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Abstract

Elmätarens roll i framtidens elnät

Smart metering in the future grid

Sofia Persson och Eva Svanberg

The initial aim of the roll out of smart electricity meters in Sweden was to allow
remote readings of the households’ monthly electricity consumption for billing
purposes. Since then the transition towards a smart grid has become a more
prioritized matter. In the roll out of next generation smart meters more attention is
therefore given to how the Distribution System Operator (DSO) can benefit from the
meter through different smart grid applications. This study uses a qualitative research
method to identify three general fields of application and 15 specific concepts
corresponding to ways in which the DSO can create added value from the
information provided by the smart meter.  The benefits of one of these concepts, the
so-called “last gasp” and “first breath” functionality, are assessed in a business case.
The study concludes that the three main areas of smart meter applications are
operating the grid, planning the grid and utility in the customers’ household. The study
also shows that the outcomes of the business case on the “last gasp” and “first
breath” functionality are highly dependent on the cost of the functionality, however
the investment can still be motivated through increased customer satisfaction and
improved outage management. The general conclusion is that the smart meter will
play an essential role in providing the control and information needed in the transition
to a smarter grid. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Att minska beroendet av fossila bränslen genom minskad energianvändning och ökad 

andel förnybar energi är en av vår tids största utmaningar. För att möta denna utmaning 

har EU formulerat tre klimatmål, kallade 20-20-20-målen, som förordar 

energieffektivisering, ökad andel förnyelsebar energi och minskade koldioxidutsläpp till 

år 2020. Den smarta elmätaren anses vara en nyckelkomponent för ett framtida elnät 

med mer distribuerad produktion, styrbara laster och aktiva kunder. EU förespråkar 

därför också att 80 procent av alla konsumenter ska ha en smart mätare installerad till år 

2020. Sverige genomförde på grund av ändrade lagkrav en stor utrullning av fjärravlästa 

mätare år 2009 och blev därigenom första EU-land att uppfylla detta mål. 

 

I Sverige är det nätägaren som äger elmätarna och som ansvarar för att mätvärden 

samlas in. Eftersom mätarna innebär en stor investering för nätägaren finns det 

incitament att skapa mervärden från dessa, genom att till exempel integrera mer mätdata 

i övrig verksamhet. Nätägaren Mälarenergi Elnät AB, som äger elnäten i västra 

Mälardalen, ska inom de närmsta åren succesivt byta ut sina mätare och har inlett ett 

projekt för att undersöka vilken funktionalitet som är önskvärd inför nästa utrullning. 

Det finns en uppsjö av funktioner tillgängliga i nya mätare, men svårigheten ligger i att 

bedöma vilka som är kommersiellt och praktiskt gångbara. Syftet med denna studie är 

därför att identifiera olika sätt som nätägaren kan skapa mervärden genom mätaren, i 

studien kallade utvecklingskoncept, samt att utvärdera ett av dessa koncept utifrån 

Mälarenergis förutsättningar. Målet är att bidra till ett beslutsunderlag inför 

Mälarenergis nästa utrullning.  

 

Genom en kvalitativ omvärldsanalys har tre generella användningsområden för den 

smarta elmätaren identifierats. Dessa är att integrera informationen från mätarna dels i 

driftverksamheten; dels i planeringsverksamheten, samt genom olika applikationer i 

hemmet. Dessa har sedan konkretiserats till 15 utvecklingskoncept som motsvarar olika 

sätt på vilket en nätägare kan skapa mervärden av mätdata. I studien har det också 

framkommit att det i Sverige varit mycket fokus på energieffektiviserande åtgärder i 

hemmet, medan andra nyttor såsom avbrottshantering och laststyrning lyfts fram som 

lika viktiga tillämpningar i andra delar av Europa och länder som t.ex. USA. Detta kan 

tänkas bero på den tidiga utrullningen i Sverige då syftet främst var månadsdebitering.  

 

Slutligen har ett av de 15 utvecklingskoncepten valts ut och utvärderats i ett business 

case med avseende på Mälarenergis förutsättningar. Urvalet gjordes genom diskussioner 

i en fokusgrupp. Detta är den så kallade ”last gasp” och ”first breath”- funktionen, som 

innebär att mätaren kan skicka ett sista meddelande när den blir strömlös i syfte att 

förenkla avbrottshanteringen. Business caset visar att en sådan funktionalitet i mätaren 

skulle effektivisera arbetssättet för både mätavdelningen och driftavdelningen på 

Mälarenergi eftersom de får mer information om lågspänningsnätet. Funktionen skulle 

också kunna bidra till ökad kundnöjdhet och minskad miljöpåverkan genom insparade 

körda mil. Att bedöma den ekonomiska nyttan av funktionen innebär dock en större 

osäkerhet och är avhängigt på hur stor merkostnaden för funktionen skulle vara.  

 

Resultatet från studien gör gällande att det finns flera sätt som nätägaren kan skapa 

mervärden genom den smarta elmätaren. Ett stort utvecklingsområde tros vara att, 

genom ökad övervakning och styrningsmöjligheter även på lågspänningsnätet, integrera 
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mätaren alltmer i driften av nätet. I utvecklingen mot smarta elnät kommer elmätaren att 

spela en nyckelroll som en sensor i nätet. Integrering av mätdata även i 

planeringsverksamheten kan troligen bidra till effektiviseringar för nätägaren, främst i 

den kortsiktiga planeringen. Mätaren måste alltså ses som en komponent i elnätet och 

inte endast ett instrument för debiteringsändamål. Men för att tillgodogöra nyttor från 

den smarta mätaren krävs inte bara utökad funktionalitet, utan också organisatoriska 

förändringar. Det finns historiskt en tydlig gräns mellan de olika avdelningarna inom 

nätföretag vilket kan försvåra denna utveckling.  

 

I rapporten förs också en diskussion kring hur regleringen av de svenska nätföretagen 

samt hur standardiseringar av smarta mätare kan komma att påverka utvecklingen för 

smarta mätare. Införandet av standarder för smarta mätare kommer troligtvis påverka 

nätägaren positivt eftersom de då inte riskerar att låsa sig till en leverantör, och att detta 

även kommer möjliggöra för fler applikationer i hushållet. Förhandsregleringen 

påverkar nätägares verksamhet och indirekt vilka investeringar de gör. Det är svårt att 

säkert säga vilka förändringar som kommer ske på detta område, men troligt är att en 

kvalitetsjustering kommer införas där en nätägare som levererar el med få avbrott får 

fördelar gentemot ett nätföretag med många avbrott. Detta kan ge incitament att 

investera i utrustning som möjliggör ökad övervakning och funktionalitet även på 

lågspänningsnätet.  

 

Slutligen kan det konstateras att området för smarta mätare befinner sig i ett expansivt 

skede och att många förändringar kan tänkas ske inom en snar framtid.   
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Förord 
Rapporten är ett resultat av ett examensarbete som gjorts på civilingenjörsprogrammet 

System i Teknik och Samhälle (STS) på Uppsala universitet. Examensarbetet utfördes 

på Sweco Energuide i Stockholm, i ett samarbete med Mälarenergi Elnät i Västerås 

under tidsperioden november 2013 till april 2014. 

 

Ett stort antal människor har medverkat i examensarbete och några personers bidrag bör 

särskilt lyftas fram. Först och främst vill vi tacka vår ämnesgranskare Cajsa Bartusch på 

Uppsala universitet som följt och stöttat vårt arbete från start till slut. Vi vill också rikta 

ett stort tack till våra handledare i gruppen Nätmarknad på Sweco: Fredrik Forslund, 

Henrik Johansson och Mikael Winai som med engagemang har handlett oss i 

arbetsprocessen genom råd och stöd. Tack även till övrig personal på Sweco Energuide 

som bidragit med genomläsning och kommit med synpunkter på arbetet. Ett stort tack 

till Jonas Persson och Liina Veerme som fungerat som våra närmsta kontaktpersoner på 

Mälarenergi och som hjälp oss mycket i arbetet. Ett särskilt tack till Niklas Ramström 

och Katarina Lundquist på Mätteknik på Mälarenergi, som tålmodigt svarat på våra 

frågor och läst igenom delar av rapporten. Tack också till övrig personal på Mälarenergi 

som svarat på frågor och kommit med viktiga synpunkter på arbetet. 

 

Slutligen vill vi tacka alla personer som ställt upp på intervjuer och medverkat i 

fokusgruppen, och som delgett erfarenheter och tankar i ämnet som ledde fram till 

resultatet i denna rapport.  

 

 

Sofia Persson och Eva Svanberg 

 

Uppsala april 2014 
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Terminologi 
 

AMI  Advanced Metering Infrastructure 

AMR  Automatic Meter Reading 

APS  Auxiliary power supply 

CBM  Condition Based Maintenance 

CEMI  Customers Experiencing Multiple Interruptions 

CVR  Conservation Voltage Reduction 

DA  Distribution Automation 

DFI  Data Flow Interface 

DMS   Distribution Management System 

EI   Energimarknadsinspektionen 

Elforsk  Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM  Global System for Mobile 

HAN  Home Area Network 

IP  Internet Protocol 

MDMS Meter Data Management System 

NIS  Nätinformationssystem 

P2P  Point to point 

PoDIS   Power Delivery Information System 

PLC   Power Line Communication 

SAIDI  System Average Interruption Duration Index 

SAIFI  System Average Interruption Frequency Index 

SWEDAC  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
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1 Inledning 
Dagens elsystem står inför stora utmaningar. I en värld med klimatförändringar och 

strängare mål inom energisektorn, i kombination med en växande befolkning och en 

större efterfrågan på el, kommer förändringar behöva ske. Tre viktiga mål som ligger 

bakom utvecklingen inom energibranschen i Europa är EU:s så kallade 20-20-20-mål. 

Målen antogs av Europeiska rådet 2007 och dessa säger att medlemsländerna till år 

2020 ska: (Europeiska kommissionen, 2014a) 

 minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent,  

 öka energieffektiviteten med 20 procent, 

 ha en energimix med minst 20 procent förnyelsebara energikällor.  

För att möta framtida krav med minskade koldioxidutsläpp, mer förnybar producerad el 

i näten och ett effektivare användande av el måste anpassningar göras i elsystemet. En 

högre andel förnybar el såsom sol- och vindkraft ställer krav på möjligheten att reglera 

effekten. Detta för att denna typ av källor ger en intermittent, eller oregelbunden, 

produktion då den är starkt beroende på väderförhållanden. Att småskalig distribuerad 

produktion blir ett allt vanligare inslag i energimixen, innebär också att det blir ett 

alltmer komplext flöde av effekt i elnäten. I samband med dessa problemställningar har 

uttrycket smarta elnät vuxit fram som en lösning.  

 

Ett första steg i utvecklingen mot smarta elnät är att erhålla mer information om vad 

som händer i elnätet. Dels vad gäller förbrukningsmönster, dels genom detaljerad 

övervakning över hur belastningen i nätet ser ut, med målet att kunna jämna ut 

effekttoppar och drifta nätet mer effektivt. Detta görs idag på högre spänningsnivåer i 

nätet, men mycket lite information finns idag om vad som sker på lågspänningsnivå. 

Information om lågspänningsnätet kan fås från en mätare. Enligt EU-kommissionen är 

ett införande av ett elnät som tillåter mätning och kontroll av energiflödet en 

förutsättning för att visionen om smarta elnät ska förverkligas. Målet på EU-nivå är 

därför att 80 procent av alla elkonsumenter ska ha en smart elmätare till år 2020. 

(Europeiska kommissionen, 2013a, s. 73)  

 

Sverige var tidigt ute i utrullningen av smarta elmätare. Anledningen till att Sverige 

bytte ut de gamla mätarna, där elkonsumenten själv läste av mätarställningen och 

skickade in till nätbolaget en gång varje år, var lagkravet om månadsvis mätning. Från 

och med 1 juli 2009 var alla elnätsbolag i Sverige skyldiga att läsa av kundernas 

elmätare minst en gång i månaden. (Regeringskansliet, 2012) I samband med lagkravet 

installerades fjärravlästa elmätare med månadsvis avläsning hos samtliga elkunder i 

Sverige. Alltså har varje hushåll i Sverige har sedan 2009 en smart elmätare. Elmätarens 

ursprungliga syfte var att ge information om kundens elförbrukning varje månad för att 

underlätta debiteringsprocessen. Sedan dess har smarta elnät blivit ett alltmer diskuterat 

och prioriterat område, och potentialen i att utnyttja elmätaren för att effektivisera även 

övrig nätverksamhet lyfts fram mer och mer.  

 

Den 1 oktober 2012 röstades en ny lagändring igenom i Sverige, som säger att 

elkonsumenter har rätt att få elförbrukningen mätt per timme utan extra kostnad. 

(Regeringskansliet, 2012) Syftet med lagändringen är att möjliggöra för konsumenter att 

vara aktiva kunder, dvs. kunder som anpassar elförbrukningen efter prissignaler. 

Förhoppningen är att ett stort antal aktiva kunder ska kunna jämna ut effektuttaget i 

nätet vid kritiska tidpunkter, något som ofta benämns som efterfrågeflexibilitet (eng. 

demand response).  
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Dessa lagändringar har påverkat utvecklingen inom smart mätning i Sverige de senaste 

åren. Nätägarna måste investera i fjärravlästa mätare enligt lag, och utveckling går mot 

att fler kunder och aktörer som erbjuder energitjänster efterfrågar timmätning, vilket 

ställer ytterligare krav på mätsystemen. Detta, i kombination med en fortsatt utveckling 

mot smarta elnät, har lett till att det både i Sverige och globalt fokuseras mer på ökad 

funktionalitet i mätaren som kan användas av nätägaren för att underlätta även övrig 

verksamhet. Nätägaren Mälarenergi Elnät AB kommer inom de närmsta åren att 

successivt byta ut sina elmätare och har därför inlett ett projekt för att utreda vilken 

funktionalitet som är önskvärd i de nya mätarna.  

 

1.1 Problemformulering 
Svenska nätägare måste enligt lag installera elmätare hos alla elkonsumenter för att 

månadsvis läsa av hur mycket el som förbrukas. Detta är en betydande investering och 

det finns därför incitament för nätägare att finna ytterligare användningsområden för 

den information som en smart elmätare kan ge.  

 

Den övergripande frågeställningen som besvaras i studien är: 

 Hur kan nätägaren skapa mervärden i sin verksamhet genom information från 

elmätaren? 

 

För att besvara den övergripande frågan har den brutits ned i fyra preciserande 

delfrågor. Dessa är: 

 

 Hur används informationen från smarta elmätare i några svenska nätägares 
verksamhet idag?  

 Vilka trender går att identifiera i utvecklingen av smarta elmätare och hur kan 
informationen från dessa utnyttjas i nätägares verksamhet?  

 Hur stor är den potentiella nyttan av att använda mer information från smarta 

elmätare i nätägarens verksamhet? Här avses både ekonomiska och ej 

kvantifierbara nyttor. 

 Vilka förändringar i regleringen kan komma att påverka svenska nätägare i 
framtida investeringar i smarta mätare? 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är för det första att genom en explorativ metod identifiera 

olika sätt som elmätaren kan skapa mervärde för nätägaren. Detta görs genom att 

identifiera en rad möjliga användningsområden utifrån trender på marknaden Dessa 

användningsområden eller funktioner benämns i studien som utvecklingskoncept.  

För det andra syftar studien till att välja ut och utvärdera ett utvecklingskoncept med 

hänsyn till både ekonomiska nytta och ej kvantifierbara nyttor. 

 

Målet med studien är att bidra till ett beslutsunderlag för Mälarenergi Elnät AB inför 

utrullningar av nästa generations smarta elmätare. 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till mätning på lågspänningsnätet och elkonsumenter med en säkring 

upp till 63 ampere, dvs. hushållskunder. Vidare behandlar studien endast den mätning 

som sker i hushållen, alltså ej nätstationsmätning.  
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1.4 Disposition 
Rapporten speglar till stor del arbetsprocessen. Efter ett inledande kapitel med 

introduktion till ämnet och problemformulering ges i kapitel 2 en beskrivning av hur 

den svenska elmarknaden är uppbyggd, samt teorier om reglerade marknader och vilka 

regleringar som rör de svenska nätägarföretagen. Här ges också en beskrivning av hur 

framtidens elnät kan tänkas se ut. I kapitel 3 introduceras läsaren till den smarta mätaren 

och dess tillhörande infrastruktur och system. Här ges också en beskrivning av det 

standardiseringsarbete som pågår på svensk- och EU-nivå. Kapitel 4 är en beskrivning 

av metod och det tillvägagångsätt som använts för att nå målet med studien. Vidare 

utgör kapitel 5, 6, 7 och 8 resultatet i undersökningen. Kapitel 5 ger en överblick över 

smart mätning i EU och resten av världen, och beskriver också hur mätning används i 

verksamheten hos några svenska nätägare idag. Mälarenergis befintliga mätsystem 

beskrivs i kapitel 6. I kapitel 7 utpekas tre huvudområden för hur smart mätning skulle 

kunna användas i framtidens elnät. Dessa konkretiseras sedan i 15 utvecklingskoncept. I 

kapitel 8 utvärderas och en presenteras det business case som gjorts för ett av 

koncepten. En avslutande diskussion kring syftet med studien ges i kapitel 9, som sedan 

mynnar ut i slutsatserna som presenteras i kapitel 10.   
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2 Den svenska elmarknaden 
Under följande avsnitt ges en redogörelse för den svenska elmarknadens aktörer och 

deras olika verksamheter och ansvar.  

2.1 Svenska elmarknadens aktörer  
Den svenska elmarknaden består av flera olika aktörer med olika ansvarsområden. För 

att elmarknaden ska fungera krävs att alla aktörer uppfyller de uppställda kraven. 

Elmarknaden delas ofta upp i en finansiell del som rör handel med el, och en fysisk del 

som rör produktion, distribution och konsumtion. Elnätet delas in i tre nivåer: stamnätet 

(220 till 400 kV) som ägs av Svenska Kraftnät, regionnätet (40 till 130 kV) som ägs 

främst av Fortum, Vattenfall och E.ON, samt lokalnätet (mindre än 40 kV) som ägs av 

lokala nätägare. (Svenska kraftnät, 2012) Lokalnätet delas sedan in i hög-, mellan- 

respektive lågspänningsnät, där lågspänningsnätet är nätet närmast hushållen. 

 

 
 

Figur 1: Det svenska elnätet. Källa: Svenska kraftnät, 2014. 

  

2.1.1 Elanvändare 

Slutkunden av elen kallas ofta användare. Hit räknas alla som tar ut el från nätet och 

använder den, alltså allt från tung industri till hushåll. Elanvändaren har ett avtal med 

nätbolag och ett avtal med elhandelsbolag. De kan välja elhandelsbolag men inte 

nätbolag eftersom dessa har ett naturligt monopol. Som elanvändare kan man välja att 

ha ett fast eller rörligt pris på el. Elanvändare delas enligt Ellagen upp i två kategorier: 

konsument och näringsidkare. En konsument är en fysisk person som använder el och 

en näringsidkare är t.ex. ett företag eller annan typ av verksamhet som använder el. 

Anledningen till särskiljningen är bland annat att olika regler gäller för t.ex. ersättning 

vid avbrott eller frånskiljning.(Elmarknadshandboken, 2013, s. 12) 

 

2.1.2 Elproducent 

Elproducenten är ägaren till en produktionsanläggning. Producenten producerar el och 

säljer till ett elhandelsföretag. Storlek och ägandeform på elproducent är varierande. 

(Elmarknadshandboken, 2013, s. 12) 

2.1.3 Elhandelsbolag 

Ett elhandelsföretag har två huvudsakliga roller. Företaget kan köpa el från andra 

elhandelsföretag genom elbörsen Nord Pool och sälja till elanvändaren. Elhandlaren kan 
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också köpa el från elproducenter för att sälja till elanvändaren. Elhandelsföretaget säljer 

elen på en konkurrensutsatt marknad och ingen reglering för prissättning finns. Priset 

sätts genom överenskommelse mellan användare och handelsföretag och om 

användaren är missnöjd kan han eller hon byta elhandelsföretag. (Svenska Kraftnät, 

2013) 

 

Elhandelsföretagets andra roll är som balansansvarig för en inmatningspunkt. Det måste 

finnas balans mellan produktion och förbrukning på nätet. Elhandelsföretaget kan 

antingen sköta balansansvaret själv eller köpa in tjänsten från ett annat företag. För att 

elhandelsföretag ska vara balansansvarig krävs att de har ett balansavtal med Svenska 

Kraftnät som är systemansvarig för hela elnätet. (Svenska Kraftnät, 2013) 

2.1.4 Elnätsbolag 

Nätägaren är ansvarig för transporten av el och är de som äger och underhåller elnätet. 

Det är också nätägaren som ansvarar för mätningen i sitt nätavräkningsområde och som 

har all information om elleveranser. (Elmarknadshandboken, 2013, s. 13) Det svenska 

elnätets tre nivåer, stamnät, regionnät och lokalnät, har olika spänning och ägs av olika 

aktörer. Svenska kraftnät äger och ansvarar för stamnätet, dvs. för den högspänniga 

transporten av el från stora elproducenter till regionnäten. Regionnätsägarna ansvarar 

för transporten och transformering av el från stamnäten till lokalnäten och ibland även 

för leverans till elanvändare med hög förbrukning. Lokalnätsägare är ansvariga för att 

distribuera elen från regionnäten till elanvändaren.  

 

Nätägaren har ett naturligt monopol vilket innebär att elanvändaren inte kan byta 

elnätsföretag utan att flytta till ett område där elnätet ägs av ett annat företag. I och med 

monopolet får nätägare inte bedriva elhandel eller elproduktion som är konkurrensutsatt 

verksamhet. (Energimarknadsinspektionen, 2012b, s. 25) Svenska nätägares verksamhet 

är reglerad av Energimarknadsinspektionen. Detta beskrivs mer i avsnitt 2.3.1. 

2.1.5 Systemansvarig 

Den statliga myndigheten Svenska Kraftnät är ansvarig för att det ska finnas en balans 

mellan produktion och konsumtion av el i Sverige. Balans i systemet innebär att 
upprätthålla en frekvens på 50 Hz. Rollen som systemansvarig innebär också ett ansvar 

för att det finns tillräckliga reserver att sätta in vid behov, och att driften för stamnätet 

och utlandsförbindelser sker på ett säkert sätt. (Svenska Kraftnät, 2013)  

 

Som balansansvarig ser Svenska Kraftnät till att el köps eller säljs för att kompensera 

för eventuella fysiska obalanser i systemet. Kostnaden för detta faller på den eller de 

aktörer som är ansvariga för obalansen. Detta görs genom ett balansavräkningssystem 

med hjälp av nätägarens mätvärden för produktion och konsumtion. Balansavräkningen 

syftar till att undersöka om respektive balansansvarigs produktion och konsumtion är i 

balans, och att fakturera rätt företag för eventuella avvikelser. Svenska Kraftnät bedriver 

också balansreglering, vilket innebär att frekvensavvikelser korrigeras under 

drifttimmen, antingen genom automatisk så kallad primärreglering, eller manuellt 

genom sekundärreglering.  (Elmarknadshandboken, 2013, s. 14) 

2.1.6 Energimarknadsinspektionen 

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet för nätföretagen enligt ellagen. 

Det innebär att alla avgifter som tas ut av nätföretag kan bli föremål för prövning av EI. 

Myndigheten följer och analyserar även el- fjärrvärme och naturgasmarknaden. 

(Elmarknadshandboken, 2013, s. 15)  
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I nästa avsnitt beskrivs regleringen för nätföretag och Energimarknadsinspektionens roll 

i detta mer utförligt. 

2.2 Företagande på reglerade marknader 
Ett företag på en reglerad marknad såsom t.ex. nätföretag på den svenska elmarknaden 

agerar på sätt som skiljer sig åt från traditionellt företagande när det gäller investeringar. 

Deras eventuella vinst går inte direkt tillbaka till företaget utan måste fördelas över 

kundkollektivet genom sänkta avgifter. Svenska nätägarföretag lyder under ett 

intäktstak där vinsten regleras fyra år i taget. 

2.2.1 Kollektiva nyttor och naturliga monopol 

Det finns olika skäl till att vissa typer marknader är reglerade. Ett skäl handlar om så 

kallad kollektiv nytta vilket innebär att nyttan av en verksamhet är svår att fördela 

mellan enskilda individer. Kollektiva nyttor förekommer ofta i verksamheter som kräver 

viss infrastruktur, såsom vägar, järnvägar och elnät. Ett illustrativt exempel kan vara om 

en person köper en bil. Han eller hon betalar ett pris för bilen motsvarande 

produktionskostnader och påslag. Men för att kunna köra bilen krävs en väg, och att 

sätta ett pris på den är mer komplicerat. En avgift skulle kunna tas ut av alla som kör på 

vägen, men om vägen redan är byggd blir det ju ingen extra kostnad av att ytterligare en 

person nyttjar vägen. Då kanske personen försöker slippa undan att betala sin avgift - 

vägen finns ju där ändå. Men om många användare skulle göra så blir inga nya vägar 

byggda eftersom de inte kan finansieras. Vägen är alltså en kollektiv nytta. Försvar och 

i viss utsträckning infrastruktur brukar räknas till ett lands kollektiva nyttigheter. 

(Hultkrantz, 1993, s. 11-13) 

 

Kollektiva nyttor har två grundläggande egenskaper. Den ena är att det inte finns någon 

rivalitet mellan konsumtionen av varan. Varan förbrukas inte för att fler konsumenter 

använder den. Med undantag för viss fysisk nötning och slitning på infrastrukturen kan 

ickerivalitet sägas gälla för både vägnät och elnät. Det kan också uppstå viss trängsel 

om många använder den, men generellt förbrukas inte varan av fler användare. 

(Hultkrantz, 1993, s.12) 

 

Den andra egenskapen för varor med en kollektiv nytta är att det råder icke 

exkluderbarhet. Detta innebär att det inte går att exkludera någon individ från att 

använda nyttigheten om personen t.ex. väljer att inte betala. Det går inte heller att 

begränsa individens utnyttjande av varan när han eller hon väl ”släppts in” på 

marknaden. Exempel på icke exkluderbarhet finns i offentlig verksamhet som sjukvård 

och public service. (Hultkrantz, 1993, s. 13) Det kan också till viss del gälla för elnätet. 

Om en kund väljer att inte betala för sitt elnät vinner nätföretaget ingenting på att plocka 

bort nätet till den kunden. Kostnaden för nätet är ju redan betald.  

 

Verksamheter som har inslag av kollektiva nyttor och som kräver omfattande 

infrastruktur för att leverera sin vara bedrivs mest samhällsekonomiskt av en aktör. 

Detta ger upphov till att det bildas så kallade naturliga monopol. Naturliga monopol 

uppstår ofta i verksamhetsområden som är beroende av en infrastruktur vilket gör den 

initiala kostnaden för en aktör att etablera sig på en marknad mycket hög. För att 

aktören ska kunna få lönsamhet krävs ett stort kundsegment för att kunna få 

skalfördelar. Det skulle också vara slöseri med resurser att en annan aktör etablerar sig 

och bygger en egen parallell infrastruktur. En monopolistisk aktör är därför att föredra. 

(Hultkrantz, 1993, s. 16-20) 
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Konsumenterna på en marknad av naturligt monopol har ingen möjlighet att påverka sitt 

pris genom att byta leverantör För att en ensam aktör på marknaden inte ska kunna ta ut 

oskäliga priser av konsumenten för att maximera sin egen vinst krävs därför politisk 

inblandning och reglering av aktörens vinst.   

2.2.2 Teorier om vinstreglering 

John F Mahon och Edwin A Murray beskriver i artikeln Strategic planning for regulated 

companies från 1980 hur reglerade företag bör formulera sin affärsstrategi. Författarna 

menar att traditionella ekonomiska teorier är otillräckliga och ej applicerbara på 

reglerade företag. Enligt Mahon och Murray är förståelse för den miljö i vilken 

företaget verkar av mycket stor vikt för att kunna formulera en strategi. Ett företag som 

befinner sig på en marknad av naturligt monopol har inte ett behov av att överträffa sina 

konkurrenter, men har istället ett större behov av att förstå och kunna påverka politiska 

beslut. De menar också att fokus för utvecklandet av företagets strategi ligger på den 

reglerade myndigheten och inte på slutkunden, eftersom myndigheten har ett större 

inflytande på verksamheten. (Mahon & Murray, 1980, s. 252-257)  

 

En tidig teori om företags beteende på en reglerad marknad är Harley Averchs och 

Leland L. Johnsons teori Behaviour of the firm under regulatory constraints från 1962. 

Författarna beskriver ett företag på en reglerad marknad som en aktör vars vinst får vara 

”rimligt stor” efter att investeringar gjorts och driftskostnader dragits av. Om 

avkastningen från investeringar anses vara för hög måste företaget sänka sina priser, om 

avkastningen anses för låg tillåts företag att höja priserna. Detta sätt att reglera ett 

företag med naturligt monopol kallas avkastningsreglering (eng. rate of return 

regulation). Averch och Johnson argumenterar i sin teori för att ett företag på en 

reglerad marknad där avkastningsreglering används gör suboptimala investeringsbeslut 

och tenderar att överinvestera för att maximera vinsten de tillåts ta ut. Detta fenomen 

benämns ofta Averch Johnson-effekten. (Averch & Johnson, 1962, s. 1-2) 

 

Sättet på vilket den reglerande myndigheten beräknar det reglerade företagets vinst kan 

få stor betydelse för hur investeringar görs. Det menar Andrei Schleifer som 1985 

presenterade en modell för hur den reglerande myndigheten skulle kunna göra denna 

beräkning. Enligt Schleifer har ett företag reglerat med avkastningsreglering väldigt små 

eller inga incitament att pressa sina egna kostnader eftersom den eventuella vinst de gör 

direkt kompenseras för genom lägre priser för slutkunden. Det leder till ett ineffektivt 

arbetssätt där resurser slösas med. Som alternativ till detta introducerade Schleifer sin 

metod om måttstockskonkurrens (eng. yardstick competition). Metoden går ut på att 

incitament kan skapas genom att olika företag i regionala monopol jämförs med 

varandra när den reglerande myndigheten beräknar tillåten vinst. Ett företag kan då 

tjäna på att göra effektiviserande åtgärder, förutsatt att deras ”konkurrenter” inte också 

gör det. På samma sätt blir det företag som inte effektiviserar en förlorare. En 

förutsättning för måttstockskonkurrens är att det finns två eller flera företag av samma 

karaktär, så kallade tvillingföretag. (Schleifer, 1985, s. 319-322)   

 

Ytterligare ett sätt att reglera avkastning är så kallad pristaksreglering (eng. price-cap 

regulation) som introducerades av Stephen Littlechild i Storbritannien under 80-talet då 

många tidigare offentligt ägda företag privatiserades. Pristaksreglering går ut på att 

priset som företaget tar ut för sin produkt inte får höjas under den avsedda perioden. 

Under förutsättning att priset hålls konstant tillåts företaget göra effektiviserande 
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åtgärder för att öka sin vinst, som då tillfaller företaget och inte kundkollektivet. 

(Littlechild, 1983) 

 

Intäktstaksreglering (eng. revenue-cap regulation) är ett liknande sätt att reglera ett 

företags vinst. Istället för att priset till slutkunden sätts som konstant över en viss period 

är företagets intäkt reglerad. Detta sätt att reglera används ofta i branscher där företaget 

inte anses ha inflytande över hur stor kvantitet av produkten som säljs, t.ex. i fallet med 

en nätägare. Intäktstak har använts i olika former för att reglera elmarknader i flera 

länder. (Lantz, 2003, s. 11-12) Det är alltså i första hand intäktstaksreglering som 

behandlas i denna studie. 

2.3 Elnätsföretagens naturliga monopol 
Elnätsföretagen i Sverige har monopol över sin verksamhet, vilket innebär att 

konsumenten av el inte kan bestämma vilket elnätsföretag han eller hon vill vara kund 

hos. Kostnaderna för nätföretaget fördelas på kundkollektivet i form av nättariffer. Har 

nätägarna höga kostnader riskerar därför nätavgifterna för kunderna att bli höga. 

Nätägaren får i princip inte gå med vinst; om nätägaren går med vinst måste vinsten slås 

ut på kundkollektivet så att nättariffen för kunden blir billigare. 

Energimarknadsinspektionen övervakar därför elnätsföretagen så att priserna blir 

skäliga för kunderna genom en så kallad förhandsreglering. Förhandsregleringen och 

nätägarnas reglerade verksamhet gör att deras investeringar hanteras annorlunda än 

investeringar för ett företag på en oreglerad marknad. För att kunna genomföra ett 

business case på funktionalitet i mätaren är det därför nödvändigt att ta hänsyn till den 

reglerade marknad som nätägaren befinner sig på. Förhandsregleringen innebär att 

Energimarknadsinspektionen i förhand beslutar om hur stora elnätsföretagens intäkter 

får vara genom att fastställa en intäktsram för en tillsynperiod på fyra år. Nätföretagen 

lämnar själva in förslag till intäktsram tillsammans med de uppgifter som krävs för att 

pröva förslaget. (Svensk energi, 2013c) 

2.3.1 Förhandsregleringen  

2009 beslutade riksdagen om en förhandsreglering som skulle börja gälla från och med 

2012. Förhandsregleringen innebär att Energimarknadsinspektionen bestämmer hur 

stora elnätsföretagens intäkter får vara genom att sätta en intäktsram för varje 

elnätsbolag i förhand för en fyraårsperiod i taget. (Svensk energi, 2011) Under våren 

2011 lämnade elnätsföretagen in ansökningar för intäktsramar och motiveringar, och 

utifrån dessa uppgifter fattade Energimarknadsinspektionen beslut för hur stor avgift det 

är rimligt att nätägarna tar ut i form av nätavgift från kunderna. Beslutet om intäktstaken 

gäller sedan för fyraårsperioden 2012-2015. Det totala beloppet som nätägarna ansökte 

om var 183 miljarder kronor och Energimarknadsinspektionen beslutade att begränsa 

den totala intäktsramen till 150 miljarder. Majoriteten av nätägarna fick således inte sin 

ansökan godkänd. (Energimarknadsinspektionen, 2012a) 

 

När Energimarknadsinspektionens beslutar om intäktsramen för elnätsföretagen utgår 

de från en beräkningsmodell som bygger på fyra punkter: (Svensk energi, 2013a) 

 

 Kapitalkostnader: kostnader för tillgångar, såsom själva nätet. 

 Löpande påverkbara kostnader: t.ex. driftkostnader för anläggning, mätning, 

övervakning, rapportering, nätplanering, fordon och administrativa system. 

 Löpande opåverkbara: nätförluster, kostnader för överliggande nät, skatter och 

myndighetsavgifter. 
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 Kvalitet: förbättrad kvalitet medför tillägg, försämrad medför avdrag i 

intäktsramen. 

Förhandsregleringen är en kostnadsbaserad reglering baserad på nuanskaffningsvärden. 

Nuanskaffningsvärdet för t.ex. en kabel är kostnaden för att köpa och gräva ned kabeln 

idag. Utifrån nuanskaffningsvärdet på komponenterna i nätägarens nät beräknas en 

kapitalkostnad, eller kapitalbas, och det är utifrån den som förhandsregleringen bestäms. 

Eftersom kapitalbasen är baserad på nuanskaffningsvärden går det alltså inte att jämföra 

nätägarens verkliga bokförda kapitalkostnad med den reglerade kapitalkostnaden. 

(Werther, 2014) 

 

Nuanskaffningsvärdet utgår från ett normvärde som finns i en normvärdeslista som 

Energimarknadsinspektionen tagit fram. Finns inget normvärde, eller om värdet skiljer 

sig avsevärt från normvärdet kan ett ursprungligt nuanskaffningsvärde anges. Är 

komponenten gammal eller om ursprungliga nuanskaffningsvärdet av annan anledning 

inte går att ange, kan det bokförda värdet anges. Men i första hand ska normvärdet som 

finns i normvärdeslistan anges. I normvärdeslistan för 2013 är priset på mätare inklusive 

mätsystem 2072 kr. (Energimarknadsinspektionen, 2014b) I dagsläget finns enbart ett 

normvärde för alla mätare och mätsystem. 

 

Branschorganisationen Svensk energi har riktat kritik mot att förhandsregleringen, så 

som den är formulerad idag, begränsar nätägarna från investeringar som är viktiga i 

framtiden. Svensk energi är i grunden positivt inställda till förhandsregleringen men 

menar att Energimarknadsinspektionen måste ta höjd för de investeringar som nätägarna 

behöver göra för att Sverige ska nå de politiska mål som finns nationellt och på EU-

nivå. Tanken med förhandsregleringen är att Energimarknadsinspektionen ska se till att 

kunden inte betalar ett för högt pris till nätägaren. Men Svensk Energi menar att 

nätägaren också måste ges förutsättningar att säkerställa en hög kvalitet i elleveransen 

och göra de investeringar som krävs i framtidens elnät. Svensk energi anser att 

Energimarknadsinspektionen frångått sin egen beslutsmodell, vilket inneburit sämre 

finansiella villkor för elnätsföretagen och minskade möjligheter för investeringar i 

utvecklingen mot framtidens elnät. Konsekvenser av detta har blivit att över hälften av 

alla elnätsföretag år 2013 överklagade Energimarknadsinspektionen beslut. (Svensk 

energi, 2013c) 

 

Energimarknadsinspektionen medger att vissa delar i regleringen, så som den är 

formulerad nu, kan hämma utvecklingen mot smarta nät, men menar också att smarta 

nät inte nödvändigtvis behöver innebära investeringar i en mängd nya dyra prylar utan 

att det handlar om ett mer effektivt utnyttjande av elnätet. Där finns det brister i 

förhandsregelringen så som den är formulerad idag. Kostnaden för överliggande nät och 

kostnaderna för nätförluster betraktas nämligen som opåverkbara kostnader. Detta gör 
att elnätsföretagen saknar incitament att sänka förlustkostnader eftersom 

förlustkostnaderna, i och med att de betraktas som opåverkbara, kan föras vidare till 

kundkollektivet via intäktsramen. För att skapa incitament för ett effektivt användande 

av elnätet ska Energimarknadsinspektionen formulera om detta i förhandsregleringen 

inför nästa fyraårsperiod. (Werther, 2014) 

 

Inför nästa fyraårsperiod kommer även andra ändringar ske i förhandsregleringen. 

Kvalitetsbedömningen är en av de nya delarna. När intäktsramen bestäms ska nämligen 

hänsyn tas till kvaliteten i nätföretagets sätt att bedriva nätverksamheten. Som det ser ut 
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idag får nätägaren inte försämra kvaliteten baserat på en individuell normnivå som finns 

för varje nätföretag. Försämras kvaliteten kan nätbolaget få ett avdrag, förbättras 

kvaliteten istället kan nätbolaget få ett tillägg i kapitalbasen, helt baserat på den egna 

historiken. Men inför nästa period ska normnivån gälla för jämförbara nätägare med 

liknande kundtäthet, vilket gör att nätägaren måste hålla samma kvalitet som liknande 

nätägare. Det spelar således ingen roll om du som nätägare förbättrar kvaliteten om du 

fortfarande ligger under normnivån bland jämförbara nätägare. (Werther, 2014) 

 

De parametrar som tas hänsyn till i kvalitetsbedömningen idag är SAIDI (System 

Average Interruption Duration Index) och SAIFI (System Average Interruption 

Frequency Index) på lokalnätsnivå, samt ILE (icke levererad energi) och ILEffekt (icke 

levererat effekt) på distributionsnätsnivå. SAIDI och SAIFI är således de parametrarna 

som är intressanta för en nätägare som driftar lokalnät. SAIDI är genomsnittliga 

avbrottstiden per kund och år, och beräknas på följande sätt: (Werther, 2014) 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
 

SAIFI är den genomsnittliga avbrottsfrekvensen per kund och år, och beräknas såhär: 

(Werther, 2014) 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
 

Nytt på lokalnätsnivå inför nästa period är parametern CEMI (Customers Experiencing 

Multiple Interruptions). CEMI visar hur många avbrott per år enskilda kunder har, och 

beräknas såhär: (Werther, 2014) 

𝐶𝐸𝑀𝐼𝑥 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑣𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑥 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
 

Meningen med den nya parametern i kvalitetsbedömningen är att undvika att några 

kunder, som främst finns på landsbygden, kan ha t.ex. 20 avbrott per år, medan resten 

av nätet har inga eller nästan inga avbrott alls. Fördelningen av avbrotten mellan 

kunderna avslöjas nämligen inte med enbart SAIDI och SAIFI. Ett nyckeltal är att ta 

reda på hur stor andel kunder som har mer än fyra avbrott. Detta kommer av att kvalitén 

är formulerad så att har du som nätägare mindre än fyra avbrott per år håller din 

nätverksamhet god kvalité och har mer än elva innebär dålig kvalité. (Werther, 2014)  

2.3.2 Avbrottsersättning 

Vid avbrott på en eller flera faser som varar längre än 12 timmar är nätägaren skyldig 

att betala ut avbrottsersättning till kunden. För ett avbrott mellan 12 och 24 timmar ska 

en ersättning om 12,5 procent av kundens totala årliga nätavgift utbetalas. För ett 

avbrott längre än 24 timmar och för varje ny påbörjad 24-timmes period efter det ska en 

ersättning om 25 procent av kundens totala nätavgift betalas. Avbrottsersättningen får 

dock högst uppgå till 300 procent av kundens totala årliga nätavgift. (SFS 2013:884, 

kap 10) Ett avbrott på längre än 24 timmar innebär också att nätägaren begår lagbrott 

och måste betala vite samt lämna in en åtgärdsplan för att förbättra leveranssäkerheten 

till Energimarknadsinspektionen (Werther, 2014) 

 

Kunden har dock inte rätt till avbrottsersättning om: 
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 avbrottet beror på elanvändarens försummelse, 

 överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av 

elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och 

avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver, 

 avbrottet är hänförligt till ett fel i en koncessionshavares ledningsnät och felet 

beror på ett hinder utanför den koncessionshavarens kontroll som 

koncessionshavaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars 

följder koncessionshavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 

övervunnit, eller 

 avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning 

om 220 kilovolt eller mer. (SFS 2013:884, kap 10) 

Avbrottets början anges i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

som det tillfälle då nätägaren fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. 

(Energimarknadsinspektionen, 2013) I praktiken innebär detta ofta det tillfälle då 

kunden ringer in och rapporterar om avbrott, eller då nätägaren vet att det är ett avbrott 

på lågspänningsnätet på grund av fel i hög- eller mellanspänningsnätet. (Andersson, 

2014), (Nilsson, 2014) 

 

Nätägaren skickar årligen in sin avbrottsinformation till Energimarknadsinspektionen. 

För denna information gäller att den måste vara väl dokumenterad och spårbar för att 

Energimarknadsinspektionen ska kunna verifiera den. Vidare säger de allmänna råden 

och föreskrifterna att: ”Tekniska hjälpmedel för avbrottsregistrering och bearbetning 

bör användas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt”. 

(Energimarknadsinspektionen, 2013) 

2.4 Framtidens elnät 
Detta avsnitt är en redogörelse för några av de olika synsätt som finns på framtidens 

elnät. Detta är viktigt för att ge läsaren en förståelse för vilka framtida utmaningar som 

nätägaren kan komma att bemöta och hur elmätaren kan spela en viktig roll i dessa. 

2.4.1 Smarta elnät  

Ett viktigt begrepp som används flitigt när man talar om framtidens energisystem är 

”smarta elnät” eller ”smart grid”. Begreppet används för att förklara nästa generations 

elnät. Elnätet kommer troligen spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart 

energisystem och anpassningar i nätet måste göras för att möta dessa framtida 

förändringar. Smarta elnät har blivit viktigt för att nå uppsatta klimatmål men begreppet 

används brett och innefattar flera områden. Energimarknadsinspektionen har definierat 

smarta elnät som ett begrepp som ska: 

 Underlätta en ökad introduktion av förnybar elproduktion,  

 Möjliggöra effektreduktion vid effekttoppar,  

 Förbättra incitamenten till effektivare energianvändning,  

 Skapa förutsättningar för aktivare elkunder. 

Smarta elnät är alltså ett samlingsnamn för den teknologi, det regelverk och de 

funktioner på elmarknaden som krävs för att möjliggöra dessa punkter. 

(Energimarknadsinspektionen, 2010 s.9)  

 

I figur 2 visas en exempelbild över det smarta elnätet, med bl.a. förnybar elproduktion, 

energilagring och bilar som går på fossilfritt bränsle. För att jämna ut belastningen på 

nätet kan t.ex. elförbrukningen anpassas till elproduktionen från solpanelerna på taken 
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Figur 2: Exempel på ett smart energisystem. Källa: Grid4EU, 2013. 

när solen lyser eller från vindkraftverken när vinden blåser, med hjälp av energilagring 

och vattenkraften som reglerkraft.    

 

Smart elnät innebär också att alltmer IT och automation kommer integreras i 

elnätsdriften. Distributionsautomation (eng. distribution automation) innebär att de 

olika komponenterna i elnätet har inbyggd intelligens och kan ta egna beslut. För det 

krävs att ström- och spänningsnivåer ständigt övervakas, genom bland annat elmätare, 

och att komponenter som transformatorer kan fjärrstyras. (ABB, 2014) 

Distributionsautomation är nära besläktat med det allt populärare begreppet 

”självläkande nät”. Ett sådant innebär att nätet övervakas i realtid och att komponenter 

är tillräckligt intelligenta för att kunna förutse fel innan de inträffar, och kunna hindra 

att fel sprider sig. På så vis kan mycket av driften ske utan mänsklig inblandning. 

(Greentech Media, 2010b) 

 

Det är ännu inte helt känt hur en ökad mängd distribuerad produktion kommer påverka 

elnätet och vilka krav det kommer att ställa på distributionsautomation. Det är dock 

troligt att det kommer krävas mer övervakning och fjärrstyrning av last och produktion 

om dessa energikällor får ökat genomslag. (Greentech Media, 2010b)  

 

Det kan ibland finnas skillnader i hur Sverige och EU definierar smarta elnät. I Sverige 

pratas det mycket om energieffektivisering genom olika lösningar nära kunden, medan i 

resten av Europa pratas det om att bygga ihop energimarknaden till ett europeiskt 

”supernät” där länderna kan handla el fritt, enligt EU:s tredje energipaket. En sådan 

gemensam marknad och fritt flöde av el kan liknas vid ett stort fredsprojekt.  

Elberoendet mellan länderna skulle innebära ett större incitament att hålla sams. 

(Silverhjärta, 2013) 
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Figur 3: Fyra scenarier för framtidens elnät. Källa: Samordningsrådet för smarta elnät, 2013. 

2.4.1.1 Samordningsrådet för smarta elnät 

En definition av smarta elnät har gjorts av Samarbetsorganisationen mellan EU:s 

tillsynsmyndigheter för energimarknaderna (ERGEG):  
”Ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är 

anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter och de som är både och – för att garantera ett 

hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.” 

(Samordningsrådet för smarta elnät, 2013b)   

 

För att kunna ge en entydig definition på ett smart elnät tillsatte regeringen i maj 2012 

ett samordningsråd för smarta elnät. Syftet är att rådet ska skapa en kunskapsplattform 

och ta fram en nationell handlingsplan för hur smarta elnät kan utvecklas i Sverige, 

genom att involvera olika berörda aktörer i samhället. (Regeringskansliet, 2012) 

Samordningsrådet för smarta elnät har satt ihop fyra eventuella framtidsscenarier för 

utvecklingen av smarta elnät, som fungerade som arbetsmaterial för ett seminarium i 

november 2013. Scenarierna ger fyra olika bilder av ett samhälle 2030, med en hög och 

tydlig respektive låg och tydlig upplevd kundnytta och har en snabb respektive långsam 

utveckling av intermittent elproduktion. (Samordningsrådet för smarta elnät, 2013b) 

Scenarierna A, B, C samt D illustreras i en graf enligt figur 3.  

I scenario A sker en långsam utveckling av intermittent elproduktion och hög upplevd 

kundnytta. I detta fall har tillförlitliga och billiga smarta lösningar förändrat villkoren 

för människors vardag. Smart teknologi är en tillväxtfaktor för Sverige. Utbyggnaden av 

sol- och vindenergi har stannat av, istället har energieffektivisering blivit viktigt. 

Elproduktionen är storskalig och den enskilde elkonsumenten behöver inte bry sig om 

sin elkonsumtion, eftersom de smarta lösningarna i hemmet sköter det. 

(Samordningsrådet för smarta elnät, 2013a) 

 

I scenario B sker istället en snabb ökning av intermittent elproduktion tillsammans med 

en hög upplevd kundnytta. I detta fall har småskalig sol- och vindenergi slagit stort, 
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liksom energilagring och elbilar. Många producerar sin egen el och går även ihop och 

skapar egna elnät. (Samordningsrådet för smarta elnät, 2013a) 

 

I scenario C sker en långsam ökning av intermittent elproduktion och liten upplevd 

kundnytta. Kärnkraften har då en betydande roll i Sverige, industrin efterfrågar trygg 

basproduktion och Norden bidrar med stabil baskraft till det europeiska systemet. 

Människor är trötta på digitala lösningar, och det har skett övervakningsskandaler i och 

med kartläggningen av människors elkonsumtionsmönster. Den totala elkonsumtionen 

är i detta scenario högre än idag. (Samordningsrådet för smarta elnät, 2013a) 

 

I scenario D är det en snabb ökning av intermittent elproduktion och en liten upplevd 

kundnytta. I detta fall har elcertifikatsystemet fått igång utvecklingen av förnybar energi 

och inga nya investeringar i kärnkraft har gjorts. Energilagring har fått stort genomslag 

och nya storskaliga investeringar i elnätet stabiliserar systemet. Den sociala 

anpassningen för smarta lösningar har varit trög och nya smarta innovationer får inget 

genomslag. (Samordningsrådet för smarta elnät, 2013a) 

 

Dessa fyra scenarier påvisar att det finns olika möjliga utfall av dagens visioner om det 

framtida elnätet. Hur elnätet kommer utvecklas de närmsta 20 åren påverkas mycket av 

resten av energisystemet, och begreppet smarta elnät är mycket komplext. Scenarierna 

med snabb utveckling av intermittent elproduktion och hög upplevd kundnytta är den 

framtidsbild som ofta finns kring smarta elnät. Det finns emellertid en osäkerhet i vad 

som egentligen menas med framtidens elnät, vilket detta avsnitt syftat till all belysa.  

 

Ytterligare en osäkerhet som rör utvecklingen för smarta elnät, och genom det 

utvecklingen för smarta mätare, är vem som ska driva denna utveckling. Detta beror 

mycket på vilken roll nätägaren kommer ha i framtiden.   

2.4.2 Nätägarens roll i framtidens elnät 

I samband med elmarknadens framtida utmaningar med mer förnybar elproduktion och 

ett effektivare användande av el, kommer nätägarens roll påverkas. I Norden går 

utvecklingen mot en gemensam elmarknad, en så kallad nordisk slutkundsmarknad. I 

samband med detta kommer också en nordisk datahub för mätdata att etableras för att 

förenkla leverantörsbyten för konsumenterna. Den nordiska slutkundsmarknaden 

bygger på marknadsmodellen Supplier centric model som innebär att elhandlaren har 

den huvudsakliga kontakten med kunden och att samfakturering för elhandel och elnät 

sker via elhandlaren. Nätägaren får då en bakomliggande roll och kommer endast sköta 

nätrelaterade frågor som elkvalité, avbrottsinformation och mätfrågor. (Svensk energi, 

2013d)     

 

Ett annat scenario kan vara att nätägaren breddar sitt utbud. En trend i Europa är att 

nätägaren erbjuder tjänster som energirådgivning till konsumenterna. I ett sådant 

scenario är det tänkbart att nätägaren erbjuder smarta hemlösningar eller styr apparater i 

kundens hem. Något om inte är helt otänkbart i och med att nätägaren har redan en 

etablerad kundkontakt och information om kundens elanvändning. (Silverhjärta, 2013) 

Denna typ av verksamhet skulle dock inte räknas som nätverksamhet och ingår därför 

inte under intäktstaket. Nätägaren får hålla på med annan verksamhet utanför 

intäktstaket, det enda nätägaren enligt lag inte får göra är att bedriva elhandel eller 

elproduktion, då dessa verksamheter måste göras i separata bolag. 

(Energimarknadsinspektionen, 2012b, s.25) Något som talar emot en utveckling där 

nätägaren erbjuder smarta hemlösningar är att nätföretagen verkar inom en bransch där 
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utvecklingen historiskt varit långsam. Nätägare gör stora och dyra investeringar i 

nätkomponenter som generellt ska hålla länge, t.ex. en kabel som har en livslängd på 

minst 40 år. (Silverhjärta, 2013) Detta kan bidra till att nätägaren traditionellt sätt inte 

hoppar på snabba trender.  
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3 Den smarta elmätaren 
Under följande kapitel kommer en redogörelse göras för vad en smart mätare är och hur 

infrastrukturen för mätvärdesinsamling är uppbyggd.  

3.1 Standardisering 
På EU-nivå och i Sverige pågår standardiseringsarbete kring den smarta elmätaren för 

att kunna ge en definition på vad en smart mätare är, och vad den skulle kunna användas 

för, men också för att möjliggöra interoperabilitet. Med interoperabilitet menas här 

möjligheten för olika system att kommunicera med varandra, t.ex. mätare och 

kommunikationssystem från olika leverantörer, men också möjligheten att kunna 

använda samma infrastruktur för insamling av mätdata från t.ex. el, värme och vatten.  

3.1.1 Standardiseringsarbete i EU – Mandate 441 

För att påskynda ett storskaligt införande av elmätare har EU inlett ett 

standardiseringsarbete av smarta mätare. Detta initiativ kallas M-441. Målet är att 

möjliggöra interoperabilitet mellan mätare av elektricitet, vatten, gas, värme och kyla. 

Bristen på standarder sägs vara ett hinder för de europeiska nätägarna att göra stora 

investeringar i elmätare eftersom det finns en rädsla att tekniken snabbt blir föråldrad. 

Inom EU har tio funktioner som en elmätare ska uppfylla för att få kallas en smart 

mätare tagits fram. Dessa är uppdelade i fem kategorier. 

1. För elkonsumenten:  

 Förser elkonsumenten och eventuell utrustning i hemmet med 

avläsningar;  

 Uppdaterar dessa avläsningar tillräckligt ofta för att informationen ska 

kunna möjliggöra energibesparingar. 

2. För mätaroperatören: 

 Möjliggör fjärravläsning för elbolag och nätägare;  

 Möjliggör tvåvägskommunikation mellan mätaren och externa nätverk 

för underhåll och kontroll av mätaren;  

 Ge möjlighet till avläsning tillräckligt ofta för att uppgifterna ska kunna 

användas för nätplanering.  

3. Kommersiella aspekter av energiförsörjning: 

 Stödjer avancerade tariffsystem;  

 Fjärravstängning/påslagning och fjärrstyrd effektbegränsning. 

4. För säkerhet och dataskydd: 

 Tillhandahåller säker datakommunikation;  

 Förebygga och upptäcka bedrägeri.  

5. För införande av förnyelsebar energi: 

 Tillhandahåller import/export och reaktiv mätning. 

 

Detta är alltså de funktionella kraven som ställs på EU-nivå för en smart elmätare. En 

förutsättning för interoperabilitet mellan olika typer av mätare är också standardisering i 

gränssnitten som gör att dessa kan anslutas och kommunicera med varandra. Detta är 

också en del i EU:s standardiseringsarbete mandat M-441. I mandatet förespråkas att 

både hårdvara och mjukvara i mätaren tillverkas med öppen och standardiserad 

arkitektur för att möjliggöra uppdateringar vid förändringar i t.ex. lagar eller 

funktionella krav. (Europeiska kommissionen, 2013a)  
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3.1.2 Standardiseringsarbete i Sverige – Proaktivt forum 

Proaktivt Forum är ett samarbete mellan Svensk Energi och Elmaterielleverantörerna 

(EL) som har arbetat fram en branschrekommendation för smarta elmätare. Syftet var 

att göra en ekonomiskt och tekniskt hållbar mätarlösning som tillfredsställer behoven 

för både kunden och elmarknadens aktörer med tillhörande energitjänsteföretag, och 

som dessutom lever upp till klimatmålen till 2020. Enligt Proaktivt Forums 

branschrekommendation är smarta elmätaren uppdelad i fyra komponenter: en 

metrologisk mätarmodul, en kommunikationsmodul, en funktionsmodul för 

elnätsägaren, och en fysisk kundport med standardiserat gränssnitt. (Svensk energi, 

2012 s.3)  

 
Figur 4: Proaktiv forums branschrekommendation för elmätare. Källa: Svensk energi, 2012. 

Den metrologiska mätarmodulen är själva mätaren, som regleras av den statliga 

tillsynsmyndigheten SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). 

Kommunikationsmodulen är den del på mätaren som avgör vilken kommunikation 

mätaren använder sig av, vilket beror på elnätsägarens behov. Elnätsföretagets 

funktionsmodul är en modul som kan konfigureras efter elmarknadens mätbehov och 

behov av smarta elnätslösningar. Det kan vara till exempel avbrottshantering eller 

information om elkvalité. Elmätaren är en viktig komponent för nätägaren och samlar 

in, lagrar och kommunicerar information som kan användas för nätdrift, nätplanering, 

optimering, elkvalité och störningsinformation. (Svensk Energi, 2012) 

 

Kundporten är tänkt att vara en port med standardiserat gränssnitt, där kunden kan 

koppla in smarta lösningar för att energieffektivisera sin elförbrukning. Dessa smarta 

produkter utvecklas av någon tjänsteleverantör som då kan använda mätdata från 

metrologiska mätmodulen utan att gå via nätägaren. Genom denna port kan alltså 

kunden själv avtala med tjänsteleverantörer och genom att plugga in en kabel i 

kundporten kan kunden själv avgöra vem som ska ha tillgång till mätdata. Proaktivt 

forum är övertygande om att det kommer utvecklas mycket smarta funktioner och 

produkter som är intresserade av mätdata från elmätaren, och för att denna utveckling 

ska ske krävs ett öppet och standardiserat gränssnitt. (Svensk energi, 2012)  

 

Proaktivt forum har i samband med branschrekommendationen tagit initiativet till att 

genomdriva ett europeiskt standardprojekt kring kundporten kallat DFI (Data Flow 

Interface). Standardiseringsarbetet sker tillsammans med övriga nordiska länder. 

Förhoppningen är att få en standard som gäller i hela EU. (Svensk energi, 2012) 
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Standardiseringsarbetet kring DFI skulle möjliggöra en utveckling av 

energieffektiviseringsåtgärder i HAN (Home Area Network). HAN är begreppet för ett 

kommunikationsnätverk i hemmet som innefattar kommunikation mellan olika 

elektriska apparater, visualisering av elförbrukning i display, laststyrning, konsumtion 

kopplad till distribuerad produktion, osv. (OpenEI, 2013) Vilket illustreras i figur 5. 

 

3.2 Infrastruktur för smart mätning 
AMI, Advanced Metering Infrastructure, är det begrepp som ofta används om smarta 

mätsystem. Ett annat begrepp är AMR, Automatic Meter Reading, som också används i 

vissa sammanhang. Skillnaden mellan dessa två begrepp är att AMR inte innefattar 

tvåvägskommunikation mellan kunden och nätägaren som är nödvändigt för att möta 

framtida mål om ett smartare elnät. (NETL, 2008 s. 2) AMI syftar inte enbart till själva 

mätaren utan till hela infrastrukturen kring mätinsamlingen, så som insamlingssystem, 

kommunikation och mätvärdesdatabas (MDMS). Dessa tre områden behandlas 

ytterligare nedan. 

3.2.1 Insamlingssystem 

Insamlingssystemet samlar in värdena från mätaren och skickar de vidare via någon 

kommunikationsteknik till mätvärdesdatabasen hos nätägaren. Insamlingssystem består 

vanligtvis av en mätare, en terminal, en insamlingsenhet och ett centralsystem. 

(Lindmark, 2013, s.3) I de flesta fall levereras en helhetslösning på insamlingssystem 

från en och samma leverantör eller mätartillverkare. I terminalen, som ofta sitter i 

anslutning till mätaren hos kunden, lagras den data som mätaren registrerar. Data från 

terminalen skickas vidare till insamlingsenheten, som är en lokal enhet som ofta sitter 

vid nätstationen. Därifrån skickas data till centralsystemet. Hela insamlingssystemet 

bygger på tvåvägskommunikation enligt figur 6. 

 

 

Figur 5: Kundporten DFI skulle möjliggöra en utveckling av Home Area Network. Källa: Svensk energi, 2012.   
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Figur 6: Schematisk bild över insamlingssystem. Källa: Lindmark, 2013, s.3. 

3.2.2 Kommunikation 

Kommunikationen mellan mätaren och insamlingsenheten kan ske på olika sätt. De två 

vanligaste är att mätdata skickas via radio eller via elnätet. Figur 7 visar fördelningen 

för olika kommunikationslösningar i världen. Radio mesh är radiokommunikation, PLC 

är elnätskommunikation, mobilt står för mobilkommunikation och radiotorn är en typ av 

kommunikation via torn som endast används i mycket platta landskap. (Sydor, 2014). 

 

 
Figur 7: Kommunikationslösningar i världen. Källa: Författarnas egen baserad på information från intervju 

med Peter Sydor, 2014. 

 

Bland svenska nätägare används idag främst tre kommunikationssätt: radio mesh, 

elnätskommunikation, samt mobilkommunikation i form av främst GPRS-

kommunikation. Dessa tre förklaras ytterligare nedan. 

3.2.2.1 Radiokommunikation  

Radiokommunikationen bygger på att det sitter en radiosändare i mätaren som skickar 

data till insamlingsenheten. Post- och Telestyrelsen har satt frekvensbandet 444 MHz 

för överföring av mätaravläsning i Sverige. (Mälarenergi, 2013) Det finns olika 

versioner av radiokommunikation, det som används i Sverige idag är antingen en 

kommunikationslösning där mätarna kan kommunicera med varandra till en 

insamlingsenhet, eller att mätarna enbart kommunicera med en mätare som agerar 

Radio Mesh 
47 %

PLC 
30 %

Mobilt  
12 %

Radiotorn 
10 %

Övrigt
0,3 %
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insamlingsenhet. (Larsson, 2013) Radiokommunikation dominerar som 

kommunikationslösning för mätinsamling i USA. (Sydor, 2014)  

3.2.2.2 Elnätskommunikation  

Elnätskommunikation innebär att mätinformationen skickas via elnätet till en 

insamlingsenhet som sitter vid transformatorstationen. Elnätskommunikationen kallas 

också PLC (Power Line Communication). Överföring via elnätet tar generellt längre tid 

än radiokommunikation men signalerna kan skickas längre. Elnätskommunikationen 

kan dock vara känslig för störningar på elnätet. PLC är den dominerande 

kommunikationslösningen i Europa. (Sydor, 2014)     

3.2.2.3 GPRS-kommunikation 

GPRS-kommunikation är en typ av mobilkommunikation. Användning av GPRS 

förutsätter därför ett avtal med mobiloperatör och kostnaden beror på mängden överförd 

data. För mätare med GPRS-kommunikation behövs också i dagsläget ett simkort i 

mätaren, men i framtiden kommer det eventuellt bli aktuellt med ett så kallat soft sim. 

Mycket händer inom mobilkommunikation och senare versioner av 

mobilkommunikation så som 3G/4G kan komma att bli intressanta också för att skicka 

mätdata. GPRS-kommunikation är en något dyrare kommunikationslösning i dagsläget 

på grund av en hög driftskostnad. Men med ändrade förutsättningar för 

mobilkommunikation i samband med nya roaming avtal i EU som innebär en 

gemensam telemarknad i EU, kan prisbilden komma att ändras. (Ramström, 2014)  

 

Även för PLC och radiokommunikation sker kommunikationen mellan insamlingsenhet 

och centralsystem idag i stort sett alltid med GPRS-kommunikation eller annan 

mobilkommunikation. GPRS används även vid direkt kommunikation mellan mätare 

och centralsystem, via så kallad punkt till punkt (P2P) kommunikation. (Larsson, 2013)  

3.2.3 Mätvärdesdatabas (MDMS) 

Mätvärdena kommer in till nätägarens mätvärdesdatabas, MDMS (Meter data 

management system). Mycket av intelligensen i AMI sitter i MDMS och den benämns 

ofta som en kritisk komponent för anpassning till ett smart elnät. En nyckeluppgift för 

MDMS är att hantera mycket data på kort tid, och omvandla denna till lämpligt format, 

samt att korrigera och uppskatta mätvärden om dessa saknas. (Lindmark, 2013, s. 14)       

 

Hittills har en redogörelse gjorts för den teknik och de politiska mål och regleringar som 

utgör det teoretiska ramverket för studien. Detta är viktigt för att ge läsaren förståelse 

för komplexiteten i de frågor som berör smarta elmätaren, och för att sätta studien i ett 

större sammanhang.  
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4 Metod 
Studien har genomförts i tre olika delar, nedan kallade block. Varje block har fyllt olika 

syften för studien och har genomförts med hjälp av olika kvalitativa och kvantitativa 

metoder. I alla tre blocken har relevant litteratur i ämnet använts som kompletterande 

underlag.  

4.1 Block 1: Nulägesbeskrivning 
För att göra en kartläggning av nuläget inom elmätning och en omvärldsanalys i ämnet 

genomfördes intervjuer med fem svenska nätägare, fem mätartillverkare i Sverige och i 

USA, samt en intervju med branschorganisationen Svensk energi.  

4.1.1 Explorativa intervjuer 

Intervjuerna under nulägesbeskrivningen och omvärldsanalysen hade ett explorativt 

syfte att kartlägga nuläget inom mätning hos nätägare och mätartillverkare. Explorativa 

intervjuer är öppna och föga strukturerade med utrymme för följdfrågor. Intervjuaren 

introducerar frågor kring ett område som ska kartläggas med syfte att få en ökad 

förståelse för ämnet. En mer strukturerad typ av intervjuer är den så kallade 

hypotesprövande, som har syftet att pröva en hypotes och som därför är av mer 

strukturerad karaktär. (Kvale, 1997, s. 94) I denna studie användes explorativa 

intervjuer utgående ifrån öppna frågor och de olika intervjupersonerna gavs utrymme att 

lyfta fram vad de ansåg viktigt. Det gavs också tid för följdfrågor under intervjuns gång.  

 

Innan intervjun bör intervjupersonen få en bakgrund till intervjun genom en orientering. 

I orienteringen bör intervjuaren berätta om syftet med studien och intervjun. (Kvale, 

1997, s. 120) Intervjupersonerna i denna studie fick en introduktion till ämnet via email 

och fick också ta del av frågorna för intervju minst en dag i förväg. På så vis visste de 

vad intervjun skulle handla om och fick chans att förbereda sig. Under intervjun förde 

intervjuarna anteckningar om vad som sades.  

 

De personer som intervjuades för nulägesbeskrivningen var representanter från 

Mälarenergi med erfarenhet inom mät- och insamling. De personer som intervjuades för 

omvärldsanalysen var personer ansvariga för mätningsfrågor på nätföretagen Vattenfall, 

Fortum, Göteborgs Energi och E.ON. Dessa företag valdes ut för att de är de största 

elnätsföretagen i Sverige och också för att det uttrycktes ett intresse från Mälarenergis 

håll att kontakta några av dem. Vidare intervjuades personer från mätartillverkarna 

Aidon, Kamstrup och Echelon. För att få en generell bild över mätningsfrågor i Sverige 

intervjuades ansvarig för dessa frågor på Svensk Energi. Två personer från de 

amerikanska mjukvaruföretagen Silver Spring Networks och Siemens eMeter, som båda 

erbjuder smarta elnäts-lösningar, intervjuades också för att få en kompletterande bild av 

utvecklingen för smart mätning ur ett globalt perspektiv.  

4.2 Block 2: Framtagande av utvecklingskoncept 
Utvecklingskoncepten togs fram dels baserat på information från intervjuerna under 

nulägesbeskrivningen och omvärldsanalysen, men också på samtal med personer från 

Sweco, en intervju på ABB och en ytterligare intervju på Vattenfall. Intervjuerna i detta 

steg av undersökningen hade också en ostrukturerad karaktär, där samtalet utgick från 

diskussionspunkter snarare än från strukturerade frågor, vilket kännetecknar en 

explorativ undersökningsmetod. (Kvale, 1997, s. 94)  
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Efter genomförda intervjuer kunde tre användningsområden för mätdata pekas ut. Det 

första av dessa handlar om att på olika sätt integrera informationen från mätaren i 

driften av elnätet för att t.ex. underlätta avbrottshantering. Ett andra användningsområde 

är planering och dimensionering av nät, där man skulle kunna optimera arbetsprocessen 

genom att använda sig av faktiska mätvärden. Ett tredje och sista område handlar om 

lösningar på andra sidan av elmätaren, nämligen i hushållet. Dessa kan vara allt från 

energirådgivning till helt automatiserad styrning av energiförbrukning i hemmet. Dessa 

tre användningsområden beskrivs mer utförligt under avsnitt 6. 

 

Efter att dessa kategorier formulerats började arbetet med att ta fram de olika 

utvecklingskoncepten, baserat på vad som framkommit under intervjuerna med 

nätägare, mätartillverkare och andra aktörer. Materialet från intervjuerna och 

kompletterande litteratur analyserades vilket resulterade i 15 utvecklingskoncept av 

olika karaktär. Några av dem representerar funktioner och arbetssätt som är 

väldefinierade och som redan används i andra länder eller av andra nätägare men som 

inte finns hos Mälarenergi i dagsläget. Andra koncept är mer futuristiska och mindre 

väldefinierade till sin karaktär. Det koncepten har gemensamt är att de motsvarar sätt 

för nätägaren att skapa mervärde genom sina mätdata, genom olika funktioner i 

mätaren, eller genom att mäta olika parametrar såsom t.ex. elkvalité. En beskrivning av 

varje enskilt koncept görs senare i uppsatsen. 

 

När 15 utvecklingskoncept hade tagits fram var nästa steg att välja ut det mest relevanta 

ur dessa att göra ett business case på, vilket gjordes med hjälp av en fokusgrupp.  

 

4.2.1  Fokusgrupper 

För att välja ut ett utvecklingskoncept att ta vidare och skapa ett business case på, 

genomfördes en fokusgrupp med fem representanter från Mälarenergi och två 

representanter från Sweco, samt en representant från Uppsala Universitet. Deltagarna i 

fokusgruppen presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1: Deltagare i fokusgruppen. Källa: Författarnas egen.  

Deltagare Titel Företag/universitet 

 

Jonas Persson Chef Nätmarknad  Mälarenergi Elnät 

 

Liina Veerme Chef Mätteknik Mälarenergi Elnät 

 

Niklas Ramström  Systemingenjör  Mälarenergi Elnät 

 

Katarina Lundquist Projektledare Mälarenergi Elnät 

 

Gunilla Juhlin 

 

Mätvärdesanasvarig Mälarenergi Elnät 

 

Fredrik Forslund Chef Nätmarknad  Sweco 

 

Henrik Johansson Konsult Nätmarknad Sweco 

 

Cajsa Bartusch Postdoktor Industriell teknik Uppsala universitet 
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Samtliga deltagare fick ta del av utvecklingskoncepten tre dagar innan fokusgruppen 

hölls för att få möjlighet att bekanta sig med dem. Under fokusgruppen hölls först en 

presentation av samtliga koncept där det gavs tid för att ställa korta frågor. Varje 

utvecklingskoncept fanns också presenterat på postrar som var uppsatta i rummet. Efter 

presentationen fick samtliga deltagare möjlighet att lägga till synpunkter och ställa 

frågor på de uppsatta posterna. Efter detta lästa moderatorerna upp samtliga 

kommentarer och det gavs tid för en kortare diskussion. Efter detta genomfördes den 

första urvalsprocessen. Denna syftade till att välja ut fem koncept att diskutera mer 

djupgående. För att sålla koncepten första gången fick varje deltagare 15 ”prickar” att 

fördela mellan de 15 koncepten. Varje deltagare kunde välja att placera en prick på 

varje om de tyckte alla vara lika intressanta, eller alla prickar på samma om de endast 

tyckte en var intressant, samt alla möjliga kombinationer däremellan. Den andra 

sållningsprocessen gick till på samma sätt, men då fick varje deltagande 5 prickar att 

fördela. Denna syftade till att slutligen rangordna de fem kvarvarande koncepten för att 

välja ut ett koncept att utföra business case på. Genom att göra ett prioriteringsmoment 

på dessa sätt fås ett konkret resultat på ett interaktivt sätt, dessutom kommer alla 

deltagarnas åsikter fram. (Ågren, 2014)  

 

Resultaten från sållningsprocesserna visas i tabell 2. 
 
Tabell 2: Resultat efter båda prioriteringsomgångarna under fokusgrupp. Källa: Författarnas egen. 

 

Utvecklingskoncept/funktion 

 

Resultat omgång 1 

 

Resultat omgång 2 

 

 

Last gasp och first breath 35 17 

 

Dimensionering av nät 11 11 

 

Kapa effekttoppar: Aktiva kunder 20 6 

 

Spänningsreducering (CVR) 14 6 

 

Behovsbaserat underhåll 12 0 

 

Kundinstallerad mätare 10 

  

Förlänga livslängd på transformator 7 

  

Kapa effekttoppar: Automatiserade hem 5 

  

Detektering av jordfel 3 

  

Kapa effekttoppar: Effektbegränsning 3 

  

Förbimatning vid avslagen mätare (APS) 3 

  

Detektering av för stor säkring 1 

  

SCADA/DMS samtliga mätpunkter 0 

  

SCADA/DMS strategiska mätpunkter 0 

  

Zonkonceptet 0 
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De fem koncept som valdes ut för vidare diskussion var: dimensionering av nät, last 

gasp- first breath, kapa effekttoppar: aktiva kunder, spänningsreducering, samt 

behovsbaserat underhåll. Under diskussionen delades deltagarna upp i två grupper med 

en jämn fördelning av representanter med olika arbetserfarenheter i varje grupp. 

Följande frågor diskuterades för samtliga koncept: 

1. Vilka förbättringar i verksamheten möjliggörs genom implementering av 

konceptet? 

2. Vilka anpassningar skulle behöva göras för implementering av konceptet? 

(Kan vara både tekniska och organisatoriska anpassningar) 

3. Finns det några hinder för att införa konceptet i verksamheten? 

 

Under gruppdiskussionen höll moderatorerna en bakomliggande roll och förde 

anteckningar som använts som underlag i studien. En gruppmedlem i varje grupp förde 

anteckningar. Efter diskussionen redovisade respektive grupp de viktigaste punkterna 

om vad som hade sagts från diskussionerna, och därefter genomfördes en andra 

sållningsomgång på de återstående fem koncepten. Det konceptet som efter den andra 

prioriteringsomgången fick flest röster från deltagarna var last gasp- och first breath-

funktionen. Innan fokusgruppen genomfördes hade beslut fattats att maximalt tre 

koncept skulle vara realistiskt att gå vidare att göra business case på, med tanke på 

denna studies begränsade tidsomfattning. Efter prioriteringsomgångarna blev det dock 

ett naturligt val att endast fokusera på de två mest prioriterade koncepten last gasp- och 

first breath och dimensionering av nät, eftersom de efterföljande fick lika många röster 

eller inga alls.  

 

Efter fokusgruppsdiskussionen gjordes vidare efterforskning på konceptet om 

användning av mätdata vid dimensionering av nät, bland annat baserat på en omfattande 

rapport från Elforsk och en intervju med nätplaneringschefen på Mälarenergi. Efter 

överväganden beslutade författarna att konceptet inte var lika aktuellt för Mälarenergi 

inför utrullningen av nästa generations mätare, som last gasp-funktionen är. Därför 

beslutades att det inte var intressant att göra business case på konceptet om 

dimensionering av nät i nuläget. Detta betyder inte att det inte är ett relevant koncept 

men baserat på den tidsbegränsning som denna studie har, beslutades att det var mer 

givande att enbart göra ett business case.    

 

Idéerna till upplägget på fokusgruppen baserades främst på ett samtal med en person på 

Sweco med stor erfarenhet av arbetssättet. Fokusgrupper är en typ av forskningsmetod 

där information samlas in genom gruppdiskussion om ett ämne som bestäms av de som 

genomför studien, som fungerar som moderatorer. (Wibeck, 2010, s. 25) Fokusgrupper 

kan vara mer eller mindre strukturerade, beroende på hur mycket moderatorn är med 

och styr diskussionen. (Wibeck, 2010, s.56) Fokusgruppsdiskussionen i denna studie 

höll en relativt ostrukturerad karaktär, vilket innebar att syftet var att deltagarna skulle 

diskutera så mycket som möjligt med varandra och att moderatorerna lät diskussionen 

hållas fri, dock inom ämnet med hjälp av tre öppet formulerade frågor.  

 

De två sållningsmomenten under fokusgruppen var desto mer strukturerade, då 

moderatorerna styrde deltagarna att prioritera koncepten. Tanken med 

prioriteringsomgångarna var att deltagarna skulle rangordna koncepten efter vilka de 

ansåg mest intressanta för Mälarenergi att satsa på i nästa generations mätare, och 

således vilka koncept som ett business case skulle utföras på. Deltagarna fick inga 

ytterligare kriterier att rangordna efter, eftersom fokusgruppens utfall skulle hållas så 
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öppen som möjligt så att nya aspekter som tidigare inte behandlats också skulle få 

utrymme att diskuteras. Den ekonomiska nyttan lyfts fram i form av en 

investeringskalkyl för det mest prioriterade konceptet, men även andra nyttor så som 

kundnöjdhet är viktiga för de rekommendationer som ges i och med denna studie. 

Därför beslöts att inte enbart rangordna koncepten efter störst ekonomisk vinst. 

 

4.1 Block 3: Business case 
Det tredje och sista steget i studien var att göra ett business case på det koncept som 

valdes ut under fokusgruppen. Att skapa ett business case för en föreslagen förändring 

är ett vanligt arbetssätt inom projektledning. Business caset är ett viktigt steg i 

projektplaneringen och ska svara på frågorna ”vad ska göras?” och ”varför ska det 

göras?”. Business case kan se olika ut beroende på bransch och projektets karaktär, men 

några punkter som ofta tas upp är: 

 

 Varför behöver förändringen genomföras? 

 Vad är målet med förändringen? 

 Vad är den förväntade kostnaden? 

 Vad är den förväntade nyttan? 

 Vad krävs för ett genomförande av förändringen? 

 Vilka är de eventuella riskerna med förändringen? 
 

Ett business case används ofta som beslutsunderlag för att avgöra om en investering 

eller då någon annan typ av förändring är önskvärd. Ett business case innehåller ofta en 

beskrivning av målet, en gapanalys, en investeringskalkyl och en känslighetsanalys. 

(Lester, 2006, s.17-19) För att göra en beskrivning av målet kan ett nuläge och börläge 

identifieras för att besvara ”hur fungerar det idag?” och ”hur vill man att det ska 

fungera?”. De olika stegen nuläge, börläge, gapanalys, investeringskalkyl och 

känslighetsanalys beskrivs nedan.   

4.1.1 Nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning är en beskrivning av befintliga arbetssätt och system, i syfte att 

vara en utgångspunkt för att kunna formulera en plan för de förändringar som bör göras. 

(Greentech Media, 2010a, s.7)  

4.1.2 Börlägesbeskrivning 

En börlägesbeskrivning är en tydlig beskrivning av en framtida vision om hur man vill 

arbeta. Börlägesbeskrivningen är tänkt att fungera som underlag för var man vill nå med 

förändringen. (Greentech Media, 2010a, s.7)    

4.1.3 Gapanalys 

En gapanalys syftar till att identifiera de anpassningar av verksamheten som skulle 

behöva göras för att genomföra den föreslagna förändringen. Dessa anpassningar kan 

vara både förändringar av tekniska komponenter och system och organisatoriska 

förändringar samt gränssnitten däremellan. (Greentech Media, 2010a, s.7)  

4.1.4 Investeringskalkyl 

Investeringar är långsiktiga beslut som påverkar ett företags verksamhet för en lång tid 

framöver, ofta flera år. För att göra en bedömning om en investering kommer visa sig 

lönsam eller inte kan företaget ställa upp en investeringskalkyl. Investeringar kan vara 
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reala, t.ex. maskiner eller anläggningar, eller immateriella, t.ex. investeringar i 

vidareutbildning av personal eller forskning. (Andersson, 2008, s. 293) 

 

En investeringskalkyl är en typ av modell, och innebär som sådan att det är en förenklad 

avbild över en komplicerad verklighet. Inmatad data är nästan alltid uppskattningar som 

innehåller ett visst mått osäkerhet. Ju längre in i framtiden en investeringskalkyl 

sträcker sig, desto större blir osäkerheten. För att undersöka kalkylens tillförlighet kan 

därför en känslighetsanalys där olika parametrar varieras utföras. (Andersson, 2008 s. 

311) 

 

Det finns olika typer av investeringskalkyler beroende på ändamål. I denna studie 

används internräntemetoden (eng. Internal rate of return). Metoden tar inte hänsyn till 

finansiering, utan väger investeringskostnader mot årlig nettointäkt. På så vis kan den 

årliga avkastningsräntan, eller internräntan, som är ett intuitivt mått på lönsamheten i en 

investering, beräknas. Resultatet av en kalkyl beräknad med internräntemetoden blir en 

procentsats, där ett negativt värde innebär förlust, och ett positivt värde innebär att 

investeringen är lönsam. Det går alltså att enkelt se efter hur lång tid en investering blir 

lönsam. Ett företag kan också definiera sitt avkastningskrav som önskad internränta, och 

ett negativ värde innebär då att investeringen inte uppfyller avkastningskravet. 

(Andersson, 2008, s. 305-306) 

 

En internräntemetod bör inte användas vid jämförelse av olika investeringar som skiljer 

sig åt mycket i storlek, eller om det är investeringar som sträcker sig olika långt fram i 

tiden. Ett värde på internränta kan då bli missvisande. (Andersson, 2008, s. 305-306) I 

denna studie anses detta dock inte spela någon roll eftersom det endast rör sig om att 

avgöra om en investering är lönsam eller inte, och inte en jämförelse mellan olika 

investeringar.   

 

För att beräkna internräntan används ekvationen: 

 

NPV = ∑
Ct

(1+r)t
N
t=0  – I = 0    (1) 

 
där NPV står för nuvärde, n är den avsedda perioden, Ct är kassaflödet för motsvarande 

period, N är totalt antal perioder, I är investeringskostnaden, och r är den sökta 

internräntan. (Cheng, 2006, s. 152) Metoden kräver ofta långa numeriska beräkningar 

och löses företrädesvis med hjälp av beräkningsprogram. I denna studie har Excel 

använts.  

 

4.1.5 Känslighetsanalys 

I samband med investeringskalkylen gjordes en känslighetsanalys. En känslighetsanalys 

görs för att ge en uppfattning om hur resultatet påverkas av ändrade värden på 

parametrar. Genom att göra en känslighetsanalys på en investeringskalkyl kan man få en 

förståelse för vilka parametrar som spelar stor roll för resultaten, och vilka som spelar 

mindre roll. Detta kan vara viktigt att sätta i relation till hur osäkra värdena är och därav 

hur trovärdigt resultatet är om parametrarna ändras. (Scarlett, 2003, p.17)  
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4.1.6 Kompletterade intervjuer 

Ett sista steg efter det genomförda business caset var att sätta resultaten i relation till 

aktuella och kommande regleringar som gäller för nätägare som kan påverka en 

investering. I slutet av det sista blocket gjordes därför en intervju med 

Energimarknadsinspektionen kring förhandsregleringen, för att få en förståelse för hur 

resultatet kan påverkas av att nätägarna befinner sig på en reglerad marknad.  

 

Dessutom gjordes telefonintervjuer med en representant på Fortum kring deras 

erfarenheter av ett liknande koncept, vilket också togs med i business caset och 

rekommendationerna till Mälarenergi.  

 

För att göra relevanta antagandena för investeringskalkylen behövdes också ytterligare 

telefonintervjuer göras med olika mätartillverkare och operatörer för kommunikation 

göras. I samband med det hölls även ett samtal med Echelon för att få uppgifter kring 

alternativa lösningar för konceptet. Alla dessa uppgifter och tidigare information från 

intervjuer vägdes samman när antaganden för bland annat val som gällde 

kommunikationen gjordes. 

 

4.2 Intervjupersoner 
Intervjupersonerna på de olika företagen och organisationerna valdes utifrån deras 

kunnighet i ämnet baserat på rekommendationer från andra personer i branschen, främst 

från personer på Sweco men också från tidigare intervjuade personer. I tabell 3 visas 

samtliga intervjuade personer från alla tre blocken. Utöver dessa intervjuade personer 

har övriga samtal, telefonsamtal och mailkonversationer hållits med personer som också 

haft en viss påverkan på studien men som inte fungerat som intervjuer.    
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Tabell 3: Intervjuade personer under hela studien. Källa: Författarnas egen. 

Intervjuad person Titel Företag/organisation Typ av intervju 

 

Andersson, Bo Process Manager Fortum Karlstad Telefonintervju 

Bergerlind, Johan  Nätplaneringschef Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Berggren, Peter Mätingenjör Göteborg Energi Elnät Telefonintervju 

Dahlgren, Per Mät- och systemingenjör Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Garpetun, Lars R&D Programme Manager Vattenfall Distribution Intervju, Stockholm 

Gustafsson, Per-Anders VD  Göteborg Energi Elnät Telefonintervju 

Hamrin, Erik Project Manager  ABB Intervju, Västerås 

Hjern, Magnus Affärsutvecklare E.ON Elnät Telefonintervju 

Juliusson, Oli Service Manager  Fortum Distibution Intervju, Stockholm 

Kedidi, Sophia Service Owner Fortum Distribution Intervju, Stockholm 

King, Chris Chief Regulatory Officer  Siemens eMeter Intervju, Foster City 

Larsson, Bertil Mätvärdesingenjör Fortum Distribution Intervju, Stockholm 

Lejdeby, Sven-Anders Senior Technical Specialist  ABB Intervju, Västerås 

Lidgren, Robert Försäljningschef Aidon Intervju, Stockholm  

Lindmark, Jenny Avdelningschef Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Lundquist, Katarina Projektledare Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Nilsson, Marcus Driftingenjör  Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Nääs, Per Senior R&D Engineer Vattenfall Distribution Intervju, Stockholm 

Osterberg, Rolf Project Manager  Televent/Schneider Electric  Intervju, Stockholm 

Pehrsson, Thomas Process Manager E.ON Elnät Telefonintervju 

Persson, Jonas Chef Nätmarknad Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Pettersen, Petter Försäljningschef Skandinavien Echelon Intervju, Stockholm 

Ramström, Niklas Systemingenjör Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Rex, Nils Försäljningschef Aidon Intervju, Stockholm 

Schröder, Pär Europachef Echelon Intervju, Stockholm 

Silverhjärta, Peter Ansvarig för mätningsfrågor Svensk Energi Intervju, Stockholm 

Sydor, Peter Management Consultant  Silver Spring Networks Intervju, Redwood City 

Sördin, Björn Produktchef Kamstrup Intervju, Stockholm 

Veerme, Lina Chef Mätteknik Mälarenergi Elnät Intervju, Västerås 

Werther, Linda Projektledare Energimarknadsinspektionen Intervju, Stockholm 

 

  

4.3 Källkritik 
Valet av intervjupersoner fick i denna studie stort genomslag på resultatet och det är 

möjligt att andra personer hade lyft fram andra aspekter som viktiga. Valet av 

intervjupersoner var dock inte godtyckligt utan baserat på vad personer insatta i ämnet 

föreslagit. Samma namn uppkom också under intervjuerna med de olika personerna 

vilket också talar för deras relevans i frågan. De tre huvudområdena som kunde pekas ut 

efter intervjuerna nämndes av flera personer oberoende av varandra vilket ökar 

tillförlitligheten på resultatet.  

 

Fyra nätägare intervjuades för omvärldsanalysen. Dessa är samtliga större än 

Mälarenergi Elnät AB. Det gör att de kan ha andra behov och också andra resurser än 
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ett mindre nätföretag. Även här var det dock i första hand personerna och inte de 

respektive företag de jobbar på som valdes ut. En fullständig omvärldsanalys hade 

naturligtvis varit baserad på samtliga nätbolag i Sverige, men det hade blivit för 

omfattande för denna studie. För att kunna peka ut generella trender anses urvalet 

tillräckligt. 

 

Under en intervju kan intervjupersonens egna åsikter och önskade utfall påverka 

intervjupersonens svar genom till exempel ledande frågor. (Kvale, 1997 s. 213) Under 

intervjuerna användes öppna frågor där intervjupersonen fick möjlighet att lyfta fram 

vad han eller hon ansåg som viktigt utifrån sin yrkesroll. Syftet med de explorativa 

intervjuerna var att kunna beskriva hur de olika aktörerna ansåg att elmätare skulle 

kunna användas i framtiden, och för det syftet anses den ostrukturerade intervjumetoden 

fungerat väl.  

 

En annan osäkerhet i att använda intervjuer som forskningsmetod är möjligheten att 

intervjupersonen kan ha missförstått något som uppkom under intervjun. Samtliga 

intervjuer förutom de med Siemens eMeter, Silver Spring och Echelon genomfördes av 

båda författarna vilket minskade risken för denna typ av missförstånd. Författarna gavs 

också möjlighet att återkomma via mail eller telefon vid oklarheter, och denna möjlighet 

utnyttjades vid ett antal tillfällen för att verifiera vad som uppkommit under 

intervjuerna.  

 

Vid urvalet av utvecklingskoncept fick deltagarna i fokusgruppen stort inflytande över 

resultatet. Det är möjligt att en annan sammansättning av personer hade lett till andra 

resultat. Då flera av koncepten berörde frågor om drift och planering av elnät hade det 

varit önskvärt att ha deltagare från dessa avdelningar med. Detta var tyvärr omöjligt av 

praktiska skäl då ingen representant från dessa avdelningar kunde närvara under 

fokusgruppen. Författarna fick dock ta del av skriftliga kommentarer från 

nätplaneringschefen och personal från driftavdelningen och dessa kommentarer lästes 

upp innan sållningen genomfördes. Trots detta är det möjligt att sållningen hade fått ett 

annat resultat om dessa personer deltagit.    

  



 37 

5 Omvärldsanalys 
I följande kapitel ges en omvärldsanalys av smart mätning i EU samt en beskrivning av 

hur mätning används hos några svenska nätägare. 

5.1 Smart mätning i Europa 
I mars 2012 publicerade EU den rekommendation som tagits fram för en kost-nytto-

analys av smarta elnät och smart mätning. Enligt rekommendationen skulle alla 

medlemsländer ha utfört en kost-nyttoanalys av smart mätning till september 2012. EU 

sammanställde också riktlinjer för hur denna analys skulle genomföras. (Europeiska 

kommissionen, 2013a, s. 1-2) Resultatet från kost-nyttoanalysen visas i figur 8. Figuren 

är baserad på data från januari 2013. Beroende på utfallet av kost-nyttoanalysen har 

medlemsländerna olika åtaganden som gäller utrullningen av smarta mätare. Alla länder 

som fick en positiv kost-nyttoanalys ska rulla ut smarta mätare hos åtminstone 80 

procent av landets elkunder. (Europeiska kommissionen, 2013b, s. 64) 

 

 
Figur 8: Resultat av nationell kost-nyttoanalys. Källa: EU-kommissionen, 2013b, s. 65. 

I januari 2013 pågick omkring 90 smarta mätningsprojekt i EU, allt från pilotprojekt till 

stora utrullningar. I alla länder utom Storbritannien och Bulgarien är nätägare ansvariga 

för utrullningen av mätare. I Storbritannien är det elhandelsbolag som ansvarar för 
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utrullningen, och i Bulgarien ett telecom-bolag. Italien och Sverige var tidigt ute och var 

färdiga med utrullningen av smarta mätare 2011 respektive 2009. Andra länder som 

varit tidigt ute är Finland och Malta som är beräknade att vara klara under 2013. 

Frankrike, Storbritannien och Spanien har också planer på att genomföra storskaliga 

utrullningar inom de närmsta åren. Tre länder har på grund av en negativ kost-

nyttoanalys beslutat sig för att inte genomföra en utrullning av smarta mätare: Belgien, 

Tjeckien och Litauen. En sammanfattning av de EU-länder som har formulerat 

nationella planer på utrullning finns i figur 9. Ett antal länder har fått ett positivt utfall 

på kost-nyttoanalysen, men har ännu inte tagit ställning till hur och när utrullning ska 

göras. Baserat på data tillgänglig 2013 uppskattar EU-kommissionen att de utrullningar 

som förväntas ske till 2020 innebär investeringar i smarta mätare på omkring €30 

miljarder, motsvarande 170-180 miljoner smarta mätare. (Europeiska kommissionen, 

2013b, s. 64-65) 

 

Tre olika kommunikationssätt dominerar utrullningsprojekten i EU. Dessa är 

kommunikation via elledningarna (PLC), trådbunden kommunikation, samt trådlös 

kommunikation. Vilket kommunikationssätt som används beror mycket på de 

geografiska förutsättningarna för området. Men den teknik som är allra vanligast på EU-

nivå är elnätskommunikation från mätare till koncentrator, och GSM/GPRS från 

koncentrator till centralsystem. (Europeiska kommissionen, 2013b, s. 66) 

 

Kostnaden per mätpunkt är också starkt varierande för olika regioner, och beror 

självklart också på vilken funktionalitet varje mätare har. Kostnaden för en mätpunkt 

anges variera från knappt €100 till över €400 per mätare. Medellivslängden per 

mätpunkt beräknas till 15 år. (Europeiska kommissionen, 2013b, s. 66) 

 

 
Figur 9: Utrullning av smarta mätare i EU. Källa: EU-kommissionen, 2012.  
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I figur 9 ovan visas framstegen för de europeiska länder som gjort åtaganden för ett 

utrullningsprojekt. De länder som inte är med har ännu inte tagit ställning eller har 

beslutat att inte genomföra en utrullning på grund av en negativ kost-nyttoanalys. Här 

måste tilläggas att Norge skjutit fram färdigdatum för sitt utrullningsprojekt till år 2019 

sedan figuren sammanställdes.   

 

5.2 Smart mätning hos några svenska nätägare idag  
Föregående stycke behandlade utvecklingen för smarta mätare ur ett globalt och 

översiktligt perspektiv. I denna del skiftas fokus till Sverige och mer specifikt till de 

fyra nätägare som intervjuats för att få en bild av smart mätning i Sverige idag. I 

följande avsnitt ges en beskrivning deras mät- och insamlingssystem idag samt hur 

mätdata används i deras verksamhet.   

5.2.1 Mät- och insamlingssystem idag 

I tabell 3 redogörs för antalet mätpunkter, alltså antalet hushåll, samt vilka 

mätartillverkare, insamlingssystem och kommunikationslösningar nätägaren har. Hur 

nätägarna har valt att sköta sina insamlingssystem skiljer sig. Fortum, E.ON och 

Vattenfall har valt att låta en annan aktör ta hand om insamlingen av mätvärden, genom 

en så kallad entreprenad. Fortum har anlitat konsultföretaget Capgemini, Vattenfall har 

ett företag som hette Telvent men som nu går under namnet Schneider Electrics. E.ON:s 

insamlingssystem har sköts av mätinsamlingstjänsten Färdigt Mätvärde, men håller nu 

på att flytta över insamlingen på Capgemini och Ericsson. Alla tre nätbolagen är 

överens om att insamlingen bör skötas av ett företag som är vana vid hantering av stora 

mängder data. Göteborg Energi har däremot återgått till att ta hand om insamlingen 

själva, eftersom de anser att det ger bättre resultat på längre sikt. På Göteborg energi 

menar man att genom att sköta insamlingen själva, kan Göteborg energi agera mer 

strategiskt och långsiktigt. Erfarenheten från tidigare entreprenad var att företagen som 

skötte insamlingen främst gjorde de åtgärder som var kostnadseffektiva på kort sikt.  

 
Tabell 4: Några svenska nätägares mät- och insamlingssystem. Källa: Författarnas egen 

 

 

De intervjuade nätägarna har olika syn på de kommunikationslösningar som används 

vid insamling av mätvärden. Främst är det åsikten huruvida elnätskommunikation är en 

bra lösning eller ej. Fortum håller på att fasa ut PLC eftersom de menar att det inte är en 

 

Nätägare 

 

 

Antal  

mätpunkter 

 

Mätartyper 

 

Insamlingssystem 

 

Kommunikationslösningar 

 

Fortum 

 

 

ca 900 000  

 

Landis & Gyr,  

Itron 

 

Driftas av Capgemini 

 

Radio, GPRS, PLC  

(håller på att fasas ut) 

 

E.ON. 

 

 

ca 980 000 

 

Landis & Gyr,  

Echelon 

 

Driftas av Färdigt mätvärde  

(snart Ericsson, Capgemini) 

 

Främst PLC, lite GPRS 

 

Vattenfall 

 

 

ca 840 000 

 

Actaris, Iskra,  

Echelon 

 

Driftas av Vattenfall Service, 

Schneider Electrics 

 

Radio, PLC 

 

Göteborg 

Energi 

 

 

ca 300 000 

 

Aidon, Kamstrup,  

GE 

 

Aimir, Metering  

(återgått till att drifta själva) 

 

Främst radio, lite GPRS 
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framtidssäker lösning då fördröjningen i elnätskommunikationen gör att framtida krav 

på mer högupplöst mätdata inte kan uppnås. Fortum har dock använt sig av en äldre 

version av PLC som inte kan hantera den mängd data som kommer behövas i framtiden. 

Det finns nyare versioner av elnätskommunikation som fungerar betydligt bättre och 

kan hantera data mer högfrekvent. E.ON har 65 procent PLC och tycker att det fungerar 

bra. Mälarenergi är också nöjda med sin elnätskommunikation och tycker inte att man 

bör välja bort någon teknik. Vattenfall, likt Mälarenergi, använder sig av en 

kombination av PLC och radio och tycker det fungerar bra. Göteborg energi har ingen 

PLC och satsar istället på en stor del radio i sitt system. I stort sätt alla nätägarna 

använder sig av GPRS som komplement vid enstaka mätpunkter där varken PLC eller 

radio är ett bra alternativ. Den GPRS-kommunikation som används från mätarna till 

centralsystemet är punkt till punkt (P2P) som även Mälarenergi använder sig av. 

Lösningen lämpar sig för få mätpunkter men är fortfarande för dyrt att tillämpa i större 

skala då driftkostnaden är relativt dyr eftersom nätägarens måste betala en operatör för 

mängden överförd data. Kommunikationen från insamlingsenheten till centralsystemet 

vid radio eller PLC sker främst med GPRS. 

 

5.2.2 Användningsområden för mätdata idag 

I första hand använder nätägaren mätdata för debitering av elförbrukningen, vilket är det 

huvudsakliga syftet med mätarna – att mäta hur mycket el som används i hushållen. Om 

inte kunden bett om timdebitering, vilket kunden har rätt till i och med reformen 2012, 

sker debiteringen månadsvis. Men förutom förbrukningsdata kan mätarna mäta mycket 

mer och informationen från mätarna kan användas i flera syften.  

 

Avbrottsinformation är en användbar information som kan fås från mätarna, något som 

används av nätägarna regelbundet. E.ON berättar till exempel att de efter stormen 

Simone kunde göra en förfrågan till mätarna om de var strömlösa eller ej, och på så sätt 

avgöra hur omfattande strömavbrotten var. (Hjern och Pehrsson, 2013) Fortum 

använder en funktion i mätaren som skickar ut en så skallad ”last gasp”, alltså ett sista 

meddelande att den blir strömlös, samt ett sista mätvärde. Genom att kartlägga denna 

information från mätarna kan avbrotten i lågspänningsnätet lokaliseras och analyseras. 

(Juliusson, 2013) Nätägarna använder också den historiska avbrottsinformationen för att 

se hur länge kunder varit strömlösa för att kunna avgöra om avbrottsersättning ska 

betalas ut.  

 

En annan funktion i mätaren som används regelbundet av nätägarna är fjärravstängning, 

vilket innebär att nätägaren kan slå av brytaren på mätaren fjärrstyrt. Funktionen 

används främst vid nyinflyttningar där kunden inte tecknat något nytt avtal. Tidigare var 

fältpersonal tvungna att åka ut och fysiskt slå av mätarna. Fjärrpåslagningar eller 

återinkoppling är mer kontroversiellt eftersom det finns en säkerhetsaspekt att ta hänsyn 

till. Därför finns regleringar som säger att nätägaren inte får slå på elen fjärrstyrt 

eftersom man inte vet vilka elektriska apparater som står på i hushållet. Det kan lösas 

genom så kallad ”halvpåslagning”, där kunden själv måste slå på en knapp på brytaren 

för att elen ska slås på helt. Problemet är att mätarna inte alltid sitter tillgänglig för 

kunden, en vanlig företeelse i hyreshus, och fältpersonal måste då åka ut för att fysiskt 

slå på mätaren. Fortum kallar sin fjärravstängning/påslagning för RDR (Remote 

Disconnect Reconnect), och på Fortum utrycktes en önskan att Sverige skulle kunna 

lösa fjärrpåslagningen som i Finland gör där mer ansvar läggs på kunden som 

godkänner påslagningen via ett telefonsamtal eller sms. (Kedidi, 2013) 
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6 Nulägesbeskrivning av Mälarenergis mätsystem  
I föregående avsnitt gavs en översiktlig bild över utvecklingen av smarta mätare i 

världen, och hur mät- och insamlingssystem är uppbyggda och används hos fyra stora, 

svenska nätägare. I följande avsnitt ges en mer detaljerad beskrivning av Mälarenergis 

verksamhet för mätdata. Hela kedjan beskrivs: från de olika mät- och 

insamlingssystemens uppbyggnad och funktionalitet, till det organisatoriska arbetet och 

även vilka förändringar Mälarenergi vill göra i framtiden. Hela systemet för mätning 

och hantering av data är illustrerat i figur 10. De områden som främst behandlas i detta 

arbete är delarna inom den röda markeringen: mätarna och dess insamlingssystem, 

mätvärdesdatabasen (MDMS), och senare i arbetet även nätinformationssystemet (NIS).   

 

 
Figur 10: Schematisk bild över Mälarenergis mätdatainsamling. Källa: Lindmark, 2013, s.14. 

 

Mälarenergi räknar med en avskrivningstid på 10 år för en mätare, men den 

genomsnittliga livslängden uppskattas till 12 år. (Lindmark, 2013, s.1) 

 

6.1 Insamlingssystem 
Mälarenergi har drygt 100 000 kunder i segmentet upp till 63 ampere och i nuläget finns 

tre olika mät- och insamlingssystem för dessa kunder. De olika systemen benämns 

Kamstrup, Turtle2 och Elin och beskrivs i tur och ordning nedan. 
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6.1.1 Kamstrup 

Kamstrups insamlingssystem är det av Mälarenergi mest använda systemet för mätning 

och insamling. Systemet finns i tre olika konfigurationer beroende på geografiska 

förutsättningar. År 2013 hade Mälarenergi totalt ca 75000 mätpunkter i kategorin upp 

till 63 ampere med mätare från Kamstrup. (Lindmark, 2013, s.5) 

6.1.1.1 Konfiguration 1: Radio mesh-teknik 

En av lösningarna som används med Kamstrups system är radio mesh teknik. Systemet 

består av ett centralsystem, Custcom, ett antal kollektorer, och flera mätare anslutna till 

samma kollektor. Kollektorn, eller insamlingsenheten, är av typen Senea. 2013 fanns 

totalt 256 Senea-kollektorer installerat i Mälarenergis elnät. Dessa har ett varierande 

antal mätpunkter under sig. Kommunikationen mellan mätare och kollektor sker med 

radio. Den begränsade faktorn för antal mätpunkter varje kollektor kan hantera är 

antalet radiokanaler. En kollektor har 1000 radiokanaler och en normal elkund utan 

produktion allokerar 1 kanal; en elkund med mikroproduktion allokerar 2. Kollektorn 

måste dock också ofta hantera mätvärdesinsamlingen från fjärrvärme, vilket allokerar 

ytterligare 4 kanaler per kund. (Lindmark, 2013, s.6) 

 

Radio mesh-teknik innebär att mätarna inte bara kommunicerar med kollektorn via 

radio, utan även med varandra. Detta gör systemet mindre sårbart, eftersom att om en 

mätare faller bort kan de andra mätarna hitta nya vägar att skicka värden till kollektorn. 

Om kollektorn i ett visst område faller bort kan mätarna också anslutas till en ny 

kollektor. I nuläget fungerar detta dock inte felfritt. Mätarna kan hitta en ny kollektor 

automatiskt, men måste anslutas till den innan de kan börja skicka data. En annan 

nackdel är att kollektorer som är monterade för nära varandra kan störa ut varandras 

kommunikation. Kamstrup erbjuder ett kartsystem för att möjliggöra visualisering av 

mätområden, men systemet anses tungrott, särskilt om man vill göra ändringar i 

efterhand. Insamlingsenheten kommunicerar med centralsystemet via IP/GSM-

kommunikation. Insamlingsenheten frågar mätaren efter mätdata vid midnatt varje 

dygn. Insamlingen av data tar ca 6-9 timmar. (Lindmark, 2013, s. 5) 

 

 
Figur 11: Radio Mesh teknik. Källa: Lindmark, 2013, s. 5. 
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6.1.1.2 Konfiguration 2: Radio-öar 

Denna lösning liknar den ovan, men används i mindre tätbebyggda områden. Den 

används i områden där Turtle-tekniken (se nedan) inte är möjlig, eller då några av 

mätarna i ett Turtle-system bytts ut mot Kamstrup. Då kollektorer är relativt dyra, låter 

man här istället en mätpunkt agera kollektor för andra underliggande mätare. På så vis 

behöver man ingen kollektor i det mätområdet, och den mätaren som agerar ”radio-ö” 

kan kommunicera direkt med centralsystemet, som även här är Custcom. Mätarna 

kommunicerar som tidigare med varandra och med kollektor-mätaren genom 

radiokommunikation. Kollektor-mätaren kommunicerar med centralsystemet genom 

GPRS, vilket kräver att mätaren utrustas med särskild kommunikationsutrustning. Detta 

system är mer kostnadseffektivt än att utrusta varje mätpunkt med GPRS-

kommunikation, men det kräver mer administrativt arbete. Systemet kräver en hel del 

manuellt arbete för att sätta upp och underhålla, och varje routerväg måste specificeras 

för att det ska fungera. Ingen mesh-teknik används i det här fallet. Även här är 

insamlingen schemalagd till midnatt varje kväll. Centralsystemet går ut och frågar 

mätarna efter värden. (Lindmark, 2013, s. 7) 

 

 
Figur 12: Radio-öar. Källa: Lindmark, 2013, s.7. 

 

6.1.1.3 Konfiguration 3: GPRS Point to point (P2P) 

Den här lösningen används på landsbygden om det inte finns befintlig Turtle-teknik 

eller om endast en eller ett fåtal mätare behöver bytas ut i ett Turtle-system. Istället för 

att låta en mätare agera kollektor som i alternativ 2, har varje mätare utrustats med 

GPRS-kommunikation. Systemet tillåter inte mätaren att själv söka upp centralsystemet, 

även här Custcom, utan måste anslutas till centralsystemet manuellt. Detta innebär en 

hel del administration vid installationen av systemet, men när det är igång kräver det 

inte mycket underhåll. Eftersom GPRS-utrustningen är dyr är denna konfiguration inget 

som tillämpas i stor skala. Som i tidigare system sker insamlingen av data vid midnatt 

varje natt. Centralsystemet frågar mätaren efter värden. (Lindmark, 2013, s. 8) 
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Figur 13: GPRS Point to Point (P2P). Källa: Lindmark, 2013, s.8. 

 

6.1.2 Turtle2 

Turtle2-teknik används på landsbygd där radiokommunikation inte är möjlig. 

Kommunikationen sker istället genom kraftledningarna i så kallad Power line 

communication (PLC). Denna teknik är stabil men långsam. Mätarna, som är av märket 

Actaris, skickar data genom lågfrekvent PLC. Insamlingsenheten består av två 

komponenter, SPU och TCU. SPU står för insamlingen av mätdata och TCU skickar 

signaler och uppgifter till mätpunkterna. SPU sitter ofta inne i en mottagningsstation, 

och är sammankopplad med TCU genom en fiberkabel. TCU står ofta utanför en 

mottagningsstation. Kommunikationen mellan insamlingsenhet och centralsystem sker 

med IP-kommunikation. Systemet är enkelt att sätta upp och administrera. Mätaren 

behöver bara accepteras i systemet för att få en frekvens tilldelad och börja sända. 

 

Insamling av data är schemalagt till midnatt varje dygn. Mätaren skickar mätvärden till 

SPU:n i 22 timmar. Sedan väntar den 2 timmar och skickar sedan igen, för nästa dygn. 

Mätvärdena stannar i SPU:n till Centralsystemet, som är av märket Commandcenter, 

frågar SPU om föregående dygns mätdata. Den överföringen tar ca 5 minuter och är 

schemalagd till kl. 6.00 varje morgon. Detta innebär en fördröjning på 30 timmar innan 

ett dygns data finns i centralsystemet på Mälarenergi. (Lindmark, 2013, s. 10) 

 

 
Figur 14: Turtle2-teknik. Källa: Lindmark, 2013, s. 9. 
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6.1.3 Elin  

Denna lösning används enbart för enstaka kunder på landsbygden. Kommunikationen 

sker då direkt mellan mätare och centralsystem via GPRS/GSM och PLC-

kommunikation. Systemet kräver visst manuellt arbete initialt för att lägga in 

mätpunkterna, men därefter sköter det sig självt. (Lindmark, 2013, s.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Kommunikation 
Mälarenergi använder främst radio och elnätskommunikation för mätvärdesinsamling 

idag. I figur 16 visas en geografisk fördelning för kommunikationslösningarna, där blå 

motsvarar radiokommunikation och grön elnätskommunikation. 

 
Figur 16: Kartöversikt över Mälarenergis olika kommunikationslösningar.   

Grön motsvarar PLC, blå motsvarar Radio.  

Källa: Lindmark, 2013, s. 19. 

 

Kommunikationen är identifierat som den största anledningen till problem idag för 

Mätteknik och innebär ofta mycket manuellt jobb. Radiolösningarna är ofta snabba och 

dubbelriktade men kan innebära problem med täckning i svåråtkomliga områden. Radio 

blir också ofta dyrt på landsbygd där det är få kunder på stor yta. Elnätskommunikation 

är mer driftsäkert men den initiala utbyggnadskostnaden relativt stor. Punkt till punkt 

kommunikationslösningar som GPRS är däremot både snabba och har ofta bra täckning, 

men har en hög driftkostnad. (Lindmark, 2013, s.18) 

Figur 15: Elin-teknik. Källa: Lindmark, 2013, s.10 
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6.3 Mätvärdesdatabas (MDMS) 
Från centralsystemet skickas mätvärden till mätvärdesdatabasen MDMS som är av 

märket Powel. I mätvärdesdatabasen lagras mätdata, och det är också här mycket av 

intelligensen i processen finns. Information från andra aktörer såsom Svenska Kraftnät 

och elleverantörer finns också här. I mätvärdesdatabasen sker de flesta av 

beräkningarna, såsom avräkning, nätberäkning, aggregering samt kontroll och 

korrektion av värden. Det finns också möjlighet att skapa rapporter för mätdata direkt 

från mätvärdesdatabasen. I MDMS lagras mätdata under en lång tid. Mälarenergi menar 

att dagens MDMS uppfyller både lagkrav och funktionella krav och tror också att 

framtida höjda krav kan täckas med uppgradering i befintligt MDMS-system. 

(Lindmark, 2013, s.15) 

 

I den utrullning av nya insamlingssystem som kommer inledas 2015 är det främst 

mätare och insamlingsenheter som kommer behöva bytas ut. Det förs en diskussion på 

Mälarenergi om att det kan bli aktuellt att byta ut MDMS i samband med en gemensam 

nordisk mätvärdeshub, om och när visionen om nordisk slutkundsmarknad förverkligas. 

En sådan förändring kan dock ske så snart som inom 2-4 år. I och med detta är 

förhoppningen att standardiseringar för insamlingssystem ska vara införda och efter det 

kan beslut fattas om MDMS behöver bytas ut eller om befintliga system kan uppdateras. 

(Dahlgren, 2013) 

 

6.4 Fältbesök 
När det gäller fältbesök är det viktigt att skilja på de som görs av avdelningen Mätteknik 

och de som görs av Driften. Mätteknik ansvarar för att värden kommer in som de ska. 

Deras ansvarsområden rör alltså mätaren och tillhörande kommunikationssystem. 

Driften ansvarar för leveransen av el till Mälarenergis kunder. De gör fältbesök när det 

är avbrott på elnätet på grund av t.ex. haveri eller oväder.  

 

Mätteknik ansvarar för fältbesök som rör att byta ut gamla och sätta upp nya mätare. 

För större anläggningar med säkringar över 63 A måste elmätarna kontrolleras var sjätte 

år för att se så deras mätning är korrekt. Något sådant krav finns dock inte på mindre 

anläggningar. (Dahlgren, 2013) Det förekommer också att mätare går sönder eller att 

kommunikationen inte fungerar som den ska. Det får Mätteknik reda på genom att 

mätvärden uteblir och skickar följande dag personal till platsen. I sommarstugeområden 

förekommer dock att mätvärden uteblir för att kunden slagit av sin huvudsäkring vilket 

innebär att även elmätaren slås ifrån och mätvärden uteblir. Med nuvarande system går 

det inte att skilja på om utebliven mätdata beror på fel på mätare eller kommunikation 

eller på grund av avslagen mätare. (Ramström, 2014)   

 

Driften gör fältbesök för att åtgärda avbrott på elnätet. Det blir de varse om genom att 

kunden ringer in och rapporterar att de inte har någon el i sin anläggning. Om det går att 

utesluta att felet finns i kundens egen anläggning, t.ex. att jordfelsbrytaren slagit av eller 

en säkring gått, skickas driftpersonal till platsen för att åtgärda avbrottet. (Nilsson, 

2014) 

6.5 Funktioner i dagens mät- och insamlingssystem 
Informationen som mätarna ger idag används i huvudsak för debitering och statistik. 

Debiteringsinformationen används både av Mälarenergis nätbolag och Mälarenergis 

elbolag för fakturering. Statistik i form av historisk data används av Mälarenergi, men 
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kan också vara till nytta för exempelvis energirådgivare som hjälper kunder att 

energieffektivisera sina hus eller lokaler. (Dahlberg, 2013)  

 

De mätare som finns installerade idag på Mälarenergi mäter reaktiv och aktiv energi för 

både konsumtion och produktion. Mätsystemen kan registrera larm och händelser men 

larmfunktionen används inte så mycket i dagsläget. Viktigt är att kunna hantera de larm 

som kommer in, varför det kan vara önskvärt att gruppera eller prioritera larm. 

Kamstrupmätarna kan pusha vissa larm som hämtas från kollektorn var femtonde minut. 

För Turtle2 systemen innebär det att larmen kommer in med 24 timmars fördröjning. 

Med Kamstrup kan man också skicka förfrågningar till mätaren i realtid. (Ramström, 

2013) 

 

Vissa av de mätarna som finns idag tillåter fjärrpåslagning och fjärravstängning. 

Fjärravstängning är en funktion som används, exempelvis när kunder flyttar ut eller inte 

betalar sin elräkning. Fjärrpåslagning används, men med vissa restriktioner på grund av 

den stora säkerhetsrisk det kan innebära att spänningssätta en anläggning där det är 

okänt vilka apparater som är påslagna. Fjärrpåslagning används endast vid direkt 

telefonkontakt med kunden innan elen slås på. För Kamstrupmätarna finns så kallad 

halvpåslagning som används för att slå på elen. Halvpåslagning innebär att 

påslagningen sker i två steg. Mälarenergi kan möjliggöra påslagning av elen centralt, 

men kunden måste göra det andra steget och slå på elen på en knapp på själva mätaren 

för att elen ska slås på. Genom halv påslagning elimineras alltså risken att slå på elen i 

ett tomt hus där exempelvis en spis står påslagen. (Ramström, 2013)  

 

Kamstrups insamlingssystem är förberedda för timmätning. Efter timmätningsreformen 

har elbolaget Mälarenergi begärt att 16 000 kunder med säkring under 63 ampere ska ha 

timschablonmätning. Utöver detta har några hundra kunder bett om 

timschablonmätning. Nätägaren har 3 månader på sig att få systemen på plats, men det 

upplevs som för kort tid, eftersom leveranstiden om systemen behöver bytas ut kan vara 

uppåt 2 månader. De system som behöver bytas ut om kunden efterfrågar timmätning är 

mätare med lågfrekvent PLC-kommunikation. (Dahlberg, 2013) 

 

6.6 Ny utrullning av mätare 
Inför utrullningen av nästa generations elmätare har Mälarenergi tagit fram en 

utvecklingsmatris som visar vilka mätsystem som är mest akuta att byta ut. Mälarenergi 

vill undvika att behöva byta ut alla mätare på en gång och planerar istället att sprida ut 

utrullningen. I figur 17 återfinns de olika typerna av mätsystem kategoriserade på 

kommunikationstyp och kundsegment. De som behöver bytas först är den lågfrekventa 

PLC-lösningen, på grund av avsaknad av funktionalitet såsom tillräckligt snabb 

dubbelriktad kommunikation. Dessa är markerade med orange färg. De gulmarkerade 

rutorna står för de mätsystem som anses fungera till ordinarie byte av systemen, dvs. när 

livslängden på mätarna är slut. De gröna rutorna är system som anses vara tillräckligt 

bra för att kunna ersättas med samma lösning vid nästa utrullning. De gröna streckade 

rutorna har också tillräckligt hög funktionalitet men innebär ett dyrt system, och vid 

nästa utrullning bör det undersökas om det finns billigare alternativ. (Lindmark, 2013, s. 

18-19).  
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Figur 17: Utvecklingsmatris för nästa utrullning av mätare. Mälarenergi. Källa: Lindmark 2013, s.18. 

 

Mälarenergi har ännu inte tagit fram någon kravspecifikation för nästa generations 

mätare men menar att högre krav kommer ställas på snabbhet och hantering av data. 

Timvärden för alla kunder är ett minimikrav. Denna studie är en liten del i arbetet med 

att definiera vilken funktionalitet som är önskvärd i framtiden. I nästa kapitel kommer 

möjliga användningsområden och sätt för nätägaren att skapa mervärden av mätarna att 

beskrivas. 
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7 Smart mätning i framtidens elnät 
I detta kapitel beskrivs de huvudsakliga användningsområdena för smart mätning i 

framtiden som identifierats i undersökningen, studerat ur nätägarens perspektiv. Utifrån 

dessa användningsområden har 15 specifika utvecklingskoncept tagits fram.  

7.1 Möjliga användningsområden för smart mätning 
Här presenteras tre huvudsakliga områden där nätägaren kan dra nytta av mer 

information från elmätarna. De tre områdena berör drift av elnät, planering och 

dimensionering av elnät, samt smarta hemlösningar. Dessa har identifierats efter 

intervjuer med nätägare, mätartillverkare och övriga aktörer. 

7.1.1 Drift av elnät 

Samtliga tillfrågade nätägare och mätartillverkare menar att mätning skulle kunna 

användas i driftverksamheten i mycket större utsträckning än vad som görs idag. 

Besparingar skulle kunna göras genom att använda mätdata för information om t.ex. 

förbrukning och belastning på nätet. (Sördin, 2013) När utrullningen av smarta mätare 

skedde i Sverige låg huvudfokus på att mätarna skulle samla in mätvärden för 

debitering. Men när smarta mätare nu rullas ut i Europa är trenden att nätägaren 

efterfrågar ytterligare mervärde av mätaren som kan underlätta vid drift av nätet. 

(Schröder, 2014) 

 

En nyckel till att kunna använda mätdata i driftverksamheten är mer information om 

lågspänningsnätet. Idag är mottagningsstationer, och hos vissa nätföretag även 

nätstationer, anslutna till olika driftövervakningssystem. Men på lägre nivå är det något 

av ”ett svart hål”. Driftpersonalen har i nuläget ganska dålig översikt över vad som 

händer på lågspänningsnätet. Det antas att allt fungerar tills en kund meddelar och 

rapporterar om avbrott. (Persson, 2013)  

 

Avbrott är en stor kostnad för nätägaren och det finns därför incitament för att 

förebygga dessa, och för att göra avbrottsavhjälpningen så snabb som möjlig om det 

skulle inträffa ett avbrott. Mer information om lågspänningsnätet, och att nätägaren kan 

ta del av denna i nära realtid skulle möjliggöra att vissa typer av avbrott kan förebyggas. 

Det skulle vara värdefullt om nätägaren får information om att en ledning är 

överbelastad, om last kan kopplas bort eller om omkoppling kan ske. På så vis skulle 

överbelastning som leder till avbrott kunna undvikas. (Juliusson, 2013). För att kunna 

göra omkopplingar vid hög belastning krävs att nätägaren integrerar mätinformation 

från lågspänningsnätet i driftövervakningssystem med hög upplösning och så nära 

realtid som möjligt. (Gustavsson, 2013). Genom att integrera mätpunkterna i 

driftcentralens system möjliggörs styrning på lågspänningsnivå, vilket skulle kunna 

effektivisera driften och förenkla bland annat avbrottshanteringen. (Lidgren, 2013) 

 

Dessa driftssystem innefattar övervaknings- och styrsystemen SCADA, NIS och DMS. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är det system som står för 

övervakning och kontroll av nätet. NIS (Network Information System) är egentligen en 

förlängning av GIS (Geographic Information System), och är ett kartsystem för att 

visualisera platsen för t.ex. en fellokalisering. SCADA förser NIS med information. 

DMS (Distribution Management System) är nätägarens driftstödsystem där drift och 

styrning av nätet sker. Definitionen av SCADA/DMS och NIS/DMS är något flytande 

och gränsdragningarna mellan de olika systemen är lite otydliga. (Svensson, 2014) Hos 
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Figur 18: Drift- och övervakningssystemen i driftcentralen. Källa: Författarnas egen.  

Mälarenergi är DMS en del i NIS. (Lindmark, 2013) De flytande gränsdragningarna 

mellan systemen illustreras i figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett avbrott väl inträffat krävs tillräcklig information om händelsen för att skicka rätt 

personal till rätt plats med rätt verktyg. I dagsläget är det svårt att veta om det är något 

fel på kabelskåpsnivå eller på hushållsnivå. Den informationen baseras på att kunden 

ringer in. Fältbesök är kostsamma och därför är det viktigt att göra dessa så effektiva 

som möjligt. Det är därför viktigt att beslutsunderlaget är detaljerat, så att fältpersonalen 

vet vad det är som har inträffat redan innan de kommit till platsen. (Veerme, 2013) När 

avbrottet är åtgärdat är det också viktigt att personalen i fält kan säkerställa att alla 

kunder faktiskt har fått tillbaka elen. (Persson, 2013) Genom smart mätning kan vissa 

typer av fältbesök elimineras genom att kundtjänst kan ge kunden information om sin 

anläggning. Om en kund ringer in på grund av strömavbrott kan personalen på 

nätföretaget direkt se om felet är uppströms från elmätaren eller om avbrottet kan knytas 

till något i kundens hem, t.ex. att en säkring har gått. (Sydor, 2014)  

 

Det finns incitament för nätägare att jobba för att förebygga avbrott och för att åtgärda 

dem så fort som möjligt om de skulle inträffa. Det har dels att göra med kostnader för 

fältbesök, dels med den avbrottsersättning som nätägaren måste betala ut till strömlösa 

kunder efter 12 timmars avbrott. Genom att kunna se avbrott på en karta, och övervaka 

reparationsarbetet i realtid kan driftspersonalen direkt se när ett hushåll fått tillbaka 

elen. Det går också lättare att lokalisera felet och vilken typ av fel det är. Genom ett 

översiktligt driftsystem med karta går det också att göra effektivare arbetsordrar vilket 

innebär färre körda mil för reparatörerna, vilket i sin tur minskar både kostnader och 

utsläpp av växthusgaser. (Sydor, 2014)   

 

Att tillhandahålla larm till driftcentralen vid viktiga händelser är en central egenskap i 

mät- och insamlingssystemet. Det är önskvärt att mätaren meddelar om t.ex. spänningen 

går under eller över en viss nivå, eller att det går att göra inställningar om 

kombinationer som larmar då t.ex. både spänning och frekvens ligger utanför önskade 

nivåer. (Persson, 2013) Ett önskemål är dock en prioritering och filtrering av olika typer 

av larm för att de ska vara hanterbara att analysera. Om ett helt bostadsområde drabbas 

av avbrott skulle det vara önskvärt att endast ett larm kommer in för att driftspersonalen 
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inte ska behöva hantera samma larm flera hundra gånger. I möjligaste mån är det också 

önskvärt att undvika felaktiga meddelanden. Om allt är som det borde vara ska mätaren 

endast skicka förbrukningsdata, det är först när något avviker som den säga ifrån och 

larma (Sördin, 2013).  

 

Fältbesök är som redan nämnts en stor kostnad för nätägaren. Därför är det önskvärt att 

så många inställningar som möjligt går att ändra utan att transportera sig till mätarna. 

Det kan röra sig om fjärruppgradering av mjukvaran till en nyare version men det kan 

också röra sig om att kunna ändra vilka parametrar som ska mätas och samlas in. Att 

samla in all data hela tiden är dyrt och innebär mycket administration. Istället vore det 

önskvärt att kunna reglera vad som mäts, t.ex. att mäta elkvalité i ett visst område där 

indikationer fåtts på att det skulle kunna vara något fel på nätet. Önskvärt skulle då vara 

att kunna aktivera en mer avancerad mätning som kan hjälpa till att analysera felet. Men 

om allt är som det ska är det inte nödvändigt att samla in och lagra någon annan 

information än förbrukningsdata. (Pehrson, 2013), (Silverhjärta, 2013)  

 

Att kunna bryta och slå på elen utan att åka ut till kunden är en funktion som finns i de 

flesta mätare idag. Fjärravstängning används vid utflytt och uteblivna betalningar. 

Fjärrpåslagning används inte i så stor utsträckning eftersom det finns stora risker 

förknippade med att spänningssätta en eventuellt tom anläggning. Om kunden har 

tillgång till sin mätare är det möjligt att göra ett så kallat halvt påslag, men annars måste 

ett fältbesök göras. Ofta kan detta bero på att nätägaren slår av elen eftersom ingen ny 

kund registrerats vid en utflytt. När nätägaren då stänger av elen ringer den nyinflyttade 

kunden, och nätföretaget tvingas ofta åka ut och slå på elen manuellt. Detta är en 

resurskrävande process som skulle kunna effektiviseras genom att ansvaret för att slå på 

elen läggs över på slutkunden. (Kedidi, 2013 )  

 

Traditionellt finns det på många nätägarföretag en tydlig gräns mellan mät- och 

driftverksamheten vilket kan innebära hinder för användandet av mätdata i driften. 

Mätning har länge setts som ett instrument för debitering och inte som något som kan 

användas för drift av nätet. Driftverksamheten har traditionellt också haft något högre 

status än de som arbetar med mätning, vilket gjort att de två verksamheterna inte 

samarbetat i så hög grad. (Sördin, 2013), (Nääs, 2013) Det verkar dock som att denna 

gräns håller på att suddas ut något, och att ett paradigmskifte skulle kunna vara på gång. 

(Sördin, 2013) 

  

Det kan komma att bli alltmer viktigt att integrera mätinformationen från elmätarna i 

driftcentralens system i framtiden. Om en högre andel distribuerad produktion byggs ut 

kommer det innebära ett mer komplext effektflöde i lågspänningsnätet i och med den 

intermittenta karaktären på denna typ av elproduktion. Det kommer då bli allt viktigare 

att övervaka och styra för att undvika överbelastningar och drifta nätet mer effektivt. 

 

7.1.2  Planering av elnät 

Ett annat användningsområde för mätdata är planering och dimensionering av nätet och 

dess komponenter, t.ex. ledningar och transformatorer. Idag sker dimensionering av 

nätet ofta genom en kombination av olika metoder. Att dimensionera baserat på de så 

kallade Velander-konstanterna är en metod som länge använts. Men det finns ingen 

riktig koncensus nätföretag emellan hur dimensionering går till. Det är ofta en 

kombination av konstanter, schabloner och en uppsättning tumregler som används. 

Vilka aspekter som nätföretaget anser viktigast vid dimensionering är olika för olika 
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företag. En del nätföretag använder sig av typkurvor baserat på förbrukningsvärden, 

men dessa tar oftast inte hänsyn till tid eller korrelation mellan kunder, dvs. 

sannolikheten att många kunder har konsumtionstopp samtidigt. (Elforsk, 2013, s. 5-9) 

 

Samtliga tillfrågade nätägare uttrycker en vilja och ambition att använda mer faktiska 

förbrukningsdata och timvärden för dimensionering av nät. Genom att föra in mätdata i 

planeringsprocessen och para ihop denna med andra data såsom temperatur, plats och 

tidpunkter går det att göra en mer korrekt bedömning av förbrukning vid planeringen. 

(Julisson, 2013) Med hjälp av timvärden är det också möjligt att beräkna vilken tid på 

dygnet det är troligt att effekttoppar kan inträffa. (Nääs, 2013). Genom att använda 

mätdata i planeringen av nätet kan också behovet av att överdimensionera utrustning 

minska. Det gäller särskilt transformatorer som är en stor kostnad (Larsson, 2013). Om 

nätägaren har tillgång till mätdata kan mer exakta profiler skapas för olika typer av 

anläggningar, och använda dessa vid planering (Rex, 2013).  

 

För att använda mätdata i planeringen av nät är det framförallt förbrukningsvärden som 

behövs (Gustafsson, 2013). För att beräkna effekttoppar krävs timvärden (Nääs, 2013). 

Transformatorer är som redan nämnts en stor kostnad för nätägaren och det finns 

således incitament att köra dem på ett sätt som inte förkortar deras livslängd. Genom 

mätning i transformatorn kan belastningen på varje transformator övervakas, och 

omkopplingar göras för att jämna ut eventuella obalanser i belastningar mellan 

transformatorer. (Sydor, 2014). Minskad överbelastning av transformatorerna gör inte 

bara att de får längre livslängd, utan minskar också risken för att de går sönder och 

orsakar avbrott (Sydor, 2014), (King, 2014).   

 

Solpaneler utgör i dagsläget en liten del av elproduktionen i Sverige. Men om 

utvecklingen fortsätter åt samma håll som under de senaste åren är det troligt att det blir 

ett allt vanligare inslag för nätägare att ta hänsyn till. Intermittent produktion innebär en 

ojämn belastning på nätet och gör att det ibland skapas väldigt höga effekttoppar och 

ojämn spänningsnivå. Detta kan avhjälpas genom att använda högupplöst mätdata för 

både produktion och konsumtion för att kunna förutse belastningstoppar. (Sydor, 2014) 

Men mätningen i sig ger ingen avhjälpande effekt om elnätsföretaget inte vidtar andra 

åtgärder utifrån detta. (Svensson, 2014) Historiskt har nätet planerats efter att endast 

leverera el till kunder, men det är troligt att större hänsyn i framtiden kommer behövas 

ta till att det också produceras el i nätets ändpunkter. (Elforsk, 2013 s.15 ) 

 

Det finns emellertid aspekter av nätplanering och dimensionering som gör 

dimensioneringsarbetet något mer problematiskt att optimera. En av dessa är 

tidsaspekten. Nätplanering sker ofta uppemot 50 år framåt i tiden, vilket gör det svårt att 

förutse hur hög belastning det kommer vara på nätet. Ofta är kostnaden för ledningen 

eller kabeln i sig inte så hög jämfört med kostnaden för att gräva och installera den, 

vilket gör att nätägaren hellre överdimensionerar istället för att riskera att behöva 

installera en ny kabel om det visar sig att den första var otillräcklig. (Elforsk, 2013, s.5-

9) På EU-nivå finns också mål för att öka andelen förnybar energi, och om det blir 

verklighet kommer det ställa krav på ökad kapacitet på nätet.  

 

7.1.3 Smarta hemlösningar 

Ytterligare ett användningsområde för mätdata finns på andra sidan elmätaren, nämligen 

i hemmet. Det finns en önskan bland lagstiftare att ge incitament för kunder att bli mer 
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aktiva och ge dem större tillgång till information om sin elförbrukning och möjlighet att 

påverka den egna energiförbrukningen och effektuttaget (Hjern, 2013). 

 

Ett sätt att göra detta är genom automatiserade energieffektiviseringsåtgärder i hemmet, 

så kallade smarta hemlösningar i home area network (HAN). Automatiserade 

hemlösningar tros bli än mer viktigt om privatpersoner går från att vara konsumenter till 

att bli så kallade procumenter, dvs. både konsument och producent av el. Både 

solpaneler och elbilar tros få större genomslag i framtidens elnät. Det finns då ett större 

behov för åtgärder i hemmet som kan hjälpa till att automatisera och utjämna 

effekttoppar både i produktion och konsumtion, så kallad efterfrågeflexibilitet. 

Solpaneler ska kunna stängas av automatiskt om produktionen blir alltför hög, och 

diskmaskinen ska veta när tillgången på el är stor och starta automatiskt. (Silverhjärta, 

2013) Elbilen ska också kunna laddas under en tid på dygnet när tillgången är stor, och 

kunna fungera som ett batteri under tider på dygnet när efterfrågan är hög och det finns 

risk för effektbrist. (Juliusson, 2013), (Rex, 2013) Allt detta är exempel på sådant som 

kan ingå i ett automatiserat hem. I sammanhanget nämns ofta ”The internet of things”, 

sakernas internet, en idé som beskriver hur alltfler apparater utrustas med intelligens 

och kommunikationsmöjligheter för att automatisera olika processer. Denna utveckling 

kommer troligen att ske även på hushållsapparater. (McKinsey & Company, 2010) 

Nyckeln till ett sådant hushållssystem är att allt är sammankopplat och automatiserat. 

För detta krävs information om förbrukning och elpris i nära realtid (Rex, 2013). 

 

En annan funktion som är tänkbar är att kombinera elmätaren men andra typer av larm 

eller information, såsom t.ex. inbrottslarm, trygghetslarm eller att kunna se när nästa 

buss går (Pehrsson, 2013). Det ska också kunna gå att få information om hur huset mår, 

om t.ex. frysen behöver frostas av.  

 

Effektstyrning är ytterligare en funktion som möjliggörs genom mätaren. Genom 

effektstyrning kan nätägaren styra laster och undvika dyra effekttoppar. I USA används 

detta av flertalet nätföretag för att undvika de konsumtionstoppar som inträffar under 

varma dagar då alla kunder vill använda sin luftkonditionering samtidigt (King, 2014), 

(Sydor, 2014). Det finns olika lösningar för att åstadkomma denna styrning. Kunder 

med rörligt elpris kan t.ex. få ett sms som berättar att de vid ett visst tillfälle är i ett 

dyrare prisområde och uppmanas att slå av energikrävande apparater. Men det finns 

också helautomatiska lösningar där kundens termostat är kopplad till elmätaren och får 

information om tariffer. Kunden kan också välja att få en lägre tariff i utbyte mot att gå 

med på att höja temperaturen i sitt hus eller lägenhet några grader under varma dagar. 

(King, 2014) Detta skulle kunna vara möjligt även i Sverige under kalla dagar då 

tillgången på el är låg och efterfrågan stor. Hos de kunder som använder direktverkande 

el går det då att reglera värmen; hos andra kunder skulle apparater, såsom t.ex. frysen 

som har en viss tröghet, slås av. (Rex, 2013)  

 

För effektstyrning är tre spår tänkbara: den ena är att kunden själv flyttar sin last till 

tidpunkter på dygnet då belastningen är lägre. Den andra kan vara att nätägaren helt 

enkelt begränsar hur mycket effekt som kunden får ta ut vid tidpunkter av hög 

belastning på nätet. Den lösningen är dock något problematisk eftersom den 

kompromissar kundens komfort. Det anses inte så sannolikt att kunden blir nöjd med att 

slå ner värmen en av de kallaste dagarna på året för att få en lägre nättariff, även om han 

eller hon själv tagit det beslutet. (Silverhjärta, 2013) Ett tredje sätt är helautomatiserade 

hemlösningar där laster automatiskt flyttas till tidpunkter då belastningen på nätet är låg.  
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En viktig fråga när det gäller dessa smarta hemlösningar är naturligtvis vad nätägarens 

roll är i detta. Att ge sig in i kundernas hem och erbjuda tjänster för kunden ligger 

utanför nätägarens traditionella roll som är att drifta elnätet och leverera el till sina 

kunder. En del av svaret ligger i vad nätägaren skulle kunna vinna på att kapa 

effekttoppar. Det är huvudsakligen två faktorer som ger nätägaren incitament att kapa 

effekttoppar när nätet är hårt belastat. För det första är nätägarens abonnemang till 

överliggande nät baserat på effektuttag. Om nätägaren kan minska maxeffekten på det 

egna nätet skulle årsavgiften för det abonnemanget kunna sänkas. (Elforsk, 2011 s. 3) 

En andra aspekt handlar om dimensionering av nätets komponenter. Det måste också 

ske efter den högsta effekten. Om den sänks skulle alltså kostnader för dyra 

komponenter såsom transformatorer också kunna sänkas. (Elforsk, 2013 s. 29) Om 

elnätet i framtiden får ett större inslag av intermittent energiproduktion och elbilar är det 

troligt att effekttoppar blir ett större problem för nätägaren att hantera. (Elforsk, 2013 s. 

39) Här spelar eventuella förändringar i förhandsregleringen också roll. Om kostnader 

för överliggande nät behandlas som påverkbara i nästa period, kan incitamenten att 

sänka toppeffekten, och därigenom abonnemangskostnaden, bli större. (Werther, 2013) 

 

Några av de tillfrågade nätföretagen menar att tjänster i hemmet inte är något som borde 

vara en del av deras verksamhet. Det nätägaren ska göra, menar de, är att öppna upp för 

tjänster genom att tillhandahålla information genom standardiserade gränssnitt och 

infrastruktur för kommunikation. Sedan finns det andra aktörer som kan göra något med 

informationen och erbjuda tjänster som automatiserade hemlösningar eller 

energirådgivning. (Gustafsson, 2013) Det finns emellertid även de som menar att 

nätägaren har goda förutsättningar för att kunna axla denna roll i framtiden. En 

kundkontakt finns redan etablerad, likaså information om förbrukning. I en del av 

Europa går trenden mot att det är nätägaren som tar den rollen. Det finns en helt ny 

bransch som nätägaren skulle kunna kliva in i. (Silverhjärta, 2013) Detta är dock något 

som ligger utanför nätägarens traditionella roll och således måste redovisas utanför den 

monopolistiska verksamheten. (Persson, 2013) Ytterligare en faktor som kan komma att 

påverka detta är utvecklingen mot en nordisk slutkundsmarknad där det tros bli 

elhandlaren och inte nätägaren som kommer stå för merparten av kundkontakten. Enligt 

marknadsmodellen supplier centric model som nämndes i tidigare avsnitt bör nätägaren 

inte gå in i kundens hem och styra. Nätägaren bör istället ha en bakomliggande roll och 

elhandlaren sköter istället den största delen av kundkontakten.  

 

Det tycks finnas en generell uppfattning bland de tillfrågade nätägarna och 

mätartillverkarna att lösningar som rör hemmet ännu befinner sig i ett mycket tidigt 

skede i utvecklingen, men att det kommer ske mycket på området: ”Vi är ungefär som 

när internet precis kom – det är något sådant som kommer hända. En katalysator är 

elbilarna, en andra solpaneler” (Rex, 2013). För att utvecklingen verkligen ska kunna ta 

fart är ett första steg dock att den standardiserade kundporten blir verklighet.  

 

7.2 Utvecklingskoncept för smart mätning 
De tre övergripande användningsområdena som beskrevs i föregående avsnitt har legat 

till grund för de 15 utvecklingskoncept som utgör en del av resultatet för studien. Dessa 

presenteras nedan. För varje utvecklingskoncept återges också de synpunkter och frågor 

som lyftes fram i diskussioner under den fokusgrupp som hölls.  
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7.2.1 Detektering av jordfel  

Jordfel är en vanlig orsak till fel och kan orsaka stora avbrott om det inte upptäcks i tid 

(Lejdeby, 2014). Jordfel kan också leda till att utrustning i kundens hem förstörs och 

utgör även risk för personskada. Om elmätaren skulle kunna detektera och skicka larm 

om misstänkt jordfel skulle denna typ av fel kunna undvikas. För detta krävs att mätaren 

kan mäta spänning på alla tre faser och en algoritm som gör att mätaren kan avgöra om 

det är för stor avvikelse i spänning mellan faserna. (Garpetun, 2014) 

 

Framgångsrik jordfelsdetektering skulle innebära besparingar för avbrottsersättning, 

ersättning till kund för förstörd utrustning i hemmet och en minskad risk för 

personskador. Den finansiella vinsten av jordfelsdetektering är begränsad men de stora 

icke-finansiella fördelarna som ökad säkerhet och kundnöjdhet anses viktiga. (Garpetun 

& Nylén, 2013, s. 3) Under diskussioner i fokusgruppen framkom att 

jordfelsdetektering bör kopplas till mätarens brytare för att bryta strömmen i hushållet 

som en säkerhetsåtgärd vid fel.  

 

7.2.2 Last gasp och first breath 

Last gasp- funktionalitet hos en elmätare innebär att mätaren kan lagra tillräckligt 

mycket energi för att skicka en signal och berätta att den håller på att bli strömlös. First 

breath-funktionen innebär att mätaren skickar en signal och berättar att den har fått 

tillbaka strömmen, samt hur länge den har varit strömlös. Last gasp-funktionen 

möjliggör för nätägaren att få information om avbrott redan innan kunden ringer in. En 

first breath-funktion underlättar under avbrottsavhjälpningen eftersom driftcentralen kan 

se vilka hushåll som fått tillbaka strömmen. Vid stora avbrott kan det annars förekomma 

att fältpersonalen lämnar platsen efter att ha åtgärdat vad de tror är det huvudsakliga 

felet, men ett fåtal hushåll kan fortfarande vara strömlösa av andra skäl. Detta blir 

nätägaren ofta inte varse om förrän långt efter personalen lämnat platsen eftersom 

kunden redan ringt in en gång och rapporterat avbrott och fortfarande väntar på att felet 

ska bli åtgärdat (Persson 2013). Att mätaren skickar information om hur länge den varit 

utan ström ger också ett mer exakt underlag för nätägaren vid utbetalning av 
avbrottsersättning. (Garpetun, 2014) 

 

Kommunikationen blir viktig för att realisera en last gasp-funktion. Mätarens 

meddelande måste hinna in till driftcentralen innan även kommunikationen blir strömlös 

och slutar fungera. Meddelandet måste också komma in i så nära realtid som möjligt för 

att underlätta avbrottshanteringen. Lågfrekvent PLC med lång fördröjning är därför 

inget rimligt alternativ. Radio skulle kunna fungera under förutsättning att också 

koncentratorn har en strömreserv som dessutom är lång nog för att få in meddelande 

från mätaren och skicka vidare till driftcentral. Fortum har en last gasp-funktion på sina 

mätare och använder GPRS-kommunikation för det. (Andersson, 2014) Förutom 

kommunikationssystem krävs också att driftcentralen kan hantera informationen, t.ex. 

genom olika sätt att prioritera och sortera larm från mätarna. Om ett helt område blir 

strömlöst är det önskvärt att endast få ett larm för hela området istället för ett hundratal 

från varje mätare i området. (Ramström, 2013) 

   

Intresset för detta koncept var stort under fokusgruppen och det var också det koncept 

som valdes ut för ett business case. De frågor som diskuterades var framförallt praktiska 

frågor som kommunikation och datahantering. Viss tveksamhet uttrycktes inför 

tillförlitligheten på funktionen, men uppfattningen tycktes vara att den kan vara mycket 

värdefull om informationen kommer in som den ska.  
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7.2.3 APS funktion – Förbimatning vid avslagen mätare 

Ett problem som förekommer framförallt i områden med temporära bostäder som 

sommarstugor är att kunden slår av huvudströmbrytaren när han eller hon lämnar 

bostaden. Det leder till att även elmätaren blir strömlös och att mätvärden uteblir. Detta 

kan tolkas som att något är fel, och driftcentralen skickar personal till platsen. (Persson, 

2013) 

 

En lösning på detta problem kan vara så kallad förbimatning eller Auxiliary power 

supply (APS). Denna lösning innebär att en fjärde säkring installeras på mätaren som 

leder förbi strömmen då mätaren slås av. På så vis får mätaren fortfarande ström och 

kan skicka mätvärden till nätägaren. (Sördin, 2013). Denna funktion skulle kunna 

kombineras med att mätaren skickar ett meddelande om att den fjärde säkringen är 

aktiverad, så att nätägaren vet att det är kunden som slagit av huvudsäkringen och att 

det inte är något fel på nätet.  

 

I nuläget erbjuder mätartillverkaren Kamstrup denna lösning på några mätare. Under 

fokusgruppen diskuterades hur väl denna funktion fungerar och om funktionaliteten till 

viss del överlappar med last gasp-funktionen, som då ansågs mer intressant.  

 

7.2.4 Förlänga livslängden på transformatorer  

Transformatorer är en stor investering för nätägaren och därför finns det incitament att 

kunna hålla en transformator i drift så länge som möjligt. En transformator som ständigt 

körs för hårt får en förkortad livslängd och innebär alltså att stora investeringar behöver 

göras tidigare. Idag tas belastningen för en transformator fram genom teoretiska 

modeller vilket ger uppskattade värden som ibland ligger långt från verkligheten. 

Genom att mäta effekten i slutpunkterna kan effektuttaget från de underliggande 

hushållen aggregeras för att beräkna faktisk belastning på transformatorn. Om detta är 

lägre än beräknat kan transformatorn regleras därefter. Med mer information om 

belastningen kan nätägaren våga ha mindre marginaler i driften. Det blir alltså möjligt 
för nätägaren att köra transformatorn med något lägre belastning vilket förlänger dess 

livslängd. (Lidgren, 2013) 

 

En sådan lösning skulle kräva nära realtidskommunikation mellan mätare och 

driftcentral, samt att transformatorn kan regleras på fjärr. Lösningen skulle då kunna 

integreras i driftcentralens SCADA-system och skötas i princip automatiskt. För 

transformatorer som endast kan regleras manuellt på plats blir nyttan av denna funktion 

inte så stor eftersom det skulle innebära stora kostnader för fältbesök. Under 

fokusgruppen diskuterades hur stort problem överbelastade transformatorer är. 

Transformatorhaveri på grund av överbelastning ansågs inte vara något stort problem, 

men däremot ansågs det vanligt att transformatorer överbelastades.  

 

7.2.5 Spänningsreducering 

I USA anges spänningsreducering på lågspänningsnätet som ett av argumenten för 

nätägaren att investera i smart mätning. På engelska kallas funktionen Conservation 

Voltage Reduction (CVR) och går ut på att hålla spänningen in i kundens hushåll så låg 

som regleringen tillåter.(Sydor, 2014) På högre nivåer i nätet är målet att hålla 

spänningen hög för att minska förluster, men viss elektronik i hemmet använder lägre 
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effekt vid en lägre spänning. De apparater som använder mindre effekt är framförallt de 

som har en induktionsmotor, t.ex. frysbox, kylskåp och fläktar. (IEEE Spectrum, 2010) 

Effekten av spänningsreducering har varit känd sedan länge och använts i vissa 

industriella tillämpningar, men det har inte varit möjligt att implementera det på 

lågspänningsnätet tidigare (US Department of Energy, 2010, s.17). Genom att införa en 

liknande lösning som i föregående koncept, nämligen integrering av mätaren längst ut 

på en ledning och transformator i SCADA kan driftcentralen reglera spänningen. Målet 

är att kunna mata in den lägsta tillåtna spänningen i hushållen utan att riskera att få för 

låg spänning i den yttersta punkten (Greentech Media, 2014) 

 

Spänningsreducering fungerar både som en energieffektiviseringsåtgärd och ett sätt att 

kapa effekttoppar. En amerikansk rapport uppskattar den totala minskningen i årlig 

energiförbrukning till 3,4 procent på en nationell nivå om spänningsreducering skulle 

införas i samtliga hushåll i landet (US Department of Energy, 2010, s.1) 

 

Spänningsreducering i energibesparingssyfte tycks inte ha hög prioritet i Sverige. 

Istället är nätägaren mån om att leverera tillräckligt hög spänning till kunden. En 

förklaring till att det inte talas om spänningsreducering i Sverige kan vara att 

lågspänningsnätet länge ”glömts bort”, eller åtminstone inte prioriterats. (Garpetun, 

2014) En viktig aspekt i sammanhanget är vilka nätägarens incitament är att minska 

energiförbrukningen. I dagsläget finns inga ekonomiska incitament för detta, men det 

kan vara ett sätt att få ökad ”good will” genom att vara mer energieffektiv och 

miljövänlig. Att kapa effekttoppar kan däremot bli viktigare i framtiden om elbilar och 

solpaneler får ett större inslag på elnätet. Det bör tilläggas här att det finns osäkerhet i 

huruvida spänningsreducering skulle gå att implementera i svenska förhållanden och att 

lösningen författarna veterligen ej testats i Sverige. I fokusgruppen ansågs konceptet 

intressant men det ifrågasattes om detta skulle fungera i Sverige.   

 

7.2.6 Kundinstallerad mätare 

Installationen av en ny mätare är ofta lika eller mer kostsam för nätägaren som själva 

mätaren. Därför skulle det vara önskvärt med en mätare som kunden själv kan installera 

och som kan skickas till kunden via post. (Berggren, 2013) En liknande lösning för 

detta finns i Danmark där en standardiserad platta finns installerad i hushållet och 

kunden kan ”plugga in” sin nya mätare själv. En kundinstallerad mätare skulle kraftigt 

reducera kostnaden för fältbesök för nätägaren.  

 

För att en kundinstallerad mätare ska kunna bli verklighet krävs att en standardiserad 

lösning som uppfyller gällande lagstiftning tas fram. Det skulle kunna vara en liknande 

lösning som den danska. Denna lösning kan med fördel göras modulär så att t.ex. en 

kommunikationsdel på mätaren kan bytas ut medan den meteorologiska delen behålls. 

(Ramström, 2013) Den ekonomiska nyttan av en kundinstallerad mätare diskuterades 

under fokusgruppen och ansågs som potentiellt stor, men att de praktiska hindren i 

dagsläget är för stora för att detta koncept skulle vara aktuellt inför förestående 

utrullning.    

 

7.2.7 Detektering av för stor säkring 

Kundens abonnemang till nätägaren är baserat på säkringens storlek. Det förekommer 

ibland att kunden själv byter ut sin säkring mot en större än han eller hon betalar för, 

eller att säkringen av andra skäl inte stämmer överens med abonnemanget. Det innebär 
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en förlorad intäkt för nätägaren, men också att ledningar och andra komponenter kan 

skadas eftersom de utsätts för en högre ström än vad som är avsett. (Garpetun och 

Nylén, 2013) 

 

Genom att mätaren indikerar om det finns anledning till misstanke om utbytt säkring 

kan nätägaren vidta åtgärder. Mätaren kan t.ex. larma om det under en timme flödar en 

högre ström än vad som borde vara möjligt med rätt säkring. Nätägaren kan då kontakta 

kunden för att korrigera abonnemanget.  

 

Vattenfall har genomfört ett pilotprojekt på funktionen och fann då att en stor andel av 

alla anläggningar har fel storlek på säkring. Det är dock väldigt svårt att avgöra vilken 

kund som bytt ut den – i vissa fall var det Vattenfall själva som satt dit fel säkring. Det 

visade sig också problematiskt och tidskrävande att hantera de kunder som inte gick 

med på att ändra sitt abonnemang, (Garpetun, 2014) Under fokusgruppen ansågs 

konceptet inte så intressant dels för att en liknande funktion redan finns i bruk, dels för 

att effekttaxa troligen kommer införas inom överskådlig framtid.  

 

7.2.8 Dimensionering av nätet 

Planering och dimensionering av nätets komponenter sker traditionellt genom 

beräkningar med hjälp konstanter för belastning och förbrukning. Det visar sig ofta att 

detta leder till överdimensionering av dyra komponenter såsom transformatorer. 

(Elforsk, 2013, s. 38) Genom att använda faktiska förbrukningsdata och 

belastningskurvor i planeringen av nätet kan nätägaren undvika att överdimensionera 

nätet och bygga nytt nät mer kostnadseffektivt.  

 

Intresset för detta utvecklingskoncept var stort under fokusgruppen och det fick näst 

flest röster. Med vissa hinder med konceptet lyftes också fram, som att nätplanering ofta 

sker med en tidsram på ca 50 år, vilket gör att nätägaren hellre överdimensionerar än 

riskerar att behöva t.ex. byta ut en kabel i förtid för att dess kapacitet är för låg. Även 

med användandet av mätdata finns det alltså stor osäkerhet i planeringsprocessen och 

begränsningar i hur effektivt detta kan göras. En trolig ökning av distribuerad 

produktion i framtiden är också bidragande till denna osäkerhet. 

 

Eftersom intresset för detta koncept var stort hölls efter fokusgruppen en intervju med 

Mälarenergis nätplaneringschef där konceptets möjligheter diskuterades mer i detalj. På 

grund av tidsramen för studien och svårigheter att kvantifiera nyttan med detta koncept 

gjordes inget business case på det. Ett antal troliga nyttor och aspekter att ha i åtanke för 

framtiden går dock att peka ut. För det första är det inte troligt att integrering av mätdata 

i planeringsarbete kommer ha stor påverkan när det gäller långsiktig översiktsplanering 

för nät i nybyggda områden. Osäkerheten i denna planering är mycket stor då det rör sig 

om tidsperspektiv på 25-50 år. Det är mycket svårt att säga hur mycket elbilar eller hur 

mycket distribuerad produktion som kommer finnas då. Kostnaden för en kabel är inte 

så stor i förhållande till kostnaden för arbetet med att installera den. Nätägaren vill inte 

riskera att behöva byta ut en kabel om belastningen bir högre än förutsett och lägger 

därför in extra marginaler i dimensioneringsarbetet. (Bergerlind, 2014) 

 

Däremot är det troligt att det går att göra besparingar i den mer kortsiktiga 

detaljplaneringen genom att använda faktiska mätvärden i högre utsträckning. 

Schablonberäkningar kan ge resultatet att en transformator ligger nära sin maximala 

belastningsgräns trots att den i själva verket inte gör det. Genom att aggregera effekten 
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från de underliggande kunderna till en transformator går det att se hur hård den faktiska 

belastningen är. Det är då möjligt att fler kunder går att ansluta till transformatorn, 

vilket gör att nätägaren kan skjuta på stora investeringar. Det skulle också lättare gå att 

se om temporära effektuttag, t.ex. byggkraft, skulle gå att ansluta till en transformator. 

Vid fel på en ledning eller reparationer kan nätägaren också göra mer välinformerade 

beslut vid omkopplingar. Här måste nätägaren dock ta hänsyn till vilken abonnerad 

effekt kunden har rätt att ta ut och inte endast den effekten de tar ut. Att en kund enbart 

använder en tredjedel av sin abonnerade effekt idag är ingen garanti för att de inte 

använder hela imorgon. Även inom detaljplaneringen finns det alltså osäkerheter som 

endast integrering av mer mätdata inte kan lösa. (Bergerlind, 2014) 

 

7.2.9 Behovsbaserat underhåll av nätet  

Underhåll av nätet är ofta schemalagt efter tidsperioder. Det kan leda till att 

komponenter som slitits oväntat fort inte får underhåll i tid. På samma sätt kan 

komponenter som är i bättre skick än väntat vid en viss tidpunkt schemaläggas för 

underhåll onödigt tidigt. Det kan leda till stora avbrott på grund av att en komponent går 

sönder, eller att dyra komponenter byts ut för tidigt. Genom mätning av elkvalité kan 

nätägaren få information om hur nätet mår och optimera underhållsprocessen genom att 

underhåll och investering görs där nätägaren ser att kvalitén på elen av olika skäl är låg. 

På så vis kan nätägaren gå från ett tidsbaserat underhåll till ett behovsbaserat underhåll, 

på engelska condition based management (CBS). Så kallade ”triggers” kan läggas in för 

olika händelser och komponenter som indikerar att underhåll behövs. Historiska data 

kan också användas, t.ex. kan antalet gånger en komponent utsatts för felström 

användas för att beräkna när underhåll är lämpligt. (Liu et al, 2010, s. 3-5)  

 

Under fokusgruppen ansågs konceptet vara intressant men att det nog snarare berörde 

mätning av elkvalité i nätstationer än i hushållet. Även om konsumentens elmätare är 

den yttersta punkten på nätet och således nedströms från alla komponenter, menade 

deltagarna att informationen som går att få från dessa rörande elnätets underhållsbehov 

är begränsad. 

 

7.2.10 Efterfrågeflexibilitet: Effektbegränsning 

I en framtid med större andel distribuerad produktion och fler elbilar kan nätägaren 

behöva hantera effekttoppar i högre utsträckning än idag. Andra skäl för nätägaren att 

kapa effekttoppar är kostnad för överliggande nät och kostnad för dimensionering av 

nätets komponenter. Olika sätt att begränsa eller flytta laster blir då viktiga. Ett sätt för 

nätägaren att kapa effekttoppar är helt enkelt att begränsa hur mycket effekt kunden får 

ta ut vid tidpunkter då nätet är mycket hårt belastat. Kunden kan t.ex. välja att få en 

lägre tariff i gengäld mot att nätägaren kan begränsa effektuttaget vid tillfällen med 

höga effekttoppar. Lösningen används sedan tidigare för fjärrvärme, och en liknande 

lösning för el är tänkbar.  

 

Ett hinder för denna lösning är att kundens komfort kompromissas vilket kan påverka 

nätägarens anseende. Det var framförallt den aspekten som lyftes fram under 

fokusgruppens diskussioner.  
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7.2.11 Efterfrågeflexibilitet: Aktiva kunder 

Ett annat tänkbart alternativ är att kunden själv ges möjlighet att flytta sin last genom 

timmätning, effekttariffer och tillgång till sin förbrukning i realtid. Det kan ske t.ex. 

genom en display som är ansluten till mätaren, eller troligare genom en webbportal eller 

applikationer på telefonen. För att den här lösningen ska nå sin fulla potential är det 

önskvärt med timupplöst information nära realtid. Kunden behöver också ges incitament 

för att flytta sin last. Det kan vara ekonomiska incitament genom en billigare tariff. Det 

kan också vara genom spelliknande applikationer där kunden t.ex. kan tävla mot sina 

grannar för att sänka sin förbrukning under tidpunkter med hög belastning (King, 2014). 

 

Under fokusgruppen diskuterades framförallt effektiviteten i denna typ av lösningar. 

Ofta visar sig den ekonomiska vinningen alldeles för låg i förhållande till de 

beteendeförändringar som krävs, genom att t.ex. tvätta eller starta diskmaskinen på 

natten istället. Det kan dock komma att ändras om energi blir en dyrare vara i framtiden. 

Genom olika spelapplikationer är det också tänkbart att kunden ges andra incitament än 

ekonomiska. Det kan vara dels genom tävlingsmoment, dels genom att lyfta fram 

miljögärningen av att inte bidra till överbelastning av nätet (att undvika dansk kolkraft 

eller fossil reservkraft t.ex.) Säkerheten lyftes också fram som en viktig aspekt att ta 

hänsyn till: hur ställer sig t.ex. försäkringsbolag till att tvättmaskinen går sönder och 

läcker ut vatten när kunden tvättar på natten?    

 

7.2.12 Efterfrågeflexibilitet: Automatiserat hem 

Ytterligare en lösning för att kapa effekttoppar kan vara ett helt automatiserat hem som 

nämndes i avsnitt 6.1.3. Lösningen innebär t.ex. att energikrävande apparater som 

diskmaskinen startar när belastningen på nätet är låg eller produktionen från 

solpanelerna på taket är hög. Olika reglerande åtgärder såsom att t.ex. värma varmvatten 

vid tider på dygnet då övrig konsumtion är låg, eller att låta frysboxen bli någon grad 

varmare är också tänkbara. Vem som kommer ta rollen och sälja dessa tjänster till 

konsumenter är inte självklart, men det finns de som menar att nätägaren står väl rustad 

för att göra detta, trots att det ligger utanför nätägarens traditionella roll. (bl.a. 
Silverhjärta 2013)  

 

Under fokusgruppen var uppfattningen att denna lösning är intressant och troligen 

kommer utvecklingen gå mot alltmer automation i hemmet, men att detta än så länge 

ligger både långt fram i tiden och utanför vad Mälarenergi vill fokusera på inför nästa 

utrullning av mätare.  

 

7.2.13 Integrering av samtliga mätpunkter i driftcentralens SCADA/DMS system  

Flera av de tillfrågade nätägarna önskar mer information och kontroll på 

lågspänningsnätet. Den lägsta nivån i nätet ses idag som ett ”svart hål” där nätägaren 

antar att allt fungerar som det ska tills kunden ringer in och rapporterar om fel. I en 

framtid med mer distribuerad produktion och ett mer komplext flöde av el kommer det 

troligen bli viktigare med mer information även på lågspänningsnätet. För ett framtida 

lågspänningsnät som är mer automatiserat blir det viktigare med mer information från 

AMI-system för att få en bild av hur elnätet mår.   

 

En integrering av samtliga mätpunkter i driftcentralens övervaknings- och styrsystem 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) och DMS (Distribution 

Management System), ger nätägaren möjligheten att övervaka och styra i nätet även 
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nere på lågspänningsnivån. Mer övervakning och styrning innebär att 

avbrottshanteringen kan underlättas i bland annat fellokaliseringen och 

åtgärdsprocessen. Konceptet möjliggör för laststyrning och automatiserade lösningar i 

lågspänningsnätet. (ABB, 2009, s. 4) Under fokusgruppen fick konceptet inte något 

stort genomslag vilket berodde på att Mälarenergi redan själva håller på att undersöka 

konceptet. Konceptet ansågs ändå väldigt intressant men eftersom Mälarenergi redan 

utreder frågan ansågs det inte att det fanns anledning att ge den stort utrymme i denna 

studie.  

 

7.2.14 Integrering av strategiska mätpunkter i driftcentralens SCADA/DMS system 

Istället för att integrera samtliga mätpunkter i lågspänningsnätet kan strategiska 

mätpunkter väljas ut som är placerade på sådana ställen i nätet så att mycket 

information om nätet ändå fås. Till exempel kan mätpunkten placeras längst ut på en 

lina. Denna lösning är troligen mer kostnadseffektiv än att integrera samtliga punkter, 

men fick inte heller något större genomslag under fokusgruppen av samma skäl som 

nämndes ovan.  

 

7.2.15 Zonkonceptet på lågspänningsnätet 

Idén till detta koncept kommer från ABB:s zonkoncept för distributionsnätet. Vid stora 

avbrott kan nätägaren idag isolera fel genom att bryta vid mottagningsstationen vilket 

innebär att alla kunder nedströms från den punkten blir strömlösa. (Hamrin, 2014) 

Zonkonceptet bygger på att nätet nedströms istället delas in i mindre delar som 

kontrolleras genom fjärrövervakning och fjärrstyrning. Fjärrstyrda brytare och 

frånskiljare monteras längre ned i nätet för att isolera felen och begränsa antalet hushåll 

som blir strömlösa vid fel. (ABB, 2013) Lösning är idag främst för nät med 

spänningsnivåer på 10 kV och över, och konceptet fick därför inget större genomslag 

under fokusgruppen med argumentet att det är en intressant lösning men den ligger 

långt fram i framtiden och bör införas på mellanspänningsnätet först. (bl.a. Bergerlind, 

2014) 

 

Av de 15 koncepten som presenterats i detta kapitel valdes ett koncept ut för att 

utvärderas i ett business case. Detta var konceptet last gasp- och first breath-funktionen 

och detta behandlas mer ingående i nästa avsnitt.   
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8 Business case: Last gasp och first breath 
I detta kapitel presenteras det business case som gjorts på det utvalda 

utvecklingskonceptet last gasp och first breath, som innebär att mätaren kan skicka ett 

sista meddelande när den blir spänningslös samt att den skickar ett nytt meddelande när 

den är spänningssatt igen.  

8.1 Nuläge – Arbetssätt idag 
I dagsläget har Mälarenergis elmätare ingen funktion som talar om för nätägaren att den 

blir spänningslös. Driftcentralen, vars avdelning refereras till som Driften, blir alltså 

varse om ett avbrott på lågspänningsnätet först när en kund ringer in och berättar att han 

eller hon inte har någon el i sitt hem. När kunden ringer in får han eller hon göra ett 

knappval för felanmälan och blir då kopplad till driftcentralen. Det första personalen vill 

identifiera då är om felet kan tänkas vara på nätet eller i kundens egen anläggning. 

Kunden blir ombedd att undersöka sin jordfelsbrytare om en sådan finns, och sina 

säkringar. Om kunden har åtkomst till sin mätare blir han eller hon ombedd att trycka på 

en knapp på mätaren för att få information om spänning per fas. Om spänningsnivåerna 

är som de ska är det förmodligen något fel i kundens anläggning. Om mätaren visar fel 

på en eller flera faser skickar driftcentralen ut personal för att undersöka och åtgärda 

felet. Om kunden inte kommer åt sin mätare och jordfelsbrytaren inte slagit ifrån 

skickas också fältpersonal ut. (Nilsson, 19/2 2014) 

 

Om det rör sig om ett avbrott i ett helt område får driftcentralen information om det 

genom att flera kunder i det berörda området ringer in. Driften kartlägger vilka kunder 

som har rapporterat avbrott och bygger utifrån det en bild av omfattningen på felet, och 

försöker ta reda på var felet är. Fältpersonal skickas ut för att felsöka och avhjälpa felet. 

(Nilsson, 19/2 2014)  

 

Det finns ingen funktion i Mälarenergis elmätare som berättar för driftcentralen att 

mätaren har fått tillbaka spänningen, utan personalen utgår från att alla hushåll fått 

tillbaka elen när de åtgärdat vad som förefaller vara hela felet. (Ramström, 19/2 2014) 

Vid stora avbrott på mellan- eller högspänningsnätet som orsakats av stormar eller 

åsknedslag kan det bli följdfel på lågspänningsnätet. Det har då förekommit att 

fältpersonalen åtgärdat det huvudsakliga felet och sedan lämnat platsen men att en eller 

flera kunder fortfarande haft avbrott eftersom att även någon komponent på 

lågspänningsnätet gått sönder. Dessa kunder blev då inte hjälpta förrän de ringde in 

flera timmar, eller till och med dagar, senare och berättade att de fortfarande inte hade 

någon el. (Nilsson, 2014) 

 

En brist i systemet idag är att Driften inte vet om en mätare är spänningssatt förrän 

systemet skickar ut en avfrågning till mätarna. Driften kan skicka en förfrågan till 

mätaren och få tillbaka meddelandet ”Enhet ej nådd”, vilket då endast betyder att det 

inte går att kommunicera med mätaren. Det kan bero på att mätaren är avstängd, trasig 

eller att något är fel på kommunikationen. Men att mätaren inte går att nå kan också 

bero på att mätaren är spänningslös på grund av avbrott på nätet. Det går alltså i 

dagsläget inte att särskilja ett kommunikationsfel från ett fel på mätare eller fel på nätet 

genom information som fås från mätaren efter förfrågningen. För att säkerställa vilken 

typ av fel som inträffat måste därför ett fältbesök göras. (Lundquist, 2014) 

 

För Mätteknik innebär detta att de skickar ut fältpersonal i onödan, på så kallade 

bomkörningar. Avdelningen Mätteknik ansvar handlar inte om leveransen av el i första 
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hand, utan att mätvärden från kunden kommer in som de ska. Mätteknik blir varse om 

att något är fel i mät- och insamlingssystem genom att mätvärden uteblir. Det kan då 

bero på att mätaren är trasig, att mätaren är avstängd, att det är fel på kommunikationen, 

eller att mätaren är spänningslös på grund av avbrott på nätet. När mätvärden uteblir 

väntar Mätteknik ofta till månadsskiftet för att se om värden börjar komma in igen, 

annars skickar de ut fältpersonal. Mättekniks fältpersonal undersöker då om det är fel på 

mätaren eller kommunikationen. Om så inte är fallet kan Mättekniks personal i sin tur 

felanmäla till driftspersonalen som kan göra ett fältbesök för att undersöka avbrott på 

nätet. Det förekommer dock ofta att Mättekniks personal åker ut till en anläggning med 

misstänkt fel, men upptäcker att det är kunden som själv slagit av huvudsäkringen, t.ex. 

när de lämnat sommarstugan på hösten. (Ramström, 2014) 

 

Avslagna mätare är ett stort problem för Mätteknik i dagsläget. En speciell lista finns 

för de anläggningar där det återupprepade gånger förekommer att kunden själv stänger 

av huvudströmbrytaren, detta för att slippa åka ut varje gång mätvärden inte kommer in 

från en sådan anläggning. För de anläggningar som finns med i listan antar Mätteknik 

att mätaren är avstängd om mätvärden uteblir och att mätarställningen är samma som 

föregående månad. Om anläggningen inte är med på listan och mätvärden uteblir måste 

personal skickas till platsen för att undersöka vad det beror på. Om det då visar sig att 

mätaren är avstängd vet Mätteknik att ingen förbrukning sker under perioden. 

Mälarenergis rutiner är att kontakta kunden genom telefonsamtal 3 månader senare om 

mätaren fortfarande inte är kontaktbar. Efter 6 månader görs ett nytt fältbesök. 

(Lundquist, 19/2 2014) Om Mätteknik istället skulle få information om att mätaren blir 

spänningslös genom ett last gasp-meddelande kan de utesluta att det handlar om fel på 

mätare eller kommunikation, och istället anta att det rör sig om en avslagen mätare eller 

strömavbrott. I båda fallen kan då antas att ingen förbrukning sker och därför behöver 

Mätteknik inte utföra någon åtgärd. (Ramström, 2014) 

 

8.2 Börläge – Önskat arbetssätt 
En funktion som innebär att elmätaren kan skicka ett sista meddelande när den blir 

spänningslös skulle underlätta verksamheten för både driftpersonal och mätpersonal på 

Mälarenergi. Mätteknik vill kunna skilja mellan fel på mätare eller kommunikation och 

spänningslös mätare. Om mätaren är spänningslös beror det antingen på att kunden 

slagit av sin huvudströmbrytare eller att det är avbrott på nätet. För Mätteknik innebär 

båda fallen att det inte sker någon förbrukning, och det finns ingen anledning att åka till 

platsen. På så vis skulle en stor mängd bomkörningar kunna undvikas. (Ramström, 

2014) 

 

Om en mätare är avslagen skulle Mätteknik vilja att samma mätarställning rapporteras 

in tills dess att mätaren skickat ett meddelande om att den är spänningssatt igen. 

Eftersom Mätteknik fått in ett last gasp-meddelande vet de att ingen förbrukning sker 

och mätarställningen är oförändrad. Detta skulle innebära en minskning i manuellt 

arbete för avdelningen. (Lundquist, 2014) Detta är dock främst en uppdatering som görs 

i centralsystem eller MDMS och inte något som mätaren i sig kan bidra till eftersom den 

är spänningslös.  

 

Det är inte troligt att arbetssättet kring de mätare som är på listan för avstängda mätare 

skulle kunna ändras väsentligt med en last gasp- och first breath-funktion. Mätarna 

skulle kunna läggas in och tas bort från listan automatiskt, men Mälarenergi kommer 
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ändå behöva kontakta kunden efter 3 månader via telefon och göra fältbesök efter 6 

månader om mätaren fortfarande är avstängd då. Detta är för att mätaren eller 

kommunikationen kan ha gått sönder under tiden de varit avstängda. (Lundquist, 2014) 

 

Ur Driftens synpunkt rör det sig dels om en kvalitetshöjning för kunden. Redan innan 

kunden ringer in kommer driftcentralen ha information om avbrottet. Det är tänkbart att 

Kundcenter kan ha tillgång till avbrottsinformationen och kan besvara flera av kundens 

frågor direkt i första samtalet. Om inget last gasp-meddelande har kommit in är det 

troligast att felet finns i kundens anläggning, till exempel att jordfelsbrytaren slagit av. 

Om det rör sig om ett avbrott i ett helt område ser Kundcenter också det och kan berätta 

för kunden att avbrottet håller på att avhjälpas. (Nilsson, 2014)  

 

För Driften skulle funktionen också underlätta i avbrottshanteringen. Genom att 

integrera en last gasp- och first breath-funktion i DMS skulle en punkt med avbrott 

kunna ”färgas” på en karta och en översikt över felets omfattning fås, likt den funktion 

som idag finns för hög- och mellanspänningsnätet. Genom first breath-funktionen kan 

de färgade punkterna ”släckas” på kartan igen, och Driften kan försäkra sig om att alla 

kunder har fått tillbaka strömmen innan fältpersonalen lämnar platsen. Ytterligare en 

förbättring för Driften skulle innebära att de kan undvika fältbesök där något är fel i 

kundens anläggning, som att jordfelsbrytaren är avslagen. (Nilsson, 2014)  

 

Både Mätteknik och Driften understryker vikten av tillförlitlig information för att denna 

funktion ska kunna göra skillnad. Om ett last gasp-meddelande kommer in måste 

driftcentralen vara säker på att det är på grund av förlorad spänning på alla tre faser. Det 

är också viktigt att mätaren skickar korrekt information när den återfår spänning igen. 

För Mätteknik är korrekt information också mycket viktigt, så att de kan vara säkra på 

att ingen förbrukning sker i den anläggning från vilken ett last gasp-meddelande 

skickats. (Nilsson, 19/2 2014), (Ramström, 2014) 

 

8.3 Gapanalys – Vad krävs för att gå från nuläge till börläge? 
I detta stycke identifieras de tekniska och organisatoriska förändringar som skulle 

behövas för att realisera börläget.  

8.3.1 Mätare 

För att en mätare ska kunna meddela när den blir spänningslös krävs att den har 

förmågan att lagra tillräckligt mycket energi för att skicka ett sista meddelande. För det 

används ett batteri eller en superkondensator. En superkondensator är ofta att föredra 

eftersom den har en längre livslängd än ett batteri. (Ramström, 2014) 

För att kunna skicka ett first breath-meddelande krävs ingen ytterligare komponent i 

mätaren utan detta är något som konfigureras i det valda överliggande systemet. 

(Dahlin, 2014) 

 

Mälarenergi har uttryckt en önskan att ha funktionen på samtliga mätpunkter. För 

Driftens del kan 300 strategiska punkter vara intressanta. (Nilsson, 2014) Men för 

Mätteknik är det ”alla punkter eller inga”, eftersom last gasp-meddelanden från några 

utvalda mätpunkter inte ger lika mycket information för dem i deras 

felavhjälpningsprocess. (Ramström, 2014), (Lundquist, 2014) 
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8.3.2 Kommunikationssystem 

För att last gasp- och first breath-funktionen ska kunna användas på ett tillförlitligt sätt 

krävs ett kommunikationssätt som inte är känsligt för störningar och som skickar 

meddelandet trots att det skett ett avbrott på elnätet. Av den anledningen anses PLC av 

många som ett tveksamt kommunikationssätt, eftersom den kan bidra till störningar så 

att meddelande skickas utan att mätaren egentligen är spänningslös. (Andersson, 2014) 

Dessutom är elnätskommunikation, åtminstone den som används i dagsläget, ofta för 

långsamt för att kunna användas av Driften i deras avhjälpningsarbete eftersom det kan 

vara flera timmars fördröjning på informationen. Om det handlar om ett avbrott på 

lågspänningsnätet innebär det dessutom att ingen el transporteras och därför kan heller 

inget last gasp-meddelande skickas. (Singh, Bapat och Das, 2013) Här bör tilläggas att 

det finns nyare PLC-lösningar som är betydligt snabbare och kan hantera en last gasp-

funktion på ett alternativt sätt, vilket tas upp senare.  

 

Fortum har använt last gasp-funktionen i sina mätare sedan några år tillbaka. På de 

mätare som använder radio mesh-kommunikation och där en mätare agerar 

insamlingsenhet, är det endast den mätaren som har last gasp-funktionen. Men i övrigt 

har de funktionen på sina samtliga mätare. Fortum upplever att GPRS P2P 

kommunikationen är den kommunikationslösning som är mest tillförlitlig i dagsläget 

och elnätskommunikationen den som troligtvis är orsaken till flest felmeddelanden på 

grund av störningar på nätet, men då har Fortum en äldre version av PLC som ska fasas 

ut i och med kommande krav på timmätning. (Andersson, 2014) 

 

Mälarenergi har uttryckt önskan att satsa på point-to-point (P2P) mobilkommunikation 

på samtliga mätpunkter. Det finns möjlighet att ha två olika kommunikationssystem: ett 

för mätvärden och ett för last gasp-meddelanden. Det kan finnas fördelar med det om 

man har ett abonnemang där det tillkommer en kostnad för varje megabyte datatrafik 

som skickas. (Singh, Bapat, Das, 2013) Enligt Mälarenergi är det dock endast intressant 

med en kommunikationskanal för både mätvärden och last gasp-meddelanden, i och 

med den ökade kostnaden som annars tillkommer. Mätvärden och last gasp-

meddelanden skulle dock kunna skickas på olika sätt, t.ex. både som SMS och ett 

datapaket med en kostnad för varje överförd megabyte. (Lundquist, 2014) 

 

GPRS P2P kommunikation har fördelen att det är en snabb kommunikation som inte är 

beroende av elnätet för att kommunicera och riskerar inte att hamna i radioskugga på 

samma sätt som radiokommunikation. För att en mätare ska kunna kommunicera med 

GPRS P2P krävs att den har en modul med ett modem och SIM-kort installerat. 

Kostnaden för detta är ofta något högre än kommunikationsmodulen för PLC eller 

radio, men kräver ingen infrastruktur för kommunikation förutom telenätet. (Ramström, 

2013) 

 

För att GPRS ska vara ett alternativ på samtliga mätpunkter krävs att det finns tillräcklig 

täckning. Men den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni innebär att täckningen blir 

bättre och bättre. (Döös, 2014)  

 

8.3.3 Överliggande system 

Driften vill ha en last gasp- och first breath-funktion integrerat i sitt DMS-system. För 

att kunna prioritera och gruppera larm vid stora avbrott krävs också en algoritm som 

kan göra detta. Ett first breath-meddelande skulle inte behöva komma som ett larm utan 

kan automatiskt ”släcka” den berörda mätpunkten på kartan. Mätteknik vill ha ett 
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system där de får in last gasp-meddelanden som en händelse. De behöver alltså inte få 

in informationen som ett larm, som ofta är mer akut och kräver en åtgärd. (Ramström 

2014), (Lundquist, 2014) En bra överblick av informationen fås om meddelandena 

visualiseras i ett kartsystem. Ett sådant system skulle kunna vara liknande det som 

används av Fortum, kallat PoDIS (se avsnitt 8.8 för mer information).  

8.3.4 Arbetssätt 

Driften kommer fortfarande behöva vänta på kundens samtal för att avgöra om det rör 

sig om ett avbrott. Ett last gasp-meddelande kan ju t.ex. också skickas om en elektriker 

slagit av huvudsäkringen för att utföra installationer i hemmet. Om ett avbrott 

konstaterats skickas fältpersonal till platsen som tidigare. Innan de lämnar platsen har de 

nu möjligheten att ringa till Driften igen för att försäkra sig om att spänningen är 

tillbaka hos samtliga hushåll. (Nilsson, 2014) För att Kundcenter ska kunna ge kunden 

mer information behöver de ha tillgång till Driftens avbrottsinformation. 

 

För Mätteknik innebär ett last gasp-meddelande att de kan avgöra om ett uteblivet 

mätvärde beror på att mätaren är spänningslös eller om det är något fel på mätare eller 

kommunikation. Ett last gasp-meddelande skulle underlätta felsökningen eftersom 

Mätteknik då vet att det inte sker någon förbrukning på den berörda uttagspunkten. Den 

informationen skulle då automatiskt kunna flyttas till programmet för avstängda mätare 

och rapportera samma mätarställning tills ett first breath-meddelande registrerats. På 

motsvarande sätt betyder det att om ett mätvärde uteblir och inget last gasp-meddelande 

registrerats vet Mätteknik att något är fel på mätare eller kommunikation och kan skicka 

ut personal. (Ramström, 2014) 

8.4 Antaganden 
Här anges de antaganden som gjorts för investeringskalkylen. Antaganden är baserade 

på information från Mälarenergi, Fortum, mätartillverkare och teleoperatörer. 

Anledningen att Fortum bidragit med underlag för antaganden är att de har en last gasp- 

och first breath-funktion i sitt övervakningssystem PoDIS. För mer utförlig information 

om Fortums erfarenheter av denna funktion se avsnitt 8.8.  

8.4.1 Mätare 

För att beräkna kostnaden för en mätare antogs att Mälarenergi kommer byta ut samtliga 

100 000 mätare inom de närmsta åren oavsett om de väljer att inkludera en last gasp-

funktion eller inte. Det betyder att kostnaden för en mätare endast anges som den extra 

kostnaden för den kondensator som krävs för att möjliggöra funktionen. Dessa 

kostnader baseras på uppgifter från fem mätartillverkare på den svenska marknaden. De 

mätartillverkare som tillfrågades är bland de största aktörerna på den svenska 

marknaden och därför ansågs dessa som ett tillräckligt underlag för att uppskatta 

kostnaderna. Dessa är: Itron, Kamstrup, Aidon, Echelon och Landis & Gyr.  

 

Det är inte helt enkelt att uppskatta kostnaden för kondensatorn som mätaren måste 

utrustas med eftersom detta beror bland annat på hur stor beställning som görs. Aidon 

kunde inte ange en kostnad för endast kondensatorn eftersom funktionen är standard i 

alla deras mätare. Kamstrup har inte den här funktionen på sina mätare. Landis & Gyr 

och Itron erbjuder den som tillval. För Landis & Gyr tillkommer ingen extra kostnad för 

denna funktion. För Itron är den extra kostnaden per mätare uppskattningsvis 20-30 

kronor. Detta är siffror i samma storleksordning som Fortum angav att de betalat när de 

köpte sina mätare vilket dock vad redan 2006.  
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En first breath-funktion finns tillgänglig hos mätartillverkarna Aidon, Itron och 

Kamstrup. Det är dock en konfiguration i mjukvaran och innebär alltså ingen extra 

kostnad i mätaren.  

 

Echelon har en last gasp-liknande funktion där kommunikationen sker med PLC. Denna 

bygger på avfrågning och inte att mätaren faktiskt skickar ett sista meddelande innan 

den blir strömlös. Den kan dock fortfarande vara intressant för Mälarenergi och har av 

denna anledning diskuterats mer under avsnitt 8.7.2. 

 

I kalkylen har det antagits att all kommunikation sker med GPRS vilket innebär att varje 

mätare måste vara utrustad med ett modem. Detta innebär en ytterligare kostnad per 

mätare. I denna kalkyl har kostnaden för detta modem inte inkluderats eftersom den inte 

anses utgöra en extra kostnad enbart för last gasp- first breath-funktionen, utan också 

behövs för övrig kommunikation av t.ex. förbrukningsdata. Av samma skäl som angavs 

ovan har ingen extra kostnad för installation av mätare räknats med, då det antas att 

installationen måste göras ändå och funktionen påverkar inte hur denna görs. 

 

I kalkylen antas vidare att alla mätare kommer bytas ut samtidigt. Detta är en förenkling 

och stämmer inte med hur Mälarenergi vill göra utrullningen. Enligt 

utvecklingsmatrisen som återfinns i avsnitt 5.2.6 kommer ett gradvist utbyte av mätare 

ske. För att avgöra om en investering är lönsam eller inte har denna aspekt dock ingen 

större inverkan på resultatet.  

 

Baserat på informationen från ovan nämnda företag har tre fall för investeringen 

upprättats: ett med en kondensatorskostnad på 25 kronor, ett med en 

kondensatorskostnad på 10 kronor, och ett fall där investeringskostnaden är 0 kronor.  

25 kronor per mätare är troligen något högre än vad det faktiskt kommer kosta när 

Mälarenergi gör en upphandling för sina nya mätare. Denna kostnad kan i det avseendet 

anses som ett pessimistiskt scenario. Eftersom några mätartillverkare anger att det inte 

tillkommer någon extra kostnad för funktionen, eller att den ingår som standard i alla 

modeller, har 0 kr också använts. Det kan ses som ett väldigt optimistiskt scenario 

eftersom initialkostnaden då i teorin är 0, och investeringen är lönsam från första året. 

Det här är också en förenkling eftersom ingen hänsyn tagits till om mätaren med 

funktionen som standard är dyrare än andra mätare. I ett tredje fall har kostnaden 10 

kronor per mätare använts. Det är en siffra som inte är helt osannolik om Mälarenergi 

gör en beställning på omkring 100 000 mätare om ca 2 år.  

 

8.4.2 Kommunikation 

I basfallet av investeringskalkylen antas att GPRS-kommunikation kommer införas på 

samtliga mätpunkter. Detta innebär en förenkling och det anses inte troligt att det 

kommer bli verklighet. Fortum använder GPRS-kommunikation, men inte på samtliga 

mätare utan på t.ex. en mätare som agerar insamlingsenhet, eller andra strategiska 

punkter. En liknande lösning är tänkbar på Mälarenergi. I denna beräkning antas dock 

GPRS-utrustning på alla mätpunkter.  

 

Vi har också antagit att Mälarenergi har GPRS-täckning på samtliga mätpunkter vilket 

inte är självklart. Om täckningen är otillräcklig kan en extern antenn behöva installeras 

vilket innebär en högre kostnad. I kalkylen har ingen kostnad för antenn eller 

installation av en sådan räknats med.  
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Kostnaden för GPRS-kommunikation baseras på information från Telenor och Telia. 

Även här antas att mätare och kommunikation kommer bytas ut inom en snar framtid 

oavsett om funktionen väljs eller inte. Det betyder att den kostnad som ingår i kalkylen 

endast är den extra kostnaden ett last gasp- eller first breath-meddelande innebär. Detta 

meddelande skickas som ett datapaket som uppskattas vara av storleken 1kB 

(Ramström, 2014). Priserna i tabellen baseras på information om operatörernas 

abonnemangspriser från deras hemsidor och det är troligt att det i själva verket kommer 

bli ett lägre pris om ett avtal sluts. De uppgifter som används i kalkylen är 

datakostnader, dvs. den högra kolumnen i tabellen. De övriga kostnaderna står dock 

med för att ge läsaren en uppfattning om storleken på dem.  

 

Ett last gasp-meddelande kan också skickas som SMS. Detta görs i känslighetsanalysen 

i avsnitt 8.7.  

 

 
Tabell 5: Kommunikationskostnader. Källa: Författarnas egen baserad på uppgift från Telenor och Telia. 

 

Operatör 

 

 

Anslutningsavgift 

 

Månadskostnad 

 

SMS  

 

Datakostnad 

 

Telia 

 

 

100 kr 

 

30 kr 

 

0,65 kr/SMS 

 

4,50 kr/MB 

 

Telenor 

 

 

100 kr 

 

25 kr 

 

0,59 kr/SMS 

 

3,99 kr/MB  

 

För att kunna uppskatta den totala årliga kostnaden för kommunikationen för last gasp-

meddelanden måste uppgifter om antal avbrott och andra orsaker som gör att mätaren 

slås ifrån tas fram. Från Energimarknadsinspektionens statistik för åren 2011 och 2012 

har antalet avbrott kunnat beräknas. Här har även korta avbrott under 3 minuter 

inkluderats eftersom dessa också skulle innebära att mätaren skickar ett meddelande. 

Åren 2011 och 2012 har använts eftersom detta är de första åren då det fanns tillgång 

till exakt avbrottsinformation. Ett medelvärde för antalet avbrottshändelser har 

uppskattats till 250 000 per år. 
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Tabell 6: Avbrottshändelser för Mälarenergi 2011 och 2012. Källa: Författarnas egen baserad på uppgifter 

från Energimarknadsinspektionen, 2011 och 2012. 

 

SAIDI-värden (avbrott/kund/år) 

 

 

2011 

 

2012 

 

Eget nät oaviserat mindre än 12 h  

(avbrott/kund/år) 

 

0,8 

 

 

0,62 

 

Överliggande nät oaviserat mindre än 12 h  

(avbrott/kund/år) 

 

0,82 

 

0,9 

 

Eget nät oaviserat mer än 12 h  

(avbrott/kund/år) 

 

0,01 

 

0 

 

Överliggande nät oaviserat mer än 12 h 

(avbrott/kund/år) 

 

0 

 

0 

 

 

Eget nät aviserat  

(avbrott/kund/år) 

 

0,03 

 

0,05 

 

 

Överliggande nät aviserat  

(avbrott/kund/år) 

 

0 

 

0 

 

 

MAIFIE eget nät (korta avbrott),  

(avbrott/kund/år) 

 

0,76 

 

0,53 

 

 

MAIFIE överliggande nät  

(avbrott/kund/år) 

 

0,37 

 

0,03 

 

 

Antal uttagspunkter lågspänningsnätet 

 

102669 

 

103199 

 

 

Summa antal avbrottshändelser 

 

286447 

 

219814 

 
 

Utöver avbrott finns det ett antal skäl till att en mätare kan bli spänningslös och skicka 

ett last gasp-meddelande. Det är t.ex. när en mätare slås ifrån av kunden, när en mätare 

felsöks eller installeras, eller om huvudsäkring bryts när t.ex. en elektriker gör 

installationer i hemmet. Antalet last gasp-meddelanden som kommer skickas årligen av 

dessa skäl har antagits vara 3000. Dessa siffror är baserade på uppgifter från Mätteknik.  

 

Detta innebär att antalet last gasp-meddelanden årligen kommer vara 253 000. För varje 

last gasp-meddelande kommer också ett first breath-meddelande att skickas. Totalt är 

det alltså uppskattningsvis 506 000 meddelanden som ska skickas. Ett meddelande är 

ungefär av storleken 1 kB. En kostnad på 4,20 kr/MB innebär att kostnaden för 

kommunikationen är 2125 kr årligen.  

 

8.4.3 Fältbesök 

Antalet fältbesök som Driften gör kan minskas genom att vissa bomkörningar undviks. 

Detta är de bomkörningar som görs för att åtgärda fel på nätet när det i själva verket rör 

sig om något fel i kundens anläggning såsom att en säkring har gått. Driften försöker 

utesluta denna typ av fältbesök via telefon, men i vissa fall går det inte, t.ex. om kunden 

inte har tillgång till sin elmätare eller inte har någon jordfelsbrytare. Genom att 
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driftspersonalen kan konstatera att inget last gasp-meddelande kommit in vet de att det 

inte rör sig om något fel på nätet. Tidsåtgången för vissa typer av fältbesök går också att 

minska med hjälp av en last gasp- och first breath-funktion. Detta är de fältbesök då 

personalen åker till kunden först för att upptäcka att felet är i nätstationen. Om 

nätägaren får in last gasp-meddelanden från samtliga kunder under nätstationen kan det 

bekräftas att felet sitter där. Fortums erfarenhet är att avbrottstiden minskats eftersom de 

lyckas styra sina resurser bättre vid avhjälpningsarbetet. Enligt Fortum kan detta spara 

ungefär 15-30 minuter varje gång detta inträffar. Ett first breath-meddelande kan också 

minska fältarbetet genom att fältpersonalen kan kolla att alla hushåll verkligen fått 

tillbaka elen innan de lämnar platsen. Det gäller främst vid större avbrott på 

mellanspänningsnätet där följdfel kan ha uppstått.  

 

Att uppskatta de besparingar som funktionen skulle innebära för Driften är mycket svår 

eftersom de i dagsläget inte för någon dokumentation över sina fältbesök. Mälarenergis 

driftavdelning har alltså inte kunna svara på antalet bomkörningar de gör årligen, eller 

hur ofta fältpersonalen åker till hushållet istället för nätstationen. De vet inte heller 

huruvida det är vanligt eller ej att fältpersonalen lämnar platsen innan samtliga hushåll 

fått tillbaka elen. (Hollsén, 2014) 

 

Ett mycket grovt uppskattat antagande för besparingsmånen för Driften har satts till 100 

000 kr. Det motsvarar två bomkörningar i veckan som vardera tar en timme. Varje 

fältbesök kostar 600 kronor i timmen och 100 bomkörningar per vecka ger då 

besparingar på 60 000 kronor. Antagandet innefattar också två tillfällen i veckan då 

fältpersonal åker till hushåll istället för nätstationen. Om varje sådant tillfälle ger 

besparingar på 20 minuter och 200 kronor blir det årligen 20 000 kronor. Slutligen antas 

den ökade informationen som first breath-meddelandet ger stå för besparingar på 

ytterligare 20 000 kronor. Det motsvarar att fältpersonalen ”missar” någon kund 2-3 

gånger i månaden och måste göra ett nytt fältbesök som tar ytterligare en timme. Denna 

siffra är behäftad med en mycket stor osäkerhet, men på grund av bristande 

dokumentation är det mycket svårt att göra den mindre osäker.  

 

För Mätteknik kommer de bomkörningar som beror på avslagna mätare eller avbrott på 

nätet att kunna elimineras. Varje fältbesök antas kosta ca 585 kr. Antal bomkörningar 

per år uppskattas till 100. (Lundquist, 2014) Detta ger besparingar på 58 500 kronor 

årligen.  

 

För Mätteknik tillkommer visst administrativt arbete med att hantera en last gasp-

funktion. Detta antas uppgå till 10 timmar per år och system, totalt 2 system vilket ger 

20 timmar årligen. Med en timkostnad på 610 kr ger det en kostnad på 12 200 kr 

årligen.  

8.4.4 Avbrottsersättning 

Under 2011 betalade Mälarenergi ut 636 300 kr till 707 kunder. Under 2012 betalades 

21 000 kr fördelat på 24 kunder. Inga fel varade längre än 24 timmar under de åren.  

 

Det är svårt att uttala sig om huruvida kostnader för avbrottsersättningen kan komma att 

minskas genom en last gasp- och first breath-funktion. Det kommer också påverkas av 

en eventuell skärpning av avbrottsersättningen. Fortums erfarenhet är att avbrotten kan 

minskas något i tid genom att resurserna för avbrottshanteringen kan styras mer 

effektivt, men de har inte gjorts någon uppföljning på om det faktiskt har minskat den 

utbetalda avbrottsersättningen. På grund av den höga osäkerheten kring dessa siffror har 
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de inte inkluderats i kalkylen. Istället har minskade avbrott vägts in som bidragande till 

ökad kundnöjdhet som en aspekt i ej kvantifierbara nyttor. 

 

8.5 Investeringskalkyl 
I tabell 6 nedan redovisas resultatet från investeringskalkylen. Internräntemetoden har 

använts för att utvärdera funktionens ekonomiska nytta, se metod och ekvation (1) för 

mer information. Här har internräntan vid 10 respektive 15 år samt återbetalningstiden 

för investeringen beräknats för en kondensatorkostnad på 10 respektive 25 kronor. 10 år 

är den avskrivningstid som används av Mälarenergi, men 15 år är inte heller ovanlig. 

Återbetalningstiden ger en intuitiv bild av lönsamheten i investeringen. För fallet då 

kondensatorn inte innebär någon investeringskostnad skulle återbetalningstiden vara 0 

år och internräntan i princip oändlig eftersom den anges som procent i förhållande till 

investeringskostnaden. Av dessa skäl har ingen kalkyl gjorts på fallet med en 

kondensatorkostnad på 0 kronor. Det kan istället enkelt konstateras att om funktionen 

inte innebär någon merkostnad är den mycket förmånlig.  

 
Tabell 7: Resultatet av investeringskalkyl för interränta vid 10 och 15 år, samt återbetalningstiden, för olika 

kostnader på kondensator. Källa: Författarnas egen.   

 

Kostnad för kondensator 

 

 

Internränta vid 10 år 

 

Internränta vid 15 år  

 

Återbetalningstid 

 

10 kronor 

 

       

      7 % 

     

    12 % 

   

    7 år 

 

25 kronor 

 

      

     - 9 % 

   

    - 2 % 

     

   17 år 

 

Kalkylen visar att priset på kondensatorn har mycket stor betydelse för utfallet på 

investeringen. Med de övriga antagandena på driftskostnader och årliga besparingar 

som gjorts är investeringen inte lönsam om funktionen innebär en merkostnad på 25 

kronor. Om den däremot kostar 10 kronor är investeringen betydligt mer fördelaktig.  

 

Här bör framhållas att kalkylen bygger på antaganden med hög osäkerhet och att 

resultatet på kalkylen följaktligen också är mycket osäker. Resultatet bör inte ses som 

definitivt men kan fungera som en fingervisning för att bedöma lönsamheten i 

investeringen.  

8.6 Ej kvantifierbara nyttor 
Förutom de nyttor som går att föra in i en investeringskalkyl finns det nyttor med en last 

gasp- och first breath-funktion som ej går att kvantifiera. Dessa är framförallt positiv 

påverkan på kundnöjdheten och miljön. 

 

Kundnöjdheten tros påverkas positivt med funktionen. Fortum anser att detta är den 

största fördelen med den funktion de har. Genom att kundcenter har tillgång till 

avbrottsinformation redan innan kunden ringer in kan de hjälpa kunden redan i första 

samtalet. Kundcenter kan se direkt om det är ett avbrott på nätet eller om kundens fel 

beror på något i hemmet, och felsökningsprocessen underlättas. Att avbrottsstatistiken 

förbättras bidrar också till ökad kundnöjdhet och ger en positiv bild av Mälarenergi som 

varumärke, vilket kan innebära en nytta i sig.  
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En last gasp-funktion öppnar också upp för flera nya tjänster på nätföretagets 

webbportal. Kunden skulle vid ett misstänkt avbrott direkt kunna logga in på Mina sidor 

och direkt se om det är ett avbrott på den egna anläggningen eller i det närliggande 

området baserat på informationen från mätarna. Kunden kan idag se på hemsidan eller 

via SMS om ett område är drabbat av avbrott. Denna information läggs dock in 

manuellt och med viss fördröjning. Kunden kan då också se om avbrottet beror på att 

det är avbrott på nätet eller om det kan vara så att jordfelsbrytaren i huset slagit ifrån 

eller huvudsäkringen gått. Alltmer av kommunikationen i samhället idag sker via 

internet istället för via telefon eller personlig kontakt och det kan tänkas att unga 

människor idag är mer vana vid att hitta information via en hemsida eller 

mobiltelefonapplikation, än genom att ringa sitt nätföretag eller prata med grannen. Vid 

riktigt stora avbrott orsakade av t.ex. oväder skulle kunden också kunna se om andra 

anläggningar som skolan eller affären fått tillbaka elen innan de skickar iväg barnen 

eller åker och handlar. 

   

Det kan också bidra till kundnöjdheten att kunden kan se på Mina sidor på hemsidan hur 

många avbrott de har haft, längden på dessa samt om avbrottsersättning ska betalas ut. 

Den processen blir då mer transparent för kunden.  

 

En annan viktig aspekt att lyfta fram är hur det skulle påverka kundnöjdheten att inte ha 

en last gasp- och first breath-funktion i nästa generations elmätare. Som konsument går 

det att ifrågasätta hur smart en smart mätare egentligen är om den inte ens kan meddela 

att det har skett ett avbrott, särskilt om konsumenterna i framtiden tros bli mer aktiva 

och ha mer teknisk utrustning såsom displayer som visualiserar förbrukningen i 

hemmet. Författarnas uppfattning är att väldigt många tror att nätägaren har denna 

information redan idag, och blir ofta förvånade när de förstår att nätägaren baserar 

information om avbrott på kundens telefonsamtal. Nätägaren bör alltså ställa sig frågan 

om de vill bygga in sig i ett system av ytterligare en generation mätare som inte har 

denna funktionalitet. 

 

En annan ej kvantifierbar nytta är miljövinsten som fås genom färre fältbesök, och färre 

körda mil under fältbesöken eftersom Driftens fältpersonal i förekommande fall kan åka 

direkt till nätstationen om felet är där, istället för att behöva åka till kunden först. Detta 

innebär besparingar i koldioxidutsläpp vilket bidrar positivt till att uppfylla EU:s 

klimatmål. Om EU:s utsläppshandel skärps i framtiden är det också tänkbart att denna 

miljövinst går att översätta till ekonomisk vinst genom att nätföretaget då inte behöver 

köpa så många utsläppsrätter, eller att de kan sälja sitt överskott till andra aktörer.  

 

8.7 Känslighet för kommunikationskostnader 
En osäkerhet i kostnaden för kommunikationen för last gasp-funktionen är dels att 

meddelandet kan skickas både som datapaket och SMS, dels att kostnaden för båda 

dessa alternativ kan variera. För ett first breath-meddelande kommer dock SMS troligen 

inte användas, eftersom mätaren då är spänningssatt igen och kommunikationen kan 

antas fungera. First breath-meddelandet är inte heller lika tidskritisk som ett last gasp-

meddelande. 

 

Resultatet i investeringskalkylen är baserat på de kostnader för GPRS-kommunikation 

som förekommer i dagsläget hos operatörerna Telenor och Telia. Dessa är uppgifter 
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som fåtts från deras hemsidor. Men i samtal med personer på företagen har det 

framkommit att det kan tänkas att dessa kostnader skulle bli betydligt lägre om ett 

verkligt avtal skulle slutas mellan Mälarenergi och operatören, eftersom de då får 

skalfördelar och större förhandlingsutrymme vid prissättning. Enligt en representant 

från Telenor skulle priserna för kommunikationen antagligen halveras om ett avtal 

tecknades för Mälarenergis samtliga 100 000 mätpunkter. (Döös, 2014)  

 

För att ta hänsyn till osäkerheten i kommunikationskostnaderna har dessa varierats i två 

olika fall. I det första fallet har alla last gasp-meddelande skickats som SMS där varje 

SMS kostar 50 öre. I det andra fallet har SMS använts som kommunikationssätt men 

med ett abonnemang där nätägaren inte betalar en avgift per SMS utan där detta ingår i 

månadskostnaden. Detta är för att olika operatörer har olika abonnemangsvillkor. I detta 

fall blir SMS-kostnaden i praktiken då 0 kr, men kostnaden för first breath-meddelandet 

finns kvar.  

 

Kostnaden för datatrafiken (i dagsläget 3,99 till 4,50 kr/ MB) har ej varierats eftersom 

den anses vara så liten i sammanhanget och inte ger ett stort genomslag på kalkylens 

resultat.  

 
Tabell 8: Kommunikationskostnader för alternativa kommunikationssätt. Källa: Författarnas egen. 

 

 

Ovanstående tabell 7 visar att kommunikationskostnaden har mycket stor betydelse för 

driftskostnaderna. Om Mälarenergi tvingas betala för varje SMS blir kostnaderna 

mycket höga. Om ett avtal kan slutas där SMS ingår är detta dock ett rimligt alternativ. 

Alternativet GPRS P2P för både last gasp- och first breath-meddelandena är det som 

använts som basfall i investeringskalkylen och har inkluderats här som jämförelse.  

 

Nedan följer en diskussion kring ändrade kostnader för GPRS-kommunikation, samt 

alternativa kommunikationslösningar för funktionen.  

8.7.1 Ändrade kostnader för GPRS 

Det finns ett antal faktorer som gör att det valda kommunikationssättet kan bli billigare 

än vad som anges i investeringskalkylen. En av dessa är det gemensamma roamingavtal 

för Europa som troligen kommer bli verklighet inom en snar framtid. Det innebär att 

europeiska aktörer får erbjuda sina tjänster i hela Europa, utan nationella gränser. Detta 

är ett mål som EU strävar mot. En gemensam europeisk marknad för teletjänster innebär 

fler aktörer i samma land vilket tros ge pressade priser till fördel för kunden. 

(Europeiska kommissionen, 2014b)  

 

En annan utveckling som kan bli verklighet i framtiden är ett så kallat Soft sim eller 

mjukt simkort. Det innebär att mätaren inte längre skulle ha ett fysiskt simkort som är 

bundet till en operatör utan att operatören kan bytas ut i princip genom ett musklick. I 

dagsläget är nätföretagen bundna till den operatören de valt och om de vill byta innebär 

 

Kommunikationssätt 

 

 

GPRS P2P 

 

SMS 50 öre 

 

Fria SMS 

 

Årlig kommunikationskostnad  

(kr) 

 

 

2150 

 

127 600 

 

1060 
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de en stor kostnad att åka ut till varje mätare och byta simkort. Ett mjukt eller 

elektroniskt simkort skulle istället betyda att nätägaren får flera operatörer att välja 

mellan och kan byta leverantörer enklare. Detta kommer troligen också leda till lägre 

kostnad för GPRS-kommunikationen eftersom nätägaren får större valfrihet och enklare 

kan byta till en operatör som erbjuder lägre priser. Tillfrågade mätartillverkare menar att 

denna utveckling är på gång, men att teleoperatörerna bromsar den (Lidgren, 2014), 

(Dahlin, 2014). En representant från telefonoperatören Telenor pratade istället om ett 

fysiskt simkort som ändå tillåter att kunden byter operatör (Döös, 2014). Om en 

mätpunkt har dålig täckning för en operatör, finns det möjlighet att någon annan 

operatör har bättre täckning på den platsen. Av den anledningen kan det bli intressant 

för nätägaren att ha olika operatörer för olika mätpunkter. (Andersson, 2014) Detta 

simkort som möjliggör för kunden att byta operatör är än så länge bara en idé som 

diskuteras och något som kan komma att realiseras om alltifrån två till tio år. Det 

kommer antagligen bli dyrare än dagens simkort. Men utvecklingen inom mobiltelefoni 

går mycket snabbt, och bara inom två år kan det ha hänt mycket och driftkostnaderna 

kan ha sjunkit. (Döös, 2014)   

 

Som redan nämnts kan ett last gasp-meddelande också skickas med SMS. Det är en 

lösning som Fortum använder. På grund av den höga driftskostnaden anser Mälarenergi 

dock inte att detta är ett alternativ i dagsläget. Det finns också en potentiellt stor risk 

med att använda SMS för kommunikationen, framförallt vid riktigt stora avbrott. Om 

t.ex. 20 000 hushåll blir strömlösa skickas ett första SMS från alla mätare. Under 

avhjälpningsprocessen händer det ibland att elen kommer tillbaka ett kort slag, och 

sedan försvinner den igen av olika skäl. Det skulle då innebära att ytterligare 20 000 

SMS skickas. (Lundquist, 2014), (Ramström, 2014) Om nätägaren tvingas betala för 

varje SMS blir detta en mycket hög kostnad som är svår att undvika om SMS väljs. För 

samma antal meddelande med datatrafik blir kostnaden försumbar. Fortum anger också 

att de får in väldigt stor andel felaktiga meddelanden; omkring fyra gånger så många 

meddelanden än vad som faktisk motsvarar spänningslös mätare (Andersson, 2014). I 

Mälarenergis fall skulle det i teorin innebära omkring en miljon SMS per år, vilket är en 

mycket hög kostnad i sammanhanget. Om kostnaden för SMS skulle gå ner avsevärt 

eller om ett abonnemang skulle kunna tecknas där nätägaren inte debiteras för varje 

enskilt SMS, utan har ”fria SMS” i avtalet skulle lösningen dock bli mer intressant.  

 

En viktig fråga att belysa är huruvida kommunikationen med SMS och datapaket är 

likvärdiga med avseende på hur nätägaren vill använda funktionen. Författarnas 

uppfattning är att det råder oenighet om i frågan om vilket kommunikationssätt som är 

mest tillförlitligt. Å ena sidan finns de som menar att det är troligare att ett SMS 

kommer fram, å andra sidan finns de som hävdar att ett datapaket är säkrare. 

Tillförlitligheten i informationen är mycket viktig för att last gasp- och first breath-

funktionens fulla potential ska kunna utnyttjas, och därför är denna fråga viktig att 

utreda. Det kommer dock inte göras i denna studie.  

 

8.7.2 Alternativa kommunikationslösningar för funktionen 

En viktig del som påverkar resultatet är kommunikationslösningen. Business caset tar 

endast upp GPRS som kommunikationslösning, dock med olika kostnader för kostnad 

per sms eller kostnad per överförd datamängd. Men utöver kommunikationslösningar 

baserade på GPRS finns ett antal andra lösningar som mätartillverkare erbjuder. Något 

som är stort i resten av Europa i samband med utrullningen av smarta elmätare, som 

skedde något senare i övriga europeiska länder, är elnätskommunikationslösningar. Det 
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händer mycket inom elkommunikationslösningar och några av de tillfrågade 

mätartillverkarna menar att den PLC som finns i Sverige idag är mycket gammal och 

inaktuell på marknaden jämfört med de nyare versioner som finns i Europa, i och med 

att Sverige var så tidiga ut med de smarta elmätarna. (Schröder, 2013) I dessa PLC-

lösningar finns ofta en smart elnätsteknik integrerat, som utnyttjar informationen om 

elnätet och använder mätaren som en sensor i nätet. En lösning som är jämförbar med 

last gasp- och first breath-funktionen så som den är formulerad i denna studie, är en 

PLC-lösning där koncentratorn, som är placerad i nätstationen, gör kontinuerliga 

avfrågningar på de underliggande mätarna och skickar ett meddelande via GPRS-

kommunikationen när någon av enheterna inte nås. Det finns även lösningar som 

använts i samband med Smart Grid Gotland, som är ett stort pågående pilotprojekt om 

smarta elnät, där strategiska ”hälsopunkter” valts ut i lågspänningsnätet och utifrån 

informationen från dessa kan koncentratorn i nätstationen göra analys över hur 

omfattande ett eventuellt fel i lågspänningsnätet är. Informationen kommer in till 

nätägarens system på 10 minuter. (Osterberg, 2014) Ett vanligt argument mot PLC-

lösningar är annars att kommunikationen inte är tillräckligt snabb för att skicka 

information i realtid, och därför inte klarar att möta kommande framtida krav. PLC 

anses också ha en nackdel i att kommunikationen är bunden till elnätet. 

 

Radio kan också användas men då krävs dessutom att koncentratorn har en back-up. Det 

kan dock finnas svårigheter i de fall när en mätare kommunicerar via en annan mätare 

som då redan skickat sitt last gasp-meddelande och således inte har någon ytterligare 

spänning lagrad i sin kondensator. En radio-kommunikation kan innebära begränsningar 

i hur detaljerad informationen är, men vid avbrott där ett helt område drabbas skickas 

det åtminstone ett last gasp-meddelande från varje radio mesh-nätverk (Lidgren, 2014).  

 

GPRS-kommunikation är ofta kategoriserat som en dyr, om än tillförlitlig, 

kommunikationslösning. Ett annat vanligt argument mot GPRS-kommunikation är att 

nätägare inte vill vara beroende av en annan operatör. Det är dock svårt att komma ifrån 

detta beroende eftersom det i stort sett alltid är GPRS-kommunikation mellan 

koncentratorn/insamlingsenheten och nätägarens system. Baserat på Fortums erfarenhet 

och Mälarenergis önskemål, samt information från mätartillverkare har GPRS alltså 

valts som kommunikation. Det bör dock tilläggas att val av kommunikation för mätare 

är ett område där det råder ständig kontrovers mellan olika aktörer. 

 

I nästa avsnitt ges en beskrivning av Fortums erfarenheter från last gasp- och first 

breath-funktionen.  

8.8 Fortums erfarenheter av konceptet 
Fortum har en last gasp- och first breath-funktion i sina mätare idag. De hanterar 

funktionen som ett meddelande som visualiseras i ett program som de kallar PoDIS 

(Power Delivery Information System). Meddelandet skickas som ett SMS som 

omvandlas till ett datameddelande som når Fortums driftcentral. (Fortum, 2009. s. 22) 

Last gasp-meddelandet visualiseras som en röd prick på en karta i PoDIS. När mätaren 

fått tillbaka strömmen blir pricken grön igen. I first breath-meddelandet kommer också 

information om hur länge avbrottet varat.  

   

Enligt Fortum har avbrottshanteringen har underlättats tack vare funktionen. Dock har 

inte funktionen fungerat fullt så obehindrat som man önskat. Fortum har idag inte nått 

målet att driftcentralen helt kan reagera utifrån last gasp-meddelandena, eftersom det 



 76 

förekommer mycket störningar i meddelandena. Eftersom last gasp-meddelandet inte 

kan göra skillnad på om det är ett avbrott i nätet eller om mätaren blivit strömlös av 

annan anledning, åker driftpersonalen fortfarande inte ut förrän kunden ringer in. I en 

undersökning som Fortum gjorde på 400 000 meddelanden fastställdes att endast 

100 000 av dessa var relevanta meddelanden. Förutom avstängda mätare skickas 

meddelanden via PLC-kommunikationen vid störningar på nätet. Fortum har en gammal 

version av PLC lösning som tros vara orsaken till många störningar. Förutom störningar 

i nätet finns det många andra anledningar till att falska meddelanden skickas; varje dag 

händer saker i elnätet som påverkar att meddelanden skickas, t.ex. om en elektriker som 

slår av strömmen för att utföra ett jobb. Den höga andelen onödiga meddelanden är 

något som Fortum kommer att utreda vidare, för att försöka undvika dessa i framtiden. 

Men på grund av den höga andelen onödiga meddelanden skickas i dagsläget alltså 

ingen personal ut innan kunden också ringt in och rapporterat om fel. (Andersson, 2014) 

 

Ett annat skäl till att informationen inte är helt tillförlitlig är att Fortum efter en 

utredning kunde konstatera att endast drygt 70 procent av alla last gasp-meddelanden 

kom in. Det hände alltså att mätare blev spänningslösa utan att de skickade iväg 

meddelande. Men i utredningen trodde man att orsakerna låg i leverantörens system och 

inte i mätaren eller kommunikationen. Nästa steg är att göra en utredning på varför det 

kommer för många meddelanden eftersom det idag inte finns någon tydlig förklaring till 

de felaktiga meddelanden som kommer in. (Andersson, 2014) 

 

First breath-funktionen har fungerat desto bättre enligt Fortum, och fältpersonalen kan 

använda den för att säkerställa att felen är åtgärdade. Dock fungerar inte den heller helt 

felfritt i dagsläget eftersom mätaren meddelar att den är strömsatt även då endast en av 

tre faser har ström. Det är också en brist i funktionen som man vill åtgärda för att kunna 

lita på informationen. (Andersson, 2014) 

 

Trots en tillförlitlighet i informationen som är lägre än önskvärd anser Fortum att 

avbrottshanteringen underlättats, eftersom informationen möjliggör att fältpersonalen 

skickas till rätt plats direkt. Om last gasp-meddelanden har skickats från samtliga 

mätare under en nätstation kan fältpersonalen vara säkra på att felet ligger i nätstationen 

och kan åka direkt dit, istället för att först åka till kunden för att upptäcka att felet ligger 

i nätstationen. Detta menar Fortum har minskat denna typ av fältbesök med 15-30 

minuter. Det anses dock tveksamt om funktionen har påverkat kostnaderna för 

utbetalningar i form av avbrottsersättning. 

 

En annan nytta som funktionen har bidragit med är att kundservice är medvetna om 

felet när kunden ringer in. Personalen som svarar i telefonen kan ge mer information till 

kunden om de tror att det rör sig om ett större fel eller om det är ett fel i kunden egen 

anläggning. Funktionen har också underlättat för Fortum vid utbetalning av 

avbrottsersättning. Vid stora avbrott, t.ex. vid stormar, kan Fortum i efterhand gå in i 

avbrottsstatistiken för att se vilka kunder som har rätt till avbrottsersättning. Detta 

används dock främst när det är oklarheter om avbrottsersättningen ska betalas ut. 

Standard är att avbrottsersättningen fortfarande betalas ut baserat på när kunden ringt in. 

Men om kunder hör av sig och meddelar att de har haft längre avbrott och därför har rätt 

till högre avbrottsersättning kan nätägaren gå in i det historiskt lagrade data som finns 

över avbrottstiderna. (Andersson, 2014) 
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Historiken från avbrottstiderna kan också göras mer lättillgängligt för kunderna. I 

framtiden skulle all avbrottsstatisk kunna läggas upp på hemsidan så att kunden kan gå 

in under Mina sidor och se sina egna avbrott. Det finns i dagsläget information om 

avbrott på hemsidan, men den informationen kommer inte direkt från mätarna, eftersom 

det i dagsläget är för mycket felaktiga meddelanden. Ett mål är att rensa bort dessa 

felaktiga meddelanden så att avbrottsinformationen från mätarna kan bli transparant för 

kunden via Mina sidor. (Andersson, 2014) 

 

En annan plan är att integrera last gasp- och first breath-meddelandena i DMS. I 

dagsläget är Fortum nöjda med beslutet att inte integrera meddelandena i systemet 

direkt på grund av den höga andelen felaktiga meddelanden. Så nästa viktiga steg är 

höja tillförlitligheten i informationen från meddelandena så att den kan användas mer i 

driften. En viktig åtgärd är också att first breath-meddelandena inte skickas när enbart 

en fas har fått tillbaka spänningen. I dagsläget har last gasp- och first breath-funktionen 

främst fungerat som ett stöd i arbetet men inte som ett beslutsunderlag. Fortum anser 

dock att det var en investering som varit värd att göra och att det är en teknik som 

troligen kommer komma alltmer. De tror också att GPRS-kommunikation kommer bli 

allt vanligare, men att det är kraven på timmätning och realtidsmätning som driver 

utvecklingen framåt för den typen av kommunikation inom mätsystem. (Andersson, 

2014) 

8.9 Kommentarer till resultatet 
Alla investeringskalkyler innehåller ett visst mått av osäkerhet. De bygger på 

antaganden om kostnader och intäkter som i många fall sträcker sig långt fram i tiden. 

Så är fallet även för kalkylen i detta business case. Trots att kostnader för funktionen är 

baserade på uppgifter från flera mätartillverkare finns det en osäkerhet i vad den 

faktiska investeringskostnaden kommer att bli. Även om några mätartillverkare anger 

att funktionen i sig inte kostar något extra utan kommer som en standard, är det inte 

rimligt att anta en investeringskostnad på 0 kronor då grundpriset på mätaren kan vara 

högre. Just investeringskostnaden är också den faktor i kalkylen som får väldigt stort 

genomslag på resultatet. 

 

Det finns också en svårighet i att göra en investeringskalkyl på en enskild funktion i 

mätaren. Det är svårt att bedöma vilka nyttor och kostnader som är förknippade med 

den specifika funktionen, samtidigt som t.ex. det kommunikationssätt som funktionen 

förutsätter kan bidra till andra nyttor i verksamheten. Det kan också komma oväntade 

nyttor och kostnader från funktionen som inte har kunnat förutses i denna studie. Av 

dessa skäl bör resultatet från investeringskalkylen inte ses som definitivt och bör inte 

heller inte ges för mycket tyngd i en beslutsprocess. Den kan istället fungera som en 

fingervisning om hur de olika posterna påverkar investeringens lönsamhet.   

 

Det finns flera faktorer som talar för att en last gasp- och first breath-funktion är värd att 

investera i i nästa utrullning av smarta mätare, trots en osäker investeringskalkyl. Ökad 

kundnöjdhet och minskad miljöpåverkan har redan tagits upp som ej kvantifierbara 

nyttor. Ytterligare en aspekt som kan påverka är om striktare kvalitetskrav blir 

verklighet i förhandsregleringen. En last gasp- funktion påverkar inte antalet avbrott 

men kan bidra till kortare avbrott. Om kvalitetsjusteringen blir verklighet eller om 

avbrottsersättningen skärps kan funktionen alltså vara mer motiverad. Här kan 

Energimarknadsinspektionens normlista också spela roll. I dagsläget finns endast en 

mätare för månadsmätning i normlistan vilket gör den något trubbig. Om mer 
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avancerade mätare med mer funktionalitet och också ett högre pris ingår i normlistan 

kan detta ge ytterligare skäl för en nätägare att göra denna investering. 

 

En trend inom smart mätning både i Sverige och globalt är att funktioner som möjliggör 

mer övervakning och styrning även på lågspänningsnätet efterfrågas alltmer av 

nätägare. En funktion som tillåter nätägaren att se om varje uttagspunkt på 

lågspänningsnätet har spänning går hand i hand med denna utveckling. Även om 

funktionen i denna kalkyl är svår att omsätta i rena pengar så är den ett steg i en 

utveckling mot ett smart elnät och det kan vara mycket värt bara att veta hur 

lågspänningsnätet ser ut. Detta är ytterligare anledningar som talar för att en last gasp- 

och first breath- funktion bör vara med i kravspecifikationen inför nästa utrullning. 

Detta bekräftas ytterligare av det faktum att några mätartillverkare erbjuder funktionen 

som standard i sina mätare och inte anser att den bidrar till en hög merkostnad.  

 

Uppfattningen efter studien är att funktionen bör ingå i de nya mätarna men att det är 

mycket viktigt att utreda frågor som vilken kommunikation som ska användas, hur 

informationen ska integreras i överliggande system samt hur arbetssättet behöver ändras 

för att utnyttja den fulla potentialen av funktionen. Frågan blir således inte om utan hur 

Mälarenergi bör införa funktionen. Se mer under avsnitt 8.10.  

8.10 Rekommendationer till Mälarenergi 
Enligt uppgift från Mälarenergi är det troligt att last gasp- och first breath-funktionen 

kommer vara ett krav i specifikationen inför nästa generations utrullning av smarta 

mätare. Denna studie pekar på att funktionen bör ingå i nästa utrullning baserat på 

faktorer som ökad kundnöjdhet, minskad miljöpåverkan, minskade fältbesök och bättre 

övervakning på lågspänningsnätet. Merkostnaden för kondensatorn spelar dock en 

avgörande roll för huruvida investeringen är ekonomiskt motiverbar eller ej. 

 

Kommunikationen är en mycket viktig del för att funktionen ska fungera önskvärt. Det 

är därför viktigt att Mälarenergi utreder frågan om kommunikation grundligt innan 

kravspecifikationen formuleras. Det finns för- och nackdelar med alla typer av 

kommunikation och den lösning som välja kommer troligen bli en kompromiss mellan 

kostnad och prestanda. Det finns emellertid olika faktorer som pekar mot att GPRS-

kommunikation kan komma att bli billigare i framtiden vilket kan göra den till ett 

rimligt alternativ. Samtidigt installeras mycket PLC i övriga Europa och används även i 

testprojektet Smart Grid Gotland. Hänsyn bör naturligtvis också tas till hur, och hur 

ofta, övrig information från mätarna ska kommuniceras i framtiden. 

 

Erfarenheter från Fortum tyder på att det troligen är fördelaktigt för Mälarenergi att 

testa funktionen i ett separat system innan det integreras i DMS. På så vis kan vissa 

justeringar göras och barnsjukdomar undvikas. Innan rutiner har skapats för att hantera 

alla larm och information riskerar funktionen att skapa mer förvirring än nytta om det 

integreras direkt i DMS. När systemet fungerar tillräckligt väl är det också möjligt att 

lägga upp mer detaljerad information i realtid på kundens webbportal. 

 

För att nyttan av en last gasp- och first breath-funktion ska kunna utnyttjas till sin fulla 

potential är det av mycket stor vikt att informationen är tillförlitlig. Fortum har haft 

problem med bland annat att ett first breath-meddelande skickas trots att endast en fas är 

tillbaka. Det vore därför en god idé att genomföra ett pilotprojekt där olika 

kommunikationssätt kan testas, justeras och utvärderas innan en storskalig utrullning 
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inleds. Fortum anser sig ha ca 70 procent tillförlitlighet i den information som kommer 

in, vilket gör att de inte kan lita på informationen fullt ut och agera på den.  

 

Mätteknik kommer sannolikt ha stor nytta av funktionen eftersom de kan undvika 

bomkörningar vid avstängda mätare, men funktionen lyfts i första hand fram som en 

hjälp i avbrottshantering för driftavdelningen. Därför är det väldigt viktigt att Driften är 

delaktiga i upphandlingsprocessen för de nya mätarna och kan tänka igenom hur de vill 

integrera informationen från funktionen i sina system.   

 

Slutligen tror författarna att nätägare skulle ha mycket att vinna på att utbyta 

erfarenheter med varandra. Det skulle troligen vara till stor nytta för Mälarenergi 

ytterligare ta del av Fortums erfarenheter av funktionen och PoDIS, och kanske även 

besöka andra nätägare i Sverige och Europa för att ser vilka lösningar de använder och 

vilka för- och nackdelar dessa har.  
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9 Diskussion 
Studien har visat att det finns en mängd potentiella områden där informationen från 

elmätarna kan skapa mervärde för nätägaren. Utöver elmätarens ursprungliga syfte, att 

mäta el för debiteringsändamål, kan mätdata också användas inom övrig nätverksamhet. 

Dessa områden har kategoriserats under drift av nät och planering av nät. Potential och 

efterfrågan finns också för att möjliggöra smarta hemlösningar. Sverige var tidiga ut 

med den första utrullningen av smarta mätare och mycket har nytt hunnit hända på 

området sedan dess, vilket lett till att de befintliga mätsystem i Sverige har något lägre 

funktionalitet än de som rullas ut i Europa idag. Författarnas intryck är att fokus i 

elmätarfrågor tidigare legat på energieffektiviseringar i hemmet, men att 

funktionaliteten nu alltmer börjar innefatta lösningar för elnätet. Dessa två områden 

diskuteras nedan, med ett efterföljande avsnitt om nätägarens reglerade marknad samt 

en avslutande del om rekommendationer för framtida forskning.    

 

9.1 Mätaren som en del av elnätet 
I studien har det framkommit att det finns möjligheter för nätägaren att skapa mervärden 

genom den smarta elmätaren vid bl.a. drift och planering av nät. För att detta ska 

uppfyllas är det viktigt att mätaren betraktas som en komponent i elnätet och inte bara 

ett verktyg för debitering. Det är när mätdata integreras i övrig verksamhet som drift 

och planering som nyttor för nätägaren skapas. Det finns en generell uppfattning bland 

de intervjuade att informationen från mätaren skulle kunna användas i högre 

utsträckning i nätverksamheten och att detta kommer ske mer i framtiden. Men finns 

redan möjlighet att göra detta i dagsläget, med den teknik och information som många 

nätägare har. För att t.ex. få en bild av hur hårt belastade komponenter i elnätet är skulle 

befintlig mätdata kunna analyseras mer. Vid planering och dimensionering av elnät 

krävs inte heller mer avancerad teknik än den som finns idag. Det handlar således inte 

enbart om smarta funktioner i mätaren, utan också om ett ändrat arbetssätt där befintlig 

mätdata från elmätarna analyseras mer. För detta krävs att informationen kan integreras 

i lämpligt system på ett enkelt sätt och att rutiner skapas där informationen från mätarna 

används i högre utsträckning.  

 

Under intervjuer med nätbolagen har det framkommit att det finns en tydlig uppdelning 

mellan avdelningarna för mätning, drift och planering och att dessa har liten insyn i 

varandras verksamhet. Traditionellt tycks det också som att driftavdelningen har högre 

status inom företaget än de som arbetar med mätning. Detta kan vara bidragande till att 

avdelningarna i dagsläget har begränsad kontakt och informationsutbyte. Naturligt är 

det så att mätavdelningarna på nätbolagen ansvarar för mätning i debiteringssyfte, och 

att det inte har funnits något större intresse från andra avdelningar att utnyttja 

informationen från mätarna. I kravspecifikationen inför den tidigare investeringen av 

mätare uppger Mälarenergi att det inte fanns något intresse från andra avdelningar att ha 

med några krav eller önskemål för vilken funktionalitet som ska finnas i mätaren, men 

att ett ökat intresse nu finns inför investeringar i nästa generations smarta mätare. 

Mätartillverkare både i Sverige och USA har också nämnt denna tydliga uppdelning, 

men ser också att den verkar luckras upp något. Om fler avdelningar på nätbolaget inser 

att de kan dra nytta av informationen i mätaren gör detta dessutom att investeringen blir 

mer lönsam, både genom direkta besparingar och ökad kundnöjdhet.   

 

Det är viktigt att komma ihåg att nätägaren verkar inom ett område som sett likadant ut 

under många år. Den svenska ellagen skrevs inte om på nära hundra år, och nu har den 
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skrivits om tre gången de senaste 15 åren. Nätägarens uppgift är att leverera el, och för 

att göra det har väl beprövade metoder använts som i princip varit oförändrade under 

decennier. En nätägare gör stora, långsiktiga investeringar med låg, stabil avkastning. 

De långsiktiga besluten och långa komponentlivslängderna gör att branschen är relativt 

trög, särskilt i förhållande till hur snabbt den tekniska utvecklingen sker på andra 

områden. För en utomstående kan det t.ex. anses anmärkningsvärt att nätägaren inte blir 

varse om ett avbrott hos kunden förrän kunden ringer in. Men för nätägaren har 

informationen om lågspänningsnätet alltid varit begränsad och att ändra på detta tycks 

tidigare inte ha haft hög prioritet.  

 

Under studien har vikten av standardiseringar för utvecklingen inom smart mätning 

gjorts tydlig. De intervjuade nätägarna efterfrågar en öppen standard i mätsystemen och 

agerar därför något avvaktande inför nya investeringar eftersom en standardisering 

troligtvis snart kommer bli verklighet. Nätägarna vill generellt inte vara beroende av en 

leverantör i och med att det händer så mycket inom smart mätning och nya 

lagförändringar kan göra att uppdateringar i systemen måste göras. Att vara låst till en 

kommunikationslösning från en viss leverantör kan göra att nätägare är försiktiga att 

investera. Vissa mätartillverkare erbjuder öppna systemlösningar, främst inom den 

elnätskommunikation som rullas ut i delar av Europa idag.  

 

Under studien har det framkommit att de befintliga mätsystemen i både Sverige och 

Italien har en lägre funktionalitet än de som rullas ut på andra platser idag. Det beror 

naturligtvis på att samma funktionalitet inte fanns tillgänglig när upphandlingar gjordes. 

Som inom många andra teknikintensiva branscher under förändring kan det straffa sig 

att vara först ut och i Sverige påbörjades utrullningen på vissa platser redan 2003. Fokus 

under den utrullningen var också i första hand att underlätta debiteringsprocessen 

genom att undvika fältbesök för att läsa av mätarställningar manuellt. Sedan dess har 

smarta elnät blivit ett alltmer diskuterat och prioriterat område vilket gör att ytterligare 

användningsområden för den smarta elmätaren efterfrågas. Dessa kräver ofta en högre 

funktionalitet i mätaren och ställer andra krav på kommunikation är de mätare 

anpassade för månadsavläsning.  

 

För att ett smart elnät ska bli verklighet, med mer övervakning, styrning och 

automatiserad drift, är elmätaren en nyckelkomponent. Mätarens roll är att fungera som 

informationsgivare för nätägaren, och en möjliggörare för många nya funktioner i 

nätdriften. Elmätaren kan ge nätägaren information hur nätet mår, hur det är belastat och 

om den distribuerade produktionen är hög eller låg. Detta är information som nätägaren 

kommer behöva i ett smart elnät, varför elmätaren bör ses som en viktig del i elnätet. 

Men elmätaren kommer också spela en stor roll som informationsgivare i hemmet där 

nya tekniska lösningar tros bli vanligare, någon som beskrivs i nästa avsnitt. 

 

9.2 Elmätarens roll i smarta hemlösningar 
Elmätaren fyller en viktig funktion som informationsgivare - både för nätverksamhet 

och för hushållen. Hittills har fokus legat mycket på hur informationen från elmätaren 

kan och bör integreras i nätägarens övriga verksamhet, men elmätarens stora potential 

som möjliggörare för olika energibesparingsåtgärder i hemmet får inte heller glömmas 

bort.  
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I beskrivningar av framtidens smarta elnät utgör en aktiv kund en fundamental 

beståndsdel; en möjliggörare för andra områden såsom storskaligt införande av 

distribuerad produktion och möjligheter att flytta laster. Lagändringen 2012 om rätt till 

timmätning syftade till att uppmuntra konsumenter att bli just aktiva kunder, och den 

utvecklingen kommer troligen fortsätta. Kunden kommer i framtiden ha mer 

information om, och inflytande över, sin elförbrukning. Många menar också att kunden 

kommer gå från att vara endast en konsument av el till att också bli en producent, eller 

procument som är en populär benämning. För att svara på frågan om vad elmätarens roll 

kommer vara i framtidens elnät måste alltså även hushållet lyftas fram. Att kunna mäta 

el och förmedla denna information i hög upplösning i nära realtid är förutsättningar för 

att realisera det smarta hemmet. Ett smart elnät förutsätter ett smart hem som tillåter att 

laster flyttas och effekttoppar kapas. Detta förutsätter i sin tur en smart mätare, som 

dessutom fyller andra funktioner i driften av det smarta elnätet. Komponenterna är 

sammanflätade och ömsesidigt beroende. 

 

Några av de intervjuade antyder att vi är precis i början av ett revolutionerande förlopp, 

och likställer det med när internet kom. Hur utvecklingen kommer se ut är naturligtvis 

omöjligt att svara på utan att kunna se in i framtiden. Under de många intervjuer som 

genomförts med olika typer av aktörer har det dock antytts att förändringar är på gång. 

Aktörer som hjälper konsumenter och fastighetsägare med förbrukningsinformation 

eller andra typer av energitjänster kan tänkas bli allt vanligare. Men branschen tycks 

också agera något avvaktande, och invänta eventuella lagändringar eller 

standardiseringar för smarta elmätare. Proaktiv Forums branschrekommendation kan 

spela en viktig roll för att få igång utvecklingen mot ett smart hem med ett nätverk av 

automatiserade lösningar, även kallat Home Area Network. Standardiseringsprojektet 

DFI, som rör en standardisering av kundporten på elmätaren som möjliggör för kunden 

att koppla in smarta hemlösningar, är ett viktigt första steg. Först när en standard finns 

på plats kan utvecklingen på riktigt komma igång så att branschen vågar satsa på 

lösningar.  

 

Ur kundens perspektiv finns det energibesparande åtgärder att göra i hemmen, och olika 

metoder för att flytta effekttoppar. Men i dagsläget menar många att de potentiella 

besparingarna är för små för att motivera investeringar av dyr utrustning i hemmet, och 

även för små för att ge tillräckliga incitament för ändrat beteende. Ofta är utrustning 

som displayer mer kostsam än vad de besparingar som skulle kunna göras motsvarar. 

Men att utgå ifrån dagens elnät och elpriser vid diskussioner om framtiden är inte helt 

oproblematiskt. På EU-nivå finns uttalade mål om att införa mer förnybar produktion. 

Politiska beslut och styrmedel kan innebära att alltfler personer väljer att skaffa 

solpaneler vilket innebär att ett större behov av att styra laster och produktion kan 

uppstå. Sverige har också länge kunnat lita på kärnkraften som en försäkran om relativt 

lågt elpris. Det finns alltså skäl att tro att el kan bli en dyrare vara i framtiden och att det 

då uppstår starkare incitament för konsumenten att flytta last och minska 

energiförbrukningen.   

 

Huruvida mätaren kan skapa mervärde för nätägaren inom smarta hemlösningar eller 

inte är starkt kopplat till vilken roll nätägaren kommer ha i framtiden och om nätägaren 

kommer gå in på en marknad med energitjänster. Nätägaren skulle i princip kunna bli en 

mer aktiv aktör på området, och erbjuda tjänster till elkonsumenter eller fastighetsägare 

för att effektivisera elförbrukningen. Detta kategoriseras dock inte som nätverksamhet 

och ingår därför inte i den reglerade verksamheten. Men många menar att nätägaren i 
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och med den redan etablerade kundkontakten har potential att ge sig in på en marknad 

med energitjänster och smarta hemlösningar. Dock strider en sådan utveckling mot idén 

om en nordisk slutkundsmarknad och marknadsmodellen supplier centric model där 

nätägaren ska ha minimal kundkontakt och detta istället sker genom elhandlaren. 

Nätägarens roll ska då enbart vara att sköta nätverksamhet. Men i princip får nätägaren 

bedriva övrig verksamhet, så länge det inte rör handel av el eller elproduktion, och så 

länge det inte redovisas som nätverksamhet och ingår under intäktstaket. Mer 

diskussion kring de regleringar som gäller för nätägaren och som kan komma att 

påverka utvecklingen inom smart mätning diskuteras nedan. 

9.3 Smarta mätare på en reglerad marknad 
Eftersom nätägarna står för investeringen i smarta elmätare, och därigenom en viktig del 

av det smarta elnätet, kan det tyckas viktigt att skapa incitament för att göra detta. Den 

reglerade marknad som nätägare befinner sig på och utformningen på 

förhandsregleringen har betydelse för vilka investeringar företaget gör. Här följer en 

diskussion om de spelregler som nätägare lyder under, och hur dessa kan påverka 

investeringen i mätare.  

 

Först och främst kan det konstateras att nätägare måste investera i elmätare för syftet att 

mäta elförbrukning och debitera kunderna. Dessa mätare skulle dock kunna vara mycket 

simpla. Lagkravet på månadsavläsning gör dock att en fjärravläst mätare behövs. Det 

nya lagkravet som timmätningsreformen innebär ställer ytterligare krav på mätare och 

insamlingssystem. Inom de närmsta åren kommer det förmodligen komma lagkrav på 

timmätning hos samtliga kunder och att kunderna ska debiteras därefter. Lagkravet kan 

bli verklighet under den tidperiod som nästa generations mätare sitter uppe, och 

nätägare behöver därför inkludera detta i kommande investeringar. Lagkrav kan således 

vara en drivande faktor som påverkar investeringar i mätare. Det krävs dock 

verklighetsbaserade utredningar vid införande av nya lagkrav som bekräftar att nätägare 

kan klara av att möta förändringar i lag. I utredningen av timmätningsreformen 2012 

antogs att 90 procent av befintliga mätare i Sverige var redo för timmätning. Om hänsyn 

också tagits till kommunikation och insamlingssystem hade den siffran snarare varit 20 

procent. (Silverhjärta, 2013). Ellagen har ändrats flertalet gånger de senaste åren jämfört 

med tidigare år, något som påverkar vilka investeringar nätägare måste göra. Samtidigt 

vill man undvika att komponenter byts ut i nätet som inte behöver bytas ut, eftersom 

detta inte är samhällsekonomiskt motiverbart. (Werther, 2014)    

 

I Energimarknadsinspektionens förhandsreglering finns en normvärdeslista som anger 

ett standardvärde för nätets olika komponenter som nätägaren äger. När nätägaren gör 

en investering ska i första hand normvärdet anges, men avviker värdet från normvärdet 

kan ett anskaffningsvärde anges istället. I dagsläget finns enbart ett normvärde för 

mätare, detta kan eventuellt komma att ändras. Mätsystemet i nuvarande 

normvärdeslista innehåller endast en mätare för månadsmätning, något som troligen 

kommer ändras inför nästa period. Ett ökat intresse bland nätägare att införa 

effekttariffer gör också att det blir nödvändigt att ett mätsystem som kan hantera 

timmätning ingår i normvärdet. Det är dessutom nödvändigt med timvärden för att möta 

en ökad efterfrågan på timvärden från aktörer som kan se en lönsamhet i 

efterfrågeflexibilitet.  

 

Det bör också framhållas att en nätägare inte har några altruistiska motiv att införa 

avancerade tekniska lösningar bara för att möjligheten finns. Om utvecklingen mot 
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smarta elnät anses önskvärd på nationell politisk nivå behövs incitament skapas för 

detta. En smart elmätare ses ofta som ett första steg i utvecklingen mot smarta elnät 

eftersom de ger nätägaren ökad möjlighet till övervakning och styrning på 

lågspänningsnätet. Förhandsregleringen spelar en viktig roll i vilka investeringar som 

görs, och hur kostnader kategoriseras i regleringen spelar in. Nätägarens investeringar 

måste vara välmotiverade om de inte ingår i normvärdet, vilket betyder att nätägaren 

inte kan göra vilka investering som helst. Det måste dock också understrykas att en 

reglering är nödvändig och fyller en viktig funktion i och med nätägarens 

monopolställning. Men om det på nationell nivå beslutas att smarta elnät är ett 

prioriterat område och en önskvärd utveckling för Sverige är det viktigt att regleringen 

inte är formulerad så att denna hämmas. Den nuvarande regleringen har blivit kritiserad 

för att göra just detta. Energimarknadsinspektionen medger att vissa delar i 

förhandsregleringen så som den är formulerad idag kan hämma utvecklingen mot 

smarta elnät, och syftar då på hur nätförluster och kostnader för överliggande nät idag 

kategoriseras som opåverkbara kostnader.  

 

Det återstår att se hur ändringar i förhandsregleringen kommer att påverka nätägare. En 

trolig förändring är just att nätförluster och kostnader för överliggande nät inte kommer 

hanteras som opåverkbara. En annan förändring är hur kvalitetsbedömningen görs. I 

dagsläget bedöms kvalitén utifrån om nätbolaget förbättrat eller försämrat kvalitén 

baserat på den egna historiken. Inför nästa period kommer bedömningen görat utifrån 

ett genomsnitt bland liknande nätbolag i Sverige. För vissa nätbolag kan det bli tuffare, 

det kan krävas mycket för att bli bättre än snittet. Samtidigt behöver de nätägare som 

ligger bra till inte förbättras för att få ett tillägg. Förhoppningsvis blir dock resultatet att 

det blir en jämn kvalitet på nätverksamheten bland nätbolagen i Sverige. En förändring i 

kvalitetsbedömningen som kan komma att påverka nätverksamheten är parametern 

CEMI som tar hänsyn till hur stor andel av kunderna som har ett stort antal avbrott. 

Detta har tagits fram för att undvika att några specifika kunder påverkas av ett stort 

antal fel varje år. Hur dessa förändringar i förhandsregleringen kan komma att påverka 

investeringar i mätsystem är dock svårt att säga. Det kan betyda att mer information från 

mätarna blir nödvändigt att analysera. För att nå ett skärpt krav på minskade nätförluster 

kan det t.ex. tänkas att information från mätaren kan bli mer viktig i syfte att kartlägga 

hur stora förluster det rör sig om.  

 

En investering i last gasp- och first breath-funktionen kan ha positiv påverkan på 

nätägarens kostnader för avbrottsersättning. Parametern var dock inte med i 

investeringskalkylen i studien eftersom det är svårt i dagsläget att säga hur mycket den 

skulle påverka. Men det kan tänkas att i och med att nätägarna blir mer medvetna om de 

exakta avbrottstiderna genom funktionen, kommer krav ställas på att 

avbrottsersättningen ska betalas ut utifrån den informationen. Eftersom 

avbrottsersättningen i första hand betalas ut från det att kunden ringer in och felanmäler, 

skulle det kunna innebära att det blir dyrare för nätägaren i och med att mer 

avbrottsersättning måste betalas ut, även till kunder som inte är medvetna om avbrottet. 

I en framtid där kunden har mer koll och kontroll över sin elförbrukning kan det tyckas 

naturligt att även avbrottsstatistiken blir transparant och tillgänglig för kunden via Mina 

sidor på nätbolagets hemsida.  

 

Ett skäl till att det finns meningsskiljaktigheter mellan bland annat Svensk Energi och 

Energimarknadsinspektionen om huruvida förhandsregleringen verkar hämmande eller 

inte kan också bero på att de olika parterna inte har samma definition av vad ett smart 
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elnät är och hur mycket investeringar som behövs för att realisera det. Om ett smart 

elnät syftar till mer hushållsorienterade lösningar för att möjliggöra efterfrågeflexibilitet 

är det inte tekniktungt eller investeringskrävande. Det skulle kunna möjliggöras med 

timvärden för alla och effekttariffer. Om ett smart elnät istället handlar om 

automatiserad drift, med möjlighet att bryta ström och avhjälpa avbrott på fjärr genom 

ett så kallat självläkande nät; eller att koppla ifrån laster eller distribuerad produktion 

vid belastningstoppar; eller att reglera transformatorer automatiskt; då krävs 

investeringar. Det är investeringar både för mer avancerad teknik i nätet, men också för 

mer it-integration i nätdriften, och förändrat arbetssätt. 

Den tvetydiga definitionen av smarta elnät kan alltså ge upphov till att branschen och 

myndigheterna drar åt olika håll.  

 

9.4 Förslag på framtida forskning 
Denna studie har syftat till att identifiera och utvärdera några funktioner i den smarta 

elmätaren inför nästa utrullning. De funktioner, eller utvecklingskoncept, som 

presenterats i studien har baserats på kvalitativa intervjuer med olika aktörer verksamma 

på den svenska elmarknaden. Dessa koncept utgör emellertid inget uttömmande svar på 

frågan om vilka mervärden som den smarta elmätaren möjliggör för nätägaren. Det är 

troligt att det finns fler koncept än de som beskrivits här. Studien kan istället ses som en 

första djupdykning inom ett område där mycket händer just nu. Metoden har varit 

explorativ och när arbetet inleddes fanns ingen tydlig bild av hur ett koncept skulle 

kunna se ut, eller vad slutresultatet kunde tänkas vara. 

 

En möjlighet för fortsatta studier är att fortsätta på samma koncept, last gasp- och first 

breath-funktionen, för att göra en djupare analys av den funktionen. I denna studie har 

antaganden baserats på uppskattningar från Mälarenergis personal. Ett alternativ skulle 

kunna vara att göra en mer omfattande analys av data för att empiriskt ta fram 

information om hur funktionen skulle kunna underlätta nätägares verksamhet. Detta 

förutsätter dock att dessa data finns och är fullständiga. Författarnas erfarenhet är att 

detta kan vara svårt att hitta. Det är också tänkbart att funktionen skulle utvärderas för 

flera olika nätägare för att se om det finns förutsättningar där den är mer förmånlig. 

Kanske är funktionen en lösning som skulle vara värd mer för en nätägare med 

majoriteten av sina kunder i glesbygd? Vilka krav skulle det då ställa på kommunikation 

och tillförlitlighet? Det är intressanta frågor att utreda. Intressant är också att ta hänsyn 

till om nätägaren sköter sin egen insamling av mätvärden, vilket kan spela in för vilka 

nyttor mätavdelningen på nätbolaget upplever från en last gasp- och first breath-

funktion. 

 

För att verkligen kunna svara på frågan om nyttan med last gasp- och first breath-

funktionen skulle ett pilotprojekt behöva initieras. Det är svårt att teoretiskt bedöma hur 

väl tekniken kommer fungera och hur tillförlitlig informationen kommer vara. I Fortums 

fall var endast en av fyra meddelanden korrekta. Det är en hög osäkerhet som skulle 

innebära att de nyttor, som t.ex. minskat antal fältbesök, skulle utebli eller åtminstone 

bli avsevärt mindre. Genom ett pilotprojekt är det också möjligt att testa olika sätt att ta 

emot och visualisera informationen för att se vilken den bästa lösningen är. 

 

Ett annat sätt att fortsätta undersöka dessa frågor är att utvärdera fler av koncepten 

genom att till exempel skapa business case för dem. Inom ramen för denna studie var 

det endast möjligt att göra detta för ett koncept. En fortsättning på denna studie skulle 
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alltså kunna vara att välja ett av de befintliga koncepten och försöka kvantifiera nyttan 

av dem. På så vis skulle en jämförelse kunna göras, om valet till exempel står mellan 

två olika funktioner och det endast ges utrymme att investera i en av dem. Några av 

koncepten skulle dessutom behöva ytterligare efterforskning för att identifiera nyttorna. 

Ett sådant koncept som fått mycket uppmärksamhet under studien är 

spänningsreducering (CVR). Konceptet uppkom under intervjuer med de båda 

amerikanska företagen och all litteratur som hittats om ämnet är också från amerikanska 

källor. Spänningsreducering i syfte att minska energiförbrukningen är inget oprövat 

eller futuristiskt koncept. Det är något som används i USA idag och effekterna av det 

tycks vara väl dokumenterade och okontroversiella. Detta gör det faktum att 

spänningsreducering tycks vara ett så okänt koncept i Europa väldigt intressant. Kanske 

är det helt enkelt så att lågspänningsnätet ”glömts bort” eller åtminstone givits låg 

prioritet i Sverige och Europa. Eller så skulle det inte fungera i Europeiska förhållanden. 

USA och Europa har olika nivå på spänning och frekvens och kanske skulle konceptet 

inte ge önskad effekt på grund av detta. För fortsatta studier skulle detta koncept kunna 

utredas på djupet för att se om det kan finnas besparingar i konceptet, eller andra nyttor, 

som gör det intressant att introducera även i Sverige.  

 

I samband med utrullningarna av nästa generations smarta mätare hos svenska nätägare 

bör en ordentlig utredning om val av kommunikation för mätvärdesinsamlingen också 

göras. I denna studie har inte en tillräcklig bedömning kunnat göras över vilken typ av 

kommunikation som är bäst lämpad för en nätägare som önskar en och samma lösning 

för hela mätvärdesinsamlingen. Det finns en rad olika kommunikationslösningar som 

alla har sina för- och nackdelar. Frågan om vilket kommunikationssätt som är bäst för 

en viss nätägare i nuläget skulle behöva en separat studie. 
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Slutsatser 
Slutsatserna av studien är att det finns tre huvudområden i vilka nätägaren kan skapa 

mervärden av den smarta elmätaren. Dessa är genom att integrera informationen från 

mätaren dels i driftverksamheten; dels i planeringsverksamheten, och genom lösningar i 

hemmet. Det sistnämnda området faller dock utanför nätägarens traditionella roll och 

måste i så fall ske i en särskild verksamhet, på grund av den reglerade marknad som 

nätägaren befinner sig på. Det råder oenighet om huruvida detta är ett område som 

nätägaren ska ge sig in på, eller om nätägaren endast bör tillhandahålla information och 

möjliggöra detta för andra aktörer. I driftverksamheten skulle den smarta mätaren kunna 

användas för att effektivisera avbrottshanteringen genom till exempel integrering i ett 

SCADA-system eller på andra sätt ge mer möjlighet till övervakning och styrning även 

på lågspänningsnätet. För att realisera detta krävs generellt ett större samarbete mellan 

driftverksamheten och mätverksamheten på nätbolag. När det gäller planering av nät 

kan information från elmätarna troligen effektivisera både planering av underhåll och 

dimensionering av nätet. Den största potentialen finns sannolikt i den kortsiktiga 

planeringen för att till exempel se om nya hushåll kan anslutas till en befintlig 

transformator, eller hur temporärt effektuttag som byggkraft kan anslutas. Den 

långsiktiga planeringen sker för upptill 40 år framåt i tiden och är förenad med mycket 

stora osäkerheter om produktions- och förbrukningsmönster, även om mer exakt 

förbrukningsdata skulle användas. Kostnaden för att överdimensionera kablar och 

ledningar anses inte heller så hög i förhållande till kostnaden att i framtiden eventuellt 

behöva åtgärda ett underdimensionerat nät.  

 

De intervjuade nätägarna använder i dagsläget de smarta mätarna för 

debiteringsändamål. De använder också funktionen fjärravstängning för att slå av 

brytaren till kundens anläggning vid utflytt eller bristande betalning. Även 

fjärrpåslagning används. Några av nätföretagen använder också informationen från 

mätarna vid avbrottshantering t.ex. genom att mätarna skickar ett sista meddelande, så 

kallat last gasp, när den blir spänningslös, eller genom att nätägaren kan göra 

avfrågningar i nära realtid för att avgöra om mätaren har spänning eller ej.  

 

De trender som går att identifiera i Sverige och globalt är för det första en fortsatt 

implementering av smarta mätare. Utvecklingen går också mot att använda 

informationen från mätarna alltmer i nätdriften. Olika sätt att möjliggöra för en mer 

aktiv kund tycks också vara fortsatt prioriterat. När den stora utrullningen genomfördes 

i Sverige under 2009 var fokus främst på att förenkla debiteringsprocessen genom 

fjärravlästa mätare och mindre på att integrera information från mätarna i övrig 

verksamhet vilket kan förklara att några av de svenska mätsystemen har relativt låg 

funktionalitet. Dessutom gjorde den tidiga utrullningen att inte samma tekniska 

lösningar fanns att tillgå på marknaden när upphandlingar gjordes. I de utrullningar som 

sker idag på andra håll i Europa tycks funktionalitet som kan underlätta också 

driftverksamheten vara alltmer efterfrågat av nätägare. Den trenden syns också i 

Sverige.  

 

Ingen entydig slutsats har kunnat dras om den potentiella nyttan i att använda mer 

information från mätaren i övrig verksamhet. I studien gjordes en utvärdering av den så 

kallade last gasp- och first breath-funktionens eventuella nytta. Denna innebär att 

mätaren kan skicka ett sista meddelande när den blir spänningslös, samt att den skickar 

ett nytt meddelande när den fått spänningen tillbaka. Funktionen tros ha positiva 

effekter på de ej kvantifierbara nyttorna ökad kundnöjdhet och minskad miljöpåverkan. 
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Den ekonomiska nyttan är dock betydligt svårare att uppskatta och den 

investeringskalkyl som gjorts bygger på osäkra siffror både i investeringskostnad och 

årliga besparingar. Uppfattningen är dock att funktionen kan bidra till minskade 

fältbesök för både mätavdelning och driftavdelning, och även underlätta 

avbrottshanteringen, men huruvida detta är tillräckligt för att motivera investeringen är 

svårt att bedöma.  

 

Förändringar som troligen kommer påverka utvecklingen för smarta mätare är 

införandet av standarder för mätsystem. En standardiserad kundport tros vara nödvändig 

för att branschen på riktigt ska våga satsa på smarta hemlösningar. För nätägarna är det 

också viktigt att mätsystemen blir standardiserade så att de inte blir låsta till en viss 

leverantör. Andra förändringar som kan påverka nätägarens förutsättningar är ändrade 

lagkrav eller ändringar i förhandsregleringen. Införandet av kvalitetsjustering och 

incitament för att minska nätförluster i förhandsregleringen kan komma att påverka de 

investeringar som nätägaren behöver göra i nästa utrullning av smarta mätare.  
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