekunder från
normaltid. Föreskriften börjar att gälla samtidigt som de nya funktionskra-
ven [23].

2.4.1 Framtida nätstationer

Den största utvecklingspotentialen i framtida nätstationer är installation av
mät- och kommunikationsutrustning. Investeringar inom detta område möj-
liggör en effektivare drift och planering av näten. Att mätdata kontinuerligt
skickas från nätstationen till driftcentralen ger ökad kontroll och kunskap om
det rådande driftläget vilket gör att nära förstående komponenthaveri eller
andra begränsningar kan upptäckas. Förutom att ge information om nätet i
realtid kan historiska data tillsammans med en detaljerad och korrekt nät-
modell användas för att analysera nätet och dess komponenter, vilket bland
annat möjliggör detektering av förluster. Vilka analyser som är möjliga att
genomföra beror på mängden data som samlas in och dess kvalitet [14].

Att skicka mätdata från nätstationen till driftcentralen kräver enkelriktad
kommunikation. Genom att möjliggöra dubbelriktad kommunikation kan
nätstationerna utrustas med styrmöjligheter och styras direkt från driftcen-
tralen. Att fjärrmanövrera stationer ger kortare åtgärdstid för sektionering
och spänningssättning av felfria delar av nätet. Att möjliggöra styrbarhet i
nätstationer kräver dock investeringar i dess komponenter vilket gör att sta-
tioner med denna funktion troligtvis kommer fortsätta att vara ovanliga de
närmsta åren. Nätstationer som kontinuerligt skickar mätdata till driftcen-
tralen förutspås dock bli allt vanligare de kommande åren, speciellt i tätorter
och storstadsområden [14].
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2.5 Möjligheter med nätstationsmätning

Med mer mätvärden från elnätet ökar antalet analyser som kan genomföras.
Enbart analys av mätvärden från elmätare installerade hos kunder kan till
exempel visa om en mätare är trasig eller felaktigt inkopplad. Det går även
att detektera om en kund använder sig av en större säkring än vad som är an-
givet till elnätsbolaget. Med nätstationsmätning ges ytterligare möjligheter
att analysera elnätet. Oftast genomförs nätstationsmätning med användning
av ordinarie elmätare eller med elkvalitetsinstrument. Vilka parametrar som
en ordinarie elmätare mäter varierar mellan olika modeller. Mer avancerade
har oftast stöd för att mäta aktiv och reaktiv energi, effekt, spänning och
ström. Vissa modeller mäter per fas och registrerar min-, max- och medel-
värden för respektive mätvärde. Ett elkvalitetsinstrument registrerar utöver
effekter, spänningar och strömmar per fas även elkvalitetsrelaterade händel-
ser samt övertoner vilket ger mer detaljerad information [2].

Mätning i nätstationen gör att nätet kan avgränsas från överliggande nät
och analyseras separat. De elnätsföretag som investerat i nätstationsmät-
ning använder mätdata i olika utsträckning och till olika ändamål. Ett av
de främsta ändamålen är att använda data vid dimensionering och plane-
ring av elnätet. Traditionella dimensioneringsverktyg kan både underskatta
och överskatta effektbehovet i ett område och då kan nätstationsmätning
förbättra underlaget vid nätutbyggnad. Överdimensionerade transformato-
rer kan också identifieras och minskas i storlek. Om en dubbeltransformator
är lågt belastad kan en av transformatorerna kopplas bort och installeras på
ett annat ställe i elnätet med större behov. Detta ger både lägre tomgångs-
förluster och ett effektivare utnyttjande av transformatorer [2].

Ytterligare ett användningsområde som möjliggörs med nätstationsmätning
är att beräkna och analysera nätförluster i ett nätområde. När Energiforsk
intervjuade ett antal elnätsföretag angavs identifiering och lokalisering av
icke-tekniska förluster som ett av de viktigaste områdena för utveckling av
algoritmer [2]. Energiforsk har därför gett ut två rapporter där de presente-
rar algoritmer inom ämnet. De undersöker även hur resultatet påverkas av
olika faktorer så som låg upplösning på mätvärdena och fel i tidssynkroni-
seringen av elmätarna. En av algoritmerna som utvecklats för att lokalisera
icke-tekniska nätförluster i elnätet utgår ifrån att undersöka den linjära kor-
relationen mellan uppmätt och estimerad spänning hos kund. Hur korrela-
tionen mellan dessa beräknas presenteras närmare i avsnitt 3.6.

De intervjuade elnätsföretagen angav också att mätvärden kan bidra till för-
bättrade kundrelationer. Vid skadeståndsärenden kan elkvalitetsdata från
det aktuella feltillfället analyseras och skickas direkt till kund om nätsta-
tionen är utrustad med ett elkvalitetsinstrument. Detta ger nöjdare kunder
eftersom att ärendena oftast kan lösas snabbare än när mätvärden inte finns
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tillgängliga. Med nätstationsmätning kan även potentiella problem upptäc-
kas och åtgärdas innan de påverkar kunderna vilket i sin tur ger förbättrade
kundrelationer [2].

2.6 Önskvärda funktioner hos elmätare och stödsystem

När mätvärden används för att analysera elnät är det viktigt att vara med-
veten om de brister och begränsningar som kan förekomma i mätvärdena.
De största bristerna som framkommit i en tidigare studie är avsaknad av
mätvärden, låg mätvärdesupplösning samt problem med tidshållning mellan
elmätare [2]. I detta avsnitt diskuteras dessa samt några ytterligare begräns-
ningar.

2.6.1 Tidsintervall och tidshållning

Valet av tidsintervall som mätvärden ska samlas in med beror till stor del
på vilken typ av analyser värdena ska användas till. Vid analyser av ex-
empelvis osymmetri i spänningen samt spänningsvariationer är det redan
givet att mätvärden tagna med ett tidsintervall på tio minuter ska användas
enligt standarden SS-EN 50160. För flertalet analyser finns dock ingen gi-
ven standard att följa utan vilket tidsintervall som är lämpligt beror på hur
detaljerad analysen ska vara. I en studie undersöktes vilken påverkan valet
av tidsintervall har vid analys av maxbelastningen i en nätstation. De tre
tidsintervallen som jämfördes var en minut, 15 minuter samt en timme. Slut-
satsen var att ett tidsintervall på 15 minuter var en bra avvägning mellan
hur detaljrik analysen blev och mängden data att hantera. Vid användning
av timmesvärden var det svårt att avgöra om det var ett tillfälligt maxvärde
orsakat av till exempel en störning eller om värdet tangerades under timmen
[24].

En brist som kan förekomma i mätdata är fel i tidshållning och tidssyn-
kronisering. En trolig orsak till detta är att kommunikationen till mätarna
har varierande kvalitét vilket gör att tiden i mätarna får olika noggrannhet.
Detta ger som följdeffekt att värdena inte kommer att registreras för exakt
samma mätperiod. Analyser av exempelvis nätförluster ger då ett brusiga-
re resultat. Vid användning av timvärden kan ett fel på en minut kan ha
en betydande inverkan på möjligheten att genomföra analyser. Används ett
tätare avläsningsintervall på 15 minuter ökar behovet av bra tidsynkronise-
ring ytterligare. En synkronisering av tiden ner på sekundnivå borde kunna
åstadkommas med en god kommunikation till elmätarna. Vid användning av
olika insamlingssystem är det viktigt att även de olika systemen är tidssyn-
kroniserade med varandra [2].
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2.6.2 Parametrar och noggrannhet

I och med de nya funktionskraven på elmätare så blir det möjligt att mäta fler
parametrar utöver den aktiva energin. Den parameter som har identifierats
som den viktigaste för att förbättra möjligheterna att genomföra nätanaly-
ser är spänningen. I ett framtida elnät med mer förnybar elproduktion kan
mätning av spänningsnivåer ge viktig information om vad som sker i elnätet.
Tillgång till spänningsvärden förbättrar även möjligheterna att identifiera
svagheter i elnätet och genomföra mer exakta analyser. Mätning av reaktiv
effekt/energi kan också komma att bli viktigare då framtida laster som är
kraftelektroniskt drivna kan öka andelen reaktiv effekt hos hushåll [2].

Vid användning av mätvärden är det viktigt att veta hur dessa har blivit
framtagna. Om ett mätvärde består av ett medelvärde så påverkas det ex-
empelvis av vilket tidsintervall som det är baserat på och vilken samplings-
period som använts. Genom att specificera krav på hur mätvärdena ska tas
fram minskar utrymmet för tolkning vilket ger bättre möjligheter för stan-
dardiserade analyser. Ytterligare ett krav som bör ställas på mätvärdena är
dess mätnoggrannhet. I dagsläget finns det endast lagstadgade krav för re-
gistrering av den aktiva energin. Således kan mätnoggrannheten för övriga
parametrar ej garanteras. Om spänning, ström och effektvärden ska använ-
das i analyser bör krav även ställas på noggrannheten som elmätarna mäter
dessa parametrar med [2].

2.6.3 Stödsystem

Förutom krav på elmätarnas tidshållning och mätosäkerhet är det även vik-
tigt med välfungerande insamlings- och lagringssystem för mätvärdena. Des-
sa system ska inte förvanska mätvärdena på något sätt. Vid analys av ett
nätområde kan mätvärden och nätinformation från olika system sammanfo-
gas manuellt men det är ofta tidskrävande och inte så behändigt vid löpande
analyser av nätområden. För att dataanalyser ska bli ett användbart verktyg
i driften av elnät måste de vara relativt automatiserade och kräva minimalt
med resurser. Möjligheterna för att kunna utveckla detta beror till stor det
på elnätsföretagens storlek. Ofta har små nätbolag inte de resurser som krävs
och hade haft nytta av standardiserade lösningar för analys av mätvärden
[2].

12



3 Teori

3.1 Trefassystem

Ett idealt trefassystem består av tre sinusformade växelspänningar med sam-
ma amplitud som är förskjutna med 120◦ i förhållande till varandra [25].
Spänningen mellan två faser kallas för huvudspänning och spänningen mel-
lan fas och sann jord kallas för fasspänning [11]. Om impedanserna i alla
faser är lika blir belastningen av faserna symmetrisk vilket leder till att även
fasströmmarna är förskjutna med 120◦ i förhållande till varandra [25]. I figur
2 visas hur fasspänningarna UL1 , UL2 och UL3 idealt förhåller sig till varand-
ra. UL2 och UL3 ligger 120 grader respektive 240 grader efter UL1 [11]. Denna
ordning på faserna ger en medurs fasföljd. Om två av faserna byter plats blir
fasföljden moturs istället.

Figur 2: Illustration över ett trefassystem med medurs fasföljd.

3.2 Aktiv, reaktiv och skenbar effekt

Effekten som transporteras i elnätet kan delas in i aktiv effekt och reaktiv
effekt. Majoriteten av lasterna i elnätet förbrukar aktiv effekt P . Den ak-
tiva effektbalansen styr frekvensen i kraftsystemet och för att upprätthålla
en frekvens på 50 Hz sker produktion i olika typer av synkrongeneratorer
som anpassas till den varierande konsumtionen. Denna produktion kan vara
centraliserad och fortfarande påverka hela systemet. Reaktiv effekt Q för-
brukas främst av lysrör, asynkronmotorer och transformatorer. Den reaktiva
effektbalansen styr spänningen i kraftsystemet och produktionen av reaktiv
effekt måste ske decentraliserat för att hålla spänningen inom tillåtna gränser
över hela systemet. I första hand görs detta genom användning av transfor-
matorer försedda med lindningsomkopplare men även genom installation av
shuntkondensatorer eller med övermagnetisering av synkronmaskiner. Detta
kallas för reaktiv effektkompensering [11].
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Den totala effekten som flödar i elnätet, det vill säga den aktiva och reaktiva
effekten tillsammans, kallas för skenbar effekt S. För ett trefassystem kan
den totala skenbara effekten beräknas med ekvationen

S = U1 · I1 + U2 · I2 + U3 · I3 (5)

där U är fasspänningen och I är strömmen per fas [26]. Den skenbara effekten
på en fas kan således beräknas utifrån ekvationen

S = Uf · If , (6)

där Uf och If är fasspänningen respektive strömmen på den aktuella fasen
[26].

Hur stor andel av den skenbara effekten som utgörs av aktiv respektive reak-
tiv effekt beror på fasförskjutningen ϕ mellan strömmen och spänningen. Ett
positivt värde på fasförskjutningen innebär att spänningen ligger före ström-
men och att belastningen har induktiv karaktär. Vid ett negativt värde på
fasförskjutningen ligger spänningen efter strömmen och lasten har kapacitiv
karaktär [27]. Relationen mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt visas i figur
3. I denna går det att se att den aktiva effekten kan uttryckas som

P = S · cosϕ (7)

och den reaktiva effekten som

Q = S · sinϕ. (8)

Om strömmen och spänningen är i fas, det vill säga att ϕ = 0, utgörs den
skenbara effekten således enbart av aktiv effekt. Ett begrepp som används i
samband med effekt är effektfaktorn. Denna definieras som den aktiva effek-
ten dividerat med den skenbara effekten [27].

Figur 3: Relationen mellan aktiv effekt (P ), reaktiv effekt (Q) och skenbar
effekt (S) samt fasförskjutningen ϕ mellan ström och spänning.

14



3.3 Velanders formel

För att uppskatta en eller flera kunders maximala effektuttag kan Velan-
ders formel användas. Denna estimerar den maximala toppeffekten för en
eller flera kunder utifrån deras årliga energiförbrukning. Velanders formel
för beräkning av en kunds toppeffekt kan skrivas som

P = k1 ·W + k2 ·
√
W (9)

där P är uppskattad toppeffekt i W,W är årlig energiförbrukning i kWh och
k1 och k2 är Velanderkonstanter baserade på kundkategori och geografisk
plats. För att uppskatta det maximala effektuttaget orsakat av flera kunder
i ett elnät används sammanlagring mellan kunderna för att ta hänsyn till att
de inte förbrukar maximal effekt samtidigt. Toppeffekten för i antal kunder
från samma kundkategori kan således beräknas med formeln

P = k1
∑
i

Wi + k2

√∑
i

Wi. (10)

För sammanlagring av i antal kunder från j antal olika kundkategorier kan
följande formel användas,

P =
∑
j

(k1j
∑
i

Wi) +

√∑
j

(k22j
∑
i

Wij). (11)

De två huvudsakliga nackdelarna med att använda Velanders formel vid be-
räkning av den maximala toppeffekten i ett elnät är dels att den inte tar
hänsyn till tiden och dels att den antar att ingen korrelation finns mellan
kunder av samma kundkategori [28].

3.4 Transformatorer

Transformatorn är en av komponenterna i nätstationen och används i elnät
med växelspänning för att omvandla elektrisk energi från en spänningsni-
vå till en annan med bibehållen frekvens. Grundprincipen för hur en en-
fastransformator fungerar är att den består av en laminerad järnkärna som
två lindningar är placerade på. En lindning med N1 antal lindningsvarv är
kopplad till växelspänningsnätet och benämns som primärlindning. Den and-
ra lindningen består av N2 antal lindningsvarv och är kopplad till lasterna.
Denna kallas för sekundärlindning. Till följd av växelspänningen uppkommer
ett växelflöde i järnkärnan som ger en inducerad spänning i lindningarna
[29]. Förhållandet mellan antalet primär- och sekundärlindningar avgör hur

15



stor transformeringen blir. Spänningen u2 på sekundärsidan kan för en ideal
transformator beräknas med ekvationen

u2 =
N2

N1
u1

där u1 är den pålagda växelspänningen [26]. För en trefastransformator sker
detta per fas [29].

3.4.1 Förluster

När transformatorn arbetar i tomgång ger primärspänningen upphov till ett
flöde. Flödet orsakar en tomgångsström och järnförluster i järnkärnan. När
transformatorn belastas på sekundärsidan uppstår belastningsförluster som
kan delas in i tre olika komponenter. En komponent är förluster i lindningarna
som är proportionella mot strömmen i kvadrat. De andra två komponenterna
är förluster till följd av strömförträngning i ledarna och virvelströmsförluster
[29].

3.5 Ledningar

Kraftledningarna som används i elnätet är antingen markkabel eller luft-
ledning. Transmissionsnätet består huvudsakligen av luftledningar på grund
av både ekonomiska och tekniska begränsningar [10]. Regionnäten har också
traditionellt sett bestått av mestadels luftledningar förutom i stadsbebyggel-
se där markkabel använts. I lokalnäten byttes en stor del av luftledningarna
ut mot markkabel efter stormen Gudrun 2005. Tekniken är välutvecklad för
spänningsnivåerna i lokalnäten [30].

3.5.1 Förluster

När en ledare eller kabel belastas med en ström uppstår olika typer av förlus-
ter. En av effektförlusterna benämns som ledarförlust. Denna är proportio-
nell mot strömmen i kvadrat och direkt proportionell mot ledarens resistans
enligt formeln

P = n · I2 ·R,

där n är antal ledare, I är strömmen i A och R är ledarresitansen i Ω/km
[31]. En fördubbling av mängden ström som belastar ledaren ger således
fyra gånger högre ledarförluster. Ytterligare två förluster som uppkommer
när en kabel belastas med en ström är virvelströmsförluster och förluster
till följd av cirkulerande strömmar. Virvelströmmar induceras av strömmar i
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ledaren i närheten av skärmen. Skärm är benämningen på det lager som om-
sluter ledaren för att undvika läckage av det elektriska fältet [32]. Vanligtvis
är virvelströmsförlusterna försumbara i jämförelse med ledarförlusterna [31].
Cirkulerande strömmar uppstår till följd av inducerade strömmar som cir-
kulerar mellan skärmarna eller mellan jord och skärmarna [32]. Storleken på
strömmarna beror bland annat på skärmresistanser och strömmen i ledaren
[31].

Mellan ledaren och skärmen finns ett isoleringsmaterial vilket blir som en
stor kondensator. Detta ger upphov till laddningsströmmar och ett radiellt
elektriskt fält genom isoleringen som ändrar riktning med systemets frekvens
vilket får dipolerna i isoleringsmaterialet att oscillera. Det leder till värme-
utveckling i isoleringsmaterialet vilket benämns som dielektriska förluster.
Storleken på dessa beror på kabelspänningen och isoleringsmaterialets egen-
skaper. De dielektriska förlusterna för kablar i lokalnät kan dock generellt
sett försummas [32].

3.5.2 Spänningsfall

Ledningens resistans och reaktans orsakar ett spänningsfall som ökar med
en längre kabellängd och minskar med en större tvärsnittsarea på ledaren
[31]. För en nominell fasspänning på 230 V får spänningens driftvärde avvi-
ka med högst ±10 procent från referensspänningen [33]. Detta innebär att
fasspänningen ska ligga i intervallet från 207 V till 253 V. Spänningsfallet på
huvudspänningen Uh kan beräknas med formeln

∆Uh = I ·
√

3 · (R · cosϕ2 +X · sinϕ2) (12)

där I är strömmen i A, R och X är ledningens resistans respektive reak-
tans per fas i Ω och ϕ2 är fasförskjutningen mellan strömmen och uttagna
spänningen [27].

När fasspänningen överstiger 230 V sker en spänningsökning vilket till ex-
empel kan inträffa när en kund med solcellsanläggning levererar energi ut på
nätet [34]. Det kan även inträffa som följd av in- och urkopplingar av laster
eller av fel i elnätet [27].

3.6 Pearsons korrelationskoefficient

Pearsons korrelationskoefficient, vanligen refererad till som enbart korrela-
tionskoefficient, kan användas för att undersöka det linjära sambandet mellan
två kvantitativa variabler. För att beräkna korrelationskoefficienten r(A,B)
mellan variablerna A och B som har observerats N antal gånger kan for-
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meln

r(A,B) =

∑N
i=1(Ai − µA)(Bi − µB)√∑N

i=1(Ai − µA)2
√∑N

i=1(Bi − µB)2
(13)

användas, där µA och µB är medelvärdet av A respektive B [35]. Standar-
davvikelsen σx av en variabel x som blivit observerad N antal gånger kan
skrivas som

σx =

√√√√ 1

N − 1

N∑
i=1

(xi − µx)2,

där µx är medelvärdet av x [35]. Genom användning av standardavvikelsen
av A och B, σA och σB, kan ekvation 13 skrivas om till

r(A,B) =
1

N − 1

N∑
i=1

(Ai − µA
σA

)(Bi − µB
σB

)
. (14)

Korrelationskoefficienten kan anta ett värde från minus ett till ett. En korre-
lationskoefficient lika med ett betyder att variablerna har ett starkt positivt
linjärt samband, ett exempel på det visas i figur 4a. Observationerna ligger då
på en rät linje med en positiv lutning [35]. En korrelationskoefficient lika med
minus ett betyder att variablerna har ett starkt negativt linjärt samband. I
figur 4b visas ett exempel på en sådan situation. En korrelationskoefficient
kring noll betyder att inget linjärt samband mellan variablerna finns.

(a) Exempel när r(A,B) = 1. (b) Exempel när r(A,B) = −1.

Figur 4: Illustration över när variablerna A och B har en stark positiv re-
spektive negativ linjär korrelation.
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4 Metod

4.1 Insamlade mätvärden

Falu Elnät ansvarar för cirka 1000 nätstationer och i en majoritet av dessa
är ingen elmätare installerad. Under projektet installerades därför elmätare
i fem olika nätstationer. En av dessa valdes slutligen ut för att studeras
närmare. Den faktor som hade störst inverkan på vilket lågspänningsnät
som valdes ut för djupare studier var att det var av lagom storlek då det
var tidskrävande att exportera mätvärden från alla elmätare. Ytterligare en
faktor var att lågspänningsnätet skulle innehålla kunder som representerar
kundkategorier som är vanligt förekommande i elnätet.

Det valda lågspänningsnätet består av 24 kunder och är geografiskt lokalise-
rat i södra delarna av Falun. Lågspänningsnätet matas av nätstation T0595
som har en transformator med en märkeffekt på 315 kVA. Hur det är upp-
byggt visas i figur 5 där trianglarna representerar kunder och de horisontella
linjerna numrerade med bokstäver representerar kabelskåp. Kund 1 och 2 är
kopplade till samma anslutningspunkt men har separata elmätare och hante-
ras därför som två olika kunder. Hos kund 24 mäts energiförbrukningen med
en elmätare av äldre modell som inte registrerar spänning och ström per fas.
Denna är monterad vid en järnvägsövergång och borde ha en relativt kon-
stant förbrukning under året och inte påverka resterande kunder nämnvärt.
Därför har denna kund uteslutits ur undersökningen. Lågspänningsnätet in-
nehåller inga prosumenter.

Figur 5: Lågspänningsnät under nätstation T0595.
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Inom lågspänningsnätet överförs elen med markkabel. Den totala längden på
kablarna från nätstationen till varje kabelskåp redovisas i tabell 1. Måtten
är tagna från modellen över nätet i dpPower. Kablarna från nätstationen till
kabelskåpen och mellan kabelskåpen består av aluminiumkablar med arean
50 mm2, 95 mm2 och 150 mm2. En mer detaljerad beskrivning ges i bilaga
1. Mellan kabelskåpen och kunderna går kopparkablar på 10 mm2.

Tabell 1: Den totala längden på kablarna mellan nätstationen och ka-
belskåpen.

Kabelskåp Längd (m)
A 18
B 92
C 162
D 105
E 220
F 217

De parametrar som använts under projektet är spänning och ström per fas.
Mätvärdena har kvartsupplösning och är insamlade från midnatt den 9 april
2021 till klockan 11 den 16 april 2021. Det är möjligt att exportera mätvärden
från elmätarna som är sparade varje kvart eller varje timme. Till detta arbete
valdes kvartsvärden då det ger en bättre tidsupplösning.

4.1.1 Elmätare och noggrannhetsklasser

Med mätvärdena följer även en viss mätosäkerhet. I Mätinstrumentdirektivet
(MID) specificeras krav på aktiva elenergimätares mätnoggrannhet. Tre olika
noggrannhetsklasser definieras och betecknas som klass A, B och C [36].
Swedac har utifrån MID skapat ett antal föreskrifter. I föreskrifterna gällande
elmätare för mätning av aktiv elenergi upp till och med 63 A med undantag
för mättransformatorer eller fördelningsmätare (STAFS 2016:4) står det att
elmätare måste vara av minst klass A för att få användas vid direktmätning
och av klass B för övrig mätning [37].

I det undersökta lågspänningsnätet är elmätare av modellen OMNIPOWER
trefasmätare från Kamstrup installerade hos samtliga kunder och i nätstatio-
nen. Denna elmätare kan levereras som antingen klass A eller B vid mätning
av aktiv energi. Mätosäkerheten på de parametrar som ingår i projektet pre-
senteras i tabell 2 [e-post P Johannesson 2021-04-22]. Mätvärdena tas en
gång per tidsintervall under ungefär en sekund [e-post P Johannesson 2021-
05-05]. Både spänningen och strömmen per fas anges med tre värdesiffror.
Med mätvärdena följer en tidsstämpel med datum och tidsangivelse ner till
sekundnivå. Tiden i elmätaren kalibreras en gång per dygn mot en NTP-
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server och under en vecka driver klockan mindre än en sekund [e-post P
Johannesson 2021-05-28]. NTP står för Network Time Protocol vilket är ett
protokoll som kan användas för att synkronisera tiden mellan olika enheter
i ett nätverk.

Tabell 2: Parametrar som ingår i projektet samt deras mätosäkerhet.

Parameter Mätosäkerhet (%)
Ström ± 2

Spänning ± 2

4.1.2 Program för analys av mätvärden

Mätvärden från elmätarna i det utvalda lågspänningsnätet exporterades till
Excelfiler. Även de teoretiska värdena på spänningar och strömmar i låg-
spänningsnätet framtagna med dpPower Analyzer exporterades till Excelfi-
ler. Alla Excelfiler lästes sedan in och analyserades i beräkningsprogrammet
Matlab. Främsta anledningen till att detta program valdes är att det kan
hantera stora datamängder och utföra matematiska operationer snabbt samt
att det är användarvänligt.

4.2 dpPower

För att ta fram beräknade spänningsnivåer och strömmar i det utvalda låg-
spänningsnätet användes programmet dpPower från företaget Digpro. Det är
baserat på ett geografiskt informationssystem (GIS) som i kombination med
information om elnätet skapar ett nätinformationssystem (NIS). I dpPower
finns alla komponenter i Faluns elnät dokumenterade för att skapa en så
verklighetstrogen modell av nätet som möjligt. Det går även att modifiera
komponenterna och infoga nya i den befintliga modellen om det sker föränd-
ringar i nätet. En ny komponent kan infogas som driftsatt eller projekterad
vilket gör att programmet kan användas vid eventuella ut- eller ombyggnatio-
ner av elnätet. I dpPower kan nätet antingen visas som ett kopplingsschema
eller i en karta, exempel på hur det kan se ut visas i figur 6. Genom använd-
ning av verktyget dpPower Analyzer kan nätberäkningar utifrån modellen
över elnätet genomföras.
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(a) Kopplingsschema. (b) Karta.

Figur 6: Två skärmavbilder från programmet dpPower. I (a) visas lågspän-
ningsnätet T0595 som kopplingsschema och i (b) visas delar av det i en
karta.

4.2.1 dpPower Analyzer

dpPower Analyzer är ett nätberäkningspaket som använder sig av den nätin-
formation och topologi som finns lagrad i dpPower. Analyzer kan användas
för att utföra lastflödesberäkningar och felanalyser på nät med huvudspän-
ningar från 230 V till 400 kV. Vid genomförandet av en nätberäkning spe-
cificeras först vilka spänningsnivåer som ska ingå, vilka stadier (exempelvis
driftsatt eller projekterad) som ska inkluderas samt var i nätet som beräk-
ningen ska avslutas. När dessa inställningar har angivits så bestäms sedan i
vilken del av nätet som beräkningen ska genomföras. I detta arbete har en
symmetrisk last- och felströmsberäkning genomförts. Beräkningarna har ut-
förts för en huvudspänning på 400 V och avslutats i anslutningspunkten till
en skena på 10 kV, vilket är i nätstationen. Endast driftsatta komponenter i
nätet har inkluderats i beräkningarna.

Beräkningarna utgår ifrån det maximala effektuttaget i elnätet vilket beräk-
nas med användning av Velanders formel som presenterades i avsnitt 3.3. För
varje kund finns de senaste tolv månadernas energiförbrukning dokumente-
rad samt en så kallad SCB-kod som anger vilken kundkategori kunden tillhör.
Alla SCB-koder återfinns i en Velandertabell där det är angivet vad varje kod
hör ihop med för Velanderkonstanter och effektfaktor. Velanderkonstanterna
för de kundkategorier som finns representerade i det undersökta lågspän-
ningsnätet presenteras i tabell 3. Falu Elnät använder sig av en effektfaktor
på 0,93 för samtliga kundkategorier för att specificera andelen aktiv respek-
tive reaktiv effekt som förbrukas i lastpunkterna. Avslutningsvis anges det
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om resultatet ska presenteras i kartan, i en rapport eller exporteras till ett
kalkylprogram som exempelvis Excel.

Tabell 3: Beskrivning av SCB-koder och vad de har för Velanderkonstanter.

SCB-kod Beskrivning k1 k2
100 Lägenhet 0.00023 0.0632
211 Villa, direktelvärme 0.00027 0.0454
212 Villa, elvärme vattenburen 0.00027 0.0454
213 Villa, värmepump eltillsats 0.00027 0.0454
215 Villa, oljevärme/elvärme 0.00028 0.025
216 Villa, elvärme/fastbränsle 0.00028 0.025
221 Villa, oljevärme 0.00028 0.025
640 Kollektivtrafik, järnväg, buss 0.00023 0.316

4.3 Genomförande

4.3.1 Sortering av faser

Parametrarna spänning och ström mäts per fas både i nätstationen och hos
kund. Dock så behöver inte den fas som exempelvis mäts som fas ett hos
kund motsvara den fas som mäts som fas ett i nätstationen. Detta beror på
att ordningen på faserna kan ha skiftats mellan nätstationen och kund. Det
ger som följd att exempelvis fas två från nätstationen kan ha kopplats in på
fas ett i elmätaren hos kund. Innan analyserna genomfördes sorterades därför
mätvärdena så att faserna hos kund motsvarade faserna i nätstationen. Detta
gjordes genom att först para ihop fasspänningen mellan alla kunder som var
kopplade till samma kabelskåp genom användning av ekvation 14. Uppmätta
spänningsnivåer på en fas hos en kund användes som variabel A och som
variabel B användes uppmätta spänningsnivåer på en fas hos en annan kund
kopplad till samma kabelskåp. Korrelationskoefficienten beräknades sedan för
alla möjliga kombinationer av faser mellan kunderna och slutligen parades
de faser som hade högst koefficient ihop.

Efter att kundernas faser sorterats under varje kabelskåp så matchades faser-
na hos kund mot faserna i nätstationen. Även detta gjordes med användning
av ekvation 14 där variabel A utgjordes av uppmätta spänningsnivåer på
en av faserna i nätstationen och variabel B av uppmätta spänningsnivåer
på en av faserna hos kund. Korrelationskoefficienten beräknades sedan för
alla möjliga kombinationer av faser mellan nätstationen och kund. Vanligt-
vis valdes sedan den kombination som gav högst korrelationskoefficient på
samtliga faser. I några fall hade dock flera fasspänningar hos kund högst ko-
efficient med samma fasspänning i nätstationen. Då undersöktes hur faserna
hos andra kunder kopplade till samma kabelskåp hade parats ihop med nät-
stationens faser och hur den aktuella kundens fasspännningar förhöll sig till
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deras fasspännningar. Om fenomenet återkom hos alla kunder kopplade till
samma kabelskåp undersöktes om en fasspänningen hos kund hade betydligt
lägre korrelationskoefficient med de andra två faserna i nätstationen. Denna
fas hos kund valdes då att paras ihop med den aktuella fasen i nätstatio-
nen. De resterande två faserna hos kund parades sedan ihop med den fas i
nätstationen som de hade näst högst korrelationskoefficient med.

Avslutningsvis undersöktes differensen mellan den skenbara effekten som flö-
dade genom nätstationen och den som uppmättes hos samtliga kunder. Den
skenbara effekten i nätstationen och hos kund beräknades per fas i varje tids-
steg med användning av ekvation 6. Differensen mellan den skenbara effekten
som flödar genom nätstationen och den totala skenbara effekten uppmätt hos
alla kunder kan inte vara negativ i det undersöka lågspänningsnätet till följd
av att det inte innehåller några prosumenter. Detta blir därför en tydlig
indikator på om någon fas är felplacerad. I bilaga 2 presenteras effektförlus-
ten per fas innan och efter det att samtliga kunders faser sorterats för att
överensstämma med faserna i nätstationen.

För att ytterligare kontrollera hur faserna förhöll sig besöktes det utvalda
lågspänningsnätet och mätningar genomfördes direkt i nätstationen och i
några av kabelskåpen. Till detta användes en strömtång och en spännings-
provare. Först mättes storleken på strömmen som flödade från nätstationen
till kabelskåpen A och B i figur 5 per fas med användning av strömtången.
Fasföljden kontrollerades med spänningsprovaren. Sedan mättes strömmen
på de ankommande kablarna från nätstationen i kabelskåpen A och B. I ka-
belskåp A mättes även de utgående strömmarna till kabelskåpen C och D
per fas. Strömmen på de ankommande kablarna från kabelskåp A mättes i
kabelskåp D per fas. I kabelskåp C mättes strömmen på de ankommande kab-
larna från kabelskåp A och de utgående strömmarna till kabelskåp F per fas.
Slutligen mättes strömmen på de ankommande kablarna från kabelskåp C i
kabelskåp F samt storleken på de utgående strömmarna till kund 24 per fas.
I samtliga kabelskåp kontrollerades fasföljden med spänningsprovaren.

4.3.2 Justering av belastningsnivå och filtrering av mätvärden

Till följd av att mätvärdena är insamlade från den 9 april 2021 till 16 april
2021, vilket var en vecka med normala vårtemperaturer, gjordes antagandet
att förbrukningen i lågspänningsnätet inte var maximal under veckan. Detta
undersöktes närmare genom att jämföra den högsta sammanlagda effektför-
brukningen som inträffade under perioden mätvärdena samlades in med den
högsta sammanlagda effektförbrukningen i lågspänningsnätet som inträffat
hitintills under år 2021. Den sammanlagda effektförbrukningen i varje tids-
steg togs fram genom att beräkna totala skenbara effekten med ekvation 6
och summera för samtliga kunder i nätet. Detta visade att belastningsnivån
under insamlingsperioden som högst varit 75 procent av när som mest effekt
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förbrukades i lågspänningsnätet under året. Till följd av detta justerades
belastningsnivån i dpPower Analyzer från 100 procent till 75 procent.

Ytterligare en åtgärd gjordes till följd av att resultaten från dpPower Ana-
lyzer representerar nätet när det är maximalt effektuttag. För att kunna
göra en bra jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden sorterades
de fem procent av tidsstegen när som högst effekt uppmättes i nätstationen
ut. Den totala skenbara effekten i nätstationen i varje tidssteg beräknades
med ekvation 5. Sedan sorterades de fem högsta procenten ut för att få de
tidpunkter när som mest skenbar effekt matades ut från nätstationen till
det underliggande nätet. Mätvärden från dessa tidpunkter användes sedan i
samtliga undersökningar.

4.3.3 Verifiering av dpPower

För att verifiera dpPower genomfördes två olika undersökningar. I den första
studerades hur det teoretiska procentuella spänningsfallet mellan nätstation
och kund framtaget med lastflödesberäkningar i dpPower Analyzer överens-
stämmer med de uppmätta procentuella spänningsfallen. Det procentuella
spänningsfallet beräknades genom att spänningsnivån i nätstationen sub-
traherades med spänningsnivån hos kund och sedan dividerades med spän-
ningsnivån i nätstationen. Vid beräkning av det teoretiska procentuella spän-
ningsfallet användes spänningsnivåer framtagna med simulering i dpPower
Analyzer. Eftersom att simuleringen som genomfördes i Analyzer var sym-
metrisk så gäller det teoretiska spänningsfallet för varje fas. De uppmätta
procentuella spänningsfallen beräknades för varje fas utifrån de uppmät-
ta spänningsnivåerna i varje tidssteg. Baserat på de uppmätta procentuella
spänningsfallen framtagna i samtliga tidssteg beräknades ett medelvärde och
en standardavvikelse på spänningsfallet per kund och fas.

För att undersöka hur stor påverkan det har på resultatet om det uppmätta
spänningsfallet inte beräknas per fas så togs även ett resultat fram när ett
medelvärde av spänningsnivån använts vid beräkningen av spänningsfallet.
Medelvärdet av spänningsnivån togs fram genom att summera den uppmät-
ta spänningen på samtliga faser i varje tidssteg och dividera med tre. De
procentuella spänningsfallen beräknades sedan på samma sätt som tidigare
och ett medelvärde och en standardavvikelse togs fram per kund.

I den andra undersökningen jämfördes den teoretiska skenbara effekten med
den uppmätta skenbara effekten hos kund. För att beräkna den teoretiska
skenbara effekten användes spänningen och strömmen hos kund framtagen
med simulering i dpPower Analyzer i ekvation 6. Detta resultat gäller för var-
je fas eftersom simuleringen är symmetrisk. Den uppmätta skenbara effekten
i varje tidssteg beräknades per fas genom att använda mätvärden för spän-
ningen och strömmen i ekvation 6. Ett medelvärde och en standardavvikelse
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på den uppmätta skenbara effekten togs fram per fas för varje kund.

I båda undersökningarna delades resultaten upp utifrån kundernas SCB-
koder. I tabell 3 kan det observeras att flera av de olika SCB-koderna har
samma Velanderkonstanter och i princip representerar samma typer av kun-
der. Dessa slogs därför samman den slutliga indelningen av kunderna visas
i tabell 4. Vilket nämnts tidigare så är kund 1 och 2 kopplade till samma
anslutningspunkt men har separata elmätare. I undersökningen av den sken-
bara effekten adderas effekten som är uppmätt hos kund 1 och 2 för att vara
jämförbar med den teoretiska som består av den totala effekten som flödar i
anslutningspunkten.

Tabell 4: Slutgiltig indelning av kunder presenterade i figur 5.

Kundkategori SCB-kod Beskrivning Kunder
1 100 Lägenhet 2, 20
2 211, 212, 213 Villa, elvärme 5, 6, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 17, 19, 22
3 215, 216, 221 Villa, annan uppvärmning 1, 3, 4, 7, 8, 15,

16, 18, 21, 23
4 640 Kollektivtrafik 24

4.3.4 Lokalisering av icke-tekniska nätförluster

I denna delstudie undersöktes om korrelationskoefficienten mellan uppmätta
och teoretiska spänningsnivåer hos kund kan användas för att lokalisera icke-
tekniska nätförluster. Metoden har undersökts i en tidigare studie och visat
lovande resultat [8]. I den studien användes en numerisk metod som utifrån
huvudspänningen i nätstationen, timvärden från energimätare hos kunder
och elnätsparametrar beräknade den teoretiska spänningsnivån hos kund. I
detta projekt beräknades den teoretiska spänningsnivån hos kund genom an-
vändning av den uppmätta spänningsnivån i nätstationen per fas samt det
teoretiska procentuella spänningsfallet till kund. Det teoretiska procentuella
spänningsfallen mellan nätstationen och kunderna beräknades utifrån de te-
oretiska spänningsnivåerna i nätstationen och hos kunderna framtagna med
dpPower Analyzer.

Sedan användes formeln som presenteras i ekvation 14 för att beräkna den
statistiska korrelationen mellan de uppmätta och teoretiska spänningsnivåer-
na hos varje kund per fas. I ekvation 14 representerade således de uppmätta
spänningsnivåerna variabel A och de teoretiska spänningsnivåerna variabel
B. För att undersöka hur stor påverkan det har på resultatet om korrela-
tionskoefficienten inte beräknas per fas så togs även ett resultat fram när
ett medelvärde av spänningsnivån i nätstationen och hos kund använts vid
beräkningen. Medelvärdet av spänningsnivån togs fram genom att summe-
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ra den uppmätta spänningen på samtliga faser i varje tidssteg och dividera
med tre. Korrelationskoefficienten beräknades sedan på samma sätt som ti-
digare. Detta resultat kan tas fram även om faserna mellan nätstationen och
kunderna inte blivit sorterade.
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5 Resultat

5.1 Sortering av faser

Hur kundernas faser förhöll sig till nätstationens presenteras i bilaga 3. Hos
nio kunder var ordningen på faserna en annan än ordningen i nätstationen.
Den undersökning som genomfördes med mätningar direkt i lågspänningsnä-
tet visade att fasföljden var medurs både i nätstationen och i kabelskåpen.
Storleken på strömmarna som flödade på varje fas överensstämde bra mel-
lan kabelskåpen. Mätningen av strömmen på kablarna kopplade till kund 24
visade att en dubbelt så stor ström gick på fas två jämfört med på fas ett
och fas tre.

5.2 Verifiering av dpPower

5.2.1 Teoretiskt och uppmätt spänningsfall

I denna del presenteras det uppmätta och teoretiska spänningsfallet mellan
nätstationen och kund i procent för samtliga kundkategorier och faser. Den
röda markeringen visar det teoretiska procentuella spänningsfallet och den
blå markeringen visar medelvärde och standardavvikelse av de uppmätta
procentuella spänningsfallen.

I figur 7 presenteras det uppmätta och teoretiska procentuella spännings-
fallet på varje fas för kundkategori 1. För båda kunderna är det uppmätta
spänningsfallet högst på fas ett, lägre på fas två och lägst på fas tre. För
kund 2 överensstämmer det uppmätta och teoretiska spänningsfallet bra på
alla tre faser. Den största differensen mellan det uppmätta och teoretiska
spänningsfallet för denna kund inträffar på fas ett, vilket kan ses i figur 7a.
För kund 20 stämmer det uppmätta och teoretiska spänningsfallet bra över-
ens på fas ett. På fas två och tre, vilkas resultat visas i figur 7b respektive
7c, är det uppmätta spänningsfallet ungefär 1.5 procentenheter lägre än det
teoretiska för kund 20.
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(a) Fas ett.

(b) Fas två.

(c) Fas tre.

Figur 7: Procentuellt spänningsfall mellan nätstation och kund på respekti-
ve fas för kundkategori 1. Röd markering representerar det teoretiska spän-
ningsfallet och blå markering visar medelvärde och standardavvikelse av de
uppmätta spänningsfallen.
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I figur 8 presenteras det uppmätta och teoretiska procentuella spännings-
fallet på varje fas för kundkategori 2. För en majoritet av kunderna är det
uppmätta spänningsfallet högst på fas ett, lägre på fas två och lägst på fas
tre. Ett undantag är kund 22 där medelvärdet av det uppmätta spännings-
fallet är betydligt högre på fas två än på fas ett och tre. I figur 8a, som
visar spänningsfallet på fas ett, syns det att ungefär hälften av kunderna
har ett lika stort uppmätt som teoretiskt spänningsfall. För resterande kun-
der är det teoretiska spänningsfallet högre än medelvärdet av det uppmätta
spänningsfallen. På fas två är medelvärdet av det uppmätta spänningsfallet
lägre än det teoretiska för samtliga kunder förutom kund 22, vilket kan ses
i figur 8b. I figur 8c presenteras spänningsfallet på fas tre för kundkategori
2. Medelvärdet av de uppmätta spänningsfallen på denna fas är lägre än det
teoretiska för samtliga kunder.

(a) Fas ett.

(b) Fas två.
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(c) Fas tre.

Figur 8: Procentuellt spänningsfall mellan nätstation och kund på respekti-
ve fas för kundkategori 2. Röd markering representerar det teoretiska spän-
ningsfallet och blå markering visar medelvärde och standardavvikelse av de
uppmätta spänningsfallen.

I figur 9 presenteras det uppmätta och teoretiska procentuella spännings-
fallet på varje fas för kundkategori 3. För en majoritet av kunderna är det
uppmätta spänningsfallet högst på fas ett, lägre på fas två och lägst på fas
tre. Ett undantag är kund 23 där medelvärdet av det uppmätta spännings-
fallet är betydligt högre på fas två än på fas ett och tre. I figur 9a, som
visar spänningsfallet på fas ett, går det att se att en stor del av kunderna
har ungefär lika stort uppmätt som teoretiskt spänningsfall. Endast kund 23
har ett betydligt lägre uppmätt spänningsfall än teoretiskt. Resultatet för
fas två visas i figur 9b. På denna fas är medelvärdet av de uppmätta spän-
ningsfallen lägre än det teoretiska för ungefär hälften av kunderna. På fas
tre är medelvärdet av de uppmätta spänningsfallen lägre än det teoretiska
för alla kunder förutom kunderna 1, 3 och 4, vilket kan ses i figur 9c.
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(a) Fas ett.

(b) Fas två.

(c) Fas tre.

Figur 9: Procentuellt spänningsfall mellan nätstation och kund på respekti-
ve fas för kundkategori 3. Röd markering representerar det teoretiska spän-
ningsfallet och blå markering visar medelvärde och standardavvikelse av de
uppmätta spänningsfallen.
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I figur 10 visas resultatet när det uppmätta spänningsfallet beräknats utifrån
ett medelvärde av spänningsnivån i nätstation och hos kund. För kund 2
från kundkategori 1 och för kunderna 1, 3 och 4 från kundkategori 3 så är
medelvärdet av de uppmätta spänningsfallen något högre än det teoretiska,
vilket kan ses i figur 10a och 10c. För resterande kunder är medelvärdet av
de uppmätta spänningsfallen lägre än det teoretiska spänningsfallet.

(a) Kundkategori 1.

(b) Kundkategori 2.
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(c) Kundkategori 3.

Figur 10: Resultat från när ett medelvärde av samtliga fasers spänningsnivå
använts vid beräkning av det uppmätta spänningsfallet. Röd markering re-
presenterar det teoretiska spänningsfallet och blå markering visar medelvärde
och standardavvikelse av det uppmätta spänningsfallet.

5.2.2 Teoretisk och uppmätt skenbar effekt

I detta avsnitt presenteras den uppmätta och teoretiska skenbara effekten
för samtliga kundkategorier och faser. Den röda markeringen visar den te-
oretiska skenbara effekten och den blå markeringen visar medelvärde och
standardavvikelse av den uppmätta skenbara effekten hos kund.

I figur 11 presenteras den uppmätta och teoretiska skenbara effekten på varje
fas för kundkategori 1. Medelvärdet av den uppmätta skenbara effekten är
ungefär 1 till 2 kVA lägre än den teoretiska för alla kunder på samtliga
faser. Anledningen till att kund 1 och 2 presenteras tillsammans är att de
är kopplade till samma anslutningspunkt, vilket nämnts tidigare. Kund 1
tillhör egentligen kundkategori 3.
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(a) Fas ett.

(b) Fas två.

(c) Fas tre.

Figur 11: Skenbar effekt på respektive fas för kundkategori 1. Röd markering
representerar den teoretiska skenbara effekten hos kund och blå markering
visar medelvärde och standardavvikelse av de uppmätta skenbara effekterna.
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I figur 12 presenteras den uppmätta och teoretiska skenbara effekten på var-
je fas för kundkategori 2. Medelvärdet av den uppmätta skenbara effekten
är lägre än den teoretiska för alla kunder på samtliga faser. På fas ett är
medelvärdet av den uppmätta skenbara effekten i snitt ungefär 2 kVA lägre
än den teoretiska, vilket kan ses i figur 12a. Resultatet för fas två presente-
ras i figur 12b. Medelvärdet av den uppmätta skenbara effekten på fas två
är för de flesta kunder mellan 1 till 3 kVA lägre än den teoretiska. Notera
att medelvärdet av den uppmätta skenbara effekten för kund 6 är 0 kVA på
denna fas. I figur 12c presenteras resultatet för fas tre. Medelvärdet av den
uppmätta skenbara effekten på denna fas är runt 2 till 3 kVA lägre än den
teoretiska för en majoritet av kunderna.

(a) Fas ett.

(b) Fas två.
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(c) Fas tre.

Figur 12: Skenbar effekt på respektive fas för kundkategori 2. Röd markering
representerar den teoretiska skenbara effekten hos kund och blå markering
visar medelvärde och standardavvikelse av de uppmätta skenbara effekterna.

I figur 13 presenteras den uppmätta och teoretiska skenbara effekten på varje
fas för kundkategori 3. Precis som i resultatet för kundkategori 1 så presen-
teras kund 1 och 2 tillsammans för att de är kopplade till samma anslut-
ningspunkt. Kund 2 tillhör egentligen kundkategori 1. Medelvärdet av den
uppmätta skenbara effekten är ungefär 1 till 2 kVA lägre än den teoretiska
för en majoritet av kunderna. Undantaget är kund 3 där medelvärdet av den
uppmätta skenbara effekten är något högre än den teoretiska på fas ett och
två, vilket kan ses i figur 13a och 13b.

(a) Fas ett.
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(b) Fas två.

(c) Fas tre.

Figur 13: Skenbar effekt på respektive fas för kundkategori 3. Röd markering
representerar den teoretiska skenbara effekten hos kund och blå markering
visar medelvärde och standardavvikelse av de uppmätta skenbara effekterna.

5.3 Lokalisering av icke-tekniska nätförluster

I figur 14 presenteras korrelationskoefficienten mellan uppmätta och beräk-
nade spänningsnivåer hos kund för fas ett, fas två respektive fas tre. Den
kund som avviker mest i resultatet är kund 16 som har lägst korrelations-
koefficient på både fas ett och fas två, vilket kan ses i figur 14a och 14b. I
resultatet för fas tre som visas i figur 14c har kund 13 lägst korrelationsko-
efficient. För många kunder är korrelationskoefficienten mellan de uppmätta
och teoretiska spänningsnivåerna lägst på fas två.
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(a) Fas ett.

(b) Fas två.
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(c) Fas tre.

Figur 14: Korrelationskoefficienten mellan uppmätt spänningsnivå Uu och
teoretisk spänningsnivå Ut hos kund på respektive fas.

I figur 15 visas resultatet från när ett medelvärde av spänningsnivån på
samtliga faser i nätstationen och hos kunderna använts vid beräkning av
korrelationskoefficienten. Alla kunder har en högre korrelationskoefficient i
detta resultat än i resultaten per fas som presenteras i figur 14. Kund 16
utmärker sig som kunden med lägst korrelationskoefficient.

Figur 15: Korrelationskoefficienten mellan uppmätt spänningsnivå Uu och
teoretisk spänningsnivå Ut hos kund när ett medelvärde av spänningsnivån
på samtliga faser använts.
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6 Diskussion

6.1 Sortering av faser

Metoden att para ihop faserna hos kund med rätt fas i nätstationen utifrån
vilka faser som har högst korrelationskoefficient fungerade för lågspännings-
nätet som undersökts i detta projekt men var inte helt optimal. Det första
steget att para ihop faserna mellan kunderna kopplade till samma kabelskåp
var relativt enkelt. Det var endast kunderna ett till fyra som var kopplade
till kabelskåpet närmast nätstationen som det var svårt att para ihop faser-
na mellan. Detta på grund av att spänningsnivån var tämligen jämn mellan
de tre faserna. Att kombinera faserna mellan kund och nätstation utifrån
korrelationskoefficienten fungerade inte alltid. Det inträffade flera gånger att
fler än en fas hos kund hade högst korrelationskoefficient med samma fas i
nätstationen. Denna metod att sortera faser på skulle därför inte vara lämp-
lig att automatisera för att sortera faser för ett större antal kunder då den
innehöll specialfall som fick undersökas manuellt.

En alternativ metod kan vara att först sortera faserna under varje kabelskåp
med användning av korrelationskoefficienter och sedan matcha kabelskåpen
mot nätstationen utifrån den effekt eller ström som är uppmätt, likt i bilaga
2. Genom att först sortera kundernas faser under varje kabelskåp minskar
antalet möjliga kombinationer av faser jämfört med om alla kunders faser
är oberoende av varandra och ska paras ihop direkt med nätstationens fa-
ser. I lågspänningsnätet som undersökts i detta projekt saknades mätvärden
från en kund vilket gör det svårare att utgå ifrån effekten alternativt ström-
men vid sortering av faser. Hur möjligheten att sortera faserna mellan kund
och nätstation skulle påverkas av om en eller flera kunder har en elproduk-
tionsanläggning installerad har inte undersökts i detta projekt eftersom inga
sådana kunder fanns i det utvalda lågspänningsnätet.

Av de 23 kunder som ingick i undersökningen så överensstämmer inte ord-
ningen på faserna hos kund med ordningen på faserna i nätstationen hos nio
stycken. Hos samtliga av dessa har två av faserna bytt plats vilket medför
att de kunderna får en fasföljd som är motsatt den i nätstationen. De mät-
ningar som genomfördes med spänningsprovare i nätstationen och i några
av kabelskåpen visade att samtliga hade en fasföljd som var medurs. Mät-
ningarna av strömmarna som flödade på de olika faserna i nätstationen och i
kabelskåpen visade också att storleksordningen på dessa överensstämde bra.
Detta tyder på att faserna är sorterade mellan nätstationen och kabelskåpen
och att det är mellan kabelskåpen och kunderna som ordningen på faserna
har skiftats. En förklaring till detta är att det analyserade lågspänningsnätet
är gammalt och att de kunder som nu har en motsatt fasföljd har haft det
från början när elen kopplades in. I nya lågspänningsnät i Falun är faserna
kopplade korrekt mellan nätstationen och kunderna.
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Om mätvärden per fas ska användas mer frekvent i verksamheten kan det
vara en bra idé att vid exempelvis mätarbyten dokumentera hur faserna hos
kund motsvarar faserna i nätstationen. Ett alternativ skulle också vara att
skifta faserna inne hos kund så att de motsvarar faserna i nätstationen. Att
två av faserna byter plats orsakar dock en motsatt fasföljd vilket kan ge
konsekvenser för de trefasiga maskiner som finns i hushållen. Detta gör att
det första alternativet att dokumentera faserna är att föredra.

6.2 Teoretiskt och uppmätt spänningsfall

I den första undersökningen studerades hur det teoretiska procentuella spän-
ningsfallet mellan nätstation och kund framtaget med lastflödesberäkning
i dpPower överensstämmer med det uppmätta procentuella spänningsfallet.
Inom samtliga kundkategorier är det uppmätta procentuella spänningsfallet
högst på fas ett, något lägre på fas två och lägst på fas tre för en majoritet av
kunderna. Detta kan förklaras med att det är mer vanligt förekommande att
enfasledningar i hushållen är kopplade till fas ett än till fas två eller tre. Det
ger som följd att faserna blir ojämnt belastade och får olika stora spännings-
fall. Med kunskap om detta skulle det exempelvis vara möjligt att justera
belastningen av faserna istället för att investera i en ny komponent om denna
börjar bli underdimensionerad för fas ett. Korrekt dimensionerade kompo-
nenter bidrar även till att onödigt stora tomgångsförluster kan undvikas. Vid
en jämnare belastning av faserna borde även de tekniska nätförlusterna i led-
ningar och transformatorer som är proportionerliga mot strömmen i kvadrat
att minska.

På fas ett är det uppmätta spänningsfallet nära det teoretiska för en majo-
ritet av kunderna inom alla kundkategorier. Det tyder på att modellen över
nätet i dpPower är bra och att simulera nätet utifrån Velanderkonstanter
tycks ge ett verklighetstroget resultat för fas ett. Kunderna 22 och 23 har
dock ett uppmätt spänningsfall som är betydligt lägre än det teoretiska på
fas ett och tre. Samtidigt har de ett uppmätt spänningsfall som är betyd-
ligt högre än det teoretiska på fas två. En trolig orsak till detta är att de
påverkas av kund 24 som uteslöts från undersökningen på grund av att den
inte har en ny elmätare monterad. Denna kund har sin högsta belastning på
fas två, vilket motiveras i bilaga 2 samt bekräftades av de mätningar som
genomfördes i lågspänningsnätet. Den högre belastningen av fas två bidrar
till ett högre spänningsfall på denna fas vilket påverkar kundera 22 och 23
som är kopplade till samma kabelskåp.

För en majoritet av kunderna så överskattar dpPower Analyzer spännings-
fallet på fas två och fas tre. Undantaget är kunderna 1, 2, 3 och 4. De är
kopplade till kabelskåpet som är placerat närmast nätstationen. Eftersom
spänningsfallet bland annat beror på längden på kablarna så har dessa kun-
der det lägsta teoretiska spänningsfallet. Detta tycks stämma bra med det
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uppmätta spänningsfallet även på fas två och fas tre. För de flesta övriga
kunder är dock mönstret tydligt att hur bra det teoretiska och uppmätta
spänningsfallet överensstämmer beror på vilken fas det gäller. Detta skulle
kunna motivera att genomföra osymmetriska simuleringar i dpPower Analy-
zer istället för symmetriska för att bättre efterlikna verkligheten. Dock borde
fler lågspänningsnät undersökas för att fastställa att det är ett återkomman-
de mönster i fler delar av elnätet.

Utifrån de kundkategorier som ingick i undersökningen noterades ingen mar-
kant skillnad mellan resultaten utan de procentuella uppmätta och teoretiska
spänningsfallen överensstämde i princip lika bra för samtliga Velanderkon-
stanter. I resultaten där ett medelvärde av spänningsnivån i nätstationen
och hos kund använts vid beräkningen av spänningsfallen syns det att de
uppmätta spänningsfallen oftast är runt en procent lägre än de teoretiska.
Nätberäkningarna i dpPower verkar således göra korrekta predikteringar av
vilka kunder som har högst respektive lägst spänningsfall men genomgående
överskatta storleken på spänningsfallet. Undantaget är kunderna kopplade
till kabelskåpet närmast nätstationen som överensstämmer bra även när ett
medelvärde av spänningsnivån på samtliga faser använts.

6.3 Teoretisk och uppmätt skenbar effekt

I den andra undersökningen studerades hur den teoretiska skenbara effekten
framtagen med lastflödesberäkningar i dpPower överensstämmer med den
uppmätta skenbara effekten hos kund. Resultatet visar att den teoretiska
skenbara effekten är högre än den uppmätta hos en majoritet av kunderna.
Vilket nämndes i avsnitt 2.5 så har elnätsföretag börjat använda mätvärden
vid dimensionering av elnät då traditionella dimensioneringsverktyg kan ge
en felaktig bild av effektbehovet. Resultatet från den här undersökningen
tyder på att simuleringen baserad på Velanders formel överskattar effektbe-
hovet hos kunderna i det undersökta lågspänningsnätet. Fler nätområden
bör dock undersökas för att kontrollera om det är en återkommande trend.
Den uppmätta skenbara effekten hos kund borde även undersökas under
en kall period när effektförbrukningen är som högst eftersom det är dessa
förhållanden som elnäten ska dimensioneras för. Det går inte att utesluta
att simuleringarna baserade på Velanders formel och de uppmätta värdena
stämmer bättre överens under andra förhållanden.

I resultatet går det inte att urskilja något entydigt mönster mellan kundka-
tegorierna att den teoretiska och uppmätta effekten överensstämmer bättre
för någon fas. Det var inte heller någon märkbar skillnad mellan de olika
kundkategorierna utan Velanderkonstanterna ger ett liknande resultat. I re-
sultatet går det även att notera att kund 6 har en uppmätt skenbar effekt
som är mycket nära noll på fas två men inte på övriga faser. Om det beror
på att kund 6 inte har någon last på den fasen, att det är fel på elmätaren
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eller att det har någon annan förklaring har inte undersökts närmare.

6.4 Lokalisering av icke-tekniska nätförluster

I den sista undersökningen studerades om Pearsons korrelationskoefficient
mellan de uppmätta och beräknade spänningsnivåerna hos kund kan använ-
das för att lokalisera icke-tekniska nätförluster i lågspänningsnätet. En låg
korreltationskoefficient ska indikera en misstänkt icke-teknisk nätförlust. I
resultatet utmärker sig kund 16 som den kund med lägst korrelationskoef-
ficient på både fas ett, fas två och när ett medelvärde av spänningsnivån
på samtliga faser använts. En närmare undersökning av denna kund visade
att den har stora spänningsvariationer på fas ett och fas två. Detta göra att
korrelationen mellan de uppmätta spänningsnivåerna som varierar mycket
och de teoretiska spänningsnivåerna som är betydligt jämnare blir låg. De
låga korrelationskoefficienterna orsakas därmed snarare av kundens förbruk-
ningsmönster än av icke-tekniska nätförluster.

Eftersom det inte är känt om det existerar några icke-tekniska nätförluster
i det undersökta lågspänningsnätet är det inte möjligt att utreda vad en
sådan skulle ha för inverkan på korrelationskoefficienten. Resultatet visar
dock att flera kunder har en relativt låg korrelationskoefficient kring 0.6
mellan de uppmätta och beräknade spänningsnivåerna, speciellt på fas två
och fas tre. Detta beror rimligtvis inte på fel på elmätarna utan att metoden
att ta fram de teoretiska spänningsnivåerna på inte är optimal. I avsnitt 4.3.4
nämndes att ett annat sätt att beräkna de teoretiska spänningsnivåerna på
användes i detta projekt än i studien där denna metod att lokalisera icke-
tekniska nätförluster på gav ett lovande resultat. Tillvägagångssättet som
användes i den studien kräver att elnätsparametrar förs över från dpPower
till ett annat lämpligt program för att sedan utifrån dessa samt den uppmätta
huvudspänningen i nätstationen och timvärden från energimätare beräkna
de teoretiska spänningsnivåerna hos kunderna.

Att göra detta är dock tidskrävande och inget som Falu Elnät i nuläget skulle
göra i en större skala för att lokalisera icke-tekniska nätförluster. Därför un-
dersöktes om de uppmätta spänningsnivåerna i nätstationen och de teoretiska
procentuella spänningsfallen från lastflödesberäkningar i dpPower Analyzer
kan användas för att ta fram teoretiska spänningsnivåer hos kund. Resulta-
tet visar att detta inte är möjligt vilket troligtvis beror på att de teoretiska
spänningsnivåerna blir för ospecifika när de inte har en direkt koppling till
energiförbukningen under det tidsintervall som de uppmätta spänningsnivå-
erna är insamlade ifrån. Med kunskap om resultaten från undersökningen av
de teoretiska och uppmätta procentuella spänningsfallen är det även väntat
att en metod baserad på de teoretiska procentuella spänningsfallen inte ger
ett lovande resultat.
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Korrelationskoefficienten är högre för samtliga kunder när den beräknas från
ett medelvärde av spänningsnivån i nätstationen och hos kund än per fas.
Detta beror troligtvis på att både den uppmätta och teoretiska spänningsni-
vån i varje tidssteg får mindre variationer när ett medelvärde används vilket
leder till en högre korrelationskoefficient. Att den uppmätta spänningsnivån
blir jämnare kan motiveras med resultatet i avsnitt 5.2.1. Där går det att se
att standardavvikelsen av de uppmätta procentuella spänningsfallen är lägre
när de beräknats utifrån ett medelvärde av spänningsnivån jämfört med per
fas. Ett jämnare spänningsfall leder således till en jämnare spänningsnivå.
Även i detta resultat har kund 16 den lägsta korrelationskoefficienten Detta
går också att motivera utifrån figur 10 i avsnitt 5.2.1 där kund 16 har en dub-
belt så stor standardavvikelse på det uppmätta procentuella spänningsfallet
jämfört med resten av kunderna.

Ett hinder som noterades under projektet var att det tog lång tid att ex-
portera mätvärden från elmätarna. Det är också orsaken till att inga större
nätområden undersökts. I dagsläget är det därför inte tidsmässigt försvarbart
att lokalisera icke-tekniska nätförluster i en större skala med användning av
mätvärden. Det är möjligt att hastigheten som mätvärdena exporteras med
varierar till exempel berorende på var lågspänningsområdet är lokaliserat och
vilken tidupplösning som används. Ett alternativ kan då vara att plocka ut
en mindre mängd mätvärden tagna per timme och undersöka effektförluster-
na i lågspänningsnätet som i bilaga 2. Utifrån den översiktliga bilden över
nätförlusterna kan man då besluta om dessa är godtagbara eller om lågspän-
ningsnätet bör undersökas närmare, antingen direkt i fält eller genom analys
av mätvärden.

6.5 Förslag på fortsatta studier

För att kunna dra några välgrundade slutsatser från detta projekt bör studi-
en upprepas för flera lågspänningsnät. Gärna både stads- och landbygdsnät
med varierande storlek och typer av kunder. Detta skulle ge en uppfattning
om simuleringarna i dpPower Analyzer överensstämmer bättre med uppmät-
ta värden för vissa typer av nät och kunder. Om detta skulle visa att det
är vanligt förekommande att faserna har olika stor belastning vore det även
intressant att undersöka om osymmetriska simuleringar i dpPower kan vara
ett alternativ för att få ett mer verklighetstroget resultat.

Med mätvärden från flera lågspänningsnät är det även möjligt att studera
närmare vad som krävs av en algoritm för att kunna sortera faserna mellan
nätstationen och alla kunder. En faktor som borde undersökas närmare är hur
kunder med elproduktionsanläggningar ska hanteras i en sådan algoritm och
hur det påverkar möjligheterna att detektera vilka faser som ska paras ihop.
Som alternativ kan det även undersökas om det är genomförbart att under
detta eller nästkommande mätarbyte dokumentera i exempelvis dpPower hur
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faserna hos kunderna är kopplade i förhållande till nätstationen.

I denna studie användes mätvärden från när energiförbrukningen i elnätet
inte var maximal. Till följd av detta justerades belastningsnivån av lågspän-
ningsnätet i dpPower Analyzer till 75 procent. Det vore intressant att stu-
dera närmare hur väl simuleringar i dpPower Analyzer med 100 procent i
belastningsnivå stämmer med mätvärden tagna under en period med låga
utomhustemperaturer när elförbrukningen är maximal. Eftersom elnätet är
dimensionerat utifrån detta scenario och att det är under dessa förhållanden
som de högsta spänningsfallen uppstår så är mätvärden från sådana perioder
extra intressanta att studera.

För att det ska vara möjligt att analysera nätförluster i ett lågspänningsnät
utifrån mätvärden från nätstationen och underliggande kunder krävs det
att nätet är korrekt dokumenterat. Även tillfälliga omkopplingar bör finnas
dokumenterade eftersom dessa annars kan bidra till att resultatet blir miss-
visande eller svårtolkat. Speciellt om mätvärden insamlade under en kort
period analyseras kan tillfälliga omkopplingar få en stor påverkan på resul-
tatet. Om Falu Elnät vill utöka andelen nätstationer med elmätare kan det
vara aktuellt att undersöka närmare hur tillfälliga omkopplingar ska doku-
menteras för att undvika felaktiga resultat.

Om användningen av mätvärden från de nya elmätarna ska öka i verksamhe-
ten bör det undersökas närmare hur insamling och lagring av mätvärden kan
göras så att de är enkla att tillgå. Beroende på vad mätvärdena ska användas
till kan det även vara intressant att studera hur olika stödsystem kan sam-
arbeta för att underlätta vid analyser. Även mätvärdenas kvalité och hur de
påverkas av insamlings- och lagringssystem bör undersökas närmare.
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7 Slutsatser

Incitamenten som Energimarknadsinspektionen tagit fram för att främja en
jämn belastning av elnäten och sänkta nätförluster vittnar om att det blir allt
viktigare att ha en energieffektiv drift av elnäten. Ett verktyg som kan hjälpa
elnätsföretagen att åstadkomma detta är nätstationsmätning som möjliggör
avgränsning från överliggande nät. Detta gör att mer detaljerade analyser av
nätförluster i lågspänningsnät kan genomföras. Mätvärden kan även utgöra
ett bra underlag vid dimensionering och planering av elnätet. I lågspännings-
nätet som undersöktes i detta projekt var den teoretiska skenbara effekten
beräknad med dpPower Analyzer högre än den uppmätta skenbara effek-
ten hos en majoritet av kunderna. Detta tyder på att Velanders formel som
dpPower Analyzer utgår ifrån i simuleringarna överestimerar lågspännings-
nätets effektförbrukning. Att dra någon generell slutsats kring detta är dock
inte möjligt då endast ett lågspänningsnät undersökts och mätvärdena är
insamlade under en vecka.

Under detta projekt framkom att faserna i det undersökta lågspänningsnätet
var ojämt belastade sinsemellan med högst spänningsfall på fas ett, någon
lägre på fas två och lägst spänningsfall på fas tre. Om detta är ett åter-
kommande fenomen i stora delar av Faluns elnät kan det bidra till onödigt
stora tekniska nätförluster. Resultaten i det här projektet visar att de teo-
retiska procentuella spänningsfallen framtagna med dpPower Analyzer och
uppmätta procentuella spänningssfallen framtagna från mätvärden från el-
mätare överensstämmer relativt bra för fas ett. För fas två och fas tre är de
teoretiska procentuella spänningsfallen högre än de uppmätta för en majo-
ritet av kunderna. Ojämnt belastade faser kan motivera att undersöka när-
mare om osymmetriska simuleringar i dpPower Analyzer bättre efterliknar
det verkliga elnätet. Ingen skillnad mellan de olika kundkategorierna som
fanns representerade i undersökningen noterades utan mönstret upprepades
för samtliga Velanderkonstanter.

Metoden som undersöktes i detta projekt för att lokalisera icke-tekniska nät-
förluster gav inte ett lovande resultat. Troligtvis var tillvägagångssättet att ta
fram de teoretiska spänningsnivåerna på inte lämpligt för ändamålet. Under
projektet noterades även att det var tidskrävande att exportera mätvärden
från alla elmätare i lågspänningsområdet. För att kunna använda mätvär-
den för att detektera eller lokalisera icke-tekniska förluster i en större skala
krävs förutom utveckling av metoden även en mer automatiserad insamling
av nödvändiga mätvärden. För att kunna genomföra analyser per fas bör
även en mer automatiserad metod utvecklas för att sortera faserna mellan
nätstation och kund än den som användes under projektet.
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Bilagor

Bilaga 1: Kabeldimensioner

I figur 16 visas det undersökta lågspänningsnätet. Trianglarna numrerade
från 1 till 24 representerar kunder och de horisontella linjerna numrerade med
bokstäver representerar kabelskåp. Kablarnas längder och dimensioner från
nätstationen till kabelskåpen A och B samt mellan kabelskåpen är angivna
i figuren. De angivna kablarna är av aluminium. Mellan kabelskåpen och
kunderna går kopparkablar med dimensionen 10 mm2.

Figur 16: Lågspänningsnät under nätstation T0595. Kablarnas längder och
dimensioner från nätstationen till närmsta kabelskåpen samt mellan ka-
belskåpen är utmärkta.
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Bilaga 2: Effektförlust per fas

I figur 17 visas differensen mellan uppmätt effekt i nätstation T0595 och
underliggande kunder per fas efter att dessa har blivit sorterade. Fas ett
och fas tre har en jämn effektförlust kring 1.5 till 2 kVA medan fas två har
högre och mer varierande förluster kring 5 kVA. En teori är att kund 24, som
inte ingick i undersökningen på grund av en gammal elmätare, har en hög
förbrukning på fas två.

Figur 17: Effektförlust per fas i lågspänningsnätet under nätstation T0595
efter att kundernas faser sorterats.

Differensen mellan den uppmätta effekten i nätstation T0595 och under-
liggande kunder per fas innan faserna har blivit sorterade visas i figur 18.
Jämfört med figur 17 så varierar storleken på effektförlusterna mer per fas.
Det förekommer även negativa förluster vilket inte är möjligt då lågspän-
ningsnätet inte innehåller någon elproduktion.
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Figur 18: Effektförlust per fas i lågspänningsnätet under nätstation T0595
innan kundernas faser sorterats.
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Bilaga 3: Sortering av faser

I tabell 5 presenteras den slutliga sorteringen av kundernas faser i förhål-
lande till nätstationens. Notera att hos de kunder där faserna hos kund inte
motsvarar faserna i nätstationen har endast två av faserna bytt plats. Detta
leder till att fasföljden hos kund är motsatt den i nätstationen.

Tabell 5: Beskrivning av hur kundernas faser förhåller sig till faserna i nät-
station T0595.

Kund Fas 1 Fas 2 Fas 3
1 1 3 2
2 3 2 1
3 1 3 2
4 1 2 3
5 1 2 3
6 1 3 2
7 1 2 3
8 2 1 3
9 1 2 3
10 1 2 3
11 1 2 3
12 1 2 3
13 1 2 3
14 1 2 3
15 3 2 1
16 2 1 3
17 2 1 3
18 1 2 3
19 1 2 3
20 3 2 1
21 1 2 3
22 1 2 3
23 1 2 3
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